Thiago Felski Pereira

MECANISMOS PARA PROVIMENTO DE TOLERÂNCIA A
FALTAS EM UMA REDE-EM-CHIP

Itajaí (SC), setembro de 2012

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM
COMPUTAÇÃO APLICADA

MECANISMOS PARA PROVIMENTO DE TOLERÂNCIA A
FALTAS EM UMA REDE-EM-CHIP

por

Thiago Felski Pereira

Dissertação de Mestrado apresentada como
requisito parcial à obtenção do grau de Mestre
em Computação Aplicada.
Orientador: Cesar Albenes Zeferino, Dr.

Itajaí (SC), setembro de 2012

ii

FOLHA DE APROVAÇÃO

iii

Aos meus pais Viltom José Pereira e Tussi Felski Pereira, por sempre acreditarem em mim e
apoiarem minhas escolhas.

iv

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original."
Albert Einstein

v

AGRADECIMENTOS
Existe muito mais em uma dissertação do que as páginas que a segue, elas representam toda
uma gama de aprendizado e sacrifício que estrapolam suas páginas. De forma que é impossível
agradecer a todos, mas seria injusto deixar esta folha em branco.
Primeiramente agradeço minha família, por estar sempre próximos. Sem vocês a primeira
linha deste documento jamais teria sido redigida.
Agradeço também ao professor Cesar Albenes Zeferino, o qual teve o trabalho mais árduo: o
de me tornar um pesquisador, trabalho este que tem seguido por quase toda minha carreira
acadêmica. Obrigado por sua orientação e amizade.
Por fim, mas de igual importância, agradeço aos meus amigos do LAMIA e do LEDS, em
especial ao Rafael de Santiago e ao Douglas Rossi de Melo. Cada um de vocês co-autor da minha
história.

MECANISMOS PARA PROVIMENTO DE TOLERÂNCIA A
FALTAS EM UMA REDE-EM-CHIP

Thiago Felski Pereira
Setembro / 2012

Orientador: Cesar Albenes Zeferino, Dr.
Área de Concentração: Computação Aplicada
Linha de Pesquisa: Sistemas Embarcados e Distribuídos
Palavras-chave: Redes-em-Chip, Tolerância a Faltas, Modelo de Erro.
Número de páginas: 79

RESUMO
A redução constante do tamanho dos componentes dos sistemas integrados em um único
chip, assim como o aumento da frequência de operação, faz com que tais sistemas estejam cada vez
mais suscetíveis a fontes de ruído internas e externas. Esses ruídos podem provocar uma falha em
algum componente, afetando o funcionamento do sistema como um todo. Os futuros sistemas
integrados com dezenas de núcleos serão baseados em Redes-em-Chip e irão demandar redes que
sejam capazes de detectar uma falta e evitar que esta leve a uma falha do sistema e ao mau
funcionamento da aplicação. Nesse contexto, este trabalho buscou avaliar soluções para aumentar a
confiabilidade e a disponibilidade de uma Rede-em-Chip, a rede SoCIN – System-on-Chip
Interconnection Network, por meio da implementação de mecanismos para detecção e correção de
erros nessa rede. Foram implementadas técnicas de redundância espacial e de informação no
roteador da rede SoCIN de modo a protegê-la contra faltas transientes do tipo SEU – Single Event
Upset que são faltas que podem provocar a inversão de um valor em elementos de memória
presentes no roteador. A implementação das técnicas acarretaram em sobrecustos de 35,47% em
silício e 6,46% em dissipação de potência em comparação ao roteador sem a implementação dessas
técnicas de tolerância a faltas.
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ABSTRACT
The constant reduction in the size of components of integrated circuits, as well as the
growing operating frequency, increases the vulnerability to internal and external noise sources.
These noises can cause a failure in any component, affecting the functioning of the system as a
whole. Future Systems-on-Chip with dozens of cores will be based on Networks-on-Chip (NoCs),
and will require networks that are able to detect a failure and avoid that this failure leads to a
system failure and an application malfunction. In this context, this work aims at evaluating
solutions to increase the reliability and availability of a SoCIN NoC, implementing mechanisms for
error detection and correction on that network. In this work, spatial redundancy techniques were
implemented in the registers of the routers in order to protect the network against Single Event
Upset faults wich are faults that can invert the value of memory elements present in the router. The
implementation of the techniques had a silicon overhead of 35,47% and a power dissipation
overhead of 6,46% when compared to the original router, where no fault tolerance techniques were
implemented.
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1 INTRODUÇÃO
Novas tecnologias de fabricação de circuitos têm permitido a implementação de sistemas
completos em um único chip, incluindo processadores, controladores, periféricos e memórias. Tais
sistemas são denominados sistemas integrados ou SoCs (Systems-on-Chip).
Segundo Wolf (2003), o projeto desses sistemas eletrônicos é crítico e para atender a
requisitos de mercado, especialmente quanto ao tempo de projeto, os componentes de um SoC
devem ser baseados em modelos de hardware reutilizáveis, pré-projetados e pré-verificados, os
quais são chamados núcleos ou cores (GUPTA; ZORIAN, 1997).
A interconexão entre os núcleos de um SoC é geralmente feita por meio de barramentos,
pois são estruturas de interconexão de fácil reuso, reduzindo custos e tempo de projeto. Contudo, os
SoCs com várias dezenas de núcleos demandam arquiteturas com melhor desempenho do que as
oferecidas pelo barramento. Para atender à demanda desses SoCs, as Redes-em-Chip ou NoCs
(Networks-on-Chip) (JANTSCH; TENHUNEM, 2003) surgiram como solução de interconexão
para tais sistemas pois oferecem desempenho escalável e paralelismo em comunicação.
Uma NoC é constituída por roteadores, que transferem pacotes entre os núcleos, e por
enlaces, que interligam esses roteadores e conectam os núcleos à rede. A redução constante do
tamanho dos componentes e o aumento da frequência de operação fazem com que a NoC (assim
como os demais componentes de um SoC) estejam cada vez mais suscetíveis a fontes de ruídos
internas (fonte de alimentação, crosstalk) e externas (interferência eletromagnética, térmica,
induzida por partículas alfa) (BERTOZZI, 2006). Esses ruídos podem resultar em faltas nos
componentes da NoC, sendo que uma falta pode produzir um erro, como, por exemplo, a inversão
de um bit. Ao ocorrer uma falta em um roteador ou em um enlace da rede, as rotas baseadas no
componente que sofreu a falta podem ser comprometidas, afetando o funcionamento do sistema
como um todo.
Segundo Sorin (2009), diversos tipos de sistemas integrados requerem que seus
componentes sejam tolerantes a diversos tipos de falta, dependendo do ambiente operacional ao
qual são submetidos. Uma NoC tolerante a faltas deve ser capaz de detectar uma falta e evitar que o
erro resultante dessa falta leve a uma falha do sistema e a um mal funcionamento da aplicação.
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Prover confiabilidade em uma NoC implica em consequências diretas no desempenho da
rede, bem como no custo de silício e no consumo de energia da aplicação (BERTOZZI, 2006). Esse
aumento ocorre, porque o provimento de confiabilidade é feito por meio do uso de redundância
(Sorin 2009).
No contexto de NoCs, o Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos da
Universidade do Vale do Itajaí (LEDS1 – UNIVALI) possui um projeto chamado SoCIN (SoC
Interconnection Network) que investiga diversos aspectos relacionados ao projeto e ao uso de NoCs
utilizando como referência a rede SoCIN (ZEFERINO, 2003), desenvolvida por um dos
pesquisadores do grupo. Esta dissertação de mestrado insere-se no contexto desse projeto e buscou
avaliar soluções para aumentar a confiabilidade e a disponibilidade da rede SoCIN por meio da
implementação de mecanismos para detecção e correção de erros em seus componentes.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
A questão do provimento de tolerância a faltas em NoCs tem recebido bastante atenção por
parte de grupos de pesquisa. Por exemplo, Frantz (2007), Pullini et al. (2005), Braga, Cota e
Lubaszewski (2009), Lucas e Moraes (2009) e Veiga e Zeferino (2010) abordaram essa questão
propondo e, ou, aplicando técnicas para prover tolerância a faltas nos enlaces da rede. Por outro
lado, Frantz (2007) e Koibuchi et al. (2008) trataram do provimento de tolerância a faltas em
componentes do roteador. Nesses trabalhos, os mecanismos implementados foram avaliados
utilizando-se as seguintes métricas: taxa de cobertura de erros, consumo de área de silício, consumo
de energia e impacto na latência média das mensagens.
Veiga e Zeferino (2010) realizaram o primeiro estudo sobre tolerância a faltas na rede
SoCIN no âmbito do LEDS – UNIVALI. Porém, o trabalho se limitou a avaliar a taxa de cobertura
de erros de duas técnicas básicas para provimento de tolerância a faltas nos enlaces da rede SoCIN:
paridade e CRC. Esta dissertação estendeu e aprofundou esse estudo, buscando responder às
seguintes questões:

1

A sigla LEDS tem origem no nome do grupo de pesquisa na língua inglesa: Laboratory of Embedded and Distributed
Systems e foi adotada a partir de 2011 com vistas à internacionalização do grupo.
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Quais são os tipos de faltas com maior probabilidade de ocorrência em NoCs e quais tem
recebido maior atenção nas NoCs atuais?



Quais são as técnicas adotadas para prover tolerância a faltas em NoCs e como elas são
implementadas e avaliadas?



Qual é o custo das técnicas para prover tolerância a faltas ao roteador da rede SoCIN?

1.1.1 Solução Proposta
A proposta de solução para o problema de pesquisa apontado anteriormente consistiu em
implementar técnicas de redundância espacial e de informação nos componentes do roteador da
rede SoCIN, protegendo-o contra faltas transientes. Essas implementações foram então avaliadas
quanto ao seu impacto na área de silício, na dissipação de energia e na frequência máxima de
operação da rede quando sintetisada em uma tecnologia ASIC (Application-Specific Integrated
Circuit) de 90nm.

1.1.2 Delimitação de Escopo
Este trabalho limitou-se à implementação e à avaliação de técnicas para prover tolerância a
faltas nos componentes do roteador da rede SoCIN. O projeto não visou propor alguma técnica
nova, mas sim avaliar o impacto de técnicas existentes para prover tolerância às faltas mais
frequentes em roteadores, tendo como estudo de caso o roteador da rede SoCIN. Não foi
considerado o problema do provimento de tolerância a faltas aos enlaces da rede, deixando essa
questão em aberto para outro estudo.

1.2 OBJETIVOS
Esta seção formaliza os objetivos do trabalho, conforme descrito a seguir.

1.2.1 Objetivo Geral
Avaliar o impacto das técnicas de tolerância a faltas mais frequentes em roteadores para
prover tolerância a faltas a baixo custo no roteador da rede SoCIN assegurando a sua continuidade
de operação quando da ocorrência de uma falta em um de seus componentes.
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1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar e caracterizar os tipos de faltas com maior probabilidade de ocorrência em
roteadores de NoCs;
2. Identificar e caracterizar as técnicas adotadas para prover tolerância a faltas em
roteadores de NoCs; e
3. Selecionar e avaliar técnicas para prover tolerância a faltas ao roteador da rede SoCIN,
identificando as de menor custo.

