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RESUMO 

Os avanços tecnológicos têm permitido o desenvolvimento de sistemas integrados com nível 

acentuado de complexidade e com requisitos diferenciados em relação aos sistemas atuais, como, 

por exemplo, o uso de Redes-em-Chip (NoCs – Networks-on-Chip) como alternativa para 

provimento de alto desempenho em comunicação e escalabilidade de projeto. Atualmente, a maioria 

das soluções baseadas em NoCs atendem às especificações das camadas física, enlace e rede do 

modelo OSI (Open System Interconnection). No entanto, para uso efetivo das NoCs, faz-se 

necessária a implementação de serviços das camadas acima da camada de Rede do modelo 

(transporte, sessão e apresentação), conforme a demanda dos componentes dos sistemas. Este 

trabalho investigou aspectos referentes aos serviços das camadas intermediárias do modelo OSI de 

modo a atender às necessidades de sistemas integrados em um único chip baseados na NoC SoCIN 

(System-on-Chip Interconnection Network). Foi projetada e implementada uma interface de rede 

extensível, utilizando uma arquitetura em camadas, de modo a facilitar a geração de variantes 

compatíveis a diferentes protocolos intrachip e a inclusão de novos serviços à interface. A interface 

desenvolvida oferece serviços de adaptação a um protocolo de barramento, empacotamento e 

desempacotamento de dados, controle de integridade, codificação de barramento para reduzir a 

potência dissipada e memorização. Além disso, sua estrutura foi definida de modo a facilitar a 

inclusão de novos serviços, como por exemplo: segurança, transferência em rajadas, reordenamento 

de pacotes e diferenciação de classes de tráfego. Os resultados obtidos permitiram identificar os 

custos associados a cada serviço implementado, demonstrando que os serviços de codificação de 

barramento e memorização são os que mais consomem recursos de silício. 
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ABSTRACT 

Technological advances have allowed the development of highly complex systems integrated 

on a single chip (SoCs) by using Networks-on-Chip (NoCs) as an alternative for providing high 

performance communication and design scalability. Currently, most of the NoC-based solutions 

implement services related to the Physical, Link and Network layers of the OSI model (Open System 

Interconnection). However, for the effective use of NoCs, it is necessary to implement services of the 

other layers (Transport, Session and Presentation) in order to meet the requirements of the target 

system. This work investigates issues related to services of intermediate layers of the OSI model, in 

order to meet the requirements of typical NoC-based SoCs. An extensible network interface using a 

layered architecture was designed and implemented, to facilitate the adaptation to different 

communication standards and the addition of new services. The interface developed offers 

adaptation to a bus protocol, data packetization and depacketization, buffering, integrity control 

and bus encoding. Furthermore, its structure was set up to facilitate the inclusion of new services, 

such as security, burst transfer, packet re-ordering and traffic differentiation. The results obtained 

enabled the costs associated with each implemented service to be identified, demonstrating that the 

bus encoding and buffering are the services that consume the most silicon resources. 
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1  INTRODUÇÃO 

As evoluções tecnológicas têm permitido o aumento do nível de integração de componentes 

em silício, viabilizando a criação de sistemas computacionais complexos em um único chip. Tais 

sistemas são conhecidos como sistemas integrados ou Systems-on-Chip (SoCs). Para atender a 

requisitos de tempo de projeto, esses sistemas são implementados utilizando-se modelos de 

hardware pré-projetados e pré-verificados, os quais são denominados núcleos ou cores (GUPTA; 

ZORIAN, 1997). 

A interconexão dos núcleos de um sistema integrado é geralmente realizada via barramento, 

utilizando-se estruturas hierárquicas ou compartilhadas. No entanto, verifica-se que tal metodologia 

não atende aos requisitos dos futuros SoCs, os quais serão constituídos de várias dezenas a centenas 

de núcleos em um único chip. Na busca da solução para o problema de interconexão de núcleos nos 

futuros SoCs, optou-se pelo uso de redes chaveadas intrachip para prover reusabilidade, 

escalabilidade e paralelismo. Essas redes são denominadas Redes-em-Chip ou Networks-on-Chip 

(NoCs) (JANTSCH; TENHUNEN, 1993, p.9). 

Segundo Zeferino e Susin (2003), “uma NoC é composta por um conjunto de roteadores e 

canais ponto-a-ponto interconectando os roteadores em um caminho estruturado”. Cada roteador 

possui um conjunto de portas utilizadas para conexão com seus roteadores vizinhos e com o núcleo 

de processamento. As NoCs utilizam o modelo de comunicação de troca de mensagens e a 

comunicação entre os núcleos ocorre por meio do envio e recebimento de pacotes. 

Embora as NoCs sejam consideradas uma solução de consenso na literatura para a 

interconexão intrachip em SoCs com várias dezenas de núcleos, estas apresentam algumas 

limitações que têm sido alvo de investigações (MATOS et al., 2010; RADULESCU et al., 2004). 

Em especial, busca-se: (i) minimizar a latência de comunicação entre os núcleos; (ii) assegurar 

largura de banda (ou latência máxima) a fluxos de comunicação com requisitos temporais; e (iii) 

minimizar o consumo de energia devido à comunicação. As investigações realizadas nesses projetos 

envolvem a busca de soluções arquiteturais nas três camadas inferiores (física, enlace e rede) do 

modelo OSI (Open System Interconnection), as quais são implementadas nos roteadores da NoC. 

As soluções analisadas também se aplicam à interface de rede usada para conectar os núcleos aos 

terminais da NoC, limitando-se também às três camadas inferiores do modelo OSI. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Para o uso efetivo de NoCs como arquitetura de comunicação em sistemas integrados em 

um único chip, faz-se necessária a adequação aos padrões de comunicação e núcleos tipicamente 

utilizados em sistemas integrados. Para oferecer a compatibilidade desejada, faz-se necessário o 

suporte aos serviços implementados nas camadas intermediárias da arquitetura OSI.  

Por exemplo, Radulescu et al. (2004), Ferrante, Medardoni e Bertozzi (2008) e Attia et al. 

(2009) abordam a questão da disponibilidade de interfaces de rede baseadas em protocolos de 

barramento já existentes para viabilizar uma rápida conexão de núcleos ao sistema. Neste mesmo 

sentido, Matos (2010), em sua dissertação de mestrado, investigou aspectos referentes à 

implementação de interfaces de rede específicas para NoCs. Verificou-se que os trabalhos 

relacionados possuem como característica comum a implementação de serviços da classe de 

adaptação, com a divisão da interface em unidade de comunicação com o núcleo e unidade de 

comunicação com a rede. 

Para a implementação de serviços das camadas intermediárias do modelo OSI é preciso 

identificar, caracterizar e adequar os serviços utilizados em redes de comunicação para o nível 

intrachip. Esta dissertação de mestrado abordou esse problema, focando na seleção e na 

implementação de serviços para a interconexão de núcleos à SoCIN (System-on-Chip 

Interconnection Network) (ZEFERINO, 2003). Mais especificamente, buscou-se investigar aspectos 

referentes aos serviços a serem disponibilizados nessas camadas de modo a atender às necessidades 

dos SoCs atuais e futuros. Diferenciando-se dos trabalhos analisados, esta proposta provê uma 

interface de rede de natureza extensível, buscando a fácil adoção a serviços adicionais. 

