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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta a proposta de criação de uma plataforma web, para 

auxiliar na programação de dispositivos FPGA’s de forma remota, onde o usuário 

poderá enviar seu projeto sintetizado para um servidor que programará o FPGA e 

retornará os resultados de forma visual da aplicação física por meio de uma câmera, 

permitindo também o controle das interfaces de E/S do FPGA utilizando uma 

plataforma online. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A criação de um Laboratório Virtual tem intuito de facilitar o acesso a 

dispositivos FPGA’s de forma remota e interativa com propósito educacional. Os 

experimentos em laboratórios são partes essências para cursos de Engenharia 

Elétrica e Ciência da Computação, que facilitam o aprendizado e desenvolvimento 

de projetos, também para aqueles que estão engajados em pesquisas ou em cursos 

de educação à distância, os quais nem sempre tem à disponibilidade um laboratório 

para testar seus projetos e verificar seus resultados. 
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Figura 1 - Exemplo proposto conceitual. 
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O Laboratório Virtual deste projeto exemplificado na Figura 1 será uma 

plataforma online que permitirá o envio de um projeto sintetizado pela ferramenta 

Xilinx® ISE Design, o projeto enviado será programado no FPGA pelo servidor, que 

retornara os resultados visualmente através de streaming de vídeo e também 

representará os LED’s e display da placa através da interface web. 

 

 3. OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo a criação de um de laboratório virtual online, 

com intuito de facilitar o acesso a dispositivos FPGA’s, para alunos e professores, no 

qual auxiliará no desenvolvimento de suas aulas e seus projetos. 

 

4. METODOLOGIA  

 Levantamento bibliográfico de trabalhos correlatos. 

 Levantamento de tecnologias a serem utilizadas para o desenvolvimento da 

plataforma e suas comunicações. 

 Desenvolver comunicação E/S entre FPGA e servidor. 

 Desenvolver frontend da plataforma online. 

 Desenvolver componente VHDL que permita interação da plataforma online 

com o FPGA. 

 Implementação e teste. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A plataforma proposta deverá apresentar visualização em tempo real do 

protótipo por streaming de vídeo onde o usuário terá a percepção visual do resultado 

da placa, caso seja utilizado extensões de hardwares específicos, como: Displays, 

motores e partes com movimentos mecânicos como robô e/ou suas partes móveis 

montados previamente no laboratório físico, também contará com painel virtual que 

poderá simular LED’s e displays na plataforma web e um painel de controle com 
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chaves liga/desliga (switches), no qual simulará as chaves mecânicas existentes na 

placa do circuito, exemplificados na figura 01. 

Os painéis virtuais de E/S, para controle e visualização de resultados, 

funcionarão através de um componente VHDL que será previamente criado e 

distribuído pela plataforma, o componente contará com as entradas e saídas 

necessárias para fazer a comunicação com os painéis da plataforma web através do 

servidor. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Pesquisa e desenvolvimento de comunicação entre o servidor e o FPGA 

através da ferramenta iMPACT, para programação do FPGA e módulos e formas de 

comunicação E/S com o servidor são as etapas já concebidas deste projeto de 

pesquisa. 
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