1.3 METODOLOGIA
Nesta seção, é classificada a metodologia que foi utilizada na pesquisa.

1.3.1 Metodologia da Pesquisa
O presente trabalho fez uma análise exploratória para definir quais as possíveis técnicas
indicadas para o provimento de tolerância a faltas em NoCs.
A escolha das técnicas capazes de garantir a continuidade da operação na presença de faltas
do tipo SEU (Single-Event Upset) é de natureza aplicada, pois as técnicas selecionadas foram
descritas em linguagem de descrição de hardware e seu funcionamento comprovado por simulação.
Sob o ponto de vista da pesquisa o trabalho pode ser caracterizado como de natureza
exploratória, pois foram pesquisadas possíveis soluções para tolerância a faltas na literatura e essas
aplicadas em um estudo de caso na rede SoCIN.

1.3.2 Procedimentos Metodológicos
Um dos procedimentos adotados foi o de Pesquisa Bibliográfica, na qual foram feitos
estudos acerca dos conceitos básicos de tolerância a faltas e de NoCs e do estado da arte sobre
tolerância a faltas em NoCs. Em um segundo momento, foi feito o uso do procedimento de Pesquisa
Experimental. Foram selecionadas as faltas do tipo transiente e técnicas de tolerância a faltas para
serem avaliadas quanto à proteção ao roteador da rede SoCIN contra esse tipo falta. Essas técnicas
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foram implementadas no modelo VHDL (VHSIC2 Hardware Description Language) da rede
SoCIN, permitindo com isso a síntese para tecnologia ASIC, o que tornou possível a comparação do
roteador original (sem a implementação de técnicas de tolerância a faltas) com as implementações
propostas. Essas implementações serão mensuradas conforme a área, potência e frequência máxima
de operação.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO
Este documento está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 1, Introdução, apresentou
por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Da mesma forma foram
estabelecidos os resultados esperados por meio da definição de seus objetivos e apresentadas
limitações do trabalho permitindo uma visão clara do escopo proposto. O Capítulo 2 apresenta o
referencial teórico do trabalho, com uma síntese de conceitos sobre sistemas integrados em um
único chip, arquitetura de comunicação dos SoCs, Redes-em-Chip e tolerância a faltas. O Capítulo
3 apresenta trabalhos relacionados e uma breve revisão do estado da arte. O Capítulo 4 apresenta a
implementação das técnicas de tolerância a faltas no roteador da rede SoCIN, enquanto que no
Capítulo 5, são tecidas as conclusões, onde são correlacionados os problemas de pesquisa e as
soluções apresentadas por este trabalho, bem como os trabalhos futuros.

2

Very High Speed Integrated Circuit
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo apresenta uma síntese do referencial teórico base deste trabalho, incluindo
conceitos sobre sistemas integrados, redes-em-chip e tolerância a faltas.

2.1 SISTEMAS INTEGRADOS EM UM ÚNICO CHIP
Sistemas integrados são constituídos por um conjunto de núcleos ou cores integrados por
meio de uma arquitetura de comunicação e um controlador de interface para o mundo externo. Um
núcleo representa uma propriedade intelectual (IP - Intelectual Property) que o construtor licencia
ao usuário. Por isso, os núcleos são também denominados blocos de propriedade intelectual, IP
blocks ou, simplesmente, IPs (Zeferino 2003, p.53).
As metodologias de projeto de sistemas integrados baseiam-se no reuso de blocos
previamente projetados e verificados, os quais podem ser usados em pastilhas de material
semicondutor (chip) para aplicações maiores ou mais complexas.
Conforme Gupta e Zorian (1997), os diferentes tipos de núcleo podem ser classificados de
acordo com sua implementação e disponibilização ao projetista do sistema integrado:


Soft-core: descrição em HDL (Hardware Description Language) que pode ser mapeada
para diferentes tecnologias de circuito integrado;



Firm-core: com mais informação que o soft-core, normalmente uma lista de ligações ou
ainda informações sobre o posicionamento e o roteamento; e



Hard-core: composto por leiaute e informações referentes à temporização do circuito
para uma determinada tecnologia e está pronto para ser utilizado no sistema.

Segundo Zeferino (2003, p. 54), SoCs utilizam núcleos que podem ser novos, herdados de
projetos existentes ou provenientes de uma ou mais bibliotecas. Alguns núcleos necessitam de
reprojeto para adequar-se a um protocolo de interface comum devido a problemas com integração e
teste, principalmente núcleos oriundos de fontes independentes.
Além do projeto baseado em núcleos, outra metodologia é o projeto baseado em plataformas
ou PbD (Platform-based Design). Trata-se de uma metodologia na qual os fabricantes oferecem
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ferramentas e bibliotecas completas (de hardware e de software) para os projetos de SoCs que
utilizarem suas plataformas. De acordo com Zeferino (2003, p. 54),
Plataforma é uma arquitetura de hardware e software para um domínio de aplicação, mas
altamente parametrizável. Ela inclui ferramentas de hardware (eg. Processadores, memórias
e dispositivos de E/S) e software (eg. Drivers de dispositivos, sistemas operacionais de
tempo real e códigos de aplicação), os quais podem ser parametrizados para atender os
requisitos do sistema alvo.

O uso de plataformas tem um custo inicial alto, mas novos projetos se beneficiam pela
reutilização de componentes de hardware e software reduzindo tempo e custo de projeto, visto que
componentes de projetos similares não precisam ser reimplementados (KEUTZER et al., 2000).

2.2 ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO DOS SOCS
As arquiteturas de comunicação dos SoCs podem ser vistas como um sistema programável
que facilita o transporte de informação entre nodos (JERGER; PEH, 2009). Essas redes, antes só
encontradas em supercomputadores, hoje estão em sistemas de todos os tipos e tamanhos (DALLY;
TOWLES, 2004; DUATO; YALAMANCHILI; NI, 2003).
O aumento contínuo da complexidade e integração dos sistemas digitais tem feito com que
projetistas busquem soluções para os requisitos de desempenho, tamanho e consumo de energia
desses sistemas. (BENINI; DE MICHELLI, 2002; DALLY; TOWLES, 2004; DUATO;
YALAMANCHILI; NI, 2003) (JERGER; PEH, 2009).
Historicamente, microprocessadores envolviam a conexão de um motor computacional a
uma camada de memória e isto era feito através de barramentos (BENINI; DE MICHELLI, 2002).
No entanto, com a evolução da tecnologia de sistemas integrados e o crescente aumento dos
requerimentos dos sistemas eletrônicos, as redes de comunicação intrachip (OCN - On-chip
Comunication Architecture) baseadas em barramentos tradicionais sofreram com problemas de
escalabilidade, desempenho e energia. (ELMILIGI et al., 2009)(CHANG; CHING; LIU, 2011)
Neste cenário, as redes-em-chip surgiram como uma alternativa atrativa ao uso de
barramentos.

(BENINI;

DE

MICHELLI,

2002;

DALLY;

TOWLES,

2004;

DUATO,

YALAMANCHILI; NI, 2003; JERGER; PEH, 2009; ELMILIGI; GEBALI; EL-KHARASHI,
2009). Os benefícios do uso de NoCs no projeto de sistemas integrados incluem escalabilidade,
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previsibilidade e maior largura de banda com suporte para as comunicações atuais (KIA; ABABEI,
2011).

2.3 REDES-EM-CHIP
Redes-em-Chip (do inglês: Networks-on-Chip ou NoCs) são redes de interconexão
chaveada, semelhantes àquelas utilizadas em computadores de processamento paralelo. Essas redes
são baseadas em ligações ponto-a-ponto e apresentam boas características quanto ao paralelismo,
consumo de energia, frequência de operação, escalabilidade e reusabilidade (ZEFERINO, 2003, p.
67)
Jerger e Peh (2009) apresentam quatro exemplos de SoCs comerciais baseados em NoCs:


IBM Cell: A arquitetura CELL é um esforço conjunto da IBM, Sony e Toshiba para
desenvolver uma família de chips de baixo consumo visando jogos, mas que é genérica
suficiente para ser usada em outros domínios. Possui nove nodos que são
interconectados por um EIB (Element Interconnect Bus) que sobrepõe a semântica de
acesso do barramento em quatro redes em anel;



Intel TeraFLOPS: O processador TeraFLOPS é um protótipo de chip para projetos de
processadores futuros com grande número de chips. Possui 80 nodos, sendo que cada
nodo possui um elemento de processamento conectado a um roteador de uma NoC;



Tilera TILE64 e TILE64Pro: Os produtos da Tilera são focados em aplicações
embarcadas de alto desempenho como rede e processamento de vídeo em tempo real; e



ST Microelectronics STNoC: Criada para substituir o uso das amplamente usadas STBus
em MPSoCs (Multi-Processor System-on-Chip).

De acordo com Zeferino (2003), as redes de interconexão e as NoCs podem ser
caracterizadas pela sua topologia e pelas estratégias utilizadas para roteamento, controle de fluxo,
chaveamento e arbitragem, os quais são definidos por Dally e Towles (2004):
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Topologia: arranjo de roteadores e canais na forma de um grafo;



Controle de fluxo: responsável pela alocação de canais e buffers para as mensagens que
atravessam a rede;



Memorização: determina como será feito o armazenamento temporário das mensagens
bloqueadas em um roteador;



Roteamento: define qual dos possíveis caminhos a mensagem irá percorrer até atingir
seu destino;



Arbitragem: responsável por escalonar o acesso a um determinado recurso que é
requisitado por mais de um agente; e



Chaveamento: define como e quando um canal de entrada de um roteador é conectado a
um canal de saída selecionado.

2.3.1 Topologia
Conforme Jerger e Peh (2009), a topologia determina a organização física e conexões entre
nodos e canais na rede. Uma boa topologia explora as características das tecnologias de
empacotamento disponíveis para atender os requisitos de largura de banda e latência da aplicação
com um mínimo de custo (DALLY; TOWLES, 2004)
Para Jerger e Peh (2009), a maioria das NoCs utilizam topologias bidimensionais por serem
facilmente mapeadas em um substrato planar, tornando o custo para implementação de uma
topologia tridimensional muito alto, mas para Emiligi et al. (2009), as novas tecnologias de
fabricação 3-D têm permitido a criação de NoCs com maior desempenho e menor consumo de
energia.
A topologia determina o número de saltos percorridos por uma mensagem até atingir seu
destino, sendo que as topologias podem ser classificadas entre diretas e indiretas (JERGER; PEH,
2009).
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Topologias Diretas
Conforme Jerger e Peh (2009), em uma topologia direta, cada terminal (unidade de
processamento, memória, etc.) está associado a um roteador, sendo que a comunicação entre nodos
não vizinhos é feita através de um ou mais nodos intermediários. As redes em malha 2-D e torus (ou
toróide), ilustradas na Figura 1, são exemplos de redes diretas. Elas podem ser descritas como
topologia k-ary n-cubes, onde k é o número de nodos em cada dimensão e n é o número de
dimensões, sendo assim, uma malha ou torus 4x4 é uma 4-ary 2-cube com 16 nodos (JERGER;
PEH, 2009).

(a)

(b)

Figura 1. Redes diretas: (a) Malha 2-D; e (b) Torus ou toróide 2-D
Fonte: Adaptado de Zeferino (2003).