A dissertação buscou responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

1. Quais são os serviços de comunicação comumente empregados pelos núcleos mais 

utilizados em SoCs? 

2. Quais são os principais serviços de comunicação oferecidos em NoCs e como estes são 

implementados? 

3. Qual é o custo da disponibilização desses serviços e qual é o impacto na comunicação 

quando estes são empregados na SoCIN? 
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1.1.1  Solução Proposta 

Para responder às perguntas de pesquisa supracitadas, buscou-se analisar e selecionar os 

serviços de comunicação necessários aos núcleos utilizados nos sistemas integrados atuais descritos 

na literatura e, a partir disso, disponibilizar uma interface de rede (NI – Network Interface) 

compatível com a NoC SoCIN, a fim de prover compatibilidade dos mesmos com a rede. 

Para as duas primeiras perguntas de pesquisa, a hipótese levantada é que os principais 

serviços necessários aos núcleos utilizados em sistemas integrados e oferecidos por parte das NoCs 

descritas na literatura são os serviços das camadas intermediárias do modelo OSI, de acordo com 

Singh et al. (2006), Ferrante, Medardoni e Bertozzi (2008), Ebrahimi et al. (2009), Attia et al. 

(2010) e Matos, Carro e Susin (2010). Quanto à terceira pergunta, considera-se que cada serviço 

adicionado implica em aumento de custos e em penalidades ao desempenho da comunicação, 

determinados por meio da implementação física dos serviços oferecidos. 

Para a solução do problema de pesquisa apresentado, buscou-se inicialmente realizar um 

levantamento dos serviços utilizados pelos núcleos comumente empregados em sistemas integrados. 

Após a seleção, foram analisadas as técnicas e métodos adotados pelos trabalhos relacionados ao 

provimento desses serviços. Por fim, buscou-se a disponibilização de uma interface de rede com a 

implementação dos serviços selecionados e, principalmente, com suporte à rápida implementação 

de serviços adicionais. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

Este trabalho teve como foco os serviços das camadas intermediárias do modelo OSI. A 

interface de rede proposta busca ser genérica o suficiente para suportar uma diversidade de núcleos, 

procurando minimizar os sobrecustos de área, potência e desempenho. Para a obtenção das métricas 

de avaliação, a interface de rede proposta foi implementada em VHDL e sintetizada para as 

tecnologias FPGA (Field Programmable Gate Array) e ASIC (Application-Specific Integrated 

Circuit). 

1.1.3  Justificativa 

A Universidade do Vale do Itajaí tem realizado, por meio do Laboratório de Sistemas 

Embarcados e Distribuídos, constante pesquisa na área de sistemas integrados e comunicação 
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intrachip. Grande parte dos trabalhos desenvolvidos são voltados a sistemas que utilizam a SoCIN 

como método de interconexão de seus núcleos. No entanto, até o desenvolvimento desta 

dissertação, não se dispunha de uma interface de rede genérica que oferecesse serviços das camadas 

intermediárias da arquitetura OSI à rede.  

As camadas intermediárias da arquitetura OSI (transporte, sessão e apresentação) 

implementam os serviços comumente empregados em SoCs. A disponibilização desses serviços 

permite a adoção de diferentes padrões de comunicação de SoCs, aumentando o nível de 

concetividade. Não foi possível identificar, com o uso de revisão sistemática, estudos feitos 

seguindo a abordagem proposta e que analisem e caracterizem os custos de implementação e as 

penalidades ao desempenho resultantes da integração de serviços de comunicação na SoCIN. 

1.2 OBJETIVOS 

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

1.2.1  Objetivo Geral 

Investigar os serviços de comunicação necessários a aplicações para SoCs e desenvolver 

interfaces de rede com provimento a serviços descritos nas camadas intermediárias do modelo OSI 

para interconexão de núcleos por meio da SoCIN. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar os serviços de comunicação previstos nas camadas intermediárias do 

modelo OSI; 

2. Identificar os serviços de comunicação disponibilizados nas NoCs descritas na literatura;  

3. Identificar os serviços de comunicação utilizados por núcleos mais comumente 

integrados em SoCs; 

4. Disponibilizar a interface de rede para comunicação entre núcleos e roteadores; e 

5. Analisar as métricas de custo e desempenho. 
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1.3 METODOLOGIA 

Nesta seção, serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da dissertação. 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo, valendo-se de uma análise inicial dos 

sistemas de comunicação geralmente utilizados na interconexão de núcleos para a elaboração das 

hipóteses. Caracteriza-se também como uma pesquisa aplicada, pois tem como objetivo gerar 

conhecimentos para a aplicação, sendo esses dirigidos à solução de problemas específicos. 

Do ponto de vista de abordagem de pesquisa, pode ser definida como qualitativa, valendo-se 

da comparação da SoCIN sem a interface de rede e com a solução proposta. Também foi aplicado o 

método quantitativo, com o uso de dados estatísticos obtidos pelas ferramentas de síntese, tais 

como: área de silício, frequência máxima de operação e potência dissipada. 

Por fim, foi realizada uma pesquisa exploratória, pois as investigações acerca de trabalhos 

correlacionados permitiram verificar as características e peculiaridades do tema explorado e 

embasar o projeto da arquitetura proposta. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos técnicos utilizados neste trabalho são classificados em: (i) pesquisa 

bibliográfica, com base em assuntos relacionados a sistemas de comunicação, interfaces de rede e 

redes-em-chip, utilizando materiais publicados em livros, teses, dissertações e artigos; e (ii) 

pesquisa experimental, com análise e seleção de serviços de comunicação, especificação, 

implementação, verificação e avaliação dos serviços propostos de acordo com o plano de trabalho. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O texto está organizado em cinco capítulos correlacionados. 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 suas 

limitações. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, baseada nos conceitos de Redes-em-

Chip, serviços de comunicação e interfaces de rede. O Capítulo 3 apresenta os trabalhos 

relacionados e o estado da arte sobre interfaces de rede e serviços de comunicação implementados 

em NoCs. O Capítulo 4 apresenta o projeto e a implementação da interface de rede proposta. No 

Capítulo 5, são apresentadas as conclusões da dissertação, identificando-se suas contribuições e 

oportunidades para trabalhos futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta o referencial teórico utilizado neste trabalho. Inicialmente, na Seção 

2.1, são caracterizadas as Redes-em-Chip, para então se apresentar sua relação com o modelo OSI e 

os serviços por estas implementados. Em seguida, na Seção 2.2, são discutidos alguns dos serviços 

mais utilizados por núcleos empregados em SoCs. Continuando, na Seção 2.3, são apresentados 

conceitos sobre interface de rede para NoC. Concluindo, a Seção 2.4 apresenta algumas 

considerações sobre o capítulo. 

