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RESUMO 
 
Propõe uma arquitetura em hardware, descrita em VHDL, desenvolvida para embarque 

de redes neurais artificiais, do tipo Multilayer Perceptron (MLP). Idealiza que, nessa 

arquitetura, as aplicações com RNA tenham facilidade no procedimento de embarque de 

uma rede neural MLP em hardware, bem como permitam fácil configuração de vários 

tipos de redes MLP em campo, com diferentes topologias (quantidade de neurônios e 

camadas). Uma rede de comunicação foi desenvolvida para fazer reuso de neurônios 

artificiais. A definição da arquitetura MLP que o sistema proposto irá se configurar e 

executar depende de uma entrada de dados específica, a qual define a quantidade de 

neurônios, camadas e tipos de funções de ativação em cada neurônio. Para permitir essa 

maleabilidade de configurações nas RNA, um conjunto de componentes digitais 

(datapath) e um controlador foram desenvolvidos para executar instruções que definirão 

a arquitetura da rede MLP. Desta forma, o hardware funcionará a partir de uma entrada 

de instruções previamente conhecidas por um usuário, as quais indicarão as 

características de uma determinada rede MLP, e o sistema irá garantir a execução da 

MLP desejada a partir dos neurônios artificiais desenvolvidos para o sistema, pelo 

controlador e pelos componentes do datapath, a rede de comunicação interligará os 

neurônios e auxilia no reuso dos mesmos. Separadamente, os pesos e bias terão de estar 

fixos, ou seja, a rede neural a ser embarcada já deve estar treinada de maneira off-line 

(realizada antecipadamente em software). A arquitetura vislumbra que o operador não 

necessite conhecer o dispositivo internamente, nem tampouco ter conhecimento sobre 

linguagem VHDL. O dispositivo reconfigurável e de prototipagem rápida FPGA foi 

escolhido para implementação, simulação e testes oportunizando aplicar o sistema a 

problemas reais do nosso cotidiano. 

 

Palavras-chave: Sistemas Embarcados, Redes Neurais Artificiais, RTL Design, FPGA 

e VHDL. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work proposes hardware architecture, VHDL described, developed to embedded 

Artificial Neural Network (ANN), Multilayer Perceptron (MLP). The present work 

idealizes that, in this architecture, ANN applications could easily embed several 

different topologies of MLP network industrial field. The MLP topology in which the 

architecture can be configured is defined by a simple and specifically data input 

(instructions) that determines the layers and Perceptron quantity of the network. In order 

to set several MLP topologies, many components (datapath) and a controller were 

developed to execute these instructions. Thus, an user defines a group of previously 

known instructions which determine ANN characteristics. The system will guarantee 

the MLP execution through the neural processors (Perceptrons), the components of 

datapath and the controller that were developed. In other way, the biases and the 

weights must be static, the ANN that will be embedded must had been trained 

previously, in off-line way. The knowledge of system internal characteristics and the 

VHDL language by the user are not needed. The reconfigurable FPGA device was used 

to implement, simulate and test all the system, allowing application in several real daily 

problems. 

 

Keywords: Embedded Systems, Artificial Neural Network, RTL Design, FPGA and 

VHDL.
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1. INTRODUÇÃO 

No presente momento tecnológico industrial, início do século vinte e um, as 

redes neurais artificiais (RNA) estão cada vez mais presentes nas pesquisas acadêmicas 

e comerciais devido a sua característica robusta na execução de tarefas como: 

aproximador e interpolador universais de funções e de classificador e reconhecedor de 

padrões. Neste sentido, diversos temas foram abordados em pesquisas tendo o intuito de 

aprofundar os conceitos e aplicações das RNA com o cotidiano industrial e acadêmico, 

a exemplo da existência de excelentes ambientes para trabalho com redes neurais tanto 

comerciais quanto acadêmicos desenvolvidos para trabalho dedicado com RNA em suas 

diversas modalidades. 

Os estudos de ambientes de desenvolvimento para atuarem com RNA são 

trabalhos correntes em laboratórios de pesquisa, dada a grande utilização dessas 

ferramentas no cotidiano científico. Seja o uso da RNA para aplicações em software, 

permitindo alto nível de abstração nas aplicações, ou em hardware, permitindo 

embarque de um circuito dedicado a realização das tarefas de uma RNA.  

Os ambientes em software oferecem alta versatilidade de desenvolvimento, 

permitindo usufruir de diversos tipos e arquiteturas de redes neurais, ambas objetivando 

aplicações diferentes. Duas ferramentas freqüentemente usadas para projetos de RNA e 

muito usadas para comparativos com sistemas novos, genéricos ou dedicados, é o 

Matlab® e o Scilab®, softwares privado e livre, respectivamente, com alto 

reconhecimento como ferramentas de engenharia, matemática e outros ramos da ciência.  

Os dispositivos em hardware para trabalho com RNA atuam com o conceito de 

embarque em campo nas indústrias e em equipamentos domésticos, no entanto, ainda 

são poucas as pesquisas voltadas para essa área. Porém, novas ferramentas para 

desenvolvimento de sistemas digitais reconfiguráveis e que permitem prototipagem em 

circuitos estão possibilitando a criação de novas arquiteturas com redução do tempo 

para desenvolvimento. Esses hardwares reconfiguráveis, a exemplos dos Programmable 

Logic Devices (PLD) e dos Field Programmable Gate Array (FPGA), possibilitam 

prototipagem de projetos descritos em linguagens de descrição de hardware, a exemplo 

do VHDL (Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language) e 

Verilog HDL, o que otimiza o processo de desenvolvimento dos projetos, além de 

permitir prototipagem em circuito digital para testes. 



12 
 

Novas pesquisas, motivadas por esses novos dispositivos que estão surgindo, e 

com eles, novas ferramentas e linguagens de especificação vão se formalizando para 

facilitar o desenvolvimento de sistemas embarcados, sistemas dedicados e System on 

Chip (SoC) com esses hardwares reconfiguráveis. Os dispositivos reconfiguráveis 

mudaram as perspectivas de desenvolvimento de sistemas em hardware nas questões de 

agilidade no tempo de desenvolvimento, possibilidade de otimizar o consumo de 

energia nos hardwares desenvolvidos, baixo custo nos testes em circuito prototipados, 

possibilidade de análise detalhada da área de silício ocupada, quantidades de 

componentes usados, limitações etc.  

Uma das motivações desse trabalho está no uso de dispositivos reconfiguráveis 

para aplicações com RNA, área que possui pouca oferta de pesquisas e trabalhos com 

hardware para embarque em campo. É necessário ainda, desenvolver todos os 

componentes de uma Rede Neural Artificial em hardware quando se deseja embarcar 

alguma topologia de rede neural, ao desenvolver-se uma arquitetura genérica e 

facilmente reprogramável, pode-se diminuir ainda mais o tempo de desenvolvimento, 

sem que o mesmo trabalho seja realizado novamente. 

 Com o intuito de colaborar com essa carência de ambientes em hardware para 

realização de projetos que utilizem RNA, essa dissertação de mestrado propõe uma 

nova arquitetura em hardware, desenvolvida para embarque de redes neurais artificiais, 

especificamente do tipo Multilayer Perceptron (MLP). É proposto nesta arquitetura, que 

as aplicações com RNA tenham facilidade no procedimento de embarque de uma rede 

neural MLP em hardware, além de permitir a configuração de vários tipos de redes 

MLP e com diferentes topologias (neurônios e camadas). Para permitir esta 

maleabilidade de configurações de RNA que o sistema poderá executar, um conjunto de 

componentes digitais (datapath) e um controlador (Máquina de Estado - MdE) fora 

necessários para executar um conjunto de instruções (inseridas pelo usuário), as quais 

definirão qual topologia de rede MLP irá ser executada. A configuração do hardware 

funcionará a partir da inserção das instruções previamente conhecidas pelo usuário na 

memória de programa da arquitetura proposta, as quais descreverão como será a 

topologia da rede MLP a ser executada. Essa configuração será garantida a partir de 

elementos de processamento neuronal (perceptrons), por um controlador e por 

componentes digitais em um datapath desenvolvido para o sistema. As instruções que 

descreverão a topologia têm o intuito de definir a quantidade de neurônios, de camadas 

e quais as funções de ativação que serão usadas nos neurônios. Separadamente, os pesos 
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e bias terão de estar fixos, ou seja, a rede neural a ser embarcada já deve estar treinada 

de maneira off-line (realizada antecipadamente em software). 

 Será foco desse trabalho o desenvolvimento de um novo modelo de rede de 

comunicação, um que auxilie no reuso dos processadores neuronais e a realimentação 

dos mesmos. 

 Pretendeu-se com esse sistema, configurar qualquer tipo de rede MLP para ser 

aplicada em problemas acadêmicos e industriais, garantindo precisão (erro nos 

cálculos), tempo limite de execução (freqüência máxima de trabalho) e redução da área 

de silício utilizada (pequena quantidade de elementos lógicos utilizados). Outro objetivo 

alcançado por esse trabalho foi o de diminuir a serialidade no processamento de uma 

rede neural. 

 As implementações, simulações e testes prototipados foram feitos no dispositivo 

reconfigurável FPGA, aplicando o sistema em problemas cotidianos. Esta escolha deu-

se pela alta capacidade de paralelismo, alto poder de processamento, fácil 

desenvolvimento e capacidade de reconfiguração, possibilitando modificar a arquitetura 

do projeto prototipado. Com isso, a pesquisa pode conter mais de uma abordagem e 

implementações diferentes de um mesmo sistema, sem que haja atraso no 

desenvolvimento do projeto final. 

 Esse trabalho pretende contribuir para que as RNA sejam vistas também como 

uma boa opção para embarque em campo, ou seja, colaborar para que as redes MLP 

possam ser testadas em problemas práticos dos mais variados tipos, comprovando, ou 

não, sua eficácia em problemas com hardware em campo. Outra preocupação do 

trabalho advém da necessidade de economia de energia e de espaços nas operações em 

campo, as quais geralmente utilizam dispositivos, às vezes instalados em locais de 

difícil acesso para manutenções e substituições, a exemplo de implantes médicos, 

dispositivos em poços de petróleo profundos etc.  

 Para melhor orientação na leitura desta dissertação, o conteúdo estará dividido 

em seções da seguinte forma: a seção 2 contém recentes estudos na área do projeto de 

dissertação, envolvendo o estudo de sistemas para aplicações com RNA em hardware 

desenvolvidos recentemente e publicados em revistas e congressos da área; a seção 3 

faz uma breve fundamentação teórica dos conhecimentos necessários para o 

entendimento do objeto final da dissertação, e estará dividido em quatro subseções: 

Redes Neurais Artificiais, Redes de Comunicação, Dispositivo Reconfigurável FPGA, 

Ferramentas de Especificação de Eletrônica em Nível Sistema; a seção 4 discute os 
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materiais e métodos utilizados no projeto, bem como sua especificação e 

desenvolvimento; a seção 5 analisa os resultados obtidos com os testes realizados na 

arquitetura, tanto em simulação, como prototipados. Por fim, a seção 6 traz as 

conclusões sobre o trabalho e sobre projetos futuros que poderão seqüenciar esta 

dissertação. 
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2. RECENTES ESTUDOS NA ÁREA DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

As redes neurais artificiais são aplicadas nos mais diversos temas, tornando-a 

interdisciplinar, pois dentre os exemplos de aplicações com RNA estão áreas como a 

mecânica, elétrica, estatística, química, biologia, medicina etc. Isso se deve as 

problemáticas de reconhecimento de padrões, aproximação, controle, classificação e 

outros solucionáveis por uma RNA que também coexistem nessas diversas áreas da 

ciência. 

 Dentro dos avanços das redes neurais, estão aqueles em que propõem novos 

modelos de redes neurais ou otimizar os tipos de redes existentes. A seguir, serão 

abordados diversos trabalhos correlacionados a esta dissertação e produzidos por 

diferentes autores. 

O exemplo da rede neural estocástica, que trabalha com aritmética estocástica 

com o objetivo de simplificar o processamento da rede e do treinamento (ZHANG; 

SIMON; FOO, 2005). Outro exemplo é a nova área surgida com a mescla das técnicas 

de RNA com as de Lógica Fuzzy, área denominada hoje de NeuroFuzzy, a qual 

apresenta diversas ramificações.  

A proposta de “fuzzyficar” o algoritmo de aprendizado backpropagation 

(descrito na subseção 3.1.2.1) para redes neurais MLP, propondo otimizar o 

aprendizado na minimização do erro e do tempo de treino, baseado na teoria da regra 

Delta-bar-Delta (ARABSHAHI et al., 1992).  

A rede Growing Neural Gas apresenta-se como uma rede neural do tipo não 

supervisionada, ou auto organizada, que obtém excelente “clusterização”1 do espaço de 

entrada, sem conhecimento prévio do sistema ou indicação de parâmetros difíceis de 

inferir, assim como a quantidade de clusters na distribuição dos dados de entrada 

(FRITSKE, 1995).  

 Aplicações com a rede de Kohonen (Self Organized Maps - SOM) são muito 

difundidas na área de “clusterização” de dados, pesquisadores conseguiram grandes 

avanços para aplicações de reconstrução de superfícies 3D a partir de nuvens de pontos 

                                                        
1 Clusterização consiste em um processo de separação de classes em uma distribuição de dados qualquer, 
através das características da própria distribuição. 
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usando redes neurais auto-organizáveis em uma versão tridimensional (HAYKIN, 2001) 

(BRITO JUNIOR et al., 2008). 

 O interesse na otimização do treinamento e da topologia de uma rede MLP levou 

autores a desenvolver um algoritmo capaz de treinar e selecionar a melhor topologia, 

simultaneamente (ALBUQUERQUE; MELO; DÓRIA NETO, 2004). Esse trabalho 

envolveu a técnica de inteligência artificial chamada de Algoritmos Genéticos, a qual 

foi aplicada ao treino, minimizando a função custo (gradientes locais) e também 

aplicada à busca da menor topologia possível para solução de um determinado problema 

dado. 

 Um método para redução do tamanho da topologia de uma rede MLP é o 

Algoritmo do Cirurgião Cerebral Ótimo (ou Algoritmo de Poda Baseada na Matriz 

Hessiana) (HAYKIN, 2001). Método que determina quais ligações sinápticas podem 

ser eliminadas a partir da análise de sua matriz Hessiana, após o treino, em uma rede 

neural do tipo MLP. Em aplicações em hardware, principalmente para embarque, 

necessita-se de economia de componentes e de área de silício. É nesse intuito que os 

algoritmos de otimização de arquiteturas de RNA ganham maior valor, já que se deve 

economizar ao máximo o tamanho de um projeto digital e também otimizar o 

processamento. 

 Outra área de estudo das RNA de grande importância é aquela a qual trabalha de 

forma a auxiliar o desenvolvimento, simulação, testes e aplicações envolvendo redes 

neurais (SIMBES; JUST; BARONE, 1995) (RIVERO; RABUÑAL, 2009) (ORDÓÑEZ et al., 

2007). Dentre elas estão às ferramentas de simulação, as quais estão preparadas para 

simular redes em aplicações genéricas, seja na aproximação de funções, interpolação, 

classificação e reconhecimento de padrões como o software Scilab® e o Matlab®. 

Diversas aplicações são trabalhadas com o software Matlab®, de maior reconhecimento 

acadêmico e comercial (OCUSSE; PEREIRA; MARRANGHELL, 2009). 