Topologias Indiretas
De acordo com Jerger e Peh (2009), em uma topologia indireta, os roteadores são distintos
de terminais e apenas os nodos terminais são fonte e destino de tráfego. Os nodos intermediários
simplificam o chaveamento de tráfego de e para os nodos terminais. Em uma topologia indireta os
pacotes são enviados indiretamente através de nodos de chaveamento intermediário (DALLY;
TOWLES, 2004). A Figura 2 mostra dois exemplos de redes indiretas.
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(a)

(b)

Figura 2. Redes indiretas: (a) crossbar 4x4; e (b) butterfly 8x8
Fonte: Adaptado de Zeferino (2003).

De acordo com Duato, Yalamanchili e Ni (2003), as redes indiretas podem ser subdivididas
em:


Crossbar (Figura 2.a): nesta rede, os nodos são conectados a um único roteador que irá
possibilitar a mensagem trafegar de um nodo para outro. O custo desta rede torna-se
proibitivo na medida que o número de nodos aumenta; e



Multiestágio (Figura 2.b): nesta rede, a conexão é feita por roteadores idênticos
organizados em estágios, por onde a mensagem deve passar até atingir seu destino.
Exemplo: butterfly, árvore gorda e Clos.

2.3.2 Controle de fluxo
Conforme Dally e Towles (2004), o controle de fluxo é responsável por administrar a
alocação de recursos para os pacotes na medida em que estes avançam na rede.
Segundo Jerger e Peh (2009), o controle de fluxo determina quando buffers e canais são
alocados para as mensagens, sua granularidade e como as mensagens trafegando na rede dividem os
recursos disponíveis.
De acordo com Zeferino (2003), o controle de fluxo é normalmente realizado em nível de
enlace. Podem existir buffers para armazenamento em cada terminal que apoiados por sinais de
controle irão informar quando uma mensagem ficará armazenada em um buffer ou seguirá na rede.

20

2.3.3 Chaveamento
De acordo com Duato, Yalamanchini e Ni (2003), o chaveamento utiliza protocolos da
camada física para implementar mecanismos para enviar mensagens através da rede. Segundo esses
autores, o chaveamento é responsável por conectar os buffers de entrada do roteador aos buffers de
saída do roteador.
Jerger e Peh (2009) citam diferentes técnicas de chaveamento:


Chaveamento por circuito: Reserva todos os recursos entre fonte e destino, envia a
mensagem inteira e então libera os recursos alocados. Como a mensagem é enviada
somente após todo o caminho ser reservado não é necessário o uso de buffers nos
roteadores;



Armazena e repassa ou SAF (Store-and-Forward): Nesta técnica, as mensagens são
quebradas em pacotes e cada pacote é enviado para o nodo seguinte quando o pacote já
foi completamente recebido pelo nodo anterior. Esta técnica implica em um aumento de
latência em cada nodo;



Transpasse virtual ou VCT (Virtual Cut-Through): esta técnica é como a SAF, no
entanto os pacotes podem seguir adiante na rede sem necessidade de armazenamento, ou
seja, antes de terem sido completamente recebidos, permitindo com isso uma redução
drástica na latência. Porém caso o caminho necessário não esteja disponível, o roteador
deve ser capaz de armazenar o pacote bloqueado;



Wormhole: é uma variação do VCT que busca reduzir o tamanho das unidades que
trafegam na rede (de pacotes para flits que é a menor unidade que trafega na rede) e com
isso reduzir a quantidade de buffer necessária; e



Canais virtuais: é basicamente uma fila separada ligando dois roteadores. Foram
primeiramente propostos como solução para deadlock, mas também podem ser aplicados
no aumento da vazão por servir de caminho alternativo quando encontrados bloqueios no
controle de fluxo.

As técnicas de chaveamento estão acopladas com os mecanismos de controle de fluxo para
sincronização de transferências de unidades de informação entre e através dos roteadores para o
envio de informações pela rede (DUATO, YALAMANCHINI e NI, 2003).
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2.3.4 Roteamento
Segundo Duato, Yalamanchini e Ni (2003), o roteamento define o caminho seguido por cada
mensagem ou pacote da fonte até seu destino. Dally e Towles (2004) completam dizendo que o
número de caminhos possíveis entre a fonte e o destino varia conforme a topologia, sendo que,
havendo mais de um caminho possível, um bom algoritmo de roteamento equilibra a carga
uniformemente entre os canais.
Duato, Yalamanchini e Ni (2003) citam propriedades diretamente relacionadas com o
algoritmo de roteamento utilizado:


Conectividade: habilidade de rotear pacotes de qualquer fonte para qualquer destino;



Adaptabilidade: habilidade de rotear pacotes por caminhos alternativos na presença de
contenção ou componentes faltosos;



Livre de deadlock e livelock: garantir que os pacotes não serão bloqueados ou trafegarão
na rede para sempre; e



Tolerância a faltas: habilidade de rotear pacotes na presença de componentes faltosos.
Pode ser obtida sem adaptabilidade, roteando-se pacotes em mais fases.

2.4 TOLERÂNCIA A FALTAS
Ubar e Raik (2003) afirmam que confiabilidade não é mais um tópico meramente limitado a
aplicações críticas (militar, aeroespacial e nuclear), onde falhas podem ter consequências
catastróficas. Segundo os autores, a confiabilidade deve estar presente em aplicações de todos os
tipos.
De acordo com Sorin (2009), o objetivo de um computador tolerante a faltas é aquele que
mesmo na presença de faltas continua a progredir e nunca produz um resultado incorreto visível ao
usuário. Para Avižienis, et al. (2004), a tolerância a faltas busca evitar falhas em serviços na
presença de faltas.
Conforme Sorin (2009), o estudo sobre arquiteturas tolerante a faltas tem recebido cada vez
mais atenção devido ao crescente número de faltas em processadores. O autor cita algumas das
causas para este fenômeno:
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Temperatura e dimensão: a redução no tamanho dos dispositivos faz com que os chips
tenham cargas críticas menores, outro problema na redução do tamanho dos dispositivos
é o grande número de transistores em uma área pequena fazendo os chips aquecerem;



Dispositivos por processador: mais transistores e fios para conectá-los aumentam o
número de oportunidades para faltas; e



Complexidade: o aumento de recursos nos chips vem permitindo projetos mais
complexos e com o aumento da complexidade também aumenta a dificuldade para
validar os projetos e as chances de erros de projeto.

2.4.1 Falhas, Erros e Faltas
Conforme Avižienis et al. (2004), uma falha ocorre quando um ou mais estados do sistema
se desviam do estado correto. Esse desvio do funcionamento correto é chamado de erro e a causa do
erro é chamada de falta.
Para Sorin (2009), falta é uma falha física, como um fio quebrado ou um transistor oxidado
que deixou de funcionar. Uma falta pode se tornar um erro ocasionando no funcionamento incorreto
do sistema, como um bit em zero que deveria ser um, ou esta pode ser corrigida para que não gere
falhas.
A Figura 3 ilustra como a cadeia de ameaças em um sistema, mostrando como uma falta
pode propagar um erro e causar uma falha no sistema.

A çã o
F a lta

Figura 3. Ciclo de uma falta
Fonte: Avižienis et al. (2004).

P ro p a g a çã o
E rro

F a lh a
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Duração das faltas e erros
Sorin (2009) cita os tipos e as causas prováveis para as diferentes faltas e erros:


Transiente: ocorre uma vez e não persiste. A primeira causa entre os fenômenos
transientes é a radiação cósmica. A segunda são as partículas alfa, soft errors ou SEU
(Single Event Upset) que são originadas do enfraquecimento natural das partículas de
isótopos radioativos. Outra possível fonte de causa é a interferência eletromagnética
EMI (Electromagnetic Interference), comumente referida como crosstalk (ou diafonia);



Permanente: ocorre durante a fabricação ou depois de certo tempo, e persiste por tempo
indeterminado. A não ser que o componente faltoso seja reparado, se utilizado,
continuará a produzir resultados incorretos. Algumas das causas para faltas físicas são
desgaste físico, defeitos de fabricação ou ainda erros de projeto; e



Intermitente: ocorre de forma repetida, mas não contínua, no mesmo local. As causas
para faltas intermitentes podem ocorrer devido ao início de um desgaste em um
componente ou devido a flutuações de temperatura e tensão.

Ressalta-se que, conforme Ball e Hardie (1969), faltas transientes representam mais de 80%
das faltas em sistemas. Essa afirmativa foi mais tarde corroborada pelos autores Maheshwari (2004)
e Bertozzi (2006).

2.4.2 Detecção de Erros
Segundo Sorin (2009), detecção de erros é o aspecto mais importante de tolerância à faltas,
pois um sistema não pode tolerar um problema do qual não está ciente. Para esse autor, um sistema
só é capaz de detectar um erro por meio do uso de redundância e as classifica em três classes
conforme mostra o Quadro 1.

24

Quadro 1. Tipos de redundância
Tipo de redundância Ideia básica
Física (espacial)
Adição de hardware
redundante
Temporal
Execução de operações
redundantes
Informação
Adição de bits redundantes ao
dado

Exemplo
Replicar um módulo e ter duas réplicas
para comparar seus resultados
Executar duas vezes uma operação e
comparar os resultados
Adicionar bits de paridade a uma palavra

Fonte: Adaptado de Sorin (2009).

Redundância física ou espacial
Consiste na replicação parcial ou total de um ou mais componentes. A redundância modular
dupla (DMR – Dual Modular Redundancy) com um comparador, é o exemplo mais simples de
redundância física, podendo detectar todos os tipos de erro, a não ser por erros de projeto ou
combinações improváveis em que o erro acontece simultaneamente em ambos os módulos
produzindo saídas incorretas (SORIN, 2009).
A Figura 4 mostra dois exemplos de redundância espacial: redundância modular dupla
(DMR) e redundância modular tripla (TMR – Triple Modular Redundancy).

Módulo

Saída

Comparador

Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Erro?

(a)
Figura 4. Redundância espacial: (a) DMR; e (b) TMR
Fonte: Adaptado de Sorin (2009).

Comparador

Erro em
algum
módulo?

(b)

Saída
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Redundância temporal
A redundância temporal requer que uma unidade execute uma mesma operação duas ou
mais vezes e então compare os resultados. Segundo Sorin (2009), nesta técnica não há sobrecusto
de hardware ou potência, ignorando o mecanismo de comparação. Sua desvantagem está na
diminuição do desempenho, pois sem o uso de pipeline o desempenho fica dividido pelo número de
operações executadas.

Redundância de informação
Conforme Sorin (2009), a redundância de informação consiste na adição de bits redundantes
para detectar quando um dado foi afetado por um erro.
CDE (Código de Detecção de Erro) consiste em mapear um determinado número de bits da
palavra de dados em um código de detecção. Técnicas de CDE são apresentadas por Sorin (2009):


Paridade: é a técnica mais comum de detecção de erros por apresentar baixo custo e boa
taxa de detecção de erros. Consiste na adição de um bit de paridade à palavra de dados
que será igual a 1, caso o número de uns na palavra de dados seja par, ou a 0, se for
impar;



Hamming: consiste na adição de um código de erro que indica em quantas posições a
palavra de dados atual se diferencia da palavra anterior, por exemplo, 01110 e 11010 se
diferenciam em duas posições (HD = 2); e



CRC (Cyclic Redundancy Check): é uma técnica eficiente para detecção de erros,
embora sua implementação não seja muito eficiente. A técnica pertence à classe de
códigos cíclicos para detecção de erros e consiste no deslocamento cíclico do código.
(Nguyen, 2005).

