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RESUMO

O crescente aumento na densidade dos circuitos integrados tem permitido aos projetistas 
implementar  múltiplos  processadores  de  diferentes  tipos  em  um  mesmo  chip.  São  sistemas 
completos  em uma única  pastilha  de silício,  normalmente  conhecidos  como  Systems-on-a-Chip 
(SoCs). A interconexão de componentes nos futuros SoCs irá exigir arquiteturas de comunicação 
reutilizáveis e com desempenho escalável, características não encontradas nas arquiteturas usadas 
atualmente.  Uma  solução  de  consenso  para  esse  problema  são  as  Networks-on-Chip (NoCs), 
arquiteturas de comunicação intra-chip baseadas em redes chaveadas. Entre as principais vantagens 
dessa abordagem, pode-se destacar o fato de que essas redes provêem paralelismo na comunicação, 
largura  de  banda  escalável  e  modularidade  de  projeto.  O uso  de  NoC no desenvolvimento  de 
equipamentos  PABX –  Private  Automatic  Branch eXchange -  é  uma  solução  interessante  para 
alcançar  essa  escalabilidade  de  projeto,  fator  importante  para  ampliar  a  velocidade  de 
desenvolvimento  de novos produtos  num mercado que tem sua expansão rumo à convergência 
digital  entre  voz,  vídeo  e  dados.  Este  trabalho  apresentada  três  propostas  de  mecanismos  para 
prover qualidade de serviços (QoS) na rede SoCIN e que podem ser utilizadas em um sistema de 
telecomunicações do tipo PABX: chaveamento de circuitos, canais virtuais e envelhecimento de 
pacotes. O trabalho desenvolvido incluiu uma revisão detalhada da bibliografia e do estado-da-arte 
em  NoCs,  com  foco  nas  redes  com  provimento  de  QoS.  Para  avaliação  de  desempenho  das 
propostas oferecidas à rede SoCIN, foi  utilizado o suporte de uma ferramenta de simulação de 
tráfego elaborada em SystemC. Outro critério avaliado nas implementações foi o consumo de silício 
que cada proposta  gerou em relação  à versão original  do roteador  da rede.  Esses  relatórios  de 
consumo foram obtidos após a implementação dos modelos sintetizáveis descritos em VHDL numa 
ferramenta de síntese lógica. Os resultados obtidos confirmam a viabilidade de implementação da 
proposta e podem ser consideradas como as primeiras contribuições de mecanismos de qualidade de 
serviços descritas em linguagem de síntese para a rede SoCIN. 
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ABSTRACT

The growing increase in density of integrated circuits has enabled designers to implement  
multiple processors of different types on a single chip. These complete systems, built on a single  
silicon  chip,  are  commonly  known  as  Systems-on-a-Chip  (SoC).   The  interconnection  of  
components  in  future  SoCs  will  require  reusable  communication  architectures  with  scalable  
performance, features not found in current architectures. A solution to this problem, on which there  
is a consensus within the industry, is the Network-on-Chip (NoC), an intra-chip communication  
architecture based on switched channels.  One of the main advantages of this approach is that  
these  networks  provide  parallelism  of  communication,  scalable  bandwidth,  and  modularity  of  
design.  The  use  of  NoCs  in  the  development  of  PABX (Private  Automatic  Branch  eXchange)  
equipment is an interesting solution for achieving this design scalability, an important factor for  
increasing the speed of development of new products in a market which is expanding towards a 
digital convergence of voice, video and data. This work proposes three mechanisms for providing  
quality  of  service  (QoS)  in  the  SoCIN  NoC  for  use  in  a  telecommunications  system:  circuit  
switching, virtual channels and packet aging. The work included a detailed review of the literature  
and the latest developments in NoCs, focusing on networks with QoS provisioning. To evaluate the  
performance of the proposed solutions to provide QoS to SoCIN, a SystemC-based simulator was  
used.  Another criterion for evaluation in the implementations was the silicon overhead of each 
proposal, which was obtained after the implementation and synthesis of the VHDL descriptions of  
the proposed architectures. The results confirm the feasibility of implementing the proposals, and 
may be considered as the first contributions of mechanisms for quality of services described in  
language synthesis for the SoCIN network.
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1 INTRODUÇÃO