2.1 REDES-EM-CHIP 

Visando atender os requisitos de SoCs complexos, diversos grupos de pesquisa 

desenvolveram soluções baseadas nas redes de interconexão para computadores paralelos, tais como 

Rijpkema et al. (2003), Bolotin et al. (2003) e Moraes et al. (2004). Essas redes, no nível de chip, 

foram denominadas Redes-em-Chip ou Networks-on-Chip (NoCs). 

Segundo Zeferino (2003), uma NoC pode ser definida como um conjunto de roteadores e 

canais ponto-a-ponto (enlaces) que interconectam núcleos por meio de interfaces de rede, formando 

uma rede desses elementos (Figura 1.a). A forma usual de comunicação entre os núcleos é a troca 

de mensagens. Cada mensagem é formada por um cabeçalho (iniciando o pacote), uma carga útil 

(conteúdo da mensagem) e um terminador (sinalizando o fim do pacote), como ilustra a Figura 1.b. 

Núcleo

Roteador

Enlace

Núcleo

NúcleoNúcleo

Interface

 

...

Cabeçalho Terminador

Carga Útil  

(a) (b) 

Figura 1. Arquitetura de NoC: (a) interconexão de núcleos; e (b) formato da mensagem 

Fonte: Adaptado de Zeferino (2003). 
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Uma NoC pode ser caracterizada pelos serviços de comunicação suportados, tipo de 

topologia adotada e pelas técnicas utilizadas pelos mecanismos de controle de fluxo, roteamento, 

arbitragem, chaveamento e memorização. 

2.1.1  Componentes de uma NoC 

Uma NoC é constituída por roteadores, enlaces que interligam esses roteadores e interfaces 

de rede para conexão dos núcleos à rede. 

O roteador tem como função encaminhar mensagens transferidas pela rede e consiste de um 

conjunto de filas, multiplexadores e controladores que implementam os mecanismos de 

comunicação necessários à transferência de mensagens pela rede (ZEFERINO, 2003). Segundo 

Dally e Towles (2004), um roteador é composto de registradores, chaves, unidades funcionais e 

lógica de controle que implementam o roteamento e o controle de fluxo necessário para armazenar 

informações aos seus destinos. Também possui portas de entrada e saída, para comunicação com 

outros roteadores ou ao núcleo conectado à rede. 

Os enlaces são geralmente formados por dois canais ponto-a-ponto unidirecionais em 

oposição, podendo ser síncronos ou assíncronos. Cada canal de fios é responsável pelo transporte de 

mensagens, enquadramento e regulação de tráfego (ZEFERINO, 2003). 

Dally e Towles (2004) definem como interface de rede a unidade que realiza a comunicação 

de forma transparente entre o núcleo e a rede, adaptando sinais de sincronismo e dados. São 

classificadas de acordo com a natureza do cliente, podendo ser interface de rede de processador, 

interface de rede de memória compartilhada ou interface de rede de canal externo. 

2.1.2  Características das NoCs 

De acordo com Zeferino e Susin (2003), as NoCs podem ser caracterizadas em diversos 

atributos, com destaque aos apresentados nesta subseção.  
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Topologia 

Define o arranjo dos roteadores e enlaces sob a forma de um grafo. As topologias mais 

utilizadas em NoCs são as do tipo planar (bidimensional), como as redes multiestágio, grelha (ou 

malha) e toróide, ilustradas na Figura 2. 

 

 
 

(a) (b) (c) 

Figura 2. Topologias de NoCs: (a) multiestágio; (b) grelha (ou malha); e (c) toróide 

Fonte: Adaptado de Zeferino (2003). 

A topologia de uma NoC determina o leiaute físico e as conexões entre os nodos e os canais 

na rede, sendo caracterizada pelo número de enlaces em cada nodo (grau), pelo número de saltos 

(hops) da origem até o destino de uma mensagem, pela carga máxima do canal e pela diversidade de 

caminhos (JERGER; PEH, 2009, p.29). 

Controle de fluxo 

O mecanismo de controle de fluxo trata da alocação dos recursos necessários para uma 

mensagem avançar pela rede, realizando a regulação de tráfego nos canais. Essa regulação é feita 

com o objetivo de evitar a perda indesejada de dados enviados de um emissor a um receptor. Em 

geral, as NoCs são redes que não descartam pacotes (lossless). 

A unidade sobre a qual é realizado o controle de fluxo é denominada flit (FLow control 

unIT). Tipicamente, um flit corresponde a uma palavra do canal físico denominada phit (PHysical 

unIT), mas pode corresponder a mais de um phit. Existem alguns tipos básicos de técnicas para 

controle de fluxo, tais como handshake, stop-and-go, baseada em crédito e canais virtuais. 
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Memorização 

Todo roteador baseado no chaveamento por pacotes, discutido a seguir, deve ser capaz de 

armazenar pacotes bloqueados temporariamente em seu interior. Ou seja, pacotes destinados a 

canais de saída que já estejam sendo utilizados por outros pacotes e que devem aguardar pela 

liberação do canal desejado. Isso exige a implementação de algum esquema de memorização para a 

manutenção dos pacotes bloqueados em filas dentro do roteador. As principais alternativas de 

mecanismos de memorização são: memorização de entrada, memorização de saída e memorização 

centralizada compartilhada. 

Roteamento 

O mecanismo de roteamento define o caminho a ser utilizado por uma mensagem para 

atingir o seu destino. Existem muitas estratégias diferentes de roteamento, as quais são tipicamente 

agrupadas em número de destinos (unicast ou multicast), local de roteamento (centralizado, fonte 

ou distribuído), implementação física (tabela ou algoritmo) e adaptatividade (determinística, 

adaptativa ou oblivious
1
). Um exemplo de roteamento bastante utilizado em NoCs é o XY, 

caracterizado como unicast, determinístico e geralmente realizado de forma distribuída sob a forma 

de um algoritmo executado nos roteadores. 

Arbitragem 

O mecanismo de arbitragem resolve conflitos internos na rede, quando duas ou mais 

mensagens competem por um mesmo recurso. Alguns dos esquemas de arbitragem mais utilizados 

em redes de interconexão e adotados em NoCs são prioridades estáticas, prioridades dinâmicas, 

deadline, LRS  (Last Recent Served), FCFS (First-Come First-Served) e multinível. 

  

                                                 

 

 

 
1
 A palavra oblivious significa falta de ciência sobre determinado assunto. Segundo Dally e Towles (2004, p.173) o 

roteamento oblivious é aquele onde os pacotes são encaminhados sem o conhecimento do estado atual da rede. 
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Chaveamento 

O mecanismo de chaveamento determina como uma mensagem é transferida da entrada de 

um roteador para um de seus canais de saída. Os dois tipos principais de técnicas de chaveamento 

são baseados no estabelecimento de um caminho completo entre a fonte e o destino da mensagem 

(conhecido por chaveamento por circuito) ou na divisão das mensagens em pacotes, os quais 

reservam seus caminhos dinamicamente na medida em que avançam em direção ao destino 

(denominado chaveamento por pacotes). Existem diferentes tipos de chaveamento por pacotes, 

entre eles SAF (Store-And-Forward), VCT (Virtual Cut-Through) e wormhole. 