 A área de sistemas embarcados envolvendo redes neurais está no início de um 

franco desenvolvimento, possibilitado pelos recentes dispositivos microprocessados e 

reconfiguráveis. Alguns permitindo projetos para rápido embarque, como os 

microcontroladores e os processadores digitais de sinais (DSP), porém, limitados as 

instruções previamente existentes no controlador desses dispositivos, além das 

limitações no tamanho do projeto a ser embarcado. Em contrapartida, a era dos 
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dispositivos reconfiguráveis estão abrindo oportunidades de desenvolvimento de 

projetos dedicados a RNA (BONNICI et al., 2006).  

 Com a nova era de dispositivos reconfiguráveis que permitem paralelismo entre 

seus componentes internos, algumas propostas de redes neurais para embarque foram 

desenvolvidas em FPGA. Algumas delas trabalharam a construção do neurônio como 

unidade básica de processamento e depois sendo feita a sua replicação no projeto para 

então formar uma rede MLP (SILVA et al., 2009). Outros autores propuseram o uso de 

uma quantidade fixa de neurônios em hardware e a subseqüente multiplexação dos 

resultados para fazer reutilização das mesmas unidades neuronais desenvolvidas 

fisicamente, poupando a quantidade de blocos lógicos no FPGA (HIMAVATHI; 

ANITHA; MUTHURAMALINGAM, 2007).  

 Continuando com a idéia de redução de área de silício e também da 

simplificação do projeto digital, barateando-o, alguns trabalhos procuram definir 

notações numéricas específicas para os projetos devido à falta de suporte a aritmética 

em ponto flutuante nos hardwares reconfiguráveis existentes. Determinados autores 

procuram definir o projeto processando dados numéricos apenas em aritmética de ponto 

fixo, determina-se a quantidade de bits para representatividade do número e tem-se aí 

uma preocupação com o acúmulo de erros que serão gerados através dos cálculos em 

ponto fixo ao desprezar-se os dados a direita da vírgula (HIMAVATHI; ANITHA; 

MUTHURAMALINGAM, 2007) (SILVA et al., 2009). Projetistas, alternativamente, 

optaram por trabalhar uma combinação híbrida de aritmética em ponto fixo e em ponto 

flutuante, nesse contexto são separados bits para definir mantissa, expoente, sinal e um 

offset fixo colaborando para demonstrar o valor em ponto flutuante (WIIST; KASPER; 

REININGER, 1998). 

 Sistemas embarcados em um único chip possuem grande aceitação industrial, 

nesse intuito, LOPES & MELO (2009) desenvolveram um conjunto de especialistas em 

uma única máquina de comitê utilizando o processador Nios II® e sintetizado em um 

FPGA. Tal proposta visa solucionar problemas de maior complexidade, para os quais 

são necessários mais de um sistema especialista avaliador. 

 Arquiteturas parcialmente modulares surgem no intuito de simplificar o projeto, 

porém estão limitados na questão da flexibilidade das RNA possíveis de implementar. 

Alguns Autores utilizam DSPs para realizar o processamento do Perceptron, utilizam 
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LUTs para os valores da função de ativação, compartilhando-a com todos os neurônios 

(CHALHOUB; MULLER; AUGUIN, 2007). Porém, não obtém uma relação custo 

benefício positiva porque vários DSPs dividem a mesma memória que contém a função 

de transferência e outros parâmetros. 

 Alguns hardwares que realizam tarefas de RNA possuem aplicações dedicadas a 

um único problema. Há exemplo de chips dedicados a processamento de imagens, ou 

seja, uma rede neural embarcada em chip com intuito único de realizar algum 

processamento de imagens (LEINER et al., 2008). Denotando mais uma vez a aplicação 

de sistemas dedicados desenvolvidos em FPGA para embarque, já que o processamento 

de imagens está cada vez mais presente no nosso cotidiano por meio dos celulares, 

câmeras, televisores, aparelhos de DVD etc.  

 Nota-se que freqüentemente os DSPs e os FPGAs estão no cotidiano dos 

sistemas embarcados e também das RNA. Estudos combinam as vantagens desses dois 

dispositivos em sistemas de redes neurais para desenvolver um projeto que realize o 

processamento paralelo com o treinamento online da rede (KIM; JUG, 2004). Outras 

combinações foram realizadas para alcançar o mesmo intuito, fazendo o treinamento em 

software e a rede neural executada em hardware reconfigurável FPGA (SILVA et al., 

2009). Outros projetos contemplaram redes do tipo Radial Basis Function (RBF) 

(KUNG; QUANG; ANH , 2009). Algumas redes que trabalham com aritmética 

estocástica na tentativa de simplificar a implementação em hardware e também obter 

treinamento online (em hardware) (ZHANG; SIMON; FOO, 2005). 

 Aplicações na área da engenharia biomédica também é ponto de destaque na 

utilização de RNA. Exemplos como a identificação de câncer de mama, classificando a 

micro calcificação nas bordas de nódulos no seio, identificados a partir de imagens 

médicas filtradas com transformadas Wavelets e identificado a partir de uma RNA 

chamada de máquina de vetor de suporte (Suport Vector Machine – SVM) (OCUSSE; 

PEREIRA; MARRANGHELL, 2009). A análise de sinais cardíacos, por exemplo, 

recebe auxílio na identificação de patologias a partir de uma RNA como classificador 

desses sinais para ajudar no diagnóstico médico (SANTOS et al., 2010). Esse último 

artigo, em específico, utilizou uma RNA multilayer perceptron para realizar a análise de 

componentes principais (Principal Component Analisys – PCA) de forma não linear, e 

outra rede Self Organized Mapping – SOM para clusterizar os dados.  
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 Reconhecimento de face e de voz também tem sido constantemente trabalhado 

com o auxílio das redes neurais. No quesito de faces humanas, as RNA possibilitam 

além de reconhecer o indivíduo em uma foto, trabalhos incorporam robustez quando 

utilizam redes neurais ao permitirem que a face possua pequenas variâncias na forma, 

direção, sentido, ruído e escala na imagem, e mesmo assim são reconhecidas pela RNA 

com bom grau de certeza (SING et al., 2009) (KIM; KIM; EOM, 2009). A voz humana 

possui um vasto campo na área de engenharia biomédica na identificação de patologias 

da voz através de diversos métodos, autores utilizaram rede SVM para obter um 

reconhecimento ótimo de patologias da voz (FONSECA; PEREIRA, 2009). A voz 

humana também recebe atuação na área de tratamento de áudio, seja na gravação de voz 

como na de outros instrumentos. Por fim, o reconhecimento de voz também é muito 

utilizado em sistemas de acesso, segurança, telefonia e controle de equipamentos, e, o 

reconhecimento é tratado através de processamento digital de sinais combinado com as 

RNA como classificadoras de padrões (JONT; LI; LI, 2009) (SCALASSARA; 

MACIEL; PEREIRA, 2009) (FONSECA; PEREIRA, 2009). 

 Portanto, com a abordagem acima descrita, observa-se que as diversas áreas da 

ciência usufruem das diferentes redes neurais existentes com objetivos de solucionar 

problemas diversificados. 

 Nesta seção foi descrito uma breve evolução nos projetos com aplicações em 

RNA e FPGA. Na seção a seguir serão tratadas diversas ferramentas, metodologias e 

técnicas que serão utilizadas neste projeto de dissertação, a exemplo de um estudo sobre 

RNA, especificamente as do tipo MLP, uma breve discussão sobre o dispositivo FPGA, 

tecnologias de projeto e redes de comunicações. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nessa seção será abordado um estudo sobre alguns conceitos teóricos, aplicados 

as áreas em foco no trabalho. Na primeira subseção será discutido o funcionamento das 

redes neurais artificiais, em especial a Multilayer Perceptron – MLP, pois é a rede em 

que o projeto desenvolve sua proposta. A segunda subseção tratará das redes de 

comunicação existentes na literatura para utilização na conectividade entre os neurônios 

de uma rede, discutindo os benefícios e desvantagens de cada uma.  A terceira subseção 

focará os hardwares reconfiguráveis, em específico os FPGA, e também será abordada a 

linguagem de descrição de hardware utilizada no projeto, o VHDL. 

   
3.1. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

As redes neurais artificiais são reconhecidas por executarem um processamento 

massivo e extremamente paralelo, pois na maioria de suas configurações, diversos 

processadores atuam independentemente para convergirem a um resultado comum. Essa 

característica vem desde a inspiração biológica das RNA, advinda do cérebro humano, o 

qual possui alta complexidade dada às múltiplas tarefas em tempo real que executa 

através de seus neurônios. O cérebro possui um conjunto desses neurônios ligado sob 

forma de rede no sistema nervoso, o qual é capaz de aprender, memorizar, identificar e 

seqüenciar diversas soluções para problemas de diferentes naturezas.  

Como nas redes neurais do cérebro as redes neurais artificiais também possuem 

forte paralelismo entre os processos dos múltiplos neurônios envolvidos em uma tarefa. 

Esses processos simultâneos comportam-se totalmente diferente dos modelos de atuação 

da máquina (sistema de processamento) proposta por Von Neumann (TAFNER, 2010). 

Os neurônios artificiais, utilizados na maioria das RNA, são elementos de 

processamento de um modelo matemático, geralmente não linear. Com base nesse 

aspecto, o processamento paralelo dessas unidades de processamento interconectadas é 

capaz de desenvolver as mais variadas tarefas a partir de um método de aprendizado, 

supervisionado ou não (HAYKIN, 2001). 

Testes e simulações com as diferentes redes neurais existentes mostram suas 

diferentes funcionalidades diante do vasto campo de aplicação em que as RNA atuam. 
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Redes do tipo MLP, por exemplo, possuem capacidade de generalização de alguns 

problemas a que se propõe, porém não garante em todos. Essa rede é capaz de resolver 

determinados problemas de interpolação e extrapolação, além de possibilitar a 

classificação de padrões em vários problemas (GONZÁLEZ; OLVERA; TANG, 2010). 

Suas deficiências estão geralmente associadas à demora no treino da rede, alto custo 

computacional, se comporta como uma caixa preta depois de treinada dentre outros 

aspectos (HAYKIN, 2001). Porém, a rede MLP é uma das RNA mais utilizadas e 

também é flexível na questão das múltiplas tarefas possíveis de serem trabalhadas por 

ela. 

 Redes de funções de base radial, as RBF, são redes que partem de um princípio 

de aproximação do problema de forma local, ou seja, a RBF trabalha muito bem no 

espaço de interpolação, mas possui dificuldade na extrapolação dos problemas. Suas 

vantagens advêm do treino rápido, em apenas um passo, além da característica de 

aproximar muito bem as funções (HAYKIN, 2001). As redes RBF também possuem 

possibilidade de aprendizado auto-organizado através do algoritmo das “k-médias” (k-

means), que possibilita uma melhor escolha dos centros das funções de base radial para 

o treino, otimizando-o. 

Algumas máquinas de aprendizado mais complexas se propõem a encontrar um 

hiperplano de separação ótimo entre classes, como o caso das Máquinas de Vetor de 

Suporte – SVM, as quais podem também serem usadas para classificação de padrões e 

regressão linear. O que torna essa rede robusta para classificação de padrões é o fato de 

a SVM encontrar o hiperplano como superfície de decisão de tal forma que a margem 

de separação entre os exemplos positivos e negativos seja máxima, isso é obtido através 

da implementação do método de minimização estrutural de risco (HAYKIN, 2001). 

Uma característica importante das SVM, é que elas não incorporam conhecimento do 

domínio do problema. 

Outras redes se dedicam a aplicações com sistemas dinâmicos, chamadas de 

redes recorrentes e possuem realimentação, geralmente global (onde os resultados dos 

processamentos dos neurônios de saída são realimentados nos neurônio de entrada). 

Essas redes possuem capacidade de aprender a dinâmica do sistema, a realimentação se 

justifica na questão de acompanhar a dinâmica do processo, ou seja, possui um feedback 
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dos resultados. Redes do tipo (modelo) Hopfield também são realimentadas também e 

possuem capacidade de encontrar padrões que possuem similaridades a exemplares 

contidos na memória do sistema, a exemplo de imagens, reconhecimento de vogais, de 

padrões etc (HAYKIN, 2001) (HOPFIELD; TANK, 1985). Essa capacidade do modelo 

de Hopfield é conhecida como uma memória endereçável por conteúdo, com intuito de 

recuperar um padrão (armazenado em memória) em resposta à apresentação de uma 

versão incompleta ou ruidosa daquele padrão. 

Existem também as redes não supervisionadas, ou seja, aquelas que não 

necessitam da função do professor para mostrar o modelo para comparação no treino da 

rede, ou seja, a referência a ser usada para a verificação e correção do erro. Existem 

nessa perspectiva, redes como do tipo auto-organizada, as quais se propõem na 

“clusterização” da distribuição dos dados de entrada.  

 
3.1.1. O NEURÔNIO ARTIFICIAL MAIS UTILIZADO, O 

PERCEPTRON 

O Perceptron foi escolhido por ser o modelo de neurônio artificial não-linear (e 

linear) mais conhecido, o modelo de McCulloch e Pitts (1943) de um neurônio 

(HAYKIN, 2001). A sua capacidade de aprendizado se dá através da solução de um 

problema de otimização, nesse caso, correção dos parâmetros livres que são os pesos 

sinápticos (W) e o Bias. Esses parâmetros e o modelo matemático do perceptron, 

descrito em DataFlow, podem ser visualizados na Figura 1: 

 
Figura 1: Modelo do Perceptron descrito em DataFlow. 

Observa-se na Figura 1 que o modelo matemático do perceptron é bem simples, 

constituído de uma função de transferência e uma função de ativação. O produto escalar 
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do vetor de entrada (A0, A1, A2) pelo vetor de parâmetros livres, os pesos (weight), 

com o resultado desse produto somado ao último parâmetro, o bias, compõe a função de 

transferência. Por fim, o resultado da função de transferência é calculado em uma 

determinada função de ativação, como visualizado na Figura 1. Essa função de ativação 

pode ser do tipo linear (Equação 1), tipo sigmoidal (Equação 2) ou do tipo tangente 

hiperbólica (Equação 3). 
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3.1.2. REDES PERCEPTRONS DE MÚLTIPLAS CAMADAS 

(MULTILAYER PERCEPTRON – MLP) 

As redes MLP são alimentadas adiante (feedfoward), consistem em um conjunto 

de unidades sensoriais (sem processamento) que constituem a camada de entrada, um 

grupo de nós computacionais (perceptrons) compõem a camada oculta, a MLP pode 

conter uma ou mais desse tipo, e, uma camada de saída também composta de nós 

computacionais. O sinal de entrada se propaga para frente através da rede, camada por 

camada. As redes MLP são constituídas por diversos perceptrons (nós computacionais) 

processando paralelamente sob essa organização em camadas como mostradas na Figura 

2.  

Nessa arquitetura de rede, as variáveis livres (ajustáveis) são os pesos sinápticos 

que interligam os neurônios entre camadas e os biases de cada perceptron. Ou seja, 

esses parâmetros são ajustáveis durante o treinamento, e após, tornam-se fixos durante a 

execução das tarefas para as quais a rede foi previamente treinada. Na próxima 

subseção, é dada uma explanação sobre o treinamento da rede MLP. 
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Figura 2: Arquitetura Multilayer Perceptron descrito em DataFlow. 