A complexidade dos circuitos em termos de transistores que podem ser integrados em um 

chip tem aumentado a uma taxa de 58% por ano (HEMANI et al., 2000). Segundo o International  

Technology Roadmap for Semiconductors – ITRS, até o final desta década, os sistemas integrados 

em um chip deverão utilizar até quatro bilhões de transistores operando abaixo de um volt, com 

freqüência de operação em 10 GHz (BENINI; DE MICHELI, 2002).

Este  aumento  na  densidade  dos  circuitos  integrados  tem  permitido  aos  projetistas 

implementar  múltiplos  processadores  de  diferentes  tipos  em  um  mesmo  chip.  São  sistemas 

completos  em uma única  pastilha  de silício,  normalmente  conhecidos  como  Systems-on-a-Chip 

(SoCs). Com efeito, cada vez mais surgem novas aplicações com maior complexidade aumentando 

ainda  mais  a  dificuldade  de  implementação  dos  projetos.  Por  outro  lado,  a  produtividade  dos 

projetistas  não  tem  crescido  a  mesma  taxa  que  o  número  de  transistores  por  chip  (VAHID; 

GIVARGIS, 2002, p. 22), como ilustra a Figura 1. Esse problema é conhecido pelo termo “gape de 

produtividade” e reduzir esse gape é o principal objetivo da comunidade de automação de projetos.
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Figura 1. Crescimento da diferença entre produtividade dos projetistas e densidade de um chip

Fonte: Vahid e Givargis (2002, p. 22).

Para lidar com esse aumento na demanda por novas soluções, foram desenvolvidos, ao longo 

das  últimas  décadas,  diversos  métodos  que  aumentaram  a  produtividade  dos  projetistas.  Um 

caminho para alcançar esta produtividade consiste em compor novos sistemas através do reuso de 

componentes de hardware previamente projetados e verificados. Tais blocos são referenciados pelos 
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termos “núcleo” (do inglês  core), os quais, segundo Gupta e Zorian (1997), contêm pelo menos 

5.000 portas lógicas. Por serem produtos de tecnologia sujeitos à patente e a copyright, são também 

chamados de blocos de IP (Intelectual Property). 

Dessa  forma,  SoCs  consistem  de  um  conjunto  de  núcleos  que  representam  funções 

complexas, como, por exemplo, filtros e outras primitivas. O usuário pode armazenar estes núcleos 

em  bibliotecas  específicas  para  reuso  dos  componentes  de  acordo  com  suas  funcionalidades 

(MADISETTI; SHEN, 1997).

Outra metodologia importante para a concepção de sistemas é o conceito de Projeto baseado 

em Plataforma1 (PbD –  Platform-based Design). Uma plataforma consiste de uma biblioteca de 

componentes associadas com suas regras de composição (SANGIOVANNI-VICENTELLI  et al., 

2004).  Essas  padronizações  permitem o reuso  de  núcleos  e  da  infra-estrutura  de  comunicação, 

criando assim o conceito  de plataforma de desenvolvimento,  o qual contribui  para minimizar  o 

tempo de entrada de novos produtos no mercado (time-to-market2). 