2.1.3  Arquitetura das NoCs e o modelo OSI 

Bjerregaard e Mahadevan (2006) apresentam o fluxo de dados através da rede, indicando a 

relação entre os componentes fundamentais de uma NoC e as camadas do modelo OSI, conforme 

ilustra a Figura 3. 

Núcleo 

Origem

Nodo 

Origem

Adaptador 

de Rede

Nodo 

Interme

diário

Núcleo 

Destino

Nodo 

Destino

Adaptador 

de Rede

Rede-em-Chip

Sistema

Interface de 

Rede

Rede

Enlace

Camada OSI

Aplicação/

Apresentação

Sessão/

Transporte

Rede

Enlace/

Dados

mensagens/

transações

pacotes/fluxos

flits/phits

Enlace Enlace

 

Figura 3. Relação das camadas de uma NoC com o modelo OSI 

Fonte: Adaptado de Bjerregaard e Mahadevan (2006). 
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Segundo os autores, a camada Sistema engloba aplicações e arquitetura, sendo que a maior 

parte da implementação da rede permanece oculta. A camada Interface de Rede desacopla os 

núcleos da rede, controla o fluxo fim-a-fim e encaminha as mensagens ou transações geradas pelo 

núcleo para a estratégia de roteamento da rede. A camada Rede consiste de nodos roteadores e 

enlaces que definem a topologia e implementam o protocolo e controle de fluxo entre roteadores. A 

camada Enlace trata principalmente das questões de codificação, sincronismo e confiabilidade. 

Diversos serviços de comunicação são definidos nas redes de computadores. Como este 

trabalho envolve o provimento de alguns desses serviços pelas interfaces de rede, esta subseção 

identifica os principais serviços de comunicação de redes de computadores, conforme discutido por 

Tanenbaum (2003) e Kurose e Ross (2008), os quais apresentam os serviços de comunicação 

oferecidos pelas camadas do padrão OSI, com detalhamento das camadas de enlace, rede e 

transporte. 

Camada de enlace do modelo OSI 

Segundo Tanenbaum (2003, p.197), a camada de enlace pode ser projetada de modo a 

oferecer diversos serviços que podem variar de sistema para sistema, sendo que os serviços 

oferecidos mais frequentemente incluem: 

1. Serviço sem conexão e sem confirmação; 

2. Serviço sem conexão e com confirmação; e 

3. Serviço orientado à conexão com confirmação. 

Kurose e Ross (2008, p. 329), por sua vez, afirmam que entre os serviços que podem ser 

oferecidos por um protocolo de camada de enlace estão:  

1. Enquadramento de dados; 

2. Acesso ao enlace; 

3. Entrega confiável; 

4. Controle de fluxo; 

5. Detecção de erros; 

6. Correção de erros; e  
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7. Transmissão half-duplex e full-duplex. 

Esses autores ainda afirmam que os detalhes do serviço podem variar de um protocolo de 

camada de enlace para outro. 

Camada de rede do modelo OSI 

De acordo com Tanenbaum (2003, p. 366), a camada de rede oferece serviços à camada de 

transporte, os quais são projetados tendo em vista os seguintes objetivos: 

1. Os serviços devem ser independentes da tecnologia de roteadores; 

2. A camada de transporte deve ser isolada do número, do tipo e da topologia dos 

roteadores presentes; e 

3. Os endereços de rede que se tornarem disponíveis para a camada de transporte devem 

usar um plano de numeração uniforme. 

Segundo Kurose e Ross (2008, p. 239), quando a camada de transporte em um hospedeiro 

remetente passa um pacote para a camada de rede, alguns serviços específicos podem ser oferecidos 

pela camada de rede, incluindo:  

1. Entrega garantida; 

2. Entrega garantida com atraso limitado; 

3. Entrega de pacotes em ordem; 

4. Largura de banda mínima garantida; e 

5. Flutuação máxima garantida. 

Os autores afirmam que a camada de rede da Internet fornece um único modelo de serviço, 

conhecido como serviço de melhor esforço. Nesse serviço, não há garantias da entrega dos pacotes, 

da ordem na recepção e do tempo decorrido ao longo da transferência. 
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Camada de transporte do modelo OSI 

De acordo com Tanenbaum (2003, p.512), a camada de transporte é responsável pela 

movimentação de dados, de forma eficiente e confiável, entre os processos em execução nos 

dispositivos conectados a uma rede. É responsável também por regular o fluxo de dados e garantir 

confiabilidade, assegurando que os dados cheguem ao destino sem erros e na sequência correta. 

Os serviços oferecidos pela camada de transporte são similares aos da camada de enlace, 

garantindo a troca de dados transparente entre origem e destino. Estes podem ser classificados em 

serviço de transporte não confiável (não orientado à conexão) e serviço de transporte confiável 

(orientado à conexão). Com relação ao serviço orientado à conexão, existem primitivas para 

estabelecer, manter e liberar conexões por meio de pontos de acesso ao serviço de transporte, 

apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1. Primitivas para um serviço de transporte confiável 

Primitiva Pacote Enviado Significado 

LISTEN (nenhum) Bloquear até que algum processo se conecte 

CONNECT CONNECTION REQ. Tentar ativamente estabelecer uma conexão 

SEND DATA Enviar informações 

RECEIVE (nenhum) Bloquear até chegar um pacote DATA 

DISCONNECT DISCONNECTION REQ. Este lado quer encerrar a conexão 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum (2003, p.515). 

2.1.4  Caracterização de NoCs quanto aos seus serviços de comunicação 

Nesta seção, serão apresentadas algumas NoCs descritas na literatura e os serviços de 

comunicação por elas implementados. 

2.1.4.1 Rede QNoC 

A QNoC, desenvolvida por Bolotin et al. (2003), utiliza uma topologia de malha irregular 

para atender às estruturas típicas de SoCs heterogêneos. Cada módulo do sistema é conectado a um 

roteador através de uma interface padrão. A técnica de roteamento utilizada é do tipo XY, em que o 

pacote desloca-se horizontalmente até encontrar a coluna de destino para, em seguida, deslocar-se 

verticalmente até a linha do nodo destinatário. 
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Níveis de serviço 

A QNoC busca não apenas substituir barramentos compartilhados, como também outros 

tipos de fios e interfaces internos dedicados. Os autores identificaram quatro diferentes tipos de 

requisitos de comunicação e definidos níveis de serviços para suportá-los: 

 Sinalização: abrange mensagens urgentes e pacotes muito curtos que recebem a maior 

prioridade na rede para assegurar baixa latência; 

 Tempo Real: garante largura de banda e latência para aplicações em tempo real, como, 

por exemplo, transmissão de áudio e vídeo; 

 Leitura/Escrita: provê semânticas de barramento e é projetado para suportar acesso à 

memória; e 

 Transferência de Bloco: usado para transferências de mensagens longas e blocos de 

dados extensos. 

A QNoC oferece garantia de qualidade de serviço (QoS – Quality of Service) por meio da 

análise e distribuição das mensagens em seus níveis de serviço, os quais estão implementados nas 

portas de entrada e saída dos roteadores da rede. Esses rotadores são capazes de conceder 

prioridades diferentes para os diferentes tipos de tráfego ao qual a rede está submetida, a fim de 

atender aos requisitos de cada classe de pacotes. 