Segundo Sorin (2009), HD (Hamming Distance) é o número de posições em que a palavra
se difere e códigos com HD maior permitem o uso de CCE (Código de Correção de Erro).
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2.4.3 Técnicas de tolerância a faltas
Conforme Avižienis et al. (2004), as técnicas de tolerância a faltas visam evitar as falhas e
são possíveis graças a mecanismos de detecção de erros. Para avaliar a confiabilidade e
disponibilidade de sistemas tolerantes a faltas, segundo Grecu et al. (2007), tradicionalmente, são
utilizadas métricas como MTBF (Mean Time Between Failure), MTTR (Mean Time To Repair) e
MTTF (Mean Time to Failure). Embora úteis em nível de sistema, essas métricas podem não ser
suficientes para avaliar faltas em NoCs.
Grecu et al. (2007) citam que as métricas tradicionais podem apresentar falhas quando
usadas isoladamente para avaliação de NoCs. Um exemplo disso é que mesmo que um sistema
tenha um grande número de faltas em função do tempo (MTBF baixo), se este conseguir se
recuperar rapidamente de uma falta e o sistema puder evitar que esta falta se transforme numa falha
o impacto da falta será mínimo, não afetando a aplicação como um todo. Outro contraponto das
métricas genéricas é que estas representam os valores médios, não sendo úteis quando existe a
necessidade de se atender requisitos rígidos de qualidade de serviço. Nesse contexto, os autores
propõem métricas que, somadas as técnicas tradicionais, podem caracterizar melhor a eficiência de
esquemas tolerantes a faltas em subsistemas comunicados por NoC com restrições de qualidade de
serviço que os programadores encontram em suas implementações. Os autores nomeiam cinco
elementos chave para uma abordagem abrangente no projeto de tolerância a faltas:


Prevenção: realizada através de redundância de software e hardware. Sua métrica é o
sobrecusto de latência das soluções com e sem prevenção;



Detecção: usada para detectar a presença de uma falta em potencial. Sua métrica é a
relação entre o tempo que a falta ocorreu e o tempo que levou para ser detectada;



Contenção: busca evitar que uma falta em uma região se propague para outras regiões.
Sua métrica é o tempo que levou até que o componente faltoso fosse desabilitado;



Isolamento: a contenção só pode ser obtida se o sistema for capaz de isolar um
componente ou caminho até que a recuperação seja feita. Sua métrica é o tempo entre a
contenção do erro até que algum mecanismo de reconfiguração seja executado; e



Recuperação: capacidade de um sistema de se recuperar de uma falta atendendo os
requisitos de QoS da aplicação.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS E ESTADO DA ARTE
Este capítulo apresenta uma síntese dos trabalhos relacionados e do estado da arte referentes
à tolerância a faltas em NoCs 2-D e 3-D. O objetivo é dar uma visão geral sobre as pesquisas
relacionadas ao tema, considerando as arquiteturas atuais nas tecnologias de fabricação de circuitos
integrados (2-D).

3.1 TOLERÂNCIA A FALTAS EM NOCS 2-D
Kariniemi e Nurmi (2006) apresentam uma topologia de malha 2-D completa, semelhante a
uma malha 2-D, no entanto as portas não utilizadas nas extremidades da malha são conectadas a
processadores ou outros blocos, melhorando com isso a utilização dos componentes da rede.
A Figura 5 apresenta em setas tracejadas o nodo P(2,2) enviando pacotes para os nodos
M(0,3) e M(3,0) nas extremidades ultilizando o algoritmo de roteamento XY. Os autores
propuseram um mecanismo de detecção e recuperação de faltas FDAR (Fault-Diagnosis-AndRepair) e um mecanismo capaz de rotear pacotes em uma rede de malha completa, mesmo na
presença de faltas, chamado FTDOR (Fault Tolerant Dimension-Order-Router). O FDAR usa
temporizador (contadores de relógio que descartam pacotes que ficam muito tempo sem chegar ao
seu destino) e CRC (Cyclic Redundancy Check) para detectar as faltas e desabilitar, se necessário,
apenas as portas faltosas preservando recursos enquanto o FTDOR roteia pacotes adaptativamente
em redes defeituosas. Sintetizando a rede em tecnologia CMOS de 130 nm, os autores estimaram
um aumento de 12% em silício em relação à mesma implementação sem mecanismo de tolerância a
faltas, o que pode ser considerado aceitável devido aos benefícios de uma rede com tolerância a
faltas.
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Figura 5. Configuração de uma malha 2-D 4x4
Fonte: Adaptado de Kariniemi e Nurmi (2006).

Haibo Zhu et al. (2007) avaliaram o impacto de diferentes técnicas de roteamento na
presença de faltas permanentes em NoCs. Em uma análise inicial, os autores justificaram que as
técnicas de roteamento determinístico, em que os pacotes são roteados por um caminho préestabelecido, têm baixo custo, mas não mantém um desempenho aceitável na presença de faltas. Por
outro lado, algoritmos de roteamento totalmente adaptativos, em que os pacotes podem ser roteados
por qualquer caminho possível, se comportam melhor na presença de faltas, mas possuem
sobrecusto de silício e de consumo de energia, além de apresentarem maior complexidade de
implementação. Os autores focaram então seus estudos em algoritmos parcialmente adaptativos por
possuírem boa relação entre custo e desempenho.
Os algoritmos implementados foram o N Random Walk, visto na Figura 6.a, em que cada
nodo possui uma cópia dos caminhos possíveis para os nodos cuja distância máxima é previamente
estabelecida e o Algoritmo Negative First, visto na Figura 6.b, algoritmo em que o pacote se afasta
do destino na primeira fase e só então segue pelo caminho mínimo. Esses algoritmos foram
implementados em uma NoC com topologia em malha 2-D e 256 blocos de IP na presença de faltas
permanentes. A avaliação de desempenho foi feita por simulação utilizando as bibliotecas de síntese
da Synopsys de 90nm. Foi aplicado o padrão de tráfego uniforme com uma injeção randômica de
faltas bloqueando permanentemente o caminho do roteador. O algoritmo Negative First foi mais
eficiente na presença de faltas que o N Random Walk em todos os critérios avaliados, que foram:
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vazão, latência, dissipação de energia e sobrecusto de silício. Uma limitação do trabalho está no fato
de não comparar as técnicas de algoritmo parcialmente adaptativo com as demais (determinístico e
adaptativo) de modo a evidenciar o benefício oferecido pelas mesmas.

(a) N=1 Random Walk

(b) Negative First

Figura 6. Algoritmos de roteamento parcialmente adaptavivos: (a) N Random Walk; e (b) Negative
First
Fonte: Adaptado de Haibo Zhu et al. (2007).

Na Figura 6.a é apresentada a comunicação do IPa com o IPb utilizando o algoritmo N=1
Random Walk. Nesse algoritmo primeiramente são atribuídas probabilidades de comunicação com
cada nodo vizinho, então, no passo seguinte a mensagem é enviada para Dn que é um dos nodos
com maior probabilidade, ou seja, menor valor de D. Este processo é refeito a cada passo da
comunicação. Na Figura 6.b é apresentada a comunicação dos IPs, IPa e IPc, com os IPs, IPb e IPd,
utilizando o algoritmo de roteamento parcialmente adaptativo Negative First. Nesse algoritmo o
pacote realiza o roteamento XY até encontrar um nodo faltoso (S1 e S2), o pacote então desvia este
nodo por uma rota negativa, afastando-se do caminho mínimo, uma vez tendo contornado o nodo
faltoso o pacote continua seu roteamento normal.
Mediratta et al. (2007) apresentam um algoritmo genérico de roteamento tolerante a faltas. O
roteador proposto funciona em duas fases. Na primeira fase (descoberta), que ocorre durante o
reinício ou após a detecção de alguma falta, todos os caminhos existentes entre o nodo fonte e os
possíveis destinos são armazenados. Na segunda fase, os caminhos que foram armazenados na
primeira fase são utilizados durante o funcionamento normal do sistema. A implementação também
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propõe a multiplexação dinâmica de canais virtuais em canais físicos visando aproveitar melhor a
largura de banda do canal. As abordagens combinadas resultam em um roteador tolerante a faltas de
alto desempenho para NoCs. A implementação da primeira fase é feita através do envio de pacotes
que retornarão todas as rotas possíveis entre fonte e destino, descartando as demais. Como essa
abordagem pode causar deadlock e livelock, os autores implementaram um contador de tempo de
vida que deve ser comparado ao tempo global. Se é detectado que o pacote ficou bloqueado, um
espaço especial de memória é usado para enviar um pacote no caminho oposto e tentar reenviar o
pacote por outra rota. Quando uma falta é detectada, aquela rota é marcada nos canais de entrada e
saída e esta rota não é mais utilizada. A aplicação ainda utiliza a largura de banda inativa para
implementar canais virtuais e melhorar a vazão da rede.

3.1.1 Tolerância a Faltas na rede SoCIN
Alguns estudos sobre tolerância a faltas na rede SoCIN foram realizados anteriormente em
dois trabalhos de pesquisa diferentes.
Frantz (2007), em sua dissertação de Mestrado, demonstrou que a presença de SEUs (softerrors) e faltas crosstalk podem levar à perda da integridade dos pacotes e ao travamento ou
indisponibilidade do sistema. Diante deste cenário, o autor propôs a utilização de uma abordagem
híbrida de hardware e software para prover tolerância a faltas nos roteadores. A abordagem híbrida
consiste em modificações de hardware como a inclusão de um CRC no terminador para detectar
erros na carga útil do pacote com um bit de (Ack/Nack) confirmação/não confirmação para solicitar
retransmissão (Figura 7). Entretanto para resolver o problema no roteamento, foi utilizada a técnica
de amostragem Triple Sampling. Conforme ilustra a Figura 7.b, a técnica Triple Sampling consiste
de três registradores que irão armazenar os dados em três momentos (relógios) diferentes e
submetê-los a um votador da mesma forma que ocorre na técnica de TMR. Por fim, o autor
comparou essa solução com uma baseada totalmente em hardware na qual os enlaces são protegidos
por uma amostragem tripla do dado recebido, os FIFOs (acrônimo para First In, First Out) são
protegidos por codificadores e decodificadores hamming e outros componentes do roteador (ex.
máquinas de estados) são protegidos via TMR. Os resultados mostraram que a solução híbrida
apresenta a mesma taxa de cobertura de erros do que a solução totalmente em hardware e possui
ainda um sobrecusto menor de silício e potência.
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(a) CRC + Ack/Nack

(b) Triple Sampling

Figura 7. Abordagem hibrida: (a) CRC com Ack/Nack; e (b) Triple Sampling
Fonte: Adaptado de Frantz (2007).

Veiga e Zeferino (2010) implementaram as técnicas de tolerância a faltas Paridade e CRC
(Cycle Redundancy Check) para proteger os enlaces da rede SoCIN contra faltas transientes
(crosstalk). Nesse trabalho, os autores implementaram um modelo de simulação da rede SoCIN em
SystemC e um módulo sabotador responsável por injetar faltas de crosstalk. Com isso, foi possível
avaliar a capacidade da rede em detectar e se recuperar de tais faltas. Os autores não avaliaram o
impacto das técnicas utilizadas no custo e no desempenho da rede.
A Figura 8 ilustra os circuitos dedicados (Paridade) aos quais são submetidos os bits de
dados para o cálculo de paridade, caso o cálculo do emissor (Roteador 0) seja igual ao cálculo
realizado pelo receptor (Roteador 1), este sinaliza sucesso no recebimento (linha ret do enlace).
Caso contrário, o receptor envia um sinal de erro (linha error) para o transmissor para informar
uma falta na transferência do dado e solicitar a sua retransmissão.
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Figura 8. Roteador ParIS com suporte a paridade
Fonte: Adaptado de Veiga e Zeferino (2010).