Apesar dos avanços no desenvolvimento de ferramentas e métodos, os futuros SoCs com 

várias  dezenas  de  núcleos  precisarão  de  infra-estrutura  de  comunicação  reutilizável  e  com 

desempenho escalável, prevendo o suporte a futuras adaptações do sistema no desenvolvimento de 

novos  produtos  que  possam ter  tráfego  de  dados  diferenciados.  Segundo Benini  e  De Micheli 

(2002), diversas características elétricas inerentes aos processos de confecção do chip passarão a ser 

preponderantes para o correto funcionamento dos novos SoCs de alta densidade. Por exemplo, com 

baixos níveis de tensão, os circuitos ficam mais suscetíveis a ruídos e a efeitos de crosstalk digital, 

gerando erros na transmissão de dados. A sincronização dos futuros chips utilizando apenas uma 

fonte de sinal de clock será muito difícil, senão impossível. A falta de um clock único fará com que 

o mecanismo de comunicação entre os dispositivos seja completamente distribuído, com pequena 

ou nenhuma coordenação global. A interconexão (comunicação) deverá ser o fator limitante para 

operacionalizar os novos projetos de SoC. 

1 Keutzer et al. (2000) apresentam a seguinte definição de plataforma: “Como conseqüência desta evolução do mundo 
dos Circuitos Integrados, se é possível determinar um denominador comum de “hardware” (o qual nos referimos como 
uma  plataforma  de  hardware)  que  poderia  ser  compartilhado  por  múltiplas  aplicações  em  um  dado  domínio  de 
aplicação, aumentando o volume de produção, os custos totais podem ser eventualmente (muito) menores do que no 
caso em que o chip é customizado para a aplicação”.

2 Segundo  Vahid  e  Givargis  (2002,  p.  7),  “time-to-market é  a  quantidade  de  tempo  necessária  para  projetar  e 
manufaturar um sistema até o ponto em que o sistema pode ser vendido aos consumidores”.
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Benini e De Micheli (2002) afirmam que as técnicas de barramentos de comunicação não 

serão a solução em interconexão mais adequada para os futuros SoCs. Adaptar modelos, técnicas e 

ferramentas de projetos de Redes de Computadores para uso em projetos de SoC é uma solução 

mais  adequada  aos  desafios  elétricos  impostos  pelos  SoCs  de  alta  densidade.  Este  conceito  de 

interconexão  intra-chip  é  conhecido  como  Network-on-Chip (NoC),  terminologia  proposta  por 

Hemani et al. (2000). Em português, são utilizados os termos Rede-em-Chip e Rede Intra-chip.

Uma NoC consiste  de  um arranjo  de  canais  ponto-a-ponto,  chaveados  por  roteadores  e 

compartilhados pelos núcleos do sistema, e que provêm meios para comunicação entre os núcleos 

por meio da comutação por circuitos ou por pacotes. As NoCs apresentam-se como uma alternativa 

promissora de interconexão de futuros SoCs, pois: 

• Estruturam as conexões globais e, portanto suas propriedades elétricas são otimizadas e 

bem controladas (DALLY, 2001);

• Facilitam a modularidade devido ao uso de interface padronizada (DALLY, 2001);

• Possuem largura de banda escalável (DALLY, 2001);

• Oferecem reuso de componentes consolidados (DALLY, 2001);

• Permitem a distribuição de sinais de clock de forma mais adequada para sistemas mais 

complexos (ZEFERINO; SANTO; SUSIN, 2004); e

• Permitem o paralelismo nas comunicações (ZEFERINO; SUSIN, 2003).

As tecnologias de SoCs e a convergência digital levam à possibilidade de desenvolvimento 

de produtos de telecomunicação cada vez mais complexos, com o uso de múltiplos processadores. 

Equipamentos de uso pessoal, como telefones celulares, possuem diversos serviços associados ao 

aparelho, além da função básica de transmissão e recepção de sinais de voz como, por exemplo, o 

envio e recebimento de mensagens eletrônicas, aplicativos de correio eletrônico (e-mail), câmera 

fotográfica digital, execução de áudio em modo de compressão MP3 entre outros. 