 
3.1.2.1. TREINAMENTO DA REDE MLP 

Para realizar o treinamento de uma rede MLP para solucionar um determinado 

problema, de forma supervisionada, um algoritmo comumente utilizado é o da 

retropropagação do erro (error backpropagation). Esse algoritmo propõe uma 

propagação, para trás, do erro calculado na saída da rede. Baseado na regra de 

aprendizagem por correção de erro. Essa técnica de aprendizagem por retropropagação 

consiste de dois passos através das diferentes camadas da rede: um passo para frente, a 

propagação, e o um passo para trás, a retropropagação. O primeiro passo, a propagação, 

se dá aplicando um conjunto de entradas aos nós sensoriais (camada de entrada) e seus 

efeitos propagados camada por camada, produzindo um conjunto de saídas. No segundo 

passo, a retropropagação, os pesos sinápticos são ajustados de acordo com a regra de 

correção de erro comparando-se o conjunto de saídas, previamente adquiridas no 

primeiro passo, a uma resposta desejada para aquele conjunto de entradas aplicado na 

propagação. Por fim, o erro é propagado para trás corrigindo-se os pesos sinápticos. 

 

3.2. REDES DE COMUNICAÇÃO 

A utilização de uma rede de comunicação para ligação entre os neurônios é foco 

de estudo neste trabalho devido ao forte conexionismo entre os neurônios. Outro fator é 

devido ao aumento excessivo da quantidade de conexões que a rede MLP proporciona 
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quando são utilizadas grandes topologias e com muitos neurônios. Para tentar diminuir a 

quantidade de conexões entre neurônios em uma rede MLP, será mostrado um estudo 

sobre os tipos de redes de comunicação já existentes e tradicionalmente usadas em 

projetos de sistemas digitais, principalmente nos embarcados: o barramento, a rede 

“multiestágios” e a rede Crossbar. Serão analisadas suas qualidades positivas e 

negativas para o uso com redes MLP, que possam fundamentar o uso de alguma delas 

no projeto ou vislumbrar a necessidade de nova proposição. 

 
3.2.1. BARRAMENTO 

Constitui um sistema de comunicação onde todos os componentes que  

compõem um determinado sistema são conectados diretamente a um mesmo meio de 

comunicação, o barramento (Figura 3). A complexidade desse sistema mostra-se baixa e 

de fácil desenvolvimento. Porém, a troca de informações simultâneas não pode ocorrer 

nesse sistema, já que o mesmo meio é utilizado e as colisões poderão ocorrer. Apesar do 

baixo custo, tem-se a necessidade de realizar o controle do meio por um determinado 

protocolo, o qual determina regras a serem obedecidas para que não haja colisões. É 

observado de antemão que essa proposta não possui uma alta velocidade de trabalho e 

também não consegue paralelismo entre componentes ou processadores 

(VENUGOPAL, 2002). É mostrado na Figura 3 um barramento conectando alguns 

processadores e unidades de memória.  

 
Figura 3: Barramento. 

 

3.2.2. REDE DE COMUNICAÇÃO MULTIESTÁGIOS 

Rede elaborada para comunicação entre um banco de processadores e um banco 

de memórias. Essa proposta mostra-se de baixo custo e com facilidade de manuseio nas 

Processador 1 Processador 2 Processador 3 

  Memória 1   Memória 2   Memória 3 
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conexões, onde a configuração da rede de comunicação entre os diversos processadores 

e às diversas memórias se dá controlando cada nó da rede (semelhante a um 

multiplexador digital com 2 entradas e duas saídas) de forma a direcionar ao endereço 

da memória a ser conectada (VENUGOPAL, 2002) (KRUSKAL; SNIR, 1983) (SHARMA; 

BANSAL; KAHLON, 2008). A Figura 4 exibe os nós que serão controlados de forma que 

cada nó receba um bit do endereço da memória, o que fará a rede se conectar da forma 

desejada entre os processadores e as unidades de memória. 

 
Figura 4: Rede Multiestágios. 

 
3.2.3. REDE DE COMUNICAÇÃO CROSSBAR 

Essa rede também foi proposta inicialmente para conectar processadores e 

bancos de memória através de um conjunto de barramentos com nós conectados a eles 

(VENUGOPAL, 2002) (MATSUDA, 2001). Os nós controlam a abertura do caminho 

desejado para atender um determinado momento de conexão entre processadores e 

unidades de memórias, havendo possibilidade de conexões simultâneas (paralelismo) e 

também de mudança nos caminhos desejados para novas conexões. Porém, cada nó 

deverá possuir uma unidade decodificadora para decisão de prioridade no caso de mais 

de um processador desejar acessar a mesma memória (MATSUDA, 2001).  

Essa rede mostra uma deficiência não desejada em uma RNA, pois não preserva 

o paralelismo desejável em uma rede MLP, na qual se devem conectar todos os 

neurônios de uma camada “n” com todos de uma camada “n+1”. A Figura 5 mostra um 

modelo de rede Crossbar conectando processadores a bancos de memória. 
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Figura 5: Rede CrossBar. 

 
No Quadro 1 mostra-se o resultado de um estudo comparativo entre as redes de 

comunicação Crossbar, Multiestágios e Barramento realizado por (VENUGOPAL, 

2002), nos parâmetros velocidade, custo, confiabilidade e complexidade. 

 
Propriedade Barramento Crossbar Multiestag. 
Velocidade Baixa Alta Alta 
Custo Baixa Alta Moderada 
Confiabilidade Baixa Alta Alta 
Complexidade Baixa Alta Moderada 

Quadro 1: Comparação entre 3 tipos de redes de comunicação. 
Fonte: VENUGOPAL (2002). 

 
Nota-se claramente a diferença entre os diversos tipos de redes já existentes, 

onde a rede do tipo Barramento se apresenta mais simples e lenta, a rede Crossbar a 

mais complexa e de mais alta velocidade e a rede Multiestágios com uma rede 

intermediária, rápida e de custo moderado.  

Poderia ter-se optado por algum modelo de rede de comunicação supracitado, 

porém essas redes foram elaboradas para trabalho de multiprocessadores acessando um 

banco de memórias. O caso das aplicações com RNA, em específico das redes MLP, 

caso em questão na dissertação, há a necessidade é de todos os neurônios de uma 

camada “n” se conectarem com todos os neurônios da camada “n+1”, de uma só vez, de 

modo a preservar o paralelismo do processamento dos neurônios, em sua forma mais 
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usual. Por esta razão optou-se por desenvolver um novo modelo de rede de 

comunicação que servisse para preservar o paralelismo e também ao contexto deste 

trabalho, será comentado na Subseção 4.1.2.3. 

 
3.3. DISPOSITIVO RECONFIGURÁVEL FPGA 

Os dispositivos reconfiguráveis representam hoje a nova era de desenvolvimento 

de projetos em sistemas digitais e embarcados. Essa posição de destaque deve-se a 

diversidade de dispositivos desenvolvidos nas últimas décadas e pela característica de 

reconfiguração de seu sistema interno, a exemplo dos PLDs (Progammable Logic 

Devices), CPLDs (Complex Progammable Logic Devices), FPLD (Field Programmable 

Logic Devices), PLA (Programmable Logic Arrays) e FPGA (Field Programable Gate 

Array). Nessa seção, será tratado o dispositivo reconfigurável FPGA, o qual é usado no 

presente trabalho de dissertação para prototipagem do sistema em um único chip. 

O FPGA é um dispositivo de hardware reconfigurável por software, o qual 

oferece uma boa otimização do circuito e diminui o tempo de desenvolvimento e testes, 

apesar de a conversão para o circuito lógico ser feita pelo próprio software. Os métodos 

tradicionais de desenvolvimento de circuitos digitais (tabela verdade, mapas de 

Karnaugh, álgebra de Boole etc), sob a gerência direta do projetista, às vezes, pode-se 

obter otimizações bem precisas, mas com alto custo no tempo de desenvolvimento. A 

redução no tempo de desenvolvimento e de alterações no projeto, utilizando uma 

linguagem de descrição de hardware HDL (Hardware Description Language) para 

reconfigurar o FPGA, é grande, quando comparado a alteração em um projeto de um 

circuito montado, por exemplo, em protoboard ou em um circuito impresso. Ou seja, o 

tempo economizado no desenvolvimento e correções do projeto, através da descrição 

em HDL e utilizando um FPGA, pode ser posteriormente utilizado para fazer 

otimizações e adequações nos requisitos de redução de área de silício, de processamento 

e de complexidade sob gerência do projetista (WIIST; KASPER; REININGER, 1998) 

(PEARSON et al., 2007). 

Os FPGA estão sendo utilizados nas mais diversas áreas, a seguir serão 

abordadas algumas aplicações envolvendo o dispositivo, inclusive nas redes neurais.  
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Processamento de imagens, no desenvolvimento de um recurso para extração 

adaptativa de cores baseada na distribuição de cores em imagens (CHEN; LIU; CHEN, 

2010). 

Sistemas para processamento em tempo real para análise de stream buffer 

MPEG, system on chip em uma área com muitas máquinas com tecnologia embarcada, 

o tratamento de imagens (TANOUGAST et al., 2009).  

Sensores inteligentes de temperatura para system on chip (SoC) utilizando 

apenas 140 elementos lógicos, colaborando assim com a miniaturização da função dos 

sistemas embarcados (CHEN et al., 2007).  

Monitoramento de motores de indução a partir de algoritmos de analise online 

das condições dessas máquinas e utilizando a transformada wavelet implementados em 

FPGA (MORENO et al., 2008).  

Na medicina, o auxílio no diagnóstico de doenças como o câncer, a exemplo da 

caracterização de micro-calcificações nas bordas de nódulos mamários, através do uso 

de Wavelets implementadas em FPGA tratando sinais de mamografia digital (OCUSSE; 

PEREIRA; MARRANGHELL, 2009). 

Na atuação em redes neurais artificiais, autores vem diminuindo o custo 

computacional e a área de silício consumida nessa tarefa através da utilização de 

técnicas de reuso por multiplexação de perceptrons implementados fisicamente, 

utilizados para aplicações genéricas com RNA (HIMAVATHI; ANITHA; 

MUTHURAMALINGAM, 2007). 

O uso combinado de RNA com controladores fuzzy desenvolvido para aplicar ao 

drive de um motor síncrono linear permanente, onde os autores definiram o uso da rede 

RBF para este fim (KUNG; QUANG; ANH , 2009). 

Para aplicações com redes neurais também costuma-se fazer o uso combinado de 

hardware-software para solucionar tal problema, juntamente com o dispositivo FPGA 

(PASERO; PERRI, 2004). 
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O uso das redes neurais em projetos com aplicações específicas vem sendo 

implementadas, os autores LEINER et al. (2008) desenvolverão uma arquitetura neural 

para trabalho com processamentos de imagens. 

As redes neurais em hardware também estão sendo exploradas utilizando 

Sistemas de Integração em Escala Ultra-Larga (Ultra-Large Scale-Integration System -

ULSI) (RÜCKERT, 2002). 

Aplicações com FPGA estão recentemente adquirindo espaço para 

implementações em hardware de algoritmos inteligentes, tais como Algoritmos 

Genéticos (AG), Redes Neurais Artificiais (JUNG; KIM, 2007), Lógica Fuzzy 

(ARABSHAHI et al., 1992), e Aprendizado por Reforço (Reinfocement Learning - RL) 

(MANIMEGALAI et al., 2005), que compõem alguns exemplos da área da Inteligência 

Artificial (AI). O exemplo de projetos como uma máquina de comitê desenvolvida 

utilizando diferentes classificadores como K nearest neighbors (KNNs), multilayer 

perceptron (MLP), radial basis function (RBF) (SHI et al., 2008) também denota o 

forte uso dos FPGA. 

Por fim, nota-se que os dispositivos reconfiguráveis estão possibilitando o 

embarque desses algoritmos de AI, sistemas dedicados inteligentes e diversas outras 

áreas da pesquisa.  

 
3.3.1. ESTRUTURA DO FPGA 

O FPGA é constituído por um arranjo de Blocos Lógicos Configuráveis (CLB – 

Configurable Logic Block), por interconexões programáveis e por Blocos de Entrada e 

Saída (IOB – Input/Output Block). A organização dos blocos lógicos no FPGA é sob 

forma de uma matriz bidimensional de blocos e as interconexões estão distribuídas 

entres as linhas e as colunas da matriz de blocos lógicos funcionando como trilhas de 

um circuito elétrico como pode ser observado na Figura 6. 

Os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de projetos em hardware digital 

foram beneficiados diretamente com o uso dos FPGA, devido às diferentes aplicações a 

que o dispositivo se propõe, também devido à fácil reconfiguração e sua capacidade de 

ser reprogramado. Como a funcionalidade do dispositivo não vem pré-definida, pode ser 
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reconfigurada pelo projetista durante o desenvolvimento dessas diversas ferramentas 

anteriormente citadas, em laboratório, através de softwares de simulação e chips para 

síntese do projeto. 

 

 
Figura 6: Arquitetura de um FPGA. 

Fonte: BRITO; ROCHA (2009). 

 
Os CLB implementam portas com as funções lógicas mais básicas como AND,  

OR, XOR e NOT, que conjuntamente realizam as funções combinacionais mais 

tradicionais como os decodificadores, codificadores, funções matemáticas etc. 

As interconexões conectam as saídas dos blocos lógicos às entradas de outros 

blocos e ambos aos IOB do sistema. Um IOB se conecta aos pinos de entrada e saída 

por meio das linhas de roteamento (TOCCI, 2007). 
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3.4. FERRAMENTAS DE ESPECIFICAÇÃO DE ELETRÔNICA EM 

NÍVEL DE SISTEMA  

Por meio desse tipo de ferramenta é possível especificar o projeto previamente e 

visualizar todo o seu futuro funcionamento, obedecendo-se a especificação durante o 

desenvolvimento. Como exemplos de ferramentas de especificação em nível de sistema, 

pode-se citar as mais usuais como as Redes de Petri, State Chart, Flow Chart, Design 

RTL, Máquina de Estados Finitos (MdE) e diversas outras completam se propõem ao 

desenvolvimento de sistemas digitais e embarcados. 

As tecnologias de projetos envolvem as maneiras pelas quais se converte o 

conceito de uma desejada funcionalidade em uma implementação real. A tecnologia de 

projeto top-down, permite que os projetistas otimizem uma idéia teórica inicial à medida 

que problemas e soluções vão aparecendo no desenvolver do projeto. Nesta 

metodologia, a definição do projeto se inicia com a descrição do comportamento do 

sistema em alto nível. Posteriormente essa descrição é convertida para o Nível de 

Transferência de Registros (RTL), em seguida ao Nível de Gates (Portas Lógicas) até 

chegar ao nível de circuitos (implementação física). O Fluxograma 1, demonstra como a 

metodologia top-down é ordenada. Todos os níveis de abstração acima da RTL foram 

designados coletivamente de Nível de Sistema Eletrônico (ESL, Electronic System 

Level) e os projetos neste nível são definidos em Projetos em Nível de Sistema (SLD, 

System Level Design). Não há consenso sobre a forma como esses níveis ESL são 

compostos, mas consensualmente engloba mais de um nível de abstração. É possível 

encontrar proposições de dois, três e até mesmo de quatro níveis de abstração acima da 

RTL. 

No presente trabalho, inicialmente, propôs-se a utilização do método Design 

RTL (Registers Tranfer Level), que separa o desenvolvimento do projeto em parte 

operativa e parte controladora de um sistema digital, de forma a facilitar o 

desenvolvimento, o reuso de componentes e a otimização do sistema.  O método Design 

RTL, em conjunto com as ferramentas de especificação State Chart e Data Flow, serão 

usados para detalhar o funcionamento das unidades operativa e controladora. Devido à 

necessidade de visualizar-se o fluxo de dados existente nas operações envolvidas pelos 

neurônios (perceptrons), utilizou-se a ferramenta Data Flow. A parte controladora do 
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projeto foi desenvolvida utilizando a ferramenta State Chart, similar a uma MdE, com a 

diferença de possuir “superestados”, os quais podem se caracterizar como outra MdE 

inteira ou um Data Flow. As ferramentas de especificação descritas nas próximas 

subseções comporão a ferramenta heterogênea de especificação utilizada no projeto e 

cujo detalhamento encontra-se na subseção 3.4.3. 