2.1.4.2 Rede ÆTHEREAL 

A rede ÆTHEREAL (RIJPKEMA et al., 2003) utiliza uma arquitetura de roteador mista, 

combinando um roteador de vazão garantida (ou GT – Guaranteed-Throughput) com um roteador 

de melhor esforço (ou BE – Best-Effort). 

O roteador GT oferece serviços que garantem transferência de dados com integridade, sem 

perdas e de forma ordenada, bem como o atendimento a requisitos de vazão mínima e de latência 

máxima. A integridade é assegurada no canal de dados e o roteador não descarta pacotes (lossless), 

pois utiliza uma variante de chaveamento de circuitos. Os dados são transportados em blocos de 

tamanho fixo.  
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O roteador BE oferece um desempenho médio melhor que o oferecido pelo roteador GT, 

variando com as condições de vizinhança, que não são premeditáveis. O roteador BE é diretamente 

dependente do enfileiramento e agendamento de pacotes. 

Ao combinar os roteadores GT e BE, a rede ÆTHEREAL assegura que os serviços que 

demandam garantias não serão afetados pelos serviços de melhor esforço. Para atender este 

requisito, os dados de entrada são classificados na unidade de arbitragem, que deve conceder 

prioridade maior ao tráfego GT. 

2.1.4.3 Rede Hermes 

Carara et al. (2011) propõem uma abordagem de hardware/software para alcançar 

agregabilidade de aplicações na NoC Hermes (MORAES et al., 2004). Agregabilidade é uma 

característica que indica que as propriedades específicas dos vários subsistemas são mantidas após a 

integração dos mesmos. 

Os autores incluíram mecanismos de QoS na arquitetura da NoC e desenvolveram uma API 

(Application Programming Interface) para ajustá-los. Tais mecanismos são destinados a aplicações 

com restrições temporais, sendo que as demais aplicações são gerenciadas pelo modo de menor 

esforço. Para oferecer garantias de serviço, dois mecanismos de QoS foram implementados: 

prioridades, suportando dois níveis (alto e baixo), e conexões, utilizando chaveamento de circuitos. 

O mecanismo de prioridades, definido como soft QoS, baseia-se na classificação de tráfego 

dentro da NoC e na duplicação dos canais físicos de comunicação. Um dos canais físicos é usado 

exclusivamente para tráfego de dados com alta prioridade, enquanto no restante trafegam pacotes de 

ambas as classes. 

O chaveamento de circuitos, definido como hard QoS, consiste de uma conexão entre um 

par fonte/destino em que os recursos da NoC permanecem reservados durante toda a comunicação. 

As conexões são unidirecionais e o estabelecimento do circuito é baseado em pacotes, emitidos pela 

fonte para efetuar a reserva e liberação de recursos. 

Com o emprego dos mecanismos de QoS citados, os autores puderam verificar a eficiência 

da implementação na classificação de tráfegos com e sem restrições de tempo. O sobrecusto de área 

mostrou-se significativo, com possível redução dependente da natureza do SoC. 
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2.1.4.4 SoCIN 

A NoC utilizada neste trabalho é a SoCIN, proposta por Zeferino e Susin (2003). A SoCIN é 

uma rede de baixo custo, baseada em um roteador sintetizável, com topologia em malha 2D e 

técnica de chaveamento de pacotes wormhole. Possui as seguintes características adicionais:  

 Largura de canal parametrizável; 

 Controle de fluxo handshake ou baseado em créditos; 

 Roteamento XY (orientado na dimensão) ou baseado no Turn Model (ex. West-First); 

 Arbitragem round-robin, randômica ou fixa; e 

 FIFOs parametrizáveis nos canais de entrada e de saída. 

Visando oferecer serviços de comunicação à SoCIN, Berejuck e Zeferino (2009) 

acrescentaram mecanismos de QoS para emprego em NoCs. Foi proposto o uso de técnicas de 

chaveamento de circuito, canais virtuais e envelhecimento. 

Na técnica de chaveamento de circuitos, pacotes de controle são utilizados para alocar e 

liberar circuitos, os quais são utilizados para transferir pacotes com latência mínima. Um campo de 

comando foi adicionado ao cabeçalho a fim de identificar o tipo de pacote. As mudanças 

necessárias para disponibilizar este mecanismo foram efetuadas na arquitetura do roteador. 

Canais virtuais são utilizados para distinguir classes de tráfego com diferentes prioridades. 

Foram estabelecidas duas classes genéricas de tráfego para a SoCIN: Real-Time (RT) e non-Real-

Time (nRT). Cada classe é dividida em duas subclasses (0 e 1), resultando em quatro níveis de 

prioridade. Para a implementação desta técnica, foram necessárias adaptações no roteador e nos 

enlaces da rede. 

A técnica de envelhecimento concede uma prioridade maior aos pacotes que estão há mais 

tempo na rede quando os tráfegos concorrentes pertencem a uma mesma classe. Foi adicionado um 

campo referente à idade no cabeçalho do pacote e realizadas modificações na estrutura do roteador 

para incrementar essa informação com base no número de ciclos de relógio. 
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2.2 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS EM SOCS 

O aumento da integração de componentes em um único chip possibilitou a criação de SoCs 

com alto nível de complexidade. Para que esses SoCs sejam desenvolvidos em tempo hábil para 

lidar com os requisitos e as pressões do mercado de tecnologia, é necessária a adoção de padrões 

que permitam acelerar integração do sistema de maneira modular. A fim de atender esta 

necessidade, a indústria tem adotado padrões de comunicação como, por exemplo, o protocolo 

AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) e o protocolo OCP (Open Core Protocol). O 

OCP possui especificação aberta e de fácil acesso, é desenvolvido e mantido pela OCP-IP 

Association, e disponibiliza uma série de serviços de comunicação a fim de suportar núcleos das 

mais diversas naturezas (OCP-IP ASSOCIATION, 2009, p. 3).  

Considerando que o OCP é um dos padrões de comunicação adotados pela indústria de 

semicondutores, assume-se que os serviços de comunicação oferecidos por este protocolo 

satisfazem as necessidades dos sistemas integrados atuais (OCP-IP ASSOCIATION, 2009, p. 7-11). 

Tais serviços são brevemente descritos a seguir. 

Interface síncrona ponto-a-ponto 

Para simplificar a análise de tempos, o projeto físico e a compreensão geral, o OCP é 

composto de sinais unidirecionais controlados e amostrados pela borda de subida do sinal de 

relógio. O OCP é totalmente síncrono e todos os sinais, além do relógio, são estritamente ponto-a-

ponto. 

Independência de barramento 

Um núcleo utilizando o OCP pode ser interfaceado a qualquer barramento. Uma forma de 

verificar a independência de barramento em núcleos é interconectar diretamente um mestre a um 

escravo sem unidades interventoras, o que é possível quando o OCP é empregado. 