A complexidade  dos  serviços  é  ainda  maior  para  os  equipamentos  de  telecomunicações 

destinados ao uso corporativo, como centrais telefônicas do tipo PABX – Private Automatic Branch 

eXchange.  Originalmente,  esses  equipamentos  eram definidos  como unidades  de  comutação  de 

sinais de voz, geralmente encontrados em empresas e usados apenas internamente à corporação (por 
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isso private). Eles permitem a conexão automática (sem a interferência de um operador manual) de 

chamadas  feitas  pelos  usuários  entre  as  extensões  internas  (ramais)  e  entre  essas  e  as  linhas 

externas, pertencentes às operadoras de telefonia. Pode-se entender um equipamento PABX como 

um  subsistema  para  a  rede  pública  de  telefonia.  Com  o  advento  da  convergência  digital,  os 

equipamentos PABX estão sendo adaptados para gerenciar, além dos sinais de voz, a comutação de 

pacotes de dados e de sinais de multimídia como videoconferência.

Os produtos de telecomunicações estão recebendo rapidamente novos serviços de tecnologia 

convergente, gerando necessidades em termos de metodologias e tecnologias de projeto específicas 

para minimizar o time-to-market de modo a lidar de maneira mais adequada com a complexidade 

dos projetos e reduzir o gape de produtividade do setor. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Para atender essa demanda por um menor tempo de desenvolvimento e por uma redução nos 

custos  do  projeto,  conforme  já  discutido,  as  metodologias  utilizadas  no  projeto  de  SoCs  são 

baseadas no reuso de componentes de hardware previamente projetados e verificados. O uso de 

NoC para  interconexão  desses  componentes  garante  escalabilidade  ao  projeto,  permitindo  uma 

rápida adaptação do produto às necessidades do mercado. 

O uso de NoC no desenvolvimento de equipamentos PABX é uma solução interessante para 

alcançar  essa  escalabilidade  de  projeto,  fator  importante  para  ampliar  a  velocidade  de 

desenvolvimento  de novos produtos  num mercado que tem sua expansão rumo à convergência 

digital entre voz, vídeo e dados. Até o momento não se conhece nenhuma aplicação de rede intra-

chip para este tipo de equipamento de telecomunicações.

Dentre as diversas alternativas de arquitetura de NoC, destaca-se a rede SoCIN (System-on-

Chip Interconnection Network) (ZEFERINO, 2003), cuja arquitetura apresenta como diferencial o 

fato de poder ser dimensionada de modo a atender a requisitos de custo e desempenho da aplicação 

alvo.  Esta  se  baseia  em um núcleo  de roteador  configurável,  na  qual  a  largura  dos  canais  e  a 

profundidade dos  buffers podem ser dimensionadas  em função dos requisitos do sistema.  Além 

disso, sua descrição foi feita em linguagem de síntese (VHDL) e em forma de módulos sintetizáveis 

o que permite a exploração do espaço arquitetural pela substituição das alternativas utilizadas por 
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outras que melhor atendam aos requisitos da aplicação alvo. A disponibilidade desse modelo tem 

fomentado o desenvolvimento de muitos projetos de pesquisa.

A arquitetura  SoCIN provê suporte  somente  ao serviço de comunicação do tipo  melhor 

esforço (BE – Best Effort) não oferecendo nenhuma garantia temporal às aplicações e assegurando 

apenas que a entrega será efetivada. Nesse tipo de serviço, todas as aplicações são tratadas de forma 

igual e o envio de pacotes pode sofrer atrasos arbitrários. O termo Qualidade de Serviço (QoS – 

Quality-of-Service) refere-se à capacidade de uma rede de distinguir fluxos de dados diferentes e 

prover  níveis  diferentes  de  serviço  para  estes  fluxos  (FOROUZAN,  2006,  p.  269). 

Conseqüentemente, serviços do tipo melhor esforço são inadequados para satisfazer requisitos de 

QoS de determinadas  aplicações,  como no caso, por exemplo,  dos fluxos multimídia  (MELLO, 

2006, p 16).

