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Exercícios sobre CAD para Sistemas Digitais e Ferramentas de Síntese para CIs VLSI 
 
1. Atribua os nomes corretos aos eixos do diagrama Y de Gajski, identificando pelo menos o tipo de 
descrição em três níveis para cada eixo de domínio. 
 

 
 
2. O que é uma metodologia de projeto? 
 
3. O que é uma ação de síntese? 
 
4. O que é um projeto Full-Custom ? 
 
5. No quê um projeto Full-Custom se diferencia de um ASIC? 
 
6. Marque as afirmações corretas, e somente elas. 
[  ] Uma ação de síntese é uma operação no projeto que agrega informações, diminuindo o nível de abstração, 
e pode ser feita manualmente; 
[  ] Circuitos ASIC sempre são produzidos em grande volume, seu projeto exige muita economia de área, e 
portanto são tipicamente bem mais rápidos e econômicos do que projetos antigos do tipo Full-Custom. 
[  ] Algumas etapas de projeto podem ser representadas por um laço que sai e chega exatamente no mesmo 
ponto do Diagrama Y de Gaijski 
[  ] Em um projeto Top-down, partimos de uma descrição abstrata em alto nível e não consideramos nenhuma 
informação detalhada de tecnologia antes de atingir os níveis menos abstratos próximos ao leiaute. 
[  ] Otimização de área e otimização de velocidade são na maioria das vezes objetivos conflitantes. 



 
7. Quais outros tipos de ferramentas de projeto que não são ferramentas de síntese ? 
 
8. O que significa dizer que um problema é NP-Completo e porque isso é importante em CAD? 
 
9. Cite 5 estratégias diferentes para resolver um problema de otimização NP-Difícil? 
 
10. Explique como funcionam duas estratégias diferentes para resolver um problema de otimização NP-
Difícil. 
 
11. Como funciona a estratégia (ou algoritmo) chamada de Programação Dinâmica, e em que condições ela é 
aplicada? 
 
12. O que é necessário acrescentar em um algoritmo de Dijkstra de pesquisa pelo caminho mais curto entre 
dois nodos de um grafo (algoritmo semelhante a um maze router de Lee) para que ele faça pesquisa 
heurística, ou seja, para implementar o Algoritmo A*?  E que vantagem isso traz? 
 
13. Escreva um esboço de código do algoritmo de Simulated Annealing para posicionamento de células em 
um FPGA, onde a única função de perturbação é a de troca de um par de células. 
 
14. Como funcionam os algoritmos de posicionamento denominados de “Analíticos”, ou “quadráticos”, cujo 
representante mais conhecido é o FastPlace? 
 
15. Qual a diferença entre um algoritmo de particionamento e um algoritmo de posicionamento? 

16. Um algoritmo de particionamento pode ser usado para posicionamento? E um algoritmo de 
posicionamento pode ser usado para particionamento? Como? 

17. Dê exemplos de formatos de dados para um net-list de entrada para posicionamento e também para a 
saída de um posicionador relativo e de um absoluto. 

18. Cite 4 diferentes funções objetivo de posicionamento, e diga por que seus resultados se diferenciam. 

19. Crie um exemplo de rede com alguns terminais, e mostre como se calculam diferentes estimativas de 
comprimento de conexão para posicionamento. 

20. Diga o que um processo de roteamento detalhado faz e que não é feito por um processo de roteamento 
global, e vice-versa. 

21. Quais algoritmos de roteamento são mais eficientes, os restritos ou os genéricos? Por quê? 

22. Faça o esboço da fase de expansão de um algoritmo do tipo maze router em pseudo código. 

23. Escreva em pseudo código o algoritmo de verificação de planaridade de uma caixa de conexões que só 
contenha redes de dois terminais. 

24. Escreva um esboço de código do algoritmo de Lefte-Edge para roteamento de canal, dando atenção à 
especificação de entrada, ou seja, aos terminais que se devem conectar e suas posições. 
 



25. Faça manualmente o roteamento do canal definido por topo e base segundo o algoritmo Left-Edge para 
roteamento de canal. Topo = {32064350170}, base = {64300720051}. 
 
26. Faça manualmente o roteamento do canal definido por topo e base segundo o algoritmo Left-Edge para 
roteamento de canal. Topo = {320643501700085}, base = {643007200518000}. 
 
27. Que tipos de  modelo de atraso são usados para simulação lógica? Caracterize-os. 
 
28. Escreva um esboço de código para um simulador por lista de eventos, indicando como as portas lógicas 
são representadas e outras funções que são necessárias. 
 