Comandos 

Existem dois comandos básicos no padrão OCP: Read e Write; e cinco extensões de 

comando: WriteNonPost, Broadcast, ReadExclusive, ReadLinked e WriteConditional. O comando 

WriteNonPost determina que os escravos não comuniquem uma escrita ao mestre. O comando de 
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Broadcast indica uma tentativa do mestre de escrever para diversos destinos, como em um 

barramento atrelado. As outras extensões de comando são utilizadas para o sincronismo dos 

iniciadores do sistema. O ReadExclusive é pareado com o Write ou o WriteNonPost e possui 

semântica de bloqueio. O comando ReadLinked, empregado em conjunto do WriteConditional, 

possui semântica de não-bloqueio. 

Endereço/Dados 

A representação do espaço de endereços do padrão OCP é plana e baseada em octetos (byte 

ou 8 bits). O padrão suporta uma largura de dados configurável que permite a transmissão de 

múltiplos bytes. A representação das palavras de dados não necessita ser em potência de dois e a 

transferência parcial das palavras pode ser efetuada por sinais de habilitação de byte (byte enable). 

O OCP é considerado endian-neutral, ou seja, suporta núcleos tanto com representação de dados 

big-endian (bit mais significativo à esquerda) como little-endian (bit menos significativo à 

esquerda). 

Resposta 

O protocolo separa requisições de repostas. Um escravo pode aceitar uma requisição de um 

mestre em um ciclo e responder no seguinte. A divisão de requisição e resposta permite o pipeline. 

Para suportar esta característica, o retorno de dados de leitura e de escrita deve possuir atrasos após 

a solicitação associada. O OCP fornece a opção de ter respostas para requisições de escrita, ou 

completá-las sem uma resposta explícita. 

Rajada 

Diversos núcleos utilizam da técnica de rajadas para prover altas transferências com 

eficiência. Rajadas podem atribuir endereços distintos para cada comando ou endereçar apenas uma 

única vez para toda a rajada de dados. 

Informação em banda 

Núcleos podem emitir informações específicas junto à comunicação regular. As extensões 

em banda existem para requisições e respostas, como leitura e escrita de dados. Um uso típico da 

extensão de informação em banda é a transmissão de informação de cache ou de paridade de dados. 
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Etiquetas 

Etiquetas são disponibilizadas na interface OCP para controlar o ordenamento de respostas. 

Sem etiquetas, um escravo deve retornar respostas na ordem em que as solicitações foram emitidas 

pelo mestre. De forma similar, as escritas devem ser efetuadas em ordem. Com a adição de 

etiquetas, solicitações e respostas podem ser emitidas fora de ordem, desde que ocorram em 

diferentes segmentos de endereço. 

Threads e conexões 

Buscando prover processamento concorrente e transferências fora de ordem, o padrão OCP 

estendido suporta o conceito de múltiplas threads. Transações entre threads possuem controle de 

fluxo independente e nenhum requisito de ordenamento. O conceito de threads e etiquetas é 

hierárquico: cada thread possui seu controle de fluxo, e seu ordenamento segue estritamente uma 

solicitação ou é governado por uma etiqueta. 

Interrupções, erros e sinalizações de banda lateral 

Além da transferência de dados, outros sinais são empregados na comunicação entre dois ou 

mais núcleos. Alguns sistemas possuem sinalizações de eventos (como interrupções) e notificações 

de erros que não são relacionadas a transferências de dados e endereços. O OCP refere-se a essas 

comunicações como sinalização sideband (ou banda lateral), pois não possuem relação com as 

máquinas de estado que efetuam o fluxo de dados do protocolo. O OCP provê suporte a tais sinais 

por meio das extensões de sinalização, que englobam também sinais de erro, reset e de conexão de 

grupo.  
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2.3 INTERFACES DE REDE 

2.3.1  Estrutura 

Bertozzi (2006, p. 210-212) apresenta o modelo genérico de arquitetura de uma interface de 

rede, conforme ilustrado na Figura 4. A visão estrutural desse bloco de hardware inclui os 

submódulos front-end e back-end. 

Front- 

End

Back- 

End

NI

Núcleo Roteador

 

Figura 4. Estrutura básica de uma interface de rede 

Fonte: Adaptado de Bertozzi (2006). 

Conforme o autor, a unidade front-end implementa um protocolo ponto-a-ponto 

padronizado, permitindo assim o reuso de núcleos por diversas plataformas. Uma prática comum no 

desenvolvimento deste tipo de unidade é a compatibilidade com protocolos de comunicação 

existentes, tais como AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture), OCP (Open Core 

Protocol) e VCI (Virtual Component Interface). O modelo de comunicação é baseado em transações 

do tipo mestre e escravo. Mestres iniciam as transações emitindo requisições que, posteriormente, 

podem ser separadas em comandos e dados. Um ou mais escravos recebem e executam cada 

requisição. Uma transação pode envolver uma resposta proveniente do escravo em direção ao 

mestre, para retornar dados ou a confirmação da transação. 

Dessa forma, a front-end pode ser vista como a implementação da camada de sessão do 

modelo de referência OSI (Figura 5). A camada de sessão representa a interface do usuário com a 

rede, determinando quando a sessão é aberta, o tempo necessário e quando será fechada. Estratégias 

de controle de fluxo e negociações de QoS também podem ser implementadas nessa camada. 
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Figura 5. Relação da visão estrutural de uma interface de rede com o modelo OSI 

Fonte: Adaptado de Bertozzi (2006). 

Serviços de comunicação de alto nível disponibilizados aos núcleos pela camada de sessão 

devem ser implementados pela camada de transporte. A camada de transporte suporta as camadas 

superiores fornecendo transferências de dados confiáveis, sequenciais e orientadas à QoS. As 

transferências entre nodos finais nesta camada são implementadas por meio de serviços da camada 

de rede. Esses serviços, em conjunto com os oferecidos pela camada de enlace e pela camada física, 

são implementados na unidade back-end (Figura 5). O empacotamento de dados e as funções 

relacionadas ao roteamento podem ser vistos como tarefas essenciais desempenhadas pela camada 

de rede. 

A interface também provê, na back-end, serviços da camada de enlace. Primeiramente, a 

confiabilidade da comunicação deve ser assegurada por meio de estratégias de detecção de erros e 

técnicas de recuperação destes, com o fluxo sendo controlado pela sinalização da chegada de dados 

provenientes do núcleo. Por fim, a camada física deve ser projetada para atender as tarefas do 

domínio físico, tais como cruzamento de domínios de relógio, enlaces com alta frequência de 

operação, esquemas de comunicação tolerantes a ruído, etc.  
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2.3.2  Serviços 

Uma visão geral das tarefas desempenhadas pelas NIs em NoCs é apresentada por Bertozzi 

(2006, p. 206-210), classificando os serviços oferecidos em quatro categorias, conforme ilustra a 

Figura 6. Os serviços apresentados são discutidos na sequência. 