 

 
Fluxograma 1: Metodologia de projeto Top-down. 

 
3.4.1. FERRAMENTA DE ESPECIFICAÇÃO DATA FLOW GRAPH 

(DFG) 

É um modelo orientado à atividade composto por um conjunto de nós e por um 

conjunto de arcos que representam o fluxo de dados em um sistema. Possui como 

característica ser um modelo sem condicionais. Os nós circulares representam atividade 

(operações, por exemplo). Nós retangulares representam entrada/saída de dados 

(variáveis de entrada e saída, por exemplo). Variáveis intermediárias são descritas por 

retângulos semi-abertos. Laços direcionados representam fluxo de dados entre 

atividades. Os DFG são por natureza acíclicos (não representam loops) e podem ter 

hierarquia (um nó de atividade pode ser representado por outro DFG). O Quadro 2 

mostra os tipos de nós e suas representações. 

Especificação formal em nível 
de sistema

Especificação algorítmica em 
nível de processador

Especificação em Nível de 
Transferência de Registros - RTL

Especificação Lógica ou em 
Nível de Gates

Especificação em Nível de 
Circuitos

ESL 
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TIPOS DE NÓS  REPRESENTAÇÃO  

ENTRADA  RETÂNGULOS 

SAÍDA  RETÂNGULOS 

ATIVIDADE  CÍRCULO 

DADO ARMAZENADO  RETÂNGULO SEMI-ABERTO 

Quadro 2: Representações da ferramenta DFG. 

 
Na Figura 7 é mostrado um DFG executado as equações  

푧 = 푒 + (푑 + 푥1) (4) 

푥1 = 푎 − 푐 (5) 

푥2 = 푎 ∗ 푐 (6) 

푤 = 푎 + 푏 (7) 

Conseqüentemente, 

푧 = 푒 + 푑 + (푎 − 푐)  (8) 

 

Na Figura 8 está outro exemplo de um DFG onde se verifica a presença de 

hierarquia acontecendo no nó de atividade (circular) “A2”, o qual é composto 

internamente de outro DFG. 
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Figura 7: Exemplo de um Data Flow Graph. 

 
Para implementações em software correspondente ao DFG, as operações têm de 

ser ordenadas apenas pelas dependências entre os dados. O DFG é útil para realizar 

algumas otimizações e para se ordenar eficientemente as operações (tendo em conta o 

pipelining do microprocessador, por exemplo). É um modelo utilizado durante a fase de 

especificação de diferentes sistemas, porém não modela ações de controle e nem 

comportamento temporal, ou seja, mostra-se inadequado para modelar sistemas 

embarcados. Essa ferramenta será revista na subseção 3.4.3 onde se discutirá o uso de 

ferramentas de especificação heterogêneas. 

 

 
Figura 8: Exemplo de Data Flow Graph com hierarquia (nó A2). 
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3.4.2. FERRAMENTA DE ESPECIFICAÇÃO STATE CHART 

É uma ferramenta orientada a estados que modela ações de controle e 

comportamento temporal com segurança. O conjunto de estados é representado por 

círculos e as transições entre estados dependem de eventos representados junto às 

transições. As saídas podem depender apenas do estado atual, ou do estado atual e das 

entradas. Os State Charts possuem um estado inicial (onde é iniciada a execução da 

máquina) e são representados graficamente por diagramas de transições de estados 

(STG – State Transition Graphs). 

Existem dois tipos de modelagem de MdE: uma que utiliza o modelo da 

máquina de Mealy (no qual as saídas dependem das entradas e do estado atual) e outro 

baseado na máquina de Moore (no qual as saídas dependem apenas do estado atual). A 

descrição desses modelos pode ser feita por meio de representação gráfica ou de uma 

tabela de estados. As desvantagens na utilização de um State Chart residem nos fatos de 

não suportar concorrência e, quando atingem centenas de estados ou de arcos, torna-se 

de complexa compreensão. A Figura 9 é uma representação gráfica de uma MdE 

possuindo os estados “A, B, C, D, E e Z”. Um State Chart com a mesma função da 

MdE é representado na Figura 10,  com o estado “S”,  que é composto internamente por 

uma MdE e possui o estado “Z” com função similar ao da MdE mostrado na Figura 9. 

Nesses dois exemplos, a ação ‘k’ é uma exceção que pode ocorrer em qualquer estado, 

implicando a passagem para o estado ‘Z’. 

 
Figura 9: Representação gráfica de uma MdE com 6 estados. 
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Figura 10: Representação gráfica de um State Chart com hierarquia onde o superestado “S” representa uma MdE. 

 
3.4.3. AS ESPECIFICAÇÕES HETEROGÊNEAS 

As especificações heterogêneas são relevantes por combinarem as características 

de diferentes métodos de especificação em um só, possibilitando um planejamento 

melhor em sistemas complexos. 

Utiliza-se uma mistura de ferramentas quando se deseja que uma especificação 

possua características diversificadas a exemplo do comportamento temporal, 

paralelismo, fluxo de dados, hierarquia etc. O presente trabalho pretende explorar e 

aplicar o uso de ferramentas heterogêneas, mesclando mais de uma ferramenta na 

especificação de um mesmo projeto. A Figura 11 mostra um exemplo de especificação 

heterogênea utilizando Data Flow (DFG) em conjunto com o Flow Chart (Fluxograma). 

Já a Figura 12 demonstra o uso híbrido do State Chart com o DFG. 
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Figura 11: Representação gráfica de uma especificação híbrida utilizando Data Flow e Flow Chart em um mesmo 

sistema. 

 

 
Figura 12: Representação gráfica de uma especificação híbrida utilizando Data Flow e State Chart com hierarquia em 

um mesmo sistema. 

Nessa seção foram apresentadas as bases teóricas que norteiam o 

desenvolvimento deste trabalho. Foram abordados métodos de especificação de 

sistemas, a estrutura da rede MLP, o dispositivo FPGA e as redes de interconexões mais 
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usadas. Na seção seguinte será detalhada a arquitetura do sistema embarcado proposto, 

o seu desenvolvimento e as otimizações realizadas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Na proposta de desenvolver um dispositivo capaz de se reconfigurar em diversas 

arquiteturas de redes neurais do tipo MLP a partir de instruções previamente conhecidas 

e ordenadas, inicialmente, determinou-se quais seriam as instruções para descrever uma 

rede MLP qualquer. Essas instruções devem conter as informações sobre a quantidade 

de camadas, quantidade de neurônio por camada, localização dos pesos e biases na 

memória e como os neurônios serão interconectados. Para desenvolver um sistema 

baseado em instruções específicas foi utilizada a metodologia de desenvolvimento 

Design RTL, separando parte operativa (Datapath) e unidade controladora 

(controlador). Inicialmente, o problema foi modelado utilizando ferramentas de 

especificação, como o Data Flow e o State Chart.  

No desenvolvimento do projeto foi proposta uma primeira arquitetura, a qual foi 

projetada, simulada e testada. Foram observadas limitações nessa arquitetura 

inicialmente proposta. Destas observações, algumas alterações foram realizadas 

chegando-se a uma arquitetura final. É apresentado o desenvolvimento iniciado com 

essa primeira proposta de arquitetura, serão discutidas suas limitações e as alterações 

feitas para contornar estas limitações, e, por fim, será apresentada a performance e os 

resultados da arquitetura final elaborada.  

 
4.1. ARQUITETURA INICIAL 

As instruções descreverão a montagem de uma rede neural do tipo MLP, camada 

por camada. Cada instrução determina a configuração de uma camada de neurônios da 

rede MLP que será programada pelo usuário. O sistema interpreta as instruções de 

forma a configurar o a arquitetura em uma MLP com a topologia descrita pelo usuário 

por meio das instruções. Para isso, o sistema será modelado de acordo com a 

necessidade de execução dessas instruções e dos seus operandos, como mostrado no 

Quadro 3. A instrução que determina a camada de entrada indica apenas a quantidades 

de nós de entrada (não computacionais). As instruções seguintes definirão as camadas 

ocultas, se mais de uma, descreve-se uma instrução para cada camada oculta. Por fim, é 

definida a camada de saída, lembrando que apenas nos nós computacionais (neurônios 
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das camadas ocultas e de saída) são definidos configuração da rede de comunicação, 

endereço inicial dos pesos da camada e a quantidade de pesos na camada. 

 
CONFIGURAÇÃO 

DA REDE DE 
COMUNICAÇÃO 

ENDEREÇO INICIAL 
DOS PESOS DA 

CAMADA 

QUANTIDADE DE 
PESOS NA 
CAMADA 

EXEMPLO 

Define a quantidade 
de neurônios da 

camada anterior e da 
camada atual para 

configurar a rede de 
interconexão. 

Indica o endereço do 
primeiro peso da camada na 

memória. 

Define a quantidade 
de pesos na camada 

atual. 

02 02, 001, 04  
Define a camada 
anterior com dois 

neurônios, a camada 
atual com dois, o 

endereço do primeiro 
peso ‘001’ e a camada 
atual possuindo quatro 

pesos. 
Quadro 3: Descrição das instruções executadas pela arquitetura inicial proposta. 

 
O exemplo mostrado no Quadro 3 representa a declaração de uma instrução que 

descreve as seguintes características da camada: os dois primeiros termos antes da 

primeira vírgula definem que a configuração da rede de comunicação será de dois 

neurônios na camada anterior e dois na camada atual (02 02); o termo após a primeira 

vírgula define o endereço de memória a partir do qual estão localizados os pesos dessa 

camada, nesse caso, endereço um; o termo após a segunda vírgula define a quantidade 

de pesos existentes na camada atual, quatro pesos. Para se construir qualquer rede MLP 

são necessárias três camadas, ou seja, três instruções para se descrever as camadas de 

entrada (primeira instrução), ocultas (segunda instrução) e de saída (terceira instrução). 

  
4.1.1. MODELO DO SISTEMA EM DATA FLOW E STATE CHART 

O modelo inicial do sistema foi definido por uma especificação heterogênea, em 

Data Flow e State Chart, mostrada na Figura 13 e explicada em seguida. 
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Figura 13: Especificação da primeira arquitetura utilizando State Chart e Data Flow. 

 
O estado “A” faz a inicialização dos componentes da máquina, determinando as 

posições iniciais das memórias, comanda o reset de todos os registradores e mantém os 

neurônios desconectados. Já o “B”, faz leitura da instrução na memória. O estado “C” 

armazena os valores dos pesos e biases nos registradores dos neurônios, e determina 

como serão conectadas as realimentações dos neurônios. Quando está tudo devidamente 

alocado e conectado, o estado “D” carrega os dados nos neurônios para serem 

processados. O estado “E” representa o processamento do neurônio descrito em Data 

Flow. Por fim, o estado “F” verifica se a ultima instrução (ou neurônio executado) foi 

realizada, para então, mostrar o resultado final do processamento da RNA. 

 
4.1.2. DATAPATH – PARTE OPERATIVA 

Para realizar as operações relativas às instruções acima descritas, são necessários 

diversos componentes digitais, alguns de propósito gerais (registradores, memórias, 

contadores, multiplicadores, somadores etc.) e outros de uso específico (rede de 

interconexão para comunicação entre os perceptrons). O perceptron foi modelado e 

implementado e é utilizado como componente de propósito específico, replicado 
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quantas vezes for necessário para compor a arquitetura. Esses componentes são 

utilizados no projeto e serão todos descritos a seguir.  

Inicialmente, definiram-se o uso de três neurônios na arquitetura apenas, de 

modo que foram utilizados três, através de realimentação, para executar todos os 

neurônios de uma rede MLP definida para um problema. A execução se dá camada por 

camada, trocando-se os pesos e biases a cada instrução para gerar cada camada 

desejada, reaproveitando os neurônios existentes. É possível configurar e executar 

inúmeras camadas para compor a topologia de uma rede MLP a partir do conceito de 

que o sistema utiliza cada instrução para definir a configuração de cada camada da rede. 

 
4.1.2.1. O PERCEPTRON DESCRITO EM VHDL 

Tendo como referência o neurônio proposto por McCulloch e Pitts, representado 

na Figura 1, subseção 3.1.1, a arquitetura do neurônio, proposta nesse trabalho, seguiu o 

modelo de implementação feito em VHDL feito por SILVA (2009) (HAYKIN, 2001), 

mostrado na Figura 14. O NEURÔNIO foi dividido em dois blocos funcionais. O 

primeiro bloco é um combinador linear, responsável pelo somatório das entradas 

ponderadas pelos pesos sinápticos e o segundo é o bloco responsável pelo cálculo da 

função de ativação, denominados, respectivamente de blocos NET e FNET. 

 

 
Figura 14: Estrutura proposta para o neurônio em hardware. 

Fonte: SILVA et al. (2009). 

NET 
FNET 
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Os blocos NET e FNET que compõem o NEURÔNIO, mostrado na Figura 14, 

foram descritos em VHDL e a forma de implementação dos blocos FNET e NET são 

demonstrados ainda nesta seção.  

O bloco NET, mostrado na Figura 14 apresenta um fluxo de dados (data flow) 

com uma unidade denominada de MULTIPLICADOR e uma unidade denominada de 

SOMADOR. Sua construção se baseou em uma abordagem de RTL design (projeto em 

nível de transferência entre registros) com dois registradores para sincronia dos fluxos 

de dados. Esse bloco calcula o campo local induzido do perceptron com até 8 entradas 

de 16 bits que lhes são impostas.  

Como observado no data flow que representa o perceprton mostrado na Figura 1 

da subseção 3.1.1, o cálculo realizado no neurônio é dado pela multiplicação de todas as 

entradas, x1 a xn, pelos seus correspondentes pesos sinápticos, w1 a wn, sucedido pelo 

somatório dos valores resultantes destas multiplicações mais o valor do bias. 

Para manter o paralelismo, cada entrada do neurônio possui um multiplicador 

exclusivo, utilizando-se da replicação do componente MULTIPLICADOR. Uma 

organização com duas entradas de dados é mostrada na Figura 15, onde pode ser 

observada uma duplicação da unidade MULTIPLICADOR. Salienta-se que, o problema 

gerado por esse tipo de paralelismo é o aumento na área de silício utilizada, devido 

principalmente à replicação do bloco MULTIPLICADOR.  

O SOMADOR é a unidade responsável pela soma dos resultados das 

multiplicações e do bias. Essa operação é viabilizada instanciando-se a entrada do bias e 

as saídas das diversas unidades multiplicadoras às entradas da unidade somadora. 

O MULTIPLICADOR realiza a multiplicação entre a entrada xi do neurônio pelo 

peso sináptico wij correspondente, ambos definidos em ponto fixo com dezesseis bits e 

com sinal. Esse produto gera um resultado de 32 bits com sinal, mas para manter a 

notação em ponto fixo, é necessário fazer o deslocamento desses bits para manter a 

compatibilidade com a representação de ponto fixo do valor do bias, que é representado 

em ponto fixo com dezesseis bits com sinal. 
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Figura 15: Bloco NET com duas entradas, função de transferência. 

Fonte: SILVA et al. (2009). 

 

Para a conclusão do bloco NEURÔNIO, após o cálculo do campo local 

induzido, prossegue-se com o cálculo da função de ativação, neste caso, a função 

tangente sigmóide.  