Uma rede utilizada em telecomunicações pode ter que tratar com diferentes tipos de fluxos, 

como voz, dados ou vídeo sob demanda. Tipicamente, os sinais de voz e vídeo possuem a premissa 

de serem entregues ao seu destino com um limite máximo de tempo, não admitindo retardos na 

transmissão. Por esse motivo, eles são tratados como prioritários no sistema de comutação. Falhas 

na entrega, seja por atraso ou por chegada de dados fora de ordem, prejudicam a qualidade dos 

sinais reconstruídos no destino.

O problema que é tratado neste trabalho consiste em como utilizar a rede SoCIN como infra-

estrutura  de comunicação em SoCs dedicados  a  equipamentos  de telecomunicações  conhecidos 

como PABX, para uma classe de aplicações que demande QoS em comunicação.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Disponibilizar  uma  versão  da  Rede  SoCIN  com  garantias  de  QoS  para  aplicações  de 

equipamentos PABX utilizados em telecomunicações, visando a sua utilização em uma plataforma 

de projeto para o desenvolvimento de produtos integrados em um único chip.
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1.2.2 Objetivos Específicos

São objetivos específicos deste trabalho:

• Caracterizar requisitos de QoS de aplicações de Telecomunicações;

• Caracterizar  soluções  arquiteturais  de  NoCs  descritas  na  literatura  que  ofereçam 

garantias de QoS e analisar as limitações e as necessidades da SoCIN para atender aos 

requisitos de QoS das aplicações caracterizadas;

• Projetar uma NoC baseada na arquitetura da rede SoCIN e nas soluções identificadas 

para o provimento de QoS para aplicações tipo PABX de uso em Telecomunicações; 

• Implementar a arquitetura proposta utilizando linguagem de síntese VHDL e validar seu 

funcionamento através de simulação funcional; e

• Validar a NoC em um ambiente de simulação desenvolvido em linguagem SystemC, 

verificando sua capacidade de atender os requisitos de QoS das aplicações. 

1.3 METODOLOGIA

Inicialmente,  foi realizada uma revisão bibliográfica sobre temas tratados nesta proposta. 

Em telecomunicações foram estudados os requisitos de um sistema PABX e os mecanismos de 

funcionamento de seus principais componentes. Sobre NoCs, foi feito um estudo mais detalhado 

sobre o estado-da-arte para NoCs, especialmente àquelas que tratam de Qualidade de Serviços. A 

rede SoCIN foi estudada em mais detalhes e foram analisadas alternativas de QoS para um modelo 

de rede baseado nesta arquitetura.

Com base nestes estudos, foi proposta a inclusão de três mecanismos na Rede SoCIN que 

atendem aos requisitos de QoS da classe de aplicação alvo deste trabalho: chaveamento de circuitos, 

canais  virtuais  e  envelhecimento  de  pacotes.  Os  mecanismos  foram modelados  com o  uso  da 

linguagem de descrição de hardware VHDL no intuito de confirmar a viabilidade de implementação 

de cada um deles e analisar o impacto no consumo de recursos de silício que tais implementações 

provocam.  Em seguida,  os  mecanismos  foram portados  para  um simulador  SystemC  da  Rede 

SoCIN, o qual permitiu que fossem avaliados os desempenhos da implementações, confirmando, 

dessa  forma,  o  atendimento  dos  requisitos  de  QoS  da  aplicação  alvo.  Como  resultados  destes 
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trabalhos, foram elaborados dois artigos científicos, submetidos e aceitos para publicação em anais 

de eventos científicos.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O presente documento está organizado em cinco capítulos. No Capítulo  1, foi apresentada 

uma introdução ao trabalho, estabelecendo os objetivos gerais e específicos do mesmo. 