Relógio

GALS

Adaptação de Fase

Garantia de Latência

Garantia de Largura de Banda

Adaptação

Interfaceamento

Empacotamento

Desempacotamento

Funcionais

Coerência de Cache

Métricas de Segurança

Baixa Potência

Rede

Reordenamento de Pacotes

Controle de Integridade

Controle de Fluxo

 

Figura 6. Serviços básicos oferecidos pelas NIs 

Serviços de adaptação 

Os serviços de adaptação ajustam o protocolo de comunicação do componente ao protocolo 

de comunicação da rede. O maior desafio na utilização desta classe de serviço é diminuir a perda de 

desempenho em relação à latência. Os principais serviços de adaptação são o interfaceamento de 

núcleo, buscando oferecer reuso e portabilidade, e o empacotamento, que transforma os sinais de 

entrada provenientes de um núcleo em pacotes construtores para a comunicação com o protocolo da 

NoC. 

Serviços de relógio 

A distribuição de relógio tornou-se um dos maiores desafios dos futuros SoCs, sendo que a 

técnica predominantemente adotada é a de sincronismo local e assincronismo global, também 

conhecida por GALS (Globally Asynchronous Locally Synchronous). Ainda que a frequência seja a 

mesma por todo o chip, adaptações de fase são necessárias para a correta comunicação. Se a NoC 

implementa garantias de latência ou largura de banda, então a interface de rede deve gerenciar este 

serviço. 
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Serviços de rede 

São os serviços implementados pela camada de transporte na abordagem de redes de 

computadores. O emprego ou não desses serviços depende fortemente das características da rede em 

uso. Um serviço adotado é o ordenamento de transações para repassar a informação ordenada ao 

componente, tendo como penalidade o alto consumo de elementos de memória. Outro serviço 

possível de adoção é a de transações confiáveis, delegando à interface de rede a função de assegurar 

um meio de comunicação livre de erros em sistemas com tecnologias de grande complexidade. 

Também é utilizado o controle de fluxo, responsável por regular o fluxo de pacotes através da rede 

e tratar os acúmulos localizados de tráfego. 

Serviços funcionais 

São serviços que adicionam novas funcionalidades ao sistema. Muitas alternativas podem 

ser implementadas em outras unidades, mas em alguns casos seu emprego na interface de rede 

atinge o melhor desempenho. Dentre as diversas alternativas de serviços funcionais disponíveis 

destacam-se a coerência de cache (implementação mais complexa em NoCs quando comparada ao 

barramento), técnicas de segurança (manipulação de informação privada, prevenção de pirataria de 

dados, etc.) e baixa potência (uso de componentes de baixo consumo, técnicas para redução da 

atividade de chaveamento, etc.). 

2.4 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo, foram apresentados conceitos básicos e abordadas questões referentes às 

Redes-em-Chip, serviços de comunicação e interfaces de rede, bem como a classificação desses 

temas de acordo com as camadas do modelo OSI. O detalhamento das Redes-em-Chip e dos 

serviços de comunicação, em conjunto com a caracterização de uma interface de rede, 

complementaram a fundamentação teórica necessária para a compreensão dos trabalhos 

relacionados analisados no próximo capítulo.  
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3  TRABALHOS RELACIONADOS E O ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo, são apresentados os trabalhos relacionados ao tema desta dissertação, com a 

descrição do estado da arte sobre interfaces de rede para Redes-em-Chip. Os trabalhos são descritos 

seguindo a ordem cronológica de suas publicações. O objetivo do capítulo é identificar as 

contribuições dos trabalhos analisados, os serviços oferecidos pelas interfaces de rede 

desenvolvidas, as métricas de avaliação utilizadas e os resultados obtidos. O capítulo é organizado 

em seções específicas para cada trabalho analisado e é concluído com uma seção de discussão. 

3.1 INTERFACE DE REDE DE SINGH ET AL. 

Singh et al. (2006) descreveram o projeto e o desenvolvimento de uma interface de rede 

genérica com suporte a núcleos heterogêneos. A arquitetura disponibilizada busca ser simples e 

genérica a fim de interconectar núcleos de maneira plug-and-play com sobrecusto mínimo. Para 

demonstrar a viabilidade do projeto, uma aplicação de compressão JPEG (Joint Photographic 

Experts Group) foi mapeada para a arquitetura proposta. 

A característica mais relevante no desenvolvimento de arquiteturas plug-and-play é a 

separação de unidades de computação e de comunicação. Baseando-se nesta premissa, os autores 

propuseram uma arquitetura de interface de rede na qual a maior parte das funcionalidades está 

presente no back-end, permitindo a interconexão de núcleos específicos por meio de adaptadores ou 

wrappers. 

A interface proposta por Singh et al. (2006) é dividida em três unidades: Generic Core 

Interface, Packet Maker e Packet Disassembler, todos com suas respectivas memórias, conforme 

ilustrado na Figura 7. A unidade Generic Core Interface previne o wrapper de interagir diretamente 

com o restante da interface de rede, abstraindo o conteúdo proveniente do núcleo e disponibilizando 

apenas as informações de dados e de controle. O Packet Maker (ou empacotador) é responsável por 

criar o cabeçalho, escrever o pacote na memória com os padrões da rede e controlar as informações 

da memória FIFO (First In First Out) dedicada. O Packet Disassembler (ou desempacotador) 

decodifica o cabeçalho, gerencia sua memória FIFO, extrai as informações de controle relevantes ao 

núcleo e apresenta os dados para a interface genérica. 
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Figura 7. Interface de rede de Singh et al. 

Fonte: Adaptado de Singh et al. (2006). 

Para demonstrar a arquitetura proposta, uma aplicação de compressão JPEG com quatro 

núcleos foi mapeada, sendo estes: processador, motor JPEG, UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter) e memória global. O processador é baseado no conjunto de instruções do 

MIPS I (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), com 32 bits de largura de dados e 

pipeline de 5 estágios. O motor JPEG é um compressor baseado na DCT (Discrete Cosine 

Transform) com amostragem 2:1:1. A UART constitui-se de uma máquina de estados finita, um 

buffer e um módulo transmissor para comunicação com a porta RS-232. A memória global é 

definida como uma RAM parametrizável de dupla porta. 
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Para a síntese das interfaces, rede e núcleos, foi utilizado um dispositivo FPGA XC2VP30 

da Xilinx. O cenário avaliado consistiu em recuperar uma imagem da memória, processá-la e então 

enviá-la ao motor JPEG para compressão. Foram analisadas a latência e o sobrecusto da interface de 

rede para diferentes tamanhos de imagem. Os autores observaram que a latência na transferência de 

pacotes permaneceu aproximadamente a mesma em todos os estágios da comunicação, enquanto 

que o sobrecusto que se mostrou baixo e uniforme com o aumento do tamanho das imagens. 

Por fim, os autores concluíram que o emprego de interfaces de rede não implica em 

sobrecusto substancial em aplicações de computação intensiva e que as características genéricas de 

uma interface facilitam e viabilizam o desenvolvimento de wrappers para a adoção de núcleos de 

distintas naturezas de interconexão. 

3.2 INTERFACE DE REDE DE FERRANTE, MEDARDONI E BERTOZZI 

Ferrante, Medardoni e Bertozzi (2008) apresentaram uma alternativa de interface de rede, 

com compartilhamento total de recursos, visando um melhor aproveitamento da lógica empregada 

em sistemas baseados em NoCs. O trabalho apoia-se na ideia de que as interfaces de rede são as 

principais responsáveis pelo aumento da área, assim observado na NoC xpipes (lê-se cross pipes), 

na qual mais da metade da área utilizada é oriunda das interfaces de rede. 