O bloco FNET visualizado na Figura 16 é composto por uma lookup table, 

unidade LUT, por uma unidade chamada de INTERPOLADOR e por duas unidades de 

atraso, usadas para sincronização dos dados de entrada do INTERPOLADOR. A 

estrutura da LUT é constituída por um comparador e duas ROM paralelas de 16 x 21 

bits de dados. Uma das memórias ROM armazena valores correspondentes aos 

coeficientes angulares de segmentos de retas usados para interpolação linear da função 

sigmóide e a outra ROM armazena valores correspondentes aos coeficientes lineares 

dos mesmos segmentos de reta. O INTERPOLADOR é responsável pelo cálculo de 

saída do bloco FNET a partir dos valores obtidos das duas ROM que compõem a 

unidade LUT. 

O cálculo do valor de saída do bloco FNET é executado da seguinte maneira: a 

partir do valor de entrada, proveniente do bloco NET, é definido um endereço da LUT, 

comum as duas ROM, nos quais estão presentes os correspondentes coeficientes angular 



46 
 

e linear do segmento de reta, a serem usados pelo INTERPOLADOR para geração do 

sinal de saída.  

 

 
Figura 16: Bloco FNET, função de ativação. 

Fonte: SILVA et al. (2009). 

 
A saída da função de ativação foi montada a partir de uma tabela de vinte e um 

pontos e seus pontos intermediários obtidos por meio de uma interpolação linear. Na 

aquisição dos vinte e um pontos, utilizou-se uma técnica de inteligência computacional 

conhecida como algoritmos genéticos, cujo objetivo é a minimização do erro entre a 

função tangente sigmóide e a função a ser aproximada (SILVA, 2005). 

 
4.1.2.2. COMPONENTES DIGITAIS DE PRÓPOSITO GERAL 

Foram utilizados diversos componentes digitais de uso genérico, dentre eles: 

 Contador de Programa – conta as instruções na memória de programa; 

 Memória ROM de programa de 16 bits e 256 endereços – armazena as 

instruções; 

 Memória ROM de dados 16 bits e 256 endereços – armazena os pesos e 

biases da rede; 



47 
 

 Multiplexadores e Demultiplexadores de 16 bits e 8 posições – 

multiplexa a saída da memória para direcionar aos registradores de pesos dos 

neurônios e 

 Registradores de uso geral. 

 
4.1.2.3. REDE DE COMUNICAÇÃO COM PROPÓSITO ESPECÍFICO 

PARA REDES NEURAIS (INTERCONEXÃO DE NEURÔNIOS) 

Os autores (SILVA et al., 2009) optaram por não trabalhar com nenhum tipo de 

rede de interconexão, utilizando assim conexões fixas enquanto que, outros estudos, 

com características de camadas fixas, optaram por utilizarem alguma das redes clássicas 

mostradas anteriormente (DIAS; ANTUNES; MOTA, 2004). Na proposição feita neste 

trabalho, como a quantidade de neurônios não será fixa, e sim, variável de acordo com 

as mudanças de camada e em conformidade com as definições de redes previamente 

embarcadas, optou-se por desenvolver uma rede de interconexão própria.  

Nesta nova proposição utilizou-se de componentes digitais para permitir a 

comunicação ordenada entre os neurônios. Essa rede de comunicação realiza a 

interconexão da saída de cada neurônio a entrada do próximo(s) neurônio(s) da próxima 

camada, lembrando que os neurônios da próxima camada serão representados pelos 

próprios neurônios da camada atual. A rede de comunicação promoverá uma 

realimentação das informações processadas pelos neurônios de uma camada para outra 

sucessora, ressalvando que a cada camada substituem-se os valores dos pesos e biases 

nos neurônios que serão reutilizados para representarem uma nova camada de uma rede 

neural MLP. A solução proposta pode ser claramente visualizada na Figura 17. 
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Figura 17: Rede de comunicação proposta. 

 
Na Rede de Comunicação com realimentação proposta, o processo é bem 

simples. Todas as conexões necessárias para conectar as saídas de todos os neurônios de 

uma camada “n” às entradas de todos os neurônios de uma camada “n+1” são realizadas 

simultaneamente através de um conjunto registrador-drive (Drive) de três estados que 

irão determinar uma conexão de dados previamente armazenados ou ausência de dados, 

numa conexão em alta impedância. A decisão de que conexões serão ativadas (conectar 

as entradas dos neurônios ao registrador que o antecede) ou desativadas (colocadas em 

alta impedância) será feita pela unidade de controle e repassada à rede de comunicação 

através de uma unidade decodificadora mostrada na Figura 17. Essa unidade 

decodificadora funciona como um simples decodificador digital construído a partir de 

um conjunto de portas lógicas, o qual define quais drives irão estar em alta impedância e 

quais permitirão o sinal passar a partir de uma entrada definida. Enfim, o Quadro 4 

relaciona a entrada da unidade decodificadora com a saída. As saídas da unidade 

decodificadora estão conectadas aos registradores-drives, ativando ou desativando cada 

drive individualmente. 

Registrador

Registrador

Registrador 

Drive9 

Drive8 

Drive7 

Drive6 

Drive5 

Drive4 

Drive3 

Drive2 

Drive1 

unidade decodificadora 

Neurônio1

Neurônio2

Neurônio3
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Entrada  Drive 
1 

Drive 
2 

Drive 
3 

Drive 
4 

Drive 
5 

Drive 
6 

Drive 
7 

Drive 
8 

Drive 
9 

0101 ativo inativo inativo Inativo inativo inativo inativo inativo inativo 
0110 ativo ativo inativo Inativo inativo inativo inativo inativo inativo 
0111 ativo ativo ativo inativo inativo inativo inativo inativo inativo 
1001 ativo inativo inativo ativo inativo inativo inativo inativo inativo 
1010 ativo ativo inativo ativo ativo inativo inativo inativo inativo 
1011 ativo ativo ativo ativo ativo ativo inativo inativo inativo 
1101 ativo inativo inativo ativo inativo inativo ativo inativo inativo 
1110 ativo ativo inativo ativo ativo inativo ativo Ativo inativo 
1111 ativo Ativo ativo ativo ativo ativo ativo Ativo ativo 
Quadro 4: Funcionamento da unidade decodificadora mostrando o resultado das saídas a partir das entradas possíveis. 

 
Quando, hipoteticamente, se deseja conectar uma camada de dois neurônios com 

outros dois neurônios de uma próxima camada, a entrada adequada para a unidade 

decodificadora configurar os drives seria o código “1010” (coluna um, linha seis do 

Quadro 4), onde a unidade ativará os drives um, dois, quatro e cinco, conectando o 

registrador (que armazena temporariamente o resultado do processamento da camada 

anterior) aos neurônios um e dois, como pode ser visualizado na Figura 17. 

No Quadro 5 são apresentados alguns parâmetros que permitem avaliar as três 

redes de interconexão estudadas e a proposta quanto ao número de elementos lógicos 

utilizados e quanto a sua resposta em número de ciclos de clock. 

 
Rede Crossbar Multiest. Proposta Bus 
Clocks 2 2 2 Muitos 
Drives 18x16 36x16 9x16 2x16 
Mux 18 9 9 0 
Regs 0 0 3 0 

Quadro 5: Comparativo das redes de interconexão. 

 
A partir da análise do Quadro 5, nota-se que a rede de comunicação aqui 

proposta tem excelentes características quando comparada com as redes já existentes, 

principalmente nos quesitos de redução de drives e de multiplexadores, no entanto, 

utiliza-se de registradores para armazenar o resultado da camada de neurônios 

executada anteriormente. A rede de comunicação aqui proposta tem aplicabilidade 

dedicada já que foi desenvolvida exclusivamente para aplicações com RNA. 
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As limitações do uso dessa rede são diretamente proporcional a implementação 

física de muitas unidades neuronais em uma mesma camada, caso sejam utilizados 128 

replicações dos neurônios com oito entradas, seriam necessários 16384 pinos para 

representam as entradas. O mesmo ocorreria com a rede, à mesma quantidade de pinos 

seria necessária para saída da rede e quantidade de drives, aumentando seu custo quanto 

à área de silício utilizada. 

 
4.1.3. UNIDADE CONTROLADORA 

A unidade controladora tem ciclos definidos para execução de cada instrução, ou 

seja, a configuração e execução de cada camada da rede MLP. O controlador foi 

modelado por meio de uma MdE cíclica. A Figura 18 abaixo ilustra a MdE definida 

para a primeira arquitetura em questão. 

 

 
Figura 18: MdE da unidade controladora. 

 
Cada estado modela as seguintes ações: 

A. Inicializa memória de programa a partir do posicionamento do contador 

de programa reinicializado, seta alta impedância em todos os drives da rede de 

comunicação e faz um reset nos registradores de uso geral. 
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B. Lê instrução da memória, comanda o incrementador que posicionará a 

memória dos pesos e, caso seja uma camada de entrada (primeiro loop), 

armazena as entradas nos registradores da rede de comunicação, caso contrário, 

os registradores mantém seu estado anterior. 

C. Configura os demultiplexadores que definem para qual registrador, de 

qual neurônio, cada peso deve ser enviado, continua em looping até carregar 

todos os pesos da camada.  

D. Configura a rede de comunicação para interconectar os registradores da 

rede com as entradas dos neurônios. 

E. Aguarda processamento dos neurônios. 

F. Atualiza os valores dos registradores da rede de interconexão e verifica 

se foi executada a última instrução para determinar o próximo estado (G ou B 

caso contrário). 

G. Configura a rede de comunicação para carregar o resultado da rede na 

saída. 

 
4.1.4. EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES – EXEMPLO ILUSTRATIVO 

A topologia utilizada para exemplificar o passo a passo do funcionamento dessa 

arquitetura é uma MLP com 2 entradas, 3 neurônios na camada oculta e 1 neurônio na 

camada de saída. Seis passos são necessários para execução dessa rede como mostrado 

na Figura 19. O primeiro passo (Passo 1) define como as entradas (externas) se ligarão 

aos nós de entrada. O segundo mostra o repasse dos dados de entrada para a rede de 

interconexão. No passo 3, a rede de interconexão armazena os dados nos neurônios da 

camada oculta e o controlador insere os pesos e biases correspondentes nos neurônios 

A, B e C. O quarto passo descreve o processamento dos três neurônios da camada oculta 

e seus resultados sendo transferidos à rede de interconexão. O penúltimo passo (Passo 

5) descreve a troca dos pesos e biases do neurônio A da última camada (saída) e a rede 

de interconexão repassando as três entradas resultantes do processamento da camada 
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anterior (Passo 4) para ser processada. Por fim, o sexto passo define o processamento do 

neurônio de saída e seu resultado é repassado para a saída do sistema. 

 
Figura 19: Passos para realização de uma rede MLP. 

 
Para relacionar os passos citados na Figura 19 com a MdE descrita na Figura 18, 

basta perceber quais estados (da MdE) são necessários para realizar cada tarefa contida 

em um passo. No caso do passo um, é necessário que ocorra o estado “A” da MdE e o 

segundo passo segue com a execução do estado “B”. Para o passo três é preciso ocorrer 

os estados “C” e “D” da máquina. O passo quatro é definido quando o estado “E” 

ocorre. O passo cinco é realizado com a repetição dos passos “B”, “C” e “D”. Por fim, o 

passo seis é realizado quando ocorrem os estados “E” e “F”.  

Lembrando que os neurônios de cada camada são estabelecidos pelas instruções 

definidas pelo usuário e alocadas na memória de programa. Os passos 1 e 2 definem a 

execução da camada de entrada, os passos 3 e 4 definem a execução da camada oculta e 

os passos 5 e 6 exibem a execução da camada de saída. O armazenamento temporário 

PASSO 1 PASSO 2 
PASSO 3 

PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6 
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dos resultados intermediários (execução de cada camada oculta) é feita pelos 

registradores da rede de comunicação, o qual é comandado pelo controlador. 

4.1.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARQUITETURA INICIALMENTE 

DESENVOLVIDA 

Nesta arquitetura implementada observaram-se diversas limitações quanto a 

gama de aplicações a que o projeto poderia ser submetido. A primeira está no fato de 

que o sistema não tem capacidade de executar uma rede neural MLP com camadas 

maiores, que contenham grande quantidade de neurônios, pois o sistema se limita a três 

neurônios por camada, devido a terem sido replicados apenas três unidades neurônios 

para esse sistema. Nesta proposta inicial é possível executar redes MLP com grande 

quantidade de camadas (substituindo pesos e bias contidos na memória), porém não é 

essa a maior carência que as aplicações com redes MLP possuem.  

A necessidade em aplicações com MLP são de redes com no máximo uma ou 

duas camadas ocultas e a topologia dessas camadas podendo chegar a dezenas de 

neurônios. Enfim, a quantidade de neurônios proposta para essa arquitetura foi restrita 

(três) e também não é possível reaproveitar os neurônios existentes para simular o 

aumento de uma determinada camada. Isso devido a não possuir uma memória auxiliar 

para armazenar temporariamente o resultado de vários neurônios para simular uma 

mesma camada e ser utilizado em uma próxima.  

Outro fator que impede o aumento de uma camada é a restrição da quantidade de 

entradas em cada neurônio, pois um perceptron pode receber dados advindos de uma 

camada anterior com dezesseis neurônios (hipotética), por exemplo, e esse neurônio terá 

de possuir dezesseis entradas também, uma para cada neurônio, possuindo também um 

somador de dezesseis entradas e dezesseis multiplicadores necessariamente. 

Outra característica está no fato de as unidades básicas dos neurônios só 

possuírem um único tipo de função de ativação, restringindo a quantidade de aplicações 

executáveis pela arquitetura proposta. Apesar de o sistema trabalhar com a função de 

ativação mais comumente utilizada, não implica dizer que em todas as aplicações 

podem ser usadas funções do tipo tangente hiperbólica, há necessidades do uso de uma 

função sigmóide ou de uma função linear pura. 
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Uma implicação a ser levada em conta é a relação da interface homem-máquina 

(IHM) que o usuário terá para utilizar o dispositivo, pois o sistema, para se configurar 

nas diversas topologias de MLP, terá de ser configurado a partir das instruções definidas 

no Quadro 3. Estas exigem conhecimento mais profundo do funcionamento do sistema 

proposto pelo usuário que o utilizará. Devido à necessidade de informar ao sistema 

como a rede de comunicação se configurará em cada camada, por meio das informações 

contidas nas instruções (coluna 1, Quadro 3, subseção 4.1). O usuário também deve 

informar a posição da memória a qual os pesos das camadas se iniciam, dificultando o 

desenvolvimento do programa que o usuário desenvolverá, similar a uma programação 

em código Assembly, onde é trabalhado o uso dos endereços de registro nas memórias. 

Essas limitações foram solucionadas por meio de diversas alterações inseridas na 

arquitetura final, desenvolvida e implementada nesta dissertação e que será discutida na 

próxima subseção. Os resultados obtidos com a primeira arquitetura estão exibidos e 

comparados com os desta segunda proposição na Seção 5. 

 
4.2. ARQUITETURA FINAL IMPLEMENTADA (APÓS ALTERAÇÕES) 

Com o intuito de simplificar a configuração das RNA e possibilitar uma maior 

generalização da arquitetura, foram propostas mudanças em toda a arquitetura em 

questão. Inicialmente, decidiu-se trabalhar com quatro neurônios físicos fixos, ou seja, 

foram usados apenas quatro neurônios, que foram reutilizados, de forma que o reuso 

desses neurônios conseguisse emular redes MLP com camadas maiores que quatro 

neurônios. Outra mudança ocorreu na unidade básica NEURÔNIO, com o intuito de 

possibilitar o aumento do número de entradas, dinamicamente, ou seja, durante a 

execução da rede, caso precise de um neurônio com mais entradas, o sistema consegue 

se adaptar para atender essa necessidade. Houve alterações também nas instruções, no 

datapath e no controlador. Essas alterações estão detalhadas nesta seção. 