No Capítulo 2, é apresentada uma revisão da literatura. Inicialmente, são tratados conceitos 

de telecomunicações, conceitos sobre redes de interconexão e algumas métricas para avaliação de 

desempenho em redes de interconexão. Também é apresentada uma classificação para aplicações 

em redes e o conceito de qualidade de serviços, onde estão descritos alguns mecanismos utilizados 

para alcançar níveis de qualidade de serviços em redes de interconexão.

 No Capítulo 3, são apresentados trabalhos correlatos de redes-em-chip, descrevendo-se seis 

arquiteturas de NoC com diferentes métodos para provimento de qualidade de serviços. Após, é 

descrito o estado da arte sobre qualidade de serviços para NoCs e são discutidos os mecanismos 

explorados nas redes apresentadas previamente e que foram utilizadas como referências em QoS. 

Finalmente, são apresentas as definições de escopo adotadas para trabalho.

No Capítulo , é apresentado o desenvolvimento desta dissertação. Inicialmente, é descrita a 

primeira contribuição deste trabalho, a implementação de mecanismo de chaveamento de circuitos 

na Rede SoCIN, detalhando-se os métodos aplicados e os resultados obtidos. Após, se apresenta a 

segunda contribuição deste trabalho, a implementação de canais virtuais na Rede SoCIN, também 

descrevendo os  métodos  aplicados  e  os  resultados  que foram obtidos.  Na sequência,  de  forma 

similar, é apresentada a técnica de análise do envelhecimento de pacotes implementada na Rede 

SoCIN e que é a terceira contribuição deste trabalho, fazendo as devidas considerações sobre os 

métodos de implementação e avaliação de resultados. Finalizando o capítulo, é feita uma avaliação 

dos mecanismos empregados para prover QoS na rede SoCIN, discutindo o custo de silício de cada 

solução e suas respectivas performances.

No Capítulo  4, é apresentada uma análise final sobre o trabalho realizado, relatando suas 

contribuições e apontando alternativas para trabalhos futuros. 
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4 CONCLUSÕES

O principal objetivo deste trabalho foi o de disponibilizar uma versão da rede SoCIN com 

garantias de QoS para aplicações de equipamentos PABX utilizados em telecomunicações, visando 

a sua utilização em uma plataforma de projetos para o desenvolvimento de novos produtos. 

Não foi possível obter uma aplicação específica de equipamentos PABX que apresentasse 

um tráfego suficiente para sobrecarregar a rede SoCIN. No entanto, é importante para a indústria ter 

uma  plataforma  que  possa  suportar  o  desenvolvimento  de  novos  serviços  convergentes,  como 

multimídia. Para as análises de desempenho foram usados como referência os fluxos utilizados por 

Bolotin  et  al.  (2003),  que  possuem  características  de  fluxos  encontrados  em  sistemas  de 

telecomunicações com maior tráfego. 

Dos  três  mecanismos  estudados,  dois  deles  podem  ser  considerados  como  alternativas 

adequadas para prover QoS na rede para aplicações de QoS: chaveamento de circuitos e canais 

virtuais, desde que em sejam levados em conta alguns critérios na especificação do seu uso em 

projetos.

O uso de chaveamento de circuitos permite alcançar os requisitos de latência e prazo de 

entrega dos pacotes de um fluxo, mas outros fluxos que compartilham os mesmos canais com o 

circuito irão sofrer um aumento significativo de latência. Portanto, o chaveamento de circuito deve 

ser utilizado somente para fluxos que não compartilham canais com outros fluxos RT na rede, de 

modo a evitar que estes fluxos venham a não cumprir seus requisitos de prazo de entrega.

O uso de canais virtuais permite que a rede possa operar em freqüência mais baixa do que 

mesma rede utilizando a versão original do roteador ParIS. A operação em freqüências mais baixas 

apresenta dois benefícios: i) a diminuição do consumo de energia do sistema; e ii) a redução de 

problemas  de  irradiação  de  campos  eletros-magnéticos,  que  é  um  critério  importante  na 

homologação de produtos de Telecomunicações junto à Agência Nacional de Telecomunicações 

Brasileira (Anatel).
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4.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação apresentou duas colaborações distintas. A primeira foi o provimento de QoS 

para a rede SoCIN utilizando três técnicas distintas. Até então esta só operava como uma rede de 

melhor  esforço.  A  segunda  contribuição  foi  confirmar  a  viabilidade  da  implementação  do 

mecanismo de arbitragem com aging em linguagem de síntese VHDL, o que não havia sido feito 

até agora. Porém, não foi possível encontrar aplicações de Telecomunicações que justificassem o 

uso de arbitragem por  aging. Nos ensaios realizados, o uso de mecanismo de canais virtuais com 

aging não apresentou ganhos superiores ao uso de canais  virtuais  com arbitragem  round-robin. 

Além disso, o mecanismo com arbitragem de aging apresentou um consumo de silício maior. É fato 

que a implementação de canais virtuais com arbitragem round-robin apresentou um custo de silício 

muito superior à versão original do roteador ParIS, porém esta versão oferece ganhos significativos 

para o atendimento de requisitos de latência e deadline que a versão original não consegue oferecer. 

4.2 PUBLICAÇÕES 

O resultados parciais e finais deste trabalho foram submetidos e aceitos para publicação nos 

anais de dois eventos na área de microeletrônica, um de abrangência regional (SIM 2009) e outro de 

abrangência internacional (SBCCI 2009), os quais são descritos abaixo:

• BEREJUCK, Marcelo D.; ZEFERINO, Cesar A. Analysis of the Cost of Implementation 

Techniques  for  QoS  on  a  Network-on-Chip.  In:  SOUTH  SYMPOSIUM  ON 

MICROELECTRONICS, 24., Pelotas, 2009. Proceedings... 2009.

• BEREJUCK,  Marcelo  D.;  ZEFERINO,  Cesar  A.  Adding  Mechanisms  for  QoS to  a 

Network-on-Chip. In: SYMPOSIUM ON INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEM 

DESIGN, 22., Natal, 2009. Proceedings... 2009.

4.3 TRABALHOS FUTUROS

Dois trabalhos podem ser desenvolvidos a partir dos resultados obtidos nesta dissertação: a 

otimização  do  roteador  com  canais  virtuais  e  o  descarte  de  pacotes  no  mecanismo  de 

envelhecimento de pacotes na rede (aging).

140



Na versão com canais virtuais, o sobre-custo apresentado ocorre porque a implementação foi 

baseada  na  replicação  de  todos  os  blocos  funcionais  do  roteador  ParIS.  É  possível  reduzir 

significativamente este custo se forem otimizados os mecanismos de controle dos canais virtuais, 

compartilhando  esses  mecanismos  entre  os  canais  virtuais  e  replicando  apenas  os  buffers e 

multiplexadores.

A versão com mecanismo de  aging que  foi  implementada  não descarta  pacotes.  Se um 

pacote fica um tempo maior do que o contador permite, este tempo é fixado em seu valor máximo e 

o  pacote  fica  aguardando  sua  vez  de  ser  roteado.  A  versão  proposta  por  Corrêa  (2007)  em 

linguagem C++ permitia o descarte de pacotes que extrapolavam o tempo limite do contador de 

envelhecimento. Conforme foi visto na Subseção 3.7.3a Norma Q.921 estabelece limites toleráveis 

para perdas de pacotes de dados e voz em mecanismos de comunicação de voz e dados pelo padrão 

E1. Uma alternativa a ser estudada é a implementação do mecanismo de descarte de pacotes da rede 

SoCIN  sintetizada  em  VHDL  com  canais  virtuais  e  mecanismo  de  aging,  avaliando  o  seu 

desempenho e considerando os limites de perdas de pacotes aceitos pela Norma Q.921. 
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