A Figura 9 ilustra os componentes de CRC adicionados nos módulos saída (Roteador 0) e
entrada (Roteador 1), o fio de erro e oito fios de CRC. No módulo de entrada, também foi
adicionado um circuito (Error Detector) para comparação dos bits de CRC enviados pelo
transmissor com os bits de CRC gerados localmente. As sinalizações de sucesso e erro ocorrem da
mesma forma que na técnica de paridade.

Figura 9. Roteador ParIS com suporte a CRC
Fonte: Veiga e Zeferino (2010).
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3.2 DISCUSSÃO
O Quadro 2, resume os principais informações sobre os trabalhos analisados e posiciona
esta dissertação em relação a estes. Em especial, o objetivo é identificar as diferenças e
similaridades na abordagem e nas soluções adotadas (as quais são descritas no próximo capítulo).
Quadro 2. Comparativo: Tolerância a faltas em redes 2-D
Item

Kariniemi e Haibo Zhu Mediratta Frantz (2007)
Nurmi
et al. (2007) et al. (2007)
(2006)
Malha 2-D Malha 2-D
k-ary 2-cube Malha 2-D

Rede

Roteador
FTDOR
Tipos de falta Permanente,
transiente e
intermitente
Técnica
Roteamento
Redundância adaptativo
Espacial
Técnica de
Redundância
Temporal
Técnica de CRC
Redundância
Informação
Modelagem VHDL
Tecnologia FPGA e
alvo
130nm
CMOS
Ferramentas Não informa
de avaliação

Não informa
Permanente

Torus
Permanente

Roteamento
parcialmente
adaptativo

Roteamento
adaptativo

Métricas de
avaliação

Área, potência, Potência e
latência e taxa frequência
de cobertura

Área de
silício

SoCIN
RaSoC
Transiente
(SEU)

Veiga e
Zeferino
(2010)

Este
trabalho

Malha 2-D
SoCINfp
ParIS
Transiente
(Crosstalk)

Malha 2-D
SoCINfp
ParIS
Transiente
(SEU)

TMR

TMR

Triple Sampling

CRC

Paridade e
CRC
SystemC
Apenas
simulação

Não informa
SAED 90nm

VHDL
FPGA

VHDL
FPGA e
TSMC .18µm

Synopsys

IBM Cu-08

Mentor Tools
Platform

Replicação do
endereço
destino3
VHDL
SAED 90nm

Brownpepper Altera
Quartus II e
Synopsys
Área, potência e Capacidade de Área,
frequência
detecção e
potência e
recuperação frequência
de faltas

Este trabalho utiliza uma rede com a mesma topologia das redes adotadas na maioria dos
trabalhos. De acordo com os trabalhos anteriores sobre a rede SoCIN, o foco é dado a faltas do tipo

3

Esta técnica será explicada no Capítulo 4.
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transiente, pois conforme Ball e Hardie (1969), essas faltas representam mais de 80% das faltas em
sistemas, os autores Maheshwari (2004) e Bertozzi (2006) corroboram esta afirmativa. A
dissertação difere-se do trabalho de Frantz (2007) por proteger o roteador ParIS (Parametrizable
Inteconnect Switch) da rede SoCINfp (System-on-Chip Interconnection Network fully
parameterizable), enquanto Frantz protege o roteador RASoC (Router Architecture for Systems-onChip) da rede SoCIN e por introduzir o uso de uma técnica de redundância de informação. Destacase que a dissertação utiliza materiais e métodos similares aos demais trabalhos, adotando métricas
comuns para avaliação de sistemas digitais: área de silício, potência dissipada e frequência máxima
de operação.
No âmbito deste trabalho, foram ainda brevemente estudadas as técnicas de tolerância a
faltas em redes 3D. Segundo Loi et al. (2008), essas redes são uma solução promissora para reduzir
a largura de banda de entrada e saída e reduzir os gargalos de latência. Esses estudos são
apresentados no Apêndice B.
O capítulo a seguir descreve as soluções de tolerância a faltas implementadas no roteador
ParIS, apresentando os resultados obtidos com experimentos de síntese.
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4 TOLERÂNCIA A FALTAS NA REDE SOCIN
Este trabalho teve por objetivo o provimento de mecanismos de tolerância a faltas a baixo
custo no roteador da rede SoCIN de forma a assegurar a sua continuidade de operação quando da
ocorrência de uma falta em um de seus componentes.
Para assegurar que um pacote não seja roteado para um endereço incorreto na rede, ou
mesmo que este pacote fique preso indefinidamente na rede devido a uma falta nos bits de
endereçamento do cabeçalho do pacote, propôs-se a aplicação de técnicas de redundância de
informação para proteger a informação de roteamento. Além disso, propôs-se proteger todos os
registradores de estado do roteador utilizados nos mecanismos de roteamento de arbitragem por
meio de uma técnica de redundância espacial. O objetivo, neste caso, é evitar que faltas transientes
do tipo SEU (Single Event Upset) estabeleçam ou cancelem indevidamente uma conexão.
Neste capítulo, é apresentada uma visão geral da NoC alvo deste trabalho (a SoCINfp) e do
seu roteador (o ParIS). Após descreve-se a implementação dos mecanismos de tolerância a faltas
propostos e os resultados obtidos.

4.1 REDE SOCIN
Segundo Zeferino (2003), a rede SoCIN (System-on-Chip Interconnection Network) é uma
rede de topologia direta em forma de uma malha 2-D. Possui controle de fluxo handshake,
chaveamento por pacotes do tipo wormhole, arbitragem dinâmica distribuída (round-robin) e
memorização de entrada. A rede utiliza endereçamento baseado em coordenadas X e Y e o
cabeçalho do pacote inclui a quantidade de deslocamento a ser feita em cada direção na rota entre a
origem e o destinatário (Xoffset, Yoffset). Essa informação é atualizada a cada roteador, igualando-se a
(0,0) quando o pacote chega ao nodo destinatário. O roteador da rede SoCIN era denominado
RASoC (Router Architecture for SoC) e permitia a parametrização das suas dimensões físicas
(largura dos canais e profundidade dos buffers de entrada). Esse roteador foi tratado no trabalho
desenvolvido por Frantz (2007).
Em 2004, foi feita uma atualização da rede SoCIN, com uma versão que estendeu a sua
capacidade de parametrização com novas alternativas para os mecanismos de roteamento,
incluindo: (i) controle de fluxo baseado em créditos ou handshake; (ii) memorização permitindo
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buffers nas entradas e nas saídas (opcional); (iii) roteamento distribuído ou parcialmente adaptativo;
e (iv) arbitragem estática ou dinâmica. Essa rede, foi denominada SoCINfp (ZEFERINO; SANTO;
SUZIN, 2004) e, além dos novos mecanismos, foi modificada a implementação do mecanismo de
roteamento. Ao invés da distância até o nodo destino (deslocamentos), o cabeçalho passou a
transportar as coordenadas do nodo destino (Xdest, Ydest). Para essa nova versão, foi desenvolvido
outro roteador ParIS (Parametrizable Inteconnect Switch), alvo deste trabalho, o qual é descrito
logo a seguir.
O formato do pacote utilizado pela rede SoCINfp é ilustrado na Figura 10. Nele, pode-se
observar os flits de cabeçalho, da carga útil e do terminador. No cabeçalho, destaca-se o campo RIB
(Routing Information Bits) com as coordenadas do destinatário (RIB.Xdest e RIB.Ydest). Uma das
soluções de tolerância a faltas aplicada neste trabalho visou justamente proteger essa informação,

eop
bop

conforme será descrito posteriormente.

0 1

HLP

RIB.Xdest

0 0

Carga Útil

1 0

Terminador

RIB.Ydest

Figura 10. Formato do pacote da SoCINfp
Fonte: Adaptado de ZEFERINO; SANTO; SUZIN, 2004.

4.1.1 Roteador ParIS
Conforme Zeferino et al. (2004), o roteador ParIS (Parametrizable Inteconnect Switch) é
uma variação do modelo RaSoC (Router Architecture for Systems-on-Chip), roteador original da
rede SoCIN. O roteador ParIS estende a capacidade de parametrização da rede, permitindo a
implementação de novas alternativas aos mecanismos de comunicação (como roteamento e controle
de fluxo). A seguir, descreve-se a estrutura desse roteador.
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Interface
O roteador ParIS possui até cinco portas de comunicação bidirecionais (Figura 11), que são:
L, N, E, S e W (ou seja: Local, North, East, South e West). Cada porta de comunicação é
constituída por dois canais unidirecionais: um de entrada (in) e um de saída (out).

Figura 11. Interface do Roteador ParIS
Fonte: Adaptado de Zeferino et al. (2004).

Internamente, o roteador ParIS possui um crossbar distribuído que implementa uma matriz
de chaveamento como a representada na Figura 12. Nessa matriz, os círculos sobre os cruzamentos
de canais horizontais (in) e verticais (out) indicam as conexões possíveis de serem realizadas,
observa-se que não é possível uma mensagem retornar pelo mesmo canal que chegou (ex. do Lin
para o Lout). Dependendo do algoritmo de roteamento outras conexões podem ser proibidas. O
algoritmo básico utilizado (o XY) proíbe conexões dos canais de entrada em Y (Nin e Sin) para os
canais de saída em X (Eout e Wout).

Matriz de chaveamento

Figura 12. Matriz de chaveamento
Fonte: Adaptado de Zeferino et al. (2004).
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Estrutura interna
A Figura 13 ilustra a organização do roteador ParIS, cujos componentes são descritos logo a
seguir.

Figura 13. Estrutura interna do roteador ParIS
Fonte: Adaptado de Zeferino et al. (2004).



Controle de fluxo: IFC (Input Flow Controller) e OFC (Output Flow Controller)
controlam, respectivamente, o fluxo de entrada e saída de flits do roteador e lidam com a
alocação de filas e canais para os pacotes da rede;



Memorização: IB (Input Buffer) é responsável pelo armazenamento dos flits que ficam
contidos na rede;
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Roteamento: IC (Input Controller) detecta a presença de um cabeçalho, executa o
algoritmo de roteamento e encaminha o pacote para a saída pertinente enviando uma
requisição ao bloco OC (Outuput Controller);



Arbitragem: Cada bloco OC realiza a resolução de conflitos quanto dois ou mais pacotes
requisitam a mesma saída; e



Chaveamento: OS (Output Switch) é um crossbar distribuído que implementa a matriz
de chaveamento conectando a saída do buffer a entrada do canal de saída.