As instruções foram modificadas para que o sistema execute as diferentes 

topologias de redes neurais do tipo MLP, de forma que o usuário configure o dispositivo 

de maneira mais amigável, sem conhecimento prévio das características do sistema. As 

novas instruções passam a descrever o tipo da camada (entrada, oculta ou saída), a 

quantidade de neurônios em cada camada (com maior limite de neurônios por camada) e 
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o tipo de função de ativação nos neurônios de cada camada (linear, sigmóide ou 

tangente hiperbólica). Para isso, o sistema foi remodelado para atender a necessidade de 

execução dessas novas instruções e dos novos operandos, descritos no Quadro 6. 

 
INSTRUÇÃO OPERANDO 1 OPERANDO 2 DESCRIÇÃO EXEMPLO 

ENTRADA 
Quantidade de 
neurônios (nós) 

de entrada 

Não possui função 
de transferência 
nem função de 

ativação. 

Define quantos 
neurônios de entrada a 
rede MLP terá e quais 

serão as conexões 
configuradas para 

entrada dos neurônios 

ENTRADA 2 
(dois nós de 

entrada) 

OCULTA 
Quantidade de 
neurônios na 

camada oculta. 

Define a função de 
ativação para 

todos os neurônios 
da camada oculta 
(linear, sigmóide 

ou tangente 
hiperbólica). 

Define quantos 
neurônios nessa camada 
oculta, configura a rede 
de interconexão para a 

realimentação dos 
resultados da camada 
anterior, substitui os 
pesos e os biases dos 
neurônios da próxima 
camada que estão em 

memória e determina a 
função de ativação em 

toda a camada. 

OCULTA 5, 1 
(‘5’ neurônios 
nessa camada 

oculta, ‘1’ 
significa que a 

função de 
ativação será a 

tangente 
sigmóide) 

SAIDA 
Quantidade de 
neurônios de 

saída. 

Define a função de 
ativação para 

todos os neurônios 
da camada de 
saída (linear, 
sigmóide ou 

tangente 
hiperbólica). 

Define quantos 
neurônios a camada de 

saída possuirá, configura 
a rede de interconexão 

para a realimentação dos 
resultados da camada 
anterior, substitui os 
pesos e os biases dos 
neurônios da próxima 
camada que estão em 

memória e determina a 
função de ativação em 

toda a camada. 

SAIDA 1, 0 (‘1’ 
neurônio na 
camada de 
saída, ‘0’ 

significa que a 
função de 

ativação será a 
linear pura) 

Quadro 6: Descrição das instruções executadas pela arquitetura final. 

 
Nessas instruções são colocados operandos que indicam qual função de ativação 

será utilizada em cada camada e também a quantidade de neurônios em cada camada. 

Caso o número de neurônios ultrapasse a quantidade existente no sistema, a unidade 

controladora será capaz de reutilizar os mesmos neurônios várias vezes, armazenando os 

resultados em memória e substituindo os pesos e biases dos neurônios, e assim 

completar a quantidade de neurônios solicitada no operando, ou seja, na camada que 

necessitar mais neurônios. A determinação de qual a configuração da rede que 

interconectará os neurônios atuais com os registradores que contém os resultados dos 

processamentos da camada anterior é outra tarefa exercida pelo controlador. 
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Para entrada dessas instruções e dos pesos e bias que serão carregados na 

memória da rede, algumas sugestões de Interface Homem Máquina (IHM) e de alocação 

das instruções e pesos nas memórias do dispositivo FPGA serão dadas ao final desta 

seção. 

 As modificações nas instruções são seguidas de modificações na arquitetura 

deste sistema. Nas subseções a seguir serão descritas as alterações feitas em cada etapa 

de desenvolvimento do sistema inicialmente proposto.  

 
4.2.1. DATAPATH – PARTE OPERATIVA FINAL 

Para a segunda arquitetura desta dissertação, foram definidos quatro unidades 

NEURÔNIO para compor o datapath, observando que eles serão reutilizados para 

executar várias camadas e também para executar uma camada com mais de quatro 

neurônios. O controlador será responsável pela execução e coordenação dessa 

modularidade e da dinâmica de reutilização dos quatro neurônios contidos no sistema. 

Para auxiliar o controlador nessa tarefa de reutilização dos neurônios, alguns 

componentes de uso geral foram inseridos ao datapath, descrito na próxima subseção.  

 
4.2.1.1. ALTERAÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DO 

NEURÔNIO PARA ATENDER AS NOVAS ESPECIFICAÇÕES 

Observadas as necessidades de se obter neurônios com maior quantidade de 

entradas (sem alterar o hardware) e também de se obter uma maior variedade no tocante 

as funções de ativação possíveis, o neurônio anteriormente descrito na Subseção 4.1.2.1 

sofreu diversas alterações para atender as essas demandas.  

Para aumentar a quantidade de entradas foi necessário desmembrar o neurônio 

em suas duas unidades básicas, a NET e a FNET. Essa alteração é devida a atual 

estrutura do bloco NET, que realiza o somatório das entradas ponderadas da função de 

transferência (campo local induzido), o qual pode ser melhor aproveitado da forma que 

será descrita a seguir. Com isso, foi adicionado um somador externo às saídas de dois 

blocos NET em cada dois neurônios da arquitetura (Figura 20), a saída deste somador 

trará o resultado de uma função de transferência com o dobro de entradas e pesos. A 
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decisão do bloco NET ser usado para dobrar a quantidade de entradas ou não, será 

tomada pelo controlador, o qual manipulará um DEMULTIPLEXADOR colocado na 

saída de cada bloco NET, como visto na Figura 20. Por conseguinte, a saída desse 

somador externo será conectado a função de ativação. 

 
Figura 20: NEURÔNIO desmembrado. 

 
Para atender aos requisitos de variedade de funções de ativação implementáveis 

pela arquitetura final proposta (linear, sigmóide ou tangente hiperbólica), o bloco FNET 

do NEURÔNIO, visualizado na Figura 20, teve algumas alterações. Na lookup table 

desse bloco, foi adicionada uma entrada de comando, com três estados, a qual indicará 

qual função de ativação será utilizada (linear, sigmóide ou tangente hiperbólica). 
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Internamente a lookup table, foram inseridos os dados referentes aos intervalos da 

função de ativação sigmóide, para que a mesma possa ser implementada junto com a 

tangente hiperbólica em uma mesma lookup table. Para implementação da função 

linear, o bloco FNET, ao receber o comando para isso, conectará a entrada a saída 

diretamente. Uma última alteração no bloco FNET foi a de aumentar suas entradas para 

duas, ao invés de uma, apenas para decidir se o sinal que irá para o bloco FNET virá de 

um bloco NET ou de um somador com dois blocos NET (para possibilitar o aumento do 

número de entradas no neurônio). 

O funcionamento da nova estrutura dos neurônios se dá através da manipulação, 

pelo controlador, dos DEMULTIPLEXADORES 1 e 2 e da entrada de comando do 

bloco FNET. Os DEMULTIPLEXADORES definem se os blocos NET 1 e NET 2 serão 

usados para compor um único neurônio (com o dobro de entradas) ou se serão usados 

cada um com sua função de ativação, sem passar pelo somador externo (ou seja, os 

neurônios ficarão com a quantidade de entradas disponíveis em um bloco NET, oito), 

formando dois neurônios independentes. O comando adicionado ao bloco FNET 

definirá se a entrada do bloco virá do bloco NET ou do somador externo, no primeiro 

caso (Figura 21), é quando cada bloco NET (um e dois) serão usados 

independentemente para formar um neurônio cada, e, no segundo caso (Figura 22), em 

que o sinal virá do somador externo, os dois blocos NET serão usados para compor um 

único neurônio, com o dobro de entradas (NET 1 e NET 2 sendo somados). 

Para o caso 1, onde o caminho dos dados está sendo percorrido em linha 

tracejada (Figura 21), percebe-se a utilização dos recursos dos blocos NET 1 e 2 para 

compor um único neurônio com o dobro de entradas e pesos, cuja saída final é dada 

pelo bloco FNET 1. 
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Figura 21: NEURÔNIO desmembrado para o caso 1. 

Para o caso 2, onde o caminho dos dados está sendo percorrido em linha 

tracejada (Figura 22), percebe-se a utilização dos recursos do bloco NET 1 sendo 

utilizado de forma independente do bloco NET 2, cada um com sua saída ligada a uma 

função de ativação independente (FNET 1 e FNET 2, respectivamente). Dessa forma 

compondo dois neurônios com suas entradas, pesos e saídas próprias. 
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Figura 22: NEURÔNIO desmembrado para o caso 2. 

 

4.2.1.2. COMPONENTES DE USO GERAL ACRESCENTADOS 

Além de todos os componentes de uso geral utilizados na primeira arquitetura 

desenvolvida, foram acrescentados novos componentes para possibilitar a execução da 

nova proposta. No tocante a execução de uma camada com mais neurônios do que os 

quatro existentes na arquitetura, a reutilização dos neurônios do sistema é comandada 

pelo controlador do sistema, de forma a executar as quatro unidades NEURÔNIO 

quantas vezes necessário. Faz-se a troca dos pesos, das entradas e dos biases para a 

execução de cada quatro neurônios diferentes, até contemplar toda a quantidade de 
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neurônios exigida em uma mesma camada, quando esta contiver mais que quatro 

NEURÔNIOS. Foi necessário inserir uma nova memória RAM de 16 bits e 64 

endereços para armazenar os resultados temporários de cada neurônio e serem utilizados 

como entradas na próxima camada. 

Na Figura 23 visualiza-se a arquitetura final do datapath da segunda arquitetura 

proposta, com o bloco NEURÔNIO desmembrado, a adição dos novos componentes e a 

reorganização do fluxo de dados entre os componentes. 

 

Figura 23: Datapath da segunda arquitetura com os novos componentes. 

 O datapath exibe como os componentes do sistema estão interconectados. 

Observa-se que todos os componentes são controlados por um sinal vindo do 

controlador. A ação que será executada por cada componente interno será determinada 

pela MdE e o seu momento de execução também. A MdE mantém o sincronismo dos 

componentes para que os dados trafeguem corretamente entre eles. O sinal de clock está 

conectado a todos os componentes, com exceção do demultiplexador (Demux), o que 

não esta sendo mostrado na figura. 

 Ainda na Figura 23, pode-se destacar que a saída do contador de programa (PC) 

está conectado a entrada de endereços da memória de instruções, ou seja, a saída do  PC  
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determina qual dado da memória de instrução será buscado. A saída da memória de 

instrução conecta-se ao controlador para que ele determine quais ações executar. A rede 

de comunicação definirá qual será a conexão das entradas dos neurônios dentre as três 

opções possíveis. A primeira é conectá-las à entrada geral do sistema (quando deseja-se 

receber uma nova entrada nos nós sensoriais da MLP). A segunda opção é a de 

realimentação das saídas dos neurônios executados na camada anterior. E, por fim, as 

entradas dos neurônios podem ser conectadas à memória temporária, que armazena 

resultados do processamento de neurônios anteriormente executados. A rede de 

comunicação também definirá quais entradas se conectarão e quais ficarão 

desconectadas (alta impedância) em qualquer dos três casos anteriormente citados. 

 
4.2.2. UNIDADE CONTROLADORA 

A unidade controladora tem a função de executar as instruções previamente 

repassadas ao sistema com o auxílio dos componentes da parte operativa. O controlador 

da segunda arquitetura proposta foi desenvolvido como uma MdE de alto nível, com 

alguns contadores e manipulando valores discretos e não apenas sinais de bits. A Figura 

24 descreve graficamente a MdE de alto nível implementada na unidade controladora e 

logo abaixo o descritivo da ação em cada estado. 
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Figura 24: Representação gráfica da MdE da unidade controladora da segunda arquitetura. 

 
Descrição das ações dos estados da MdE da Figura 24: 

 E0 – Inicializa Contador de Programa (PC), configura a rede de interconexão 

em alta impedância, inicializa memória (ativa o sinal read); 
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a camada possua mais de oito entradas (máximo de cada neurônio) vai ao 
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da presente instrução for maior que quatro (quantidade de NEURÔNIOS 

existente no sistema) vai ao estado E7, senão vai direto para E4; 

 E4 – Repassa pesos e biases da memória, configura rede de interconexão para 

a realimentação, configura os demultiplexadores 1 e 2 para as posições 

correspondentes as saída do NET e FNET dos NEURÔNIOS. 

 E5 – Executa camada oculta e configura demultiplexador para a saída do 

sistema (saída final); 

 E6 – Carrega registrador de instrução, seta alta impedância na rede de 

interconexão, caso seja a última camada oculta vai ao estado E10, senão volta 

ao estado E3; 

 E7 – Repassa pesos e biases da memória, configura rede de interconexão para 

a realimentação, configura os demultiplexadores 1 e 2 para as posições 

correspondentes as saída dos blocos NET e FNET dos NEURÔNIOS. 

 E8 – Executa camada oculta, configura demultiplexador da saída do 

NEURÔNIO para direcionar à memória temporária. 

 E9 – Memoriza resultados temporários e verifica se completou a camada 

oculta da atual instrução (rotina para quando forem necessários mais de quatro 

NEURÔNIOS). Se completou a camada vai ao estado E10, senão retorna ao 

estado E7; 

 E10 – Lê instrução da camada de saída e configura a rede de interconexão para 

alta impedância, caso a camada possua mais de oito entradas (quantidade de 

neurônios da camada anterior) vai para o estado E13, senão vai para o estado 

E11; 

 E11 – Repassa pesos, biases e os resultados anteriormente armazenados com 

resultados da camada anterior (última camada oculta), configura rede de 

interconexão para a realimentação, configura os demultiplexadores 1 e 2 para 

as posições correspondentes as saída do NET e FNET dos NEURÔNIOS e um 

terceiro demultiplexador, o qual conecta as entradas (externas) ou a memória 

temporária às funções de transferência (bloco NET); 

 E12 – Executa camada de saída e configura o demultiplexador para a saída do 

sistema (saída final); 
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 E13 – Inicializa contador de quantidade funções de transferência necessárias 

para cada neurônio de saída; 

 E14 – Repassa pesos e biases da memória, configura rede de interconexão 

para a realimentação, configura os demultiplexadores 1 e 2 para as posições 

correspondentes as saída do NET e FNET dos NEURÔNIOS. 

 E15 - Executa camada de saída e configura de multiplexador para a saída do 

sistema (saída final); 

 E16 – Memoriza resultados temporários e verifica se completou a camada de 

saída da atual instrução (rotina para quando são necessários mais de quatro 

NEURÔNIOS), se completou a camada vai ao estado E17, senão retorna ao 

estado E14; 

 E17 – Repassa os resultados finais para a saída carregando o registradores de 

saída, configura demultiplexador de saída. 

 
4.2.3. EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES – EXEMPLO ILUSTRATIVO 

Os passos mostrados nas Figuras 25, 26, 27 e 28 demonstrarão a execução de 

uma rede MLP de forma simplificada, porém os passos de maior importância serão 

amplamente detalhados e terão suas ações discutidas para melhor compreensão. A MLP 

que será demonstrada abaixo terá a seguinte topologia: 16 nós de entrada, 8 neurônios 

com função de ativação tangente hiperbólica na primeira camada oculta, quatro 

neurônios em uma segunda camada oculta com função de ativação sigmóide e 2 

neurônios com função de ativação linear na camada de saída.  