29. Em que consiste simulação por código compilado? 
 
30. Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas: 
[   ] Um cubo é um sub-espaço booleano; 
[   ] Todo mintermo é um cubo; 
[   ] Tudo cubo é um mintermo; 
[   ] Todo maxitermo é um cubo; 
[   ] Um maxitermo é um cubo implicante; 
[   ] Um mintermo é uma linha da tabela verdade; 
[   ] Toda soma de mintermos é uma soma de produtos; 
[   ] Toda soma de produtos é uma soma de mintermos; 
[   ] Um cubo implicante primo não está dentro de nenhum outro cubo implicante; 
[   ] Um cubo implicante primo pode não ser necessário para a cobertura de uma função;  
 
31. Minimize as seguinte função lógica usando mapa de Karnaugh:  

f = (m0,m2,m3,m5,m6,m7,m10,m11,m12,m13,m15) 
 
32. O que faz um sistema de verificação formal, e quais são seus principais componentes? 
 
33. Qual a principal diferença entre os métodos de simulação e verificação formal (0.5), e quais suas 
principais características (0.5), vantagens e desvantagens (0.5)? 
 
34. Assinale verdadeiro ou falso para as alternativas abaixo sobre termos de síntese lógica: 
[  ] Só existe um ROBDD para cada função lógica distinta, ou seja, ROBDDs são formas canônicas; 
[  ] O algoritmo de Quine-McCluskey automatiza o que fazemos manualmente em um mapa de Karnaugh; 
[  ] O algoritmo de Quine-McCluskey não é exato, ou seja, em uma das etapas existe um conjunto de 
      possibilidades e o algoritmo não define como escolher a melhor delas. 
[  ] Um cubo implicante primo pode não ser necessário para a cobertura de uma função; 
[  ] O Kernel de uma função é um quociente livre de cubos de uma expressão dividida por um cubo; 
 
35. Assinale verdadeiro ou falso para as alternativas abaixo sobre termos de síntese lógica: 
[  ] Todo mintermo é também um cubo, ou seja, um subespaço booleano; 
[  ] Uma soma de produtos otimizada pelo mapa de Karnaugh é uma forma canônica; 
[  ] O numero de transistores em um circuito CMOS é igual ao numero de literais em uma equação. 
[  ] Um cubo implicante primo pode não ser necessário para a cobertura de uma função; 
[  ] Um cubo implicante pode conter apenas mintermos implicantes; 
 
36.  Construa dois exemplos de ROBDDs para uma única função de 3 variáveis, cada ROBDD representanto 
uma ordem diferente de variáveis, de forma que eles tenham tamanhos (número de nodos) diferentes. 



 
37. O que é necessário armazenar dentro de cada nodo de uma rede booleana? 
 
38. Qual a diferença entre computabilidade e tratabilidade, e quais as principais afirmações que você faria 
sobre esse tema (o relacionamento e definição desses conceitos)? 
 
39. Qual a diferença entre velocidade e complexidade, e quando cada um desses fatores mais importa? 
 
40. Assinale as alternativas corretas sobre grafos: 
[  ] Um hiper-grafo é um grafo no qual cada vértice pode ter duas ou mais arestas que incidem sobre ele; 
[  ] A matriz de adjacência é a estrutura mais ineficiente para representar um grafo pelo seu elevado consumo 
de memória, mas uma das operações principais, a de recuperar a lista de vizinhos de um nodo, pode ser feita 
em tempo O(n) onde n é o número de vizinhos existentes; 
[  ] O algoritmo de Dijkstra para encontrar o caminho mais curto entre dois nodos em um grafo correponde a 
uma pesquisa BFS no grafo mas considerando custos, e necessita de uma fila de prioridades para ordená-los 
pelo custo. 
[  ] O clique de um grafo é o maior conjunto de vértices que forma um subgrafo completo; 
[  ] O número cromático de um grafo é o menor inteiro tal que o grafo pode ser colorido com esse número de 
cores. E um grafo pode ser colorido quando se pode assinalar cores aos seus vértices de forma que todas as 
arestas começem e terinem em vértices com cores diferentes; 
 
41. Quais algoritmos eficientes de síntese de alto nível podem ser utilizados quando você tem um projeto 
limitado por desempenho (otimização da área) e outro limitado por área (otimizar desempenho)? Diga em 
poucas palavras como funcionam. 
 
42. Como funciona o algoritmo de escalonamento chamado de Force Directed? 
 
43. Explique como funciona o assinalamento de registradores (register biding) em síntese de alto-nível 
utilizando Clique Partitioning e considerando custo das conexões. 
44. Explique como funciona o assinalamento de registradores (register biding) em síntese de alto-nível 
utilizando Coloração de Grafos , sem considerar custo das conexões. 
 
45. Elabore um pequeno texto sobre projeto de leiaute, tratando de sua organização, metodologia, 
importância e aspectos relacionados à automação, ou seja, geração por ferramentas em vez de projeto 
manual. O texto deve ser objetivo e curto, com cerca de meia página. 
 
 