4.2 SOLUÇÃO PARA O PROVIMENTO DE TOLERÂNCIA A FALTAS NO
ROTEADOR PARIS
Considerando-se o histórico prévio de trabalhos realizados sobre a rede SoCIN (Subseção
3.2.1) e que 80% das falhas em NoCs são provocadas por faltas do tipo transientes (BERTOZZI,
2006), a presente pesquisa explorou aspectos complementares a esses trabalhos e avaliou os custos
para implementação de técnicas de tolerância a faltas no roteador ParIS que permitem proteger
componentes do roteador contra faltas transitórias do tipo SEU - Single Event Upset (soft errors).
Em especial, foi utilizada a técnica de tolerância espacial para proteger os registradores dos
módulos de roteamento (IC – Input Controller) e os registradores dos módulos de arbitragem (OC –
Output Controller) contra faltas do tipo SEU que possam alterar o estado dos registradores desses
módulos, o que poderia resultar no estabelecimento de uma conexão errada ou no cancelamento
equivocado de uma conexão existente. O primeiro erro seria resultante da ativação (=1) de um bit
do registrador de saída do módulo IC (gerando uma nova requisição). Já a segunda, poderia ser
provocada pela desativação (=0) de um bit do registrador de saída do módulo IC (cancelando uma
requisição pré-ativada) ou de um bit do registrador de saída do módulo OC (cancelando uma
conexão já estabelecida).
O trabalho também se propôs a proteger a informação de roteamento incluída no cabeçalho
do pacote (RIB – Routing Information Bits) a fim de evitar que, quando o pacote estiver
armazenado na FIFO de entrada, uma falta do tipo SEU sobre um desses bits (que poderia mudar
seu valor) leve ao roteamento incorreto do pacote. O campo RIB do cabeçalho foi replicado duas
vezes e as três instâncias desse campo foram avaliadas por um módulo votador responsável por
gerar um RIB válido (Figura 14) quando ocorrer uma única falta SEU em um dado bit, ou múltiplas
faltas em bits diferentes. A redundância de informação implica na ocupação de bits do cabeçalho
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disponíveis para protocolos de mais alto nível, os quais devem ser implementados em um flit
adicional, estendendo o tamanho do pacote. Por exemplo, considerando um campo RIB de 8 bits
(para redes de até 16 x 16 roteadores), serão consumidos 16 bits adicionais com as suas duas
réplicas. Para a inclusão do endereço do nodo origem, torna-se necessário um flit extra no
cabeçalho.

RIB

RIB

RIB

Votador

RIB

Figura 14. Redundância de informação no cabeçalho da rede SoCIN

4.3 IMPLEMENTAÇÃO
Esta seção apresenta o projeto e a implementação das técnicas selecionadas para provimento
de tolerância a faltas transientes no roteador ParIS da rede SoCINfp. As implementações foram
feitas utilizando-se a linguagem de descrição de hardware VHDL e o ambiente de desenvolvimento
integrado Quartus II v. 11.1 – sp 2 da Altera. Nas subseções a seguir, os circuitos implementados
neste trabalho são ilustrados com uso dos diagramas RTL (Register-Transfer Level) gerados pela
ferramenta Altera Quartus II. Diagramas mais detalhados são apresentados no Apêndice A.

4.3.1 Implementação da Redundância Espacial
A proteção dos registradores dos bloco IC (responsável pelo roteamento dos pacotes) e do
bloco OC (responsável pela arbitragem) contra faltas transientes do tipo SEU foi feita com o uso de
redundância espacial aplicando-se a técnica de TMR (Triple Modular Redundancy). Esta técnica
consiste na replicação dos módulos a serem protegidos, submetendo suas saídas a um módulo
votador, o qual é responsável por definir uma saída válida para os demais blocos do roteador.
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A Figura 15, mostra o diagrama RTL da síntese em FPGA do módulo votador de um bit
(diagrama gerado pela ferramenta Altera Quartus II). A lógica implementada nesse votador permite
a geração de uma informação válida na saída (o_DOUT), ainda que ocorra um erro em uma das
entradas (i_DIN).

Figura 15. Módulo Votador

Proteção do módulo IC
A proteção do módulo IC foi feita por meio do uso da técnica de TMR nos registradores dos
módulos de roteamento (IC - Input Controller), evitando que uma falta do tipo SEU possa resultar
numa solicitação equivocada a uma porta de saída do roteador ParIS, resultante da ativação (=1) de
um bit do registrador de requisições.
A Figura 16 ilustra a visão interna do módulo IC (diagrama RTL gerado pelo Quartus II),
sendo que estão destacadas as modificações feitas no módulo IC. Nesta implementação, foram
feitas duas cópias do registrador de requisições (req_reg) e cada bit das portas de saída desses
registradores foi conectado ao módulo votador (voter).
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Figura 16. Visão interna do módulo IC com aplicação de TMR nos seus registradores
Deve-se destacar que replicar o registrador de requisições implica em proteger, além dos
registradores propriamente ditos (w_REQL, w_REQN, w_REQE, w_REQS e w_REQW), toda a
lógica a ela associada, conforme ilustrado na Figura 17, a seguir.
Na Figura 17, é possível observar que as saídas dos registradores de requisição são formadas
pelas saídas de cada um dos registradores internos (o_REQL, o_REQN, o_REQE, o_REQS e
o_REQW), permitindo assim a implementação da técnica de TMR nesses registradores sem
modificar o custo do módulo votador, uma vez que um votador de cinco bits tem o mesmo custo de
cinco votadores de um bit.
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Figura 17. Visão interna do registrador de requisições (req_reg)

Proteção do módulo OC
A proteção do módulo OC foi feita com o uso da técnica de TMR nos registradores dos
módulos de arbitragem (OC - Output Controller), evitando que uma falta do tipo SEU possa resultar
na mudança de um bit no registrador de saída deste módulo, estabelecendo uma conexão não
solicitada ou cancelando uma conexão já estabelecida.
A implementação atual do módulo OC no roteador ParIS é feita pelo árbitro round-robin
que é composto por um módulo gerador de prioridade (PG – Priority Generator) e um módulo
codificador de prioridade programável (PPE – Programmable Priority Encoder).
A Figura 18 apresenta a implementação da técnica de TMR nos registradores hold_state e
priority_reg do módulo gerador de prioridades do árbitro round-robin.
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Figura 18. Visão interna do gerador de prioridades (PG)
A Figura 19 apresenta a implementação da técnica de TMR no registrador grant_reg, o qual
é responsável por manter a última conexão ativa até que a requisição que a estabeleceu seja baixada
pelo módulo IC correspondente. Isto é feito quando o terminador do pacote é encaminhado à saída
do roteador.

Figura 19. Visão interna do codificador de prioridades programável (PPE)
Módulo sabotador
Foi desenvolvido um módulo sabotador para simular os efeitos de uma falta do tipo SEU
(Single Event Upset) nos registradores dos módulos IC e OC do roteador ParIS. O sabotador
consiste em modificações nos registradores desses módulos para permitir a inserção de bits de modo
a simular os efeitos de faltas transientes do tipo SEU. Na Figura 20, pode-se observar a
implementação de um flip-flop do tipo D com preset (i_PRE) e clear (i_CLR), entradas que foram
incluídas para simular os efeitos de uma falta transiente nesses registradores, sendo dada prioridade
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ao preset sobre o clear. Esses sinais estão dispostos no projeto de forma a possibilitar que os
registradores possam ser modificados de forma independente.

Figura 20. Visão interna do módulo sabotador

Verificação
A verificação das implementações foi realizada por simulação. Nas simulações, foram
avaliados os seguintes cenários:
1. Correto funcionamento do roteador quando na ausência de faltas;
2. Correto funcionamento do roteador quando da ocorrência de uma única falta do tipo
SEU em um determinado registrador (o votador elege os dois registradores corretos); e
3. Incorreto funcionamento do roteador quando da ocorrência de faltas idênticas em dois
registradores do mesmo módulo (o votador elege os dois registradores incorretos).

4.3.2 Implementação da Redundância de Informação
A implementação da técnica de tolerância de informação no roteador ParIS consiste em
replicar a informação do campo RIB (Routing Information Bits) duas vezes. Conforme ilustrado na

eop
bop

Figura 21, o RIB consome o triplo da quantidade de bits do cabeçalho original da rede SoCINfp.

0 1

HLP

RIB.Xdest

RIB.Ydest

RIB.Xdest

0 0

Carga Útil

1 0

Terminador

Figura 21. Pacote da SoCINfp com as réplicas do campo RIB

RIB.Ydest

RIB.Xdest

RIB.Ydest
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A função dos votadores, em destaque na Figura 22, é gerar um RIB válido para o módulo de
roteamento (IC). Porém, as três cópias do RIB seriam encaminhadas ao próximo roteador, mesmo
que uma delas estivesse incorreta. Tal situação aumentaria a vulnerabilidade do sistema, caso viesse
a ocorrer uma falta no mesmo bit de outra cópia do RIB. Para evitar isso, a saída dos votadores é
utilizada para reconstituir as três cópias do campo RIB que são concatenadas aos demais bits do
cabeçalho antes de encaminhá-lo à saída do roteador. Um módulo de multiplexação (em destaque
na Figura 23) foi utilizado para selecionar o flit a ser encaminhado, escolhendo entre o cabeçalho
recuperado e os demais flits do pacote, os quais não são processados pelos votadores.

Figura 22. Visão interna do módulo XIN com a implementação de redundância de informação
Antes do roteamento do pacote, as três cópias do campo RIB são submetidas a dois módulos
votadores (um para o Xdest e outro para o Ydest), em destaque na Figura 22. Os votadores são
responsáveis por recuperar o conteúdo original do RIB no caso de ocorrência de uma falta SEU, a
qual poderia levar a um roteamento incorreto do pacote pelo módulo IC (Input Controller). Os
votadores destacados na Figura 22 recebem como entradas os campos de roteamento extraídos da
saída de dados do módulo FIFO. Dessa maneira, a informação de roteamento fica protegida contra
faltas que possam vir a ocorrer também no módulo FIFO. Uma alternativa seria implementar esta
solução antes da escrita na FIFO, mas, neste caso, o roteador ficaria vulnerável a faltas do tipo SEU
no registrador da FIFO em que o cabeçalho estivesse armazenado.
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Figura 23. Módulo Xin com implementação de um multiplexador que evita a propagação de possível
erro no RIB

4.4 RESULTADOS DE SÍNTESE
Para obtenção das métricas de avaliação, os modelos VHDL foram sintetizados para uma
tecnologia ASIC de 90 nm (SAED) utilizando-se a ferramenta Design Compiler da Synopsys. As
métricas adotadas após a síntese lógica e o mapeamento para a tecnologia alvo foram: (i) área de
silício (expressa em µm2); (ii) frequência máxima de operação (expressa em MHz); e (iii) potência
total dissipada (expressa em mW) para uma dada frequência de operação.
Para fins de análise de sobrecusto e impacto na frequência de operação, cada implementação
foi comparada com os resultados similares do roteador ParIS sem tolerância a faltas, utilizando a
mesma configuração de mecanismos de comunicação e operando na mesma frequência de relógio.
A configuração utilizada no roteador ParIS foi a seguinte:


Roteamento: XY;



Controle de fluxo: Baseado em Créditos;



Árbitro: Round-Robin;



Memorização: Buffers com profundidade igual a 4 flits apenas nos canais de entrada
entrada;
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Tamanho da palavra de dados: 32 bits;



Tamanho do campo de roteamento (RIB): 8 bits; e



Portas de comunicação ativas: Todas (L, N, E, S e W).

Na ferramenta Design Compiler, foi utilizada a configuração abaixo para a obtenção das
métricas:


Atraso de relógio: 1ns;



Período de relógio: 5ns (200 MHz);



Atraso de entrada: 1ns;



Atraso de saída: 1ns;



Nome da biblioteca: saed90nm; e



Condição de operação: típica.