No passo 1, Figura 25, visualiza-se o momento de nova entrada sendo recebida 

pela rede neural (camada de entrada da MLP) e da alocação dos pesos nos neurônios 

adequados para execução da presente camada. O passo 2, exibido na Figura 26, 

descreve o processamento dos blocos NET, atuação dos DEMUX, dos somadores e dos 

blocos FNET, nessa ordem (os blocos FNET estão configurados para executar a função 

de ativação tangente sigmóide). Visualiza-se que as linhas tracejadas denotam o fluxo 

dos dados na camada oculta, de dois em dois neurônios, já que os blocos NET estão se 

somando para executar neurônios com 16 entradas provenientes dos nós de entradas, 
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tendo em vista que cada bloco NET só possui oito entradas. Os passos um, dois e três 

(passo três, Figura 26, b, armazena os dados na memória temporária) devem ser 

executados quatro vezes para que o sistema execute os oito neurônios contidos na 

camada oculta dessa arquitetura de MLP exemplificada.  

Os passos quatro, cinco e seis, descrevem a execução da segunda camada oculta, 

com quatro neurônios de oito entradas cada, não sendo necessário somar os resultados 

dos blocos NET e não é necessário armazenar o resultado temporário também, já que é 

necessário executar apenas uma vez a camada de neurônios. O passo quatro, Figura 27, 

a, demonstra a transferência de todos os resultados da primeira camada oculta 

(armazenados em memória temporária) para serem processados pela segunda camada 

oculta. O passo cinco, Figura 27, b, descreve o processamento dos blocos NET, atuação 

dos DEMUX e dos blocos FNET, desta vez, cada bloco NET e FNET atuando 

individualmente, para atuar cada par como uma função de transferência de oito entradas. 

O passo seis, Figura 28, finaliza a execução da segunda camada oculta, lembrando que 

os blocos FNET nessa camada estarão configurados para executarem a função de 

ativação sigmóide. 

O passo sete, Figura 29, descreve a inserção dos novos pesos nos blocos NET, 

que recebem os novos dados da rede de comunicação nas suas entradas. Nota-se que 

apenas o NET 1 recebeu novos pesos. Por fim, o passo oito, Figura 30, descreve a 

execução apenas dos blocos NET 1 e FNET 1, com o DEMUX configurado para enviar 

o dado direto para o FNET 1, que por suas vez é configurado para executar a função de 

ativação linear pura, ou seja, transferindo a entrada com a saída.  
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Figura 25: Descrição do passo um. 

  
Figura 26: Figura descrevendo os passos dois e três. À esquerda, a figura “a” descreve o passo dois. À direita, a figura 

“b” descreve o passo três. 
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Figura 27: Figura descrevendo os passos quatro e cinco. À esquerda, a figura “a” descreve o passo quatro. À direita, a 

figura “b” descreve o passo cinco. 
 

 
Figura 28: Descrição do passo seis. 
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Figura 29: Descrição do passo sete. 

 

 
Figura 30: Descrição do passo oito. 
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Figura 20 e, também não havia necessidade da função de ativação possuir duas entradas. 

Para isso, foram retirados os somadores e demultiplexadores e também foi utilizada a 

função de ativação com apenas uma entrada, mas com a possibilidade de escolha das 

funções de ativação linear, sigmóide ou tangente hiperbólica através de um comando. 

Com essa estrutura, pode-se expandir a quantidade de entradas por neurônio (acima de 

oito) sem a necessidade do uso dos somadores, de tal forma que se utilizou a rede de 

comunicação para direcionar os resultados dos blocos NET, fazendo realimentação para 

aproveitar os somadores já existentes nos blocos NET. As Figuras 31 e 32 abaixo irão 

explicitar melhor a mudança. 

      

Figura 31: Figura descrevendo os passos um e dois. À esquerda, a figura “a” descreve o passo um. À direita, a figura 
“b” descreve o passo dois. 
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Figura 32: Descreve o passo três. 
 
 

Na tentativa de elucidar mais a finalidade da otimização realizada na unidade 

NEURÔNIO, exemplificaremos a execução de um neurônio com 32 entradas, 
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Outra otimização foi feita na MdE, a qual foi submetida a uma redução em 

alguns estados, pois com a alteração na estrutura do NEURÔNIO, é necessário eliminar 

os estados de configuração dos demultiplexadores e inserir alguns estados para 

processar o novo modelo do NEURÔNIO corretamente. Na nova MdE foi trabalhado o 

conceito de State-Chart, para possibilitar hierarquia e facilitar a construção do 

controlador. As alterações podem ser visualizadas na Figura 33. 

 

 
Figura 33: Otimização realizada no controlador do sistema. 
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ou o quatro, os quais realizam tarefas para executar cada tipo de camada oculta 

diferente. O super-estado um (MdE um) é para executar camadas ocultas com menos 

que quatro neurônios e menos que oito entradas em cada neurônio. O super-estado dois 

(MdE dois) executa camadas ocultas com menos de quatro neurônios e mais de oito 

entradas em cada neurônio. A MdE três executa camadas ocultas com mais de quatro 

neurônios e menos de oito entradas em cada neurônio. Por fim, o super-estado quatro 

(MdE quatro) executa camadas ocultas com mais de quatro neurônios e mais de oito 

entradas em cada neurônio. As MdE um, dois, três e quatro, ao terminarem sua 

execução, lê-se mais uma instrução e todos encaminham o controlador para o estado 

quatro. 

O estado quatro determina qual super-estado irá executar a camada de saída a 

partir da instrução lida. Os super-estados cinco, seis, sete e oito definem a execução de 

camadas de saídas de todos os tipos, cada um com uma MdE internamente. O super-

estado cinco (MdE cinco) executa camadas de saída com menos de quatro neurônios e 

menos de oito entradas em cada neurônio. O super-estado seis (MdE seis) executa 

camadas de saída com menos de quatro neurônios e mais de oito entradas em cada 

neurônio. A MdE sete executa camadas de saída com mais de quatro neurônios e menos 

de oito entradas em cada neurônio. Por fim, o super-estado oito (MdE oito) executa 

camadas de saída com mais de quatro neurônios e mais de oito entradas em cada 

neurônio. As MdE cinco, seis, sete e oito, ao terminarem sua execução, todos 

encaminham o controlador para o estado cinco. O estado cinco finaliza a execução da 

rede MLP definida nas instruções e para o primeiro conjunto de entradas, caso o sistema 

seja resetado, irá para o estado zero, caso o sistema execute a mesma topologia MLP ele 

irá para o estado um. 

 
4.4. SUGESTÕES DE INTERFACE HUMANO-MÁQUINA (IHM) PARA 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EM CAMPO 

Como sugestão de IHM, um Front-end, para que o usuário entre com as 

instruções através de uma interface amigável. Nessa interface pode-se configurar 

através das próprias instruções mostradas no Quadro 6, uma a uma. É possível também 

configurar através de alguns botões da interface mostrada na Figura 34. 
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Figura 34: IHM para entrada de dados e configuração do sistema. 

 
Essa IHM foi desenvolvida para se comunicar com o dispositivo através do 

protocolo de camada física RS-232, enviando de forma serial os dados para as memórias 

do dispositivo (memória de instrução e dos pesos). No dispositivo foi desenvolvido um 

componente para receber os dados via RS-232 e enviá-los para as memórias, o qual é 

inicializado antes de executar a MdE do controlador. O componente de carregamento 

das memórias utiliza um periférico contido no Kit Educacional DE 02 da Altera®, o 

circuito integrado (CI) MAX232, esse CI tem a função de converter os sinais do 

protocolo RS-232, que oscilam entre +15V e -15V, em sinais TTL. 

Uma segunda sugestão seria a utilização de memórias ROM já gravadas pelo 

IHM através da leitura de um arquivo texto, tanto na memória de instruções, quanto na 

memória de pesos e biases. O conteúdo dessas memórias ROM estariam conectados a 

um arquivo texto pré-determinado, o qual conteriam os dados, no momento da síntese 

do circuito, essas memórias ROM seriam sintetizadas com todos os valores já 

armazenados, sem a necessidade de transferência posterior. 

Diferentemente da sugestão anterior, pode-se também desenvolver um 

componente em VHDL, que implementaria o protocolo USB, no intuito de armazenar 

os dados em uma memória ROM regravável, a partir de uma memória externa (pen-

drive por exemplo). 
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Nesta seção foi abordado como a arquitetura funciona, sua estrutura física, seu 

controlador e o passo a passo de como elas executarão redes MLP. A seção seguinte traz 

uma discussão sobre os resultados obtidos com a arquitetura através do comparativo de 

simulações e sínteses entre o projeto aqui proposto e alguns sistemas recentes 

desenvolvidos por outros autores.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos com a arquitetura inicial 

proposta e o sistema final, após todas as alterações, a fim de comparar os resultados e 

refletir sobre as modificações realizadas e seus benefícios. Todos os resultados foram 

extraídos a partir de simulações e testes utilizando o software Quartus II da Altera® e 

das informações de síntese do circuito em um FPGA de referencia EP2C35F672C6, 

Cyclone II. 

A arquitetura final foi testada através de quatro problemas da área de redes 

neurais, dentre eles o problema da função XOR, a interpolação das funções Sinc e 

exponencial e, por fim, um problema robusto de identificação de padrões, aqui chamado 

de problema da “borboleta”, no qual doze regiões separadas em um plano devem ser 

classificadas. Este último problema só foi testado na arquitetura final, devido à 

topologia da rede neural necessária para solução desse problema, possuir grande 

quantidade de neurônios presentes em uma mesma camada oculta, bem superior ao 

suportado pela arquitetura inicialmente proposta. 

As topologias das redes neurais que foram utilizadas para solucionar os 

problemas anteriormente mencionados foram definidas e testadas em software. 

Posteriormente, os pesos e bias foram normalizados e transformados para ponto fixo. 

De posse desses dados, pôde-se dar início as simulações e sínteses do sistema no 

hardware implementado. 

 
5.1. RESULTADOS DA SÍNTESE DA ARQUITETURA INCIALMENTE 

IMPLEMENTADA 

 
5.1.1. ANÁLISE DO COMPONENTE NEURÔNIO 

 O bloco NEURÔNIO foi utilizado de diferentes maneiras quanto ao número de 

entradas (e multiplicadores ligados a elas), os testes realizados foram utilizando 

unidades NEURÔNIO de dois, cinco e oito entradas. A versão com duas entradas foi 

utilizada para validação do funcionamento do bloco. A unidade NEURÔNIO com oito 

entradas é utilizada na proposta final da arquitetura para aumentar a flexibilidade no 
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quesito topologias de MLP. Os valores de pesos e biases utilizados foram resultantes 

dos treinamentos realizados em software. 

O Quadro 7 mostra um comparativo do número de elementos lógicos utilizados 

e da área de silício ocupada no FPGA nas implementações do bloco NEURÔNIO com 

2, 5 e 8 entradas. São comparados os resultados dos neurônios com diferentes 

quantidades de entradas devido à relação de proporção do aumento de entradas 

(conseqüente aumento dos multiplicadores) com o aumento da quantidade de Elementos 

lógicos (linha 3). 

 
Comparativo entre 

NEURÔNIOS  

Bloco NEURÔNIO 

com duas entradas 

Bloco NEURÔNIO 

com cinco entradas 

Bloco NEURÔNIO 

com oito entradas 

Dispositivo EP2C35F672C6 EP2C35F672C6 EP2C35F672C6 

Elementos lógicos  560 / 33.216 (2%) 1256 / 33.216 (4%) 1819 / 33.216 (5%) 

Total de registradores 112 / 33.216 (< 1%) 176 / 33.216 (< 1%) 224 /33.216 (< 1%) 

Total de pinos 136 / 475 (29 %) 264 / 475 (56 %) 360 / 475 (76 %) 

Número de bits de memória 0 / 483.840 (0%) 0 / 483.840 (0%) 0 / 483.840 (0%) 

Multiplicadores dedicados de 

9 bits 

4 / 70 (6%) 12 / 70 (17%) 18 / 70 (26%) 

Frequência do clock 61,20 MHz 62,59 MHz 63,78 MHz 

Quadro 7: Taxas de ocupação do FPGA na execução da função XOR. 

 
Os resultados das simulações do bloco NEURÔNIO com as três diferentes 

configurações de entrada (duas, cinco e oito entradas), realizadas no Quartus II, são 

comparados com os resultados obtidos utilizando ponto flutuante, realizados em 

software, como mostrado no Quadro 8. Este exibe a relação do aumento do erro com o 

aumento do número de entradas nos neurônios (linhas 3 e 4). São exibidos os valores de 

três cálculos diferentes (colunas 1, 2 e 3, respectivamente) de neurônios calculados com 

números em ponto flutuante (linha 2) e calculado pelo neurônio do sistema proposto, 

trabalhando com número em ponto fixo.  
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Saída do 
NEURÔNIO: 

Bloco NEURÔNIO 
com duas entradas 

Bloco NEURÔNIO 
com cinco entradas 

Bloco NEURÔNIO 
com oito entradas 

Calculado em ponto 
flutuante 

-0,0192300 -0,0965434 -0,1537300 

Calculado pelo 
sistema proposto 

(ponto fixo) 

-0,0192740 -0,0963677 -0,1541883 

Erro 0,448 x 10-6 1,757 x 10-6 4,589 x 10-6 
Erro médio 

quadrado (MSE) 
0,0201 x 10-7 0,3087 x 10-7 2,1056 x 10-7 

Quadro 8: Resultados calculados nas saídas dos neurônios testados. 

 
É observado no Quadro 8, que o erro médio quadrado (MSE) obtido é baixo, 

mesmo com o uso de números representados em ponto fixo e também com o uso das 

funções de ativação, que utiliza o método de aproximação por partes, implementado 

através da lookup table. O aumento do número de entradas (para oito) causou um 

aumento no erro, porém, mantendo o erro ainda muito pequeno, quase que desprezível. 

 
5.1.2. RESULTADOS OBTIDOS COM A ARQUITETURA INICIAL 

COM TRÊS NEURÔNIOS DE CINCO ENTRADAS 

O Quadro 9 demonstra o comparativo entre as taxas de ocupação no FPGA de 

três arquiteturas. A arquitetura proposta por SILVA et al. (2009) (segunda coluna), 

composta por 5 neurônios de 2 entradas na camada oculta e 1 neurônio de 5 entradas na 

camada de saída. Arquitetura proposta por HIMAVATHI et al. (2007) com uma camada 

oculta com 5 neurônios de 8 entradas e uma de saída com três neurônios de 5 entradas 

(terceira coluna). A arquitetura inicialmente proposta (coluna quatro), composta de 3 

neurônios com 5 entradas e, com possibilidade de execução de redes MLP com até 30 

camadas (capacidade da memória de pesos) e com 3 neurônios cada camada, através do 

sistema de realimentação. 
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Arquiteturas Comparadas SILVA et al. (2009) 
HIMAVATHI et 

al. (2007) 

Arquitetura inicial 

proposta neste 

trabalho 

Dispositivo EP2C35F672C6 XCV400hq 240 EP2C35F672C6 

Elementos lógicos  4936 / 33.216 (15%) 8018 / 19.200 (42%) 3752/33.216 (11%) 

Total de registradores 768/33.216 (< 4%) ------- 701 /33.216 (< 3%) 

Total de pinos 876 / 475 (184 %) ------- 414 / 475 (87 %) 

Número de bits de memória 0 / 483.840 (0%) 2/10 (20%)(BRAM) 0 / 483.840 (0%) 

Multiplicadores dedicados de 

9 bits 

42 / 70 (60%) ------ 36 / 70 (51%) 

Frequência do clock 54,16 MHz 73 MHz 62,59 MHz 

Quadro 9: Resultados da síntese da arquitetura inicial, comparada a outros trabalhos. 

  
O Quadro 9 exibe um comparativo do potencial da arquitetura inicialmente 

proposta. Observa-se que o dispositivo proposto por SILVA et al. (2009) ultrapassa a 

quantidade de pinos existentes no dispositivo FPGA em que foi testado. A arquitetura 

aqui proposta inicialmente ocupou 3.752 elementos lógicos, quantidade menor que as 

arquitetura comparadas, que ocuparam 4.936 elementos (SILVA et al., 2009) e 8.018 

elementos (HIMAVATHI et al., 2007).  

 
5.2. RESULTADOS DA SÍNTESE DA ARQUITETURA FINAL COM 

QUATROS NEURÔNIOS DE OITO ENTRADAS 

No modelo da arquitetura final foram feitas diversas alterações para alcançar os 

objetivos propostos neste trabalho, discutidas na subseção 4.3, as quais não acarretaram 

aumento significativo na quantidade de elementos lógicos utilizados como será 

observado no Quadro 10.  

O Quadro 10 demonstra o comparativo entre as taxas de ocupação no FPGA de 

quatro arquiteturas. A arquitetura proposta por SILVA et al. (2009) (quarta coluna), 

composta por 5 neurônios de 2 entradas na camada oculta e 1 neurônio de 5 entradas na 
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camada de saída. Arquitetura proposta por HIMAVATHI et al. (2007) com uma camada 

oculta com 5 neurônios de 8 entradas e uma de saída com três neurônios de 5 entradas 

(quinta coluna). A arquitetura final proposta (coluna dois), composta de 4 neurônios 

com 8 entradas e, com possibilidade de execução de redes MLP com até 8.192 pesos e 

com no máximo 32 neurônios de 32 entradas em uma mesma camada, através do 

sistema de realimentação. A arquitetura inicialmente proposta e testada consta na tabela 

(coluna três) no intuito de fazer uma avaliação do custo das alterações feitas para 

chegar-se a arquitetura final. 

 

Arquiteturas 

Comparadas 

Arquitetura final 

proposta neste 

trabalho 

Arquitetura 

inicial proposta 

neste trabalho 

SILVA et al. 

(2009) 

HIMAVATHI 

et al. (2007) 

Dispositivo EP2C70F896C6 EP2C35F672C6 EP2C35F672C6 
XCV400hq 

240 

Elementos lógicos  
7975/68.416 

(12%) 

3752/33.216 

(11%) 

4936 / 33.216 

(15%) 

8018 / 19.200 

(42%) 

Total de registradores 
936 /68.416 (< 

2%) 

701 /33.216 (< 

3%) 

768/33.216 (< 

4%) 

------- 

Total de pinos 
583 / 622 (94 %) 414 / 475 (87 %) 876 / 475 (184 

%) 

------- 

Número de bits de 

memória 

0 / 1.152.000 

(0%) 

0 / 483.840 (0%) 0 / 483.840 

(0%) 

2/10 

(20%)(BRAM) 

Multiplicadores 

dedicados de 9 bits 

72 / 300 (24%) 36 / 70 (51%) 42 / 70 (60%) ------ 

Frequência do clock 69,92 MHz 62,59 MHz 54,16 MHz 73 MHz 

Quadro 10: Resultados da síntese da arquitetura inicial, comparada a outros trabalhos. 

 

O Quadro 10 exibe um comparativo das características da síntese realizada em 

FPGA da arquitetura final aqui proposta com as demais discutidas nesse trabalho. 

Observa-se que as alterações feitas não acarretaram um aumento significativo da 

quantidade de elementos lógicos utilizados no FPGA, em contrapartida, aumentou de 

maneira significante a flexibilidade e robustez do sistema. O aumento de elementos 

lógicos foi da ordem de 112% em relação ao modelo inicialmente proposto. A 
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quantidade de estados da MdE do controlador aumentou significativamente para 

possibilitar maior flexibilidade no número de entradas em um neurônio, número de 

neurônios em uma mesma camada e no reuso dos componentes da arquitetura, sem 

expandir substancialmente a quantidade de elementos lógicos utilizados. 

A freqüência máxima de trabalho que o dispositivo desenvolvido pode trabalhar 

é da ordem de 69,92 MHz, um bom índice quando comparado com as arquiteturas 

desenvolvidas por outros autores exibidos no Quadro 10. 

Outro ponto a ser observado é a análise energética do dispositivo desenvolvido, 

orientando sobre os custos que a implementação de uma RNA do tipo MLP em 

hardware terá. O total de energia térmica dissipada pelo dispositivo é de 242.34 mW, 

essa energia é dissipada em parte pelos drives de entrada e saída do dispositivo, em 

87,23mW, e a outra parte acontece através de uma dissipação de energia térmica 

estática no núcleo (core). O máximo de corrente drenada pela arquitetura será de 155,03 

mA internamente e de 17,06 mA nos pinos de entrada e saída. Esses dados foram todos 

registrados a partir de análise realizada pelo software Quartus II da Altera®. 

 
5.3. RESULTADOS DE SIMULAÇÕES COM APLICAÇÕES EM RNA 

Serão mostrados os resultados do processamento de redes MLP para resolver os 

problemas da interpolação da função Sinc, interpolação da função exponencial e um 

problema de classificação de padrões. Todas essas redes MLP foram previamente 

treinadas e testadas em software. Os resultados dos gráficos são observados nas Figuras 

35, 36 e 37.  

Na Figura 35, visualiza-se o comparativo da função Sinc com as implementações 

realizadas em software e na arquitetura inicialmente proposta. A rede MLP utilizada 

possui um neurônio na camada oculta e um na de saída, ambas com função de ativação 

tangente hiperbólica. Os neurônios da camada oculta possuem três entradas, pois o 

treinamento foi realizado utilizando-se três conjuntos de entradas e um de saída, a 

primeira entrada com os dados da função sinc, a segunda entrada com os dados na 

função Sinc atrasadas e a última entrada com a realimentação da saída atrasada da rede. 

O motivo de utilizar essa quantidade de entradas e também a realimentação durante o 
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treinamento da rede foi para diminuir a quantidade de neurônios necessários para 

solucionar um problema de interpolação. Nesse caso, conseguiu-se diminuir de 5 para 1 

neurônio presente na camada oculta da rede MLP, o que também soluciona a 

interpolação da função sinc. 

 
Figura 35: Comparativo entre três interpolações da função Sinc. 

 
Com o intuito de melhor testar o desempenho da primeira arquitetura foi 

realizado o treinamento para interpolar a função Sinc de uma rede MLP com topologia 

de duas camadas ocultas, cada uma com três neurônios, e uma camada de saída. O 

resultado é visualizado na Figura 36. 

Na Figura 37, observa-se o comparativo da função exponencial novamente com 

as implementações em software e na primeira arquitetura proposta. A rede MLP 

utilizada possui um neurônio na camada oculta e um na de saída, ambas com função de 

ativação tangente hiperbólica. Os neurônios da camada oculta possuem uma entrada 

apenas. 

 

Função Sinc com 
2001 pontos 

Implementação  em 
software 

Implementação  da 
arquitetura proposta 
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Figura 36: Comparativo entre duas interpolações da função Sinc com a nova topologia de MLP. 

 

Figura 37: Comparativo entre três interpolações da função exponencial. 

 
O próximo problema aplicado foi o de classificação de padrões com uma 

complexidade razoável. O problema chamado anteriormente de “borboleta” (início da 

Seção 5) é proposto para fazer uma classificação de doze regiões em um plano 

Função Exponencial 
com 201 pontos 

Implementação em 
software 

Implementação da 
arquitetura proposta 

Função Sinc com 
2001 pontos 

Implementação  da 
arquitetura proposta 
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cartesiano, onde o as regiões formam uma imagem similar a uma borboleta. Neste 

problema, as entradas são os dados cartesianos “x” e “y”, os quais definirão um ponto 

no plano dividido nas doze regiões, a rede neural tem de ser capaz de identificar em 

qual região das doze regiões do plano está localizado o ponto de entrada. A topologia da 

rede neural utilizada para solucionar tal problema foi com dois nós de entrada, uma 

camada oculta com 25 neurônios e doze neurônios na camada de saída. Cada neurônio 

na camada de saída sinaliza uma determinada classe que identifica a região na qual o 

ponto de entrada se localiza.  

A Figura 38 representa as regiões nesse plano, as quais estão separadas por um 

contorno vermelho. Dentro de cada região, existem pontos que sinalizam as áreas a 

serem identificadas pela rede neural, com cores diferenciadas. Esses pontos foram 

usados para o treinamento em software. Em cada quadrante, observam-se três regiões. 

No primeiro quadrante, os pontos em amarelo encontram-se dentro da região um, os em 

lilás (magenta) localizam-se na região dois e os pontos em azul claro (ciano) estão na 

região três. Os quadrantes dois, três e quatro seguem a mesma lógica de separação de 

regiões, até completar as doze regiões que dividem esse plano. 

 
Figura 38: Plano separado por 12 regiões, caracterizado por problema da “borboleta”. 
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Esse problema foi testado somente com a arquitetura final proposta, pois a 

quantidade de neurônios utilizados para solucionar esse problema era demasiada para a 

capacidade da arquitetura inicialmente proposta. Os resultados de classificação desses 

doze padrões pela rede neural MLP, em software, obteve 94,97% de acerto. A 

arquitetura final não foi testada com a mesma quantidade de dados utilizada no teste em 

software. Foram usados apenas os pontos de entrada que são considerados mais difíceis 

(pontos situados em regiões de fronteira entre classes), ou críticos, de se identificar. 

Foram testados alguns pontos para verificar se o erro acumulado pelo sistema proposto 

pode interferir na identificação dos padrões, pois o sistema aqui proposto trabalha com 

representação numérica em ponto fixo e com aproximação por partes da função de 

ativação. 

 Nos cem pontos testados na arquitetura aqui proposta, todos foram classificados 

de forma igual à obtida em software, ou seja, os pontos classificados incorretamente 

pela rede MLP implementada em software, também foram classificados com padrão 

incorreto pela mesma rede implementada na arquitetura em hardware. O mesmo ocorreu 

com os padrões classificados corretamente pela MLP implementada em software. 

Nessa seção, foram analisados e discutidos os resultados obtidos com a 

arquitetura final, detalharam-se todos os testes realizados com a arquitetura em todas as 

suas fases de desenvolvimento. Foram realizados comparativos com arquiteturas em 

hardware de outros autores e também com os resultados obtidos em software. Na seção 

seguinte, serão tratadas as conclusões obtidas com o desenvolvimento desse projeto, 

seus benefícios, sua importância, suas contribuições e também será dada uma visão de 

algumas possíveis evoluções que poderão ser agregadas ao projeto em um momento 

futuro.  
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6. CONCLUSÃO 

A arquitetura final foi capaz de demonstrar que um dispositivo em hardware 

pode ser reconfigurada em campo para atender diversas aplicações de redes neurais do 

tipo MLP. A arquitetura é composta de uma máquina de estados finitos como 

controlador, um datapath com diversos componentes digitais de uso geral e específico, 

de unidades básicas NEURÔNIO e de uma rede de comunicação específica para 

gerenciamento das conexões para o reuso de unidades NEURÔNIO em um rede neural 

do tipo MLP. 

Um dos objetivos desse projeto foi o de criar uma máquina, em hardware, capaz 

de ser reprogramada em campo por meio de instruções bem simples. As quais 

possibilitem que o operador não necessite conhecer o dispositivo internamente, nem 

tampouco ter conhecimento sobre linguagem VHDL, ou sobre a estrutura em hardware 

contido no sistema. Tal objetivo foi alcançado com sucesso, obtendo um dispositivo 

robusto no quesito flexibilidade de reconfiguração (variedade de topologias de redes 

MLP), consegue manter paralelismo no processo, configura-se a partir de apenas três 

instruções (no mínimo) e no máximo 32 devido a capacidade da memória utilizada e, 

possui boa relação custo-benefício no quesito de economia de área de silício e no 

quesito velocidade. 

A arquitetura final proposta conseguiu atender a todas as pretensões da 

especificação proposta para esse projeto. Porém, o dispositivo possui suas restrições 

quanto à quantidade de memória, tendo em vista a preocupação com o aumento da área 

de silício e do consumo de energia. O limite do sistema é no máximo 32 entradas por 

neurônio (paralelas), 64 neurônios em uma mesma camada e a quantidade de camadas 

dependerá da capacidade de armazenamento das memórias, tanto a memória dos pesos, 

quanto a de armazenamento temporário de resultados (quanto maior essas memórias, 

mais camadas poderá executar). Com uma memória ROM de 16 kBytes, é possível 

armazenar 8.192 pesos e biases de uma mesma rede. Com essa memória, o sistema é 

capaz de configurar uma rede com 256 neurônios de 32 entradas paralelas ou uma rede 

de 1.024 neurônios de 8 entradas paralelas. Porém, a velocidade diminuirá quando 

utilizado muitos neurônios, o mesmo ocorre em software. 
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Uma rede de comunicação de propósito específico para RNA foi desenvolvida, 

proporcionou reuso dos componentes, mantendo-se uma redução na área de silício 

consumida e o sincronismo da RNA.  

Os comparativos com arquiteturas de outros autores, exibidos na Seção 5, 

demonstrou que o dispositivo aqui desenvolvido pode de atuar em diversas pesquisas 

que aplicam RNA, obtendo flexibilidade de topologias MLP com economia de 

elementos lógicos. É importante notar que a arquitetura é fixa, utilizando sempre a 

mesma quantidade de elementos lógicos em qualquer aplicação em que for usada. Sua 

modularidade está no fato de se reconfigurar a partir de instruções, utilizando sempre o 

mesmo hardware existente. 

Algumas otimizações ainda poderão ser feitas no projeto em um segundo 

momento, a exemplo da substituição do atual controlador, desenvolvido em MdE, por 

um novo modelado em Redes de Petri (RdP). Essa ferramenta permite maior 

paralelismo e poderá diminuir o número de ciclos por instrução (camada) executada 

pela arquitetura, e assim, aumentar a freqüência máxima de trabalho permitida pelo 

sistema.  

Uma proposição para trabalhos futuros envolvendo esta arquitetura é adicionar 

um conjunto de registradores de atraso internos a rede de comunicação, os quais 

permitam a realimentação com atraso definido pelo usuário através da IHM. Para isso, 

serão necessárias alterações no controlador para executar redes MLP recorrentes, ou 

seja, com realimentação programada pelas instruções na própria IHM, com 

possibilidade de definição de atrasos etc. 

Outro encaminhamento para trabalhos futuros seria envolvendo a parte de 

treinamento da rede em campo, ou seja, o usuário poderia definir um valor de erro 

máximo como limiar máximo, para que não seja ultrapassado durante a execução com 

aplicações em campo. Caso o limiar máximo seja atingido, o sistema iniciará o 

treinamento online da rede neural configurada pelo usuário, após isso, o sistema treinará 

a rede até que o erro esteja abaixo de um limiar mínimo, também definido pelo usuário. 

Por fim, o sistema tem uma arquitetura na qual pode-se armazenar toda estrutura 

de pesos e bias de uma RNA e também pode-se armazenar resultados do processamento 
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de vários neurônios em memória temporária, ou seja, os dados que definem a função da 

rede neural. Com esses recursos a disposição online é possível também mesclar outras 

técnicas computacionais que estão sendo utilizadas na indústria, as quais podem 

trabalhar em conjunto com as redes neurais, a exemplo da utilização da Lógica Fuzzy 

nos controladores Neurofuzzy, dos algoritmos genéticos para treinamento da rede ou da 

técnica de aprendizagem por reforço para auxiliar no treinamento de uma rede neural. 
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