O método geralmente adotado para prover o compartilhamento de recursos é baseado na 

conexão de múltiplos núcleos em uma mesma interface, compartilhando da mesma porta de entrada 

da rede, enquanto outras abordagens baseiam-se na redução da complexidade da interface.  

Os autores propõem uma arquitetura de interface de rede em que todos os recursos são 

compartilhados pelos núcleos conectados à interface. No trabalho, foram desenvolvidos módulos de 

agrupamento e de divisão para distribuir os diferentes fluxos de dados em uma única interface de 

rede, utilizando o padrão de conexão OCP. Na terminologia do OCP, os núcleos do tipo mestre são 

denominados “iniciadores”, enquanto os escravos são denominados “alvo”. Uma transação é 

disparada pelo iniciador por meio do envio de uma mensagem de “requisição” ao alvo (ex. leitura 

em um endereço), o qual deve retornar com uma mensagem de “resposta” (ex. dado lido no 

endereço indicado pelo iniciador). 
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A idéia básica do trabalho de Ferrante, Medardoni e Bertozzi (2008) é permitir que 

múltiplos núcleos compartilhem dos mesmos recursos da interface de rede. O módulo responsável 

por agrupar o fluxo de dados proveniente dos núcleos iniciadores é denominado agrupador de 

tráfego (ou traffic merger), enquanto a divisão e a distribuição de dados para os núcleos alvos são 

feitas pelo divisor de tráfego (ou traffic splitter). A Figura 8 ilustra o módulo agrupador de tráfego 

da interface de rede e seus componentes básicos. Os requisitos principais levantados para o 

desenvolvimento dos módulos citados são: (i) preservar a compatibilidade do protocolo ponto-a-

ponto; (ii) prover diferentes níveis de suporte para transações múltiplas; (iii) minimizar os 

sobrecustos de área e de atraso; e (iv) ser escalável quanto ao número de núcleos conectados à 

interface. 
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Núcleo
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Requisição

FSM de 

Resposta

NI

Árbitro

Requisição

Aceite

Resposta
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Rede

 

Figura 8. Agrupador de tráfego da NI de Ferrante, Medardoni e Bertozzi 

Fonte: Adaptado de Ferrante, Medardoni e Bertozzi (2008). 

O propósito da interface de rede é efetuar o sincronismo entre os sinais OCP e a NoC, o 

empacotamento e o desempacotamento de mensagens, a computação das informações de 

roteamento e o armazenamento de flits. A interface é dividida em submódulos de requisição (Figura 

9) e resposta para comunicação com os canais do barramento OCP. Cada canal é tratado por um 

conjunto separado de multiplexadores e por uma máquina de estados dedicada, responsável pela 

geração de sinais de controle. A arquitetura proposta pelos autores suporta múltiplas requisições de 
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escrita com apenas uma solicitação de leitura, podendo ser empregada em NoCs de propósito geral 

ou específicas. 
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Figura 9. Sub-módulo de requisição da NI de Ferrante, Medardoni e Bertozzi 

Fonte: Adaptado de Ferrante, Medardoni e Bertozzi (2008). 

Para efetuar a síntese dos módulos propostos, foram utilizados o compilador Synopsys 

Physical Compiler e uma biblioteca de tecnologia de 65nm fornecida pela STMicroelectronics. 

Dividindo o sistema em domínios de núcleo e rede (OCP e NoC), os autores puderam estimar a 

frequência de operação da seção OCP em aproximadamente 500 MHz e a da NoC em 1 GHz. 

Utilizando as estimativas levantadas, percebeu-se que a inserção dos módulos não degradou a 

frequência de operação do domínio OCP, enquanto o sobrecusto de área foi significativamente 

menor quando comparado com a abordagem sem a adição dos módulos. 

O desempenho da solução proposta foi verificado por meio da avaliação do impacto das 

otimizações propostas. As modelagens foram descritas em SystemC, utilizando geradores de tráfego 
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para emular os núcleos OCP e seus padrões de comunicação. Dessa forma, observou-se que o 

desempenho da interface compartilhada aproximou-se do alcançado em soluções de arquitetura 

totalmente paralela (sem compartilhamento da interface pelos núcleos). 

3.3 INTERFACE DE REDE DE EBRAHIMI ET AL. 

Ebrahimi et al. (2009) propuseram uma arquitetura de rede com suporte a transações 

baseadas no padrão AMBA AXI (Advanced eXtensible Interface) para uso com núcleos 

previamente descritos. O desenvolvimento da arquitetura é baseado em um estudo prévio dos 

autores, o qual aponta vantagens no compartilhamento de recursos de memória em relação às 

técnicas tradicionalmente empregadas. É apresentada uma nova arquitetura de rede com alocação 

dinâmica de buffer e pacotes de tamanho variável. 

No padrão de comunicação AXI, os núcleos podem ser classificados como mestre ou 

escravo. Núcleos mestres iniciam as transações por meio de solicitações de leitura e escrita e um ou 

mais escravos (memórias) recebem e executam cada solicitação. Em sequência, a resposta 

proveniente do escravo pode ser tanto um sinal de confirmação ou acknowledgment (para 

solicitações de escrita) ou dados (para solicitações de leitura). 

Assim como os núcleos, as interfaces de rede são igualmente divididas em mestres (Figura 

10) e escravos (Figura 11), sendo que cada interface é subdividida em dois blocos que determinam 

o caminho das transações: direto e reverso. O bloco de caminho direto (forward path) é responsável 

por transmitir as transações AXI provenientes de um núcleo para o roteador, enquanto o de caminho 

reverso (reverse path) recebe os pacotes de um roteador e os converte em transações AXI para 

serem apresentadas ao núcleo. O bloco de caminho direto consiste de uma fila AXI, uma unidade 

empacotadora e uma unidade de reordenação. Já o de caminho reverso é composto de uma fila de 

pacotes, uma unidade desempacotadora e uma unidade de reordenação. 
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Figura 10. Interface de rede mestre de Ebrahimi et al. 

Fonte: Adaptado de Ebrahimi et al. (2009). 
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Figura 11. Interface de rede escravo de Ebrahimi et al. 

Fonte: Adaptado de Ebrahimi et al. (2009). 

A fila AXI executa a arbitragem entre os canais de transmissão de escrita e de leitura e 

armazena as requisições em buffers. O empacotador converte as mensagens provenientes da fila 

AXI em flits de cabeçalho e dados, entregando-os ao roteador. A fila de pacotes recebe os pacotes 

do roteador e, conforme a decisão da unidade de reordenação, entrega os pacotes ao 

desempacotador ou ao buffer de reordenação. A unidade desempacotadora recupera os pacotes da 

fila de pacotes e do buffer de reordenação e os encaminha ao núcleo no formato de dados AXI. 
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A unidade de reordenação é a parte mais influente da interface de rede e é a única com 

mudanças significativas entre as implementações mestre e escravo. Ela é composta de um 

registrador, uma tabela de status