Na Tabela 1, a seguir, é apresentada a área de silício em micrometros quadrados de cada
solução implementada, identificando-se os seguintes custos:


Área Combinacional: custo relacionado à lógica combinacional;



Área Não Combinacional: custo relacionado à lógica sequencial;



Área de ligações (ou nets): custo das conexões entre os circuitos lógicos;



Área total: somatório das demais áreas (combinacional, não combinacional e de
ligações); e



Sobrecusto: sobrecusto percentual em relação à implementação original do roteador
ParIS. Utilizado para avaliar o impacto em área da técnica utilizada.
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Tabela 1. Sobrecusto em área das implementações de redundância
Implementação

Área
Área Não
Combinacional Combinacional
(µm²)
(µm²)
Original
24.389,22
21.136,90
Informação
26.912,56
21.136,90
Espacial
32.263,37
26.915,33
Espacial + Informação
34.900,99
26.915,33

Área de
Ligações
(µm²)
3.535,16
3.689,99
4.475,15
4.645,38

Área
Sobrecusto
Total
(%)
(µm²)
49.061,28
0%
51.739,45
5,46%
63.653,85
29,74%
66.461,70
35,47%

A Figura 24 ilustra graficamente as informações contidas na Tabela 1. Analisando-se os
resultados, chega-se às seguintes conclusões:


Redundância da Informação: esta implementação teve um pequeno sobrecusto em área
combinacional e de ligação, não apresentado sobrecusto de lógica sequencial (Área de
Não Combinacional equivalente à da implementação Original), dado que sua
implementação é puramente combinacional;



Redundância Espacial: houve acréscimos em todas as áreas para implementar esta
técnica, mas a área combinacional teve um aumento mais significativo que as demais; e



Redundância Espacial + Redundância de Informação: a implementação das técnicas
combinadas apresentou o mesmo aumento de área não combinacional (sequencial)
apresentado pela técnica de redundância espacial, dado que a técnica de redundância de
informação é puramente combinacional.
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Figura 24. Custo das implementações de redundância
A Tabela 2, a seguir, apresenta o aumento da dissipação de potência, em microwatts, das
soluções implementadas. Observa-se que a técnica de Redundância Espacial somada com a técnica
de Redundância da Informação apresenta um sobrecusto de apenas 6,46% enquanto que o
sobrecusto em área foi de 35,47% (referente à Tabela 1). O sobrecusto de potência da técnica de
redundância de informação (3,28%) foi proporcionalmente maior em relação ao seu sobrecusto de
área (5,46%).
Tabela 2. Dissipação de energia das técnicas de redundância
Implementação
Original
Informação
Espacial
Espacial + Informação

Potência Total (µW)
2134,70
2204,80
2224,30
2272,50

Sobrecusto %
3,28%
4,20%
6,46%

A Tabela 3 apresenta a degradação da frequência máxima de operação, em mega-hertz, das
soluções implementadas. Observa-se que a degradação no desempenho da técnica de redundância
espacial é apenas 4% maior do que na técnica de redundância de informação, pois ambas as técnicas
possuem o mesmo circuito de votação. Nota-se também que não houve diferença no desempenho
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entre as técnicas de redundância de informação e nas técnicas combinadas, pois a lógica interna do
roteador é de natureza paralela.
Tabela 3. Frequência máxima de operação
Implementação
Original
Informação
Espacial
Espacial + Informação

Frequência Máxima (MHz)
250
210
200
200

Perda %
16%
20%
20%

4.5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO E VERIFICAÇÃO
Esta seção tem por objetivo demonstrar o funcionamento do roteador ParIS com as
modificações necessárias para proteção do mesmo contra faltas do tipo SEU em um de seus
registradores. Para poder avaliar o comportamento do roteador na presença de faltas, foi criado um
módulo sabotador que consiste em modificações nos registradores do roteador ParIS em que estes
foram substituídos por um ou mais flip flops do tipo D (Figura 25). A entrada de preset (i_PRE)
quando igual a 1, simula o efeito de uma falta do tipo SEU energizando o registrador (flip-flop D) e
forçando o resultado armazenado para 1. Já entrada de clear (i_CLR) simula o efeito de uma
entrada do tipo SEU forçando para 0 a informação armazenada no registrador.

Figura 25. Flip-flop do tipo D

4.5.1 Módulo IC
A Figura 26 apresenta a simulação feita com o uso da ferramenta Quartus II da Altera para
faltas de preset em registradores do módulo IC. Nessa simulação estão listados os sinais: (i)
CYCLES para contagem de ciclos, o qual é utilizado para especificar cíclos específicos da
simulação, (ii) i_CLK e i_RST respectivamente relógio e reinício do sistema; (iii)
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PRE_REQ_REG_E sinal de preset do registrador de requisições leste; e (iv) o_X_REQE saída do
registrador de requisições leste.

Figura 26. Simulação do módulo IC (preset)
A proteção do módulo IC foi feita através do uso de TMR nos registradores de requisição,
quando da ausência de uma requisição para porta leste (o_X_REQE) e para simular a proteção
foram gradualmente injetadas faltas que forçaram os registradores de requisição da porta leste para
1, conforme segue:


Do ciclo (CYCLE) 01 até 06: Apresenta o funcionamento do sistema na ausência de
faltas. Neste caso, observa-se que, na ausência de faltas, não ocorrem requisições para a
porta leste;



Do ciclo 07 até o ciclo 21: Apresenta o funcionamento do sistema na presença de faltas
em apenas um dos registradores de requisição para porta leste nos ciclos de relógio, 07,
12, e 17. Neste caso, também não ocorrem requisições para porta leste, mostrando que o
sistema é tolerante à presença de uma falta em um dos seus registradores de requisição; e



Do ciclo 22 até o ciclo 39: Apresenta o funcionamento do sistema na presença de faltas
em mais de um registrador da porta leste nos ciclos de relógio, 22, 27, 32 e 37. Neste
caso, o sistema requisita a saída leste (o_X_REQE) de forma indevida, causando o
funcionamento incorreto do sistema (falha).

A Figura 27 apresenta a simulação do o funcionamento do módulo IC na presença de faltas
de clear que forçam os registradores de requisição da porta leste para zero. Nessa simulação estão
listados os sinais: (i) CYCLES para contagem de ciclos, o qual é utilizado para especificar cíclos
específicos da simulação, (ii) i_CLK e i_RST respectivamente relógio e reinício do sistema; (iii)
CLR_REQ_REG_E sinal de clear do registrador de requisições leste; (iv) i_ROK, i_BOP, i_EOP
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e i_RD respectivamente permissão de escrita, início de pacote, fim de pacote e leitura; (v)
i_XDEST e i_YDEST respectivamente posição de destino no eixo X e posição de destino no eixo
Y; e (vi) saída do registrador de requisições leste.

Figura 27. Simulação do módulo IC (clear)
O uso de TMR nos registradores de requisição do módulo IC, como pode ser visto na Figura
27, também protege-os contra faltas de clear:


Do ciclo 05 até o ciclo 22: Apresenta o funcionamento do sistema na presença de faltas
em um dos registradores para porta leste nos ciclos de relógio, 07, 13, e 20. Neste caso,
ocorrem requisições para a porta leste do início (um ciclo após o i_BOP) até o final
(i_EOP), mostrando que o sistema é tolerante à presença de apenas uma falta em um
dos seus registradores de requisição; e



Do ciclo 23 até o ciclo 46: Apresenta o funcionamento do sistema na presença de faltas
em mais de um registrador da porta leste nos ciclos de relógio, 26, 32, 38 e 44. Neste
caso, o sistema abaixa a requisição antes do final do pacote (i_EOP), de forma indevida,
cancelando uma conexão legítima e causando o funcionamento incorreto do sistema
(falha).

O registrador de requisições do módulo IC mantém a requisição para a porta de saída ativa
até que o flit com a informação de final de pacote (terminador) seja lido. Com isso, caso ocorresse
erro em um dos registradores de requisição, este erro persistiria até que um terminador para aquela
saída fosse lido, aumentando com isso o tempo de exposição desse erro.
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Figura 28. Registrador com lógica de realimentação
Para contornar este problema da persistência do erro nos registradores de requisição, estes
foram levemente modificados (Figura 28). Os registradores receberam realimentação da informação
escolhida pelo votador (o_VTR) além das entradas preset e clear. Dessa forma, uma falta em um
dos registradores será solucionada no momento em que ela for identificada.
A Figura 29 apresenta o diagrama de forma de ondas mostrando uma visão geral do que
ocorre quando os bits de roteamento do cabeçalho são sujeitos à faltas. Nessa simulação estão
listados os sinais: (i) CYCLES para contagem de ciclos, o qual é utilizado para especificar cíclos
específicos da simulação, (ii) i_CLK relógio; (iii) i_DATA e i_VAL respectivamente entrada de
dados e indicador de dado válido; (iv) o_X_DOUT e o_ROK respectivamente saída de dados e
permissão de escrita; (v) o_X_REQW, o_X_REQS, o_X_REQE e o_X_REQW requisições para as
saídas do roteador; e (vi) i_X_GNT confere o privilégio de comunicação a uma das requisições.

Figura 29. Simulação do módulo IC redundância de informação (visão geral)
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Para simulação da implementação da proteção dos bits de roteamento do cabeçalho da rede
(Figura 29) foi simulado o roteador (2,2) enviando pacotes para o roteador na posição (2,3) com
algoritmo de roteamento XY, ou seja, requisitando a porta norte do roteador ParIS. Nessa simulação
estão listados os sinais: (i) CYCLES para contagem de ciclos, o qual é utilizado para especificar
cíclos específicos da simulação, (ii) i_CLK relógio; (iii) i_DATA e i_VAL respectivamente
entrada de dados e indicador de dado válido; e (iv) o_X_DOUT e o_ROK.

(a)

(b)

(c)

Figura 30. Simulação do módulo IC redundância de informação: (a) pacote sem faltas; (b) pacote
com falta (sem falha); e (c) pacote com falta (com falha)
A Figura 30 apresenta de forma expandida as transações apresentadas na Figura 29, sendo:
1. Um pacote, sem faltas, entrando no roteador (2,2) nos ciclos (CYCLES) 2, 3 e 4 com
destino em (3,2) sai pela porta norte (o_X_REQN = 1) sem alterações em seus flits nos
ciclos 5, 6 e 7 quando o dado é aceito (o_X_GNT = 1);
2. Um pacote, com falta em um bit do endereço de destino muda, no ciclo 14, um bit no flit
do cabeçalho (i_DATA) de 100232323 para 100032323, sai no cliclo seguinte (15)
pela porta de saída correta com a falta no cabeçalho corrigida, ou seja, o flit
100032323 tem sua informação alterada para 100232323, sem erros; e
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3. Um pacote, com faltas nos bits sublinhados (100030323) do cabeçalho presente no
ciclo 26 do (i_DATA) entra em uma situação na qual os erros causam falha, pois além
de selecionar uma saída incorreta (o_X_REQW = 1), também tenta corrigir o cabeçalho
para o endereço incorreto 100030303, ciclo 29 .

4.5.2 Módulo OC
A simulação apresentada na Figura 31 apresenta o que define a porta de saída
(GRANT_REG) sobre o efeito de faltas de clear. Nessa simulação estão listados os sinais: (i)
CYCLES para contagem de ciclos, o qual é utilizado para especificar cíclos específicos da
simulação, (ii) i_CLK e i_RST respectivamente relógio e reinício do sistema; (iii)
CLR_GNT_REG entrada clear do registrador de privilégio; e (iv) i_R e o_G respectivamente
requisição e concessão de privilégio.

Figura 31. Simulação do módulo OC (clear)
A proteção do módulo OC foi feita por meio do uso de TMR em seus registradores e para
simular a proteção foram gradualmente injetadas faltas de clear para analisar o comportamento da
saída (o_G) do registrador (GRANT_REG) na presença dessas faltas:


Do ciclo (CYCLE) 05 até 08: Apresenta o funcionamento do sistema na ausência de
faltas. Neste caso, observa-se que na ausência de faltas o sinal (o_G) funciona da forma
correta durante toda requisição;
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Do ciclo 09 até o ciclo 23: Apresenta o funcionamento do sistema na presença de faltas
em um dos registradores de para porta leste nos ciclos de relógio, 12, 17 e 22. Neste
caso, o sistema continua funcionando de forma correta ativando a saída (o_G) durante
toda requisição; e



Do ciclo 24 até o ciclo 43: Apresenta o funcionamento do sistema na presença de faltas
em mais de um registrador da porta leste nos ciclos de relógio, 27, 32, 37 e 42. Neste
caso, a saída (o_G) será desconectada antes do final da requisição causando o
funcionamento incorreto do sistema (falha).
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4.6 DISCUSSÃO
Neste capítulo, foram apresentados os mecanismos de tolerância a faltas adicionados ao
roteador ParIS da rede SoCINfp para assegurar a continuidade da operação da rede quando da
ocorrência de uma falta transiente do tipo SEU em um dos componentes do seu roteador.
A proteção dos mecanismos de roteamento e arbitragem fori feita por meio do uso de
redundância espacial (TMR). Sua implementação consistiu na replicação dos módulos vulneráveis a
faltas do tipo SEU (os registradores) e na adição de um módulo votador.
Como a técnica de redundância espacial não protege uma palavra cujo cabeçalho já tenha
chegado com erro, foi também adotada uma técnica de redundância de informação para proteger o
campo de roteamento do cabeçalho (RIB).
A técnica de redundância de informação aplicada neste trabalho teve um custo muito
pequeno em comparação à técnica de redundância espacial, por aproveitar os campos do protocolo
de mais alto nível disponíveis na SoCINfp, de forma que o sobrecusto foi de 5,46%. Vale lembrar
que os bits ocupados pela técnica de redundância de informação não estão mais disponíveis para
aplicação de outros protocolos, para tal, seria necessário aumentar o cabeçalho da rede SoCINfp.
O sobrecusto da combinação das duas técnicas foi de 35,47% em área de silício e de 6,46%
em dissipação de potência. Esse sobrecusto representa o impacto necessário para garantir a
continuidade da operação mesmo que ocorram faltas durante sua operação.
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5 CONCLUSÕES
Nesta dissertação, foram apresentados e discutidos conceitos relacionados a SoCs e Redesem-Chip, com foco nos mecanismos para provimento de tolerância a faltas que visam assegurar a
continuidade de operação da rede e do sistema quando da ocorrência de uma falta em um dos
componentes da rede.
Dos estudos realizados e da análise de trabalhos relacionados, foi possível identificar os
tipos de faltas tratados em Redes-em-Chip, bem como as técnicas adotadas para proteger os
roteadores de suas redes. Na literatura analisada, verificou-se que as faltas transientes representam
80% das faltas em NoCs e, por isso, buscou-se proteger o roteador ParIS da rede SoCINfp contra
faltas transientes do tipo SEU. Para tal, foram utilizadas técnicas de redundância espacial para
proteção dos módulos de roteamento e de arbitragem do roteador e de redundância temporal para
proteger a informação de roteamento do cabeçalho.
As técnicas propostas foram implementadas em VHDL com o uso da ferramenta Quartus II
da Altera e avaliadas quanto ao seu impacto no custo da rede através da ferramenta Design
Compiler da Synopsys, permitindo assim a obtenção de métricas de custo em área de silício e
dissipação de energia para uma tecnologia ASIC de 90nm.

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO
A principal contribuição deste trabalho está no provimento de técnicas de tolerância a faltas
para rede SoCINfp aumentando com isso a sua confiabilidade, uma vez que os roteadores dessa rede
não eram protegidos contra faltas transientes.
Outra contribuição deste trabalho foi a apresentação de uma técnica de redundância de
informação que aproveita os bits reservados do cabeçalho da rede para replicar a informação de
roteamento e com isso evitar que um pacote seja roteado para um endereço incorreto ou inexistente.
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5.2 TRABALHOS FUTUROS
Como trabalho futuro, propõe-se integrar as técnicas utilizadas neste trabalho com as
técnicas adotadas por Veiga e Zeferino (2010) para proteção dos enlaces da rede de modo a
produzir uma implementação da rede SoCINfp mais robusta no que diz respeito a faltas. Propõe-se
ainda adicionar as técnicas de tolerância a faltas ao modelo SystemC de simulação da rede SoCINfp
a fim de avaliar o impacto dos mecanismos de tolerância a faltas nas demais métricas de
desempenho da rede (vazão e latência).
Ainda como trabalho futuro propõe-se avaliar o impacto das soluções apresentadas neste
trabalho em redes de topologia 3D, estudos preliminares do tema já constam no Apêndice B.
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APÊNDICE A - DIAGRAMAS RTL DAS TÉCNICAS DE
REDUNDÂNCIA IMPLEMENTADAS
As figuras a seguir são representadas em duas abordagens:


Conceitual: apresentadas conforme a teoria empregada; e



De fato: apresentadas da forma em que foram realmente implementadas para que
funcionassem de fato.

Figura A.1. Visão interna do módulo IC (conceitual)
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Figura A.2. Visão interna do módulo IC (de fato)

67

Figura A.3. Visão interna do módulo PPE do módulo OC (conceitual)

68

Figura A.4. Visão interna do módulo PPE do módulo OC (de fato)
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Figura A.5. Visão interna do módulo PG do módulo OC
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Figura A.6. Redundância de informação do campo RIB
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Figura A.7. Redundância de informação do campo RIB com filtro de faltas
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APÊNDICE B - TOLERÂNCIA A FALTAS EM NOCS 3-D
Rahmani et al. (2011a) propõem em seu trabalho uma arquitetura de comunicação híbrida de
barramento e NoC com o objetivo de reduzir o aumento na crossbar do roteador ao adicionar-se
mais duas direções possíveis no roteador (cima e baixo) para comunicação vertical na construção de
uma NoC 3-D. Na solução proposta pelos autores, a comunicação vertical foi implementada por um
barramento substituindo as direções acima e abaixo no crossbar pela direção vertical trazendo
benefícios em custo de energia e área devido à redução de tamanho e complexidade do crossbar e
desempenho, pois a informação fica disponível em qualquer nível da NoC ao chegar ao barramento.
Rahmani et al. (2011b) adicionam conceitos de tolerância a faltas à rede híbrida proposta
anteriormente, ao adicionar um algoritmo de roteamento adaptativo chamado AdapativeZ que roteia
o pacote no eixo horizontal (XY) sempre que encontrar no eixo vertical (Z) faltas ou
congestionamento. Para implementação do algoritmo, os autores removeram os buffers de saída do
roteador e utilizaram os sinais para implementação do roteamento adaptativo (req, grant e
wait) para sinalização de faltas e congestionamento. O AdaptativeZ provê tolerância contra faltas
permanentes no eixo vertical quando um pacote solicita acesso (req) ao eixo Z e não recebe
reposta (grant ou wait), sendo assim o algoritmo define wait como zero e o pacote que passar
por aquele roteador não solicitará mais acesso ao eixo Z, sendo então roteado no eixo horizontal até
encontrar um roteador sem congestionamento ou faltas. O desempenho da rede foi avaliado em
função da taxa de injeção de pacotes através de simulação em HDL de uma rede 3x3x3, com
roteamento wormhole. Na Figura 32 pode-se observar que, para os padrões de tráfego avaliados
(uniforme, hotspot 10% e distribuição exponencial negativa), a rede proposta consegue entregar
mais pacotes com sucesso antes de saturar.
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(a)

(b)

(c)

Figura 32. Latência média para os tráfegos: (a) uniforme; (b) hotspot 10%; e (c) distribuição
exponencial negativa
Fonte: Adaptado de Rahmani et al. (2011b).
Rahmani et al. (2011b), apresentam uma análise de tráfego realista da parte de codificação
de uma aplicação de vídeo conferência. A Tabela 4 apresenta a relação entre a latência média dos
pacotes e o consumo de energia, mostrando que a arquitetura proposta possui consumo de energia
4% menor que a arquitetura híbrida e 13% menor do que a arquitetura simétrica. Também é
possível observar que a arquitetura proposta apresenta ganhos na latência média dos pacotes de 8%
para a arquitetura hibrida e 18% para a arquitetura simétrica.
Tabela 4. Consumo de energia e latência média dos pacotes
Arquitetura de NoC 3-D

Consumo de energia
(w)

Latência média dos pacotes
(ciclos)

Symetric NoC 3-D Mesh

1.587

186

Hybrid Bus-NoC 3-D Mesh

1.439

166

Purposed Hybrid Bus-NoC 3-D Mesh

1.382

153

Fonte: Rahmani et al. (2011b).

Rahmani et al. (2011c) apresentam modificações no algoritmo de roteamento AdaptativeZ
para torná-lo mais eficiente na dissipação de calor. Como o fluxo de calor é maior nas conexões
verticais por conta da espessura do silício ser menor nas conexões verticais, os autores modificaram
o algoritmo AdaptativeZ para concentrar as atividades de chaveamento próximas a áreas de
dissipação de calor (Heat Sink), reduzindo assim os problemas de aquecimento.
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Figura 33. Algoritmo de roteamento com eficiência térmica proposto
Fonte: Adaptado de Rahmani et al. (2011c).

A Figura 33 mostra uma configuração onde o dissipador de calor está embaixo, neste caso o
algoritmo irá rotear pacotes de acordo com a camada em que se encontra o nodo que deseja enviar a
mensagem:


Distante do dissipador de calor: o algoritmo de roteamento irá rotear o pacote primeiro
no eixo vertical (Z), aproximando-se assim do dissipador de calor e só após isso usar um
algoritmo de roteamento 2-D (XY);



Próxima do dissipador de calor: o pacote irá utilizar um algoritmo de roteamento 2-D
(XY) e só após isso rotear o pacote no eixo vertical (Z); e



Camada intermediária: o funcionamento do algoritmo de roteamento vai depender da
localização do nodo destino, se ele estiver mais próximo do dissipador de calor então o
pacote irá ser roteado primeiro no eixo vertical, caso contrário ele será roteado primeiro
no eixo horizontal (XY).

Os autores avaliaram o impacto térmico após a modificação no algoritmo de roteamento
AdaptativeZ por meio da simulação de uma aplicação de vídeo conferência na rede híbrida proposta
em Rahmani et al. (2011a) e Rahmani et al. (2011b). O algoritmo de roteamento proposto apresenta
redução de 4ºC sem degradar o desempenho e reduz as áreas de concentração de tráfego (hotspots)
que priorizam o desempenho e reduzem o tempo de vida do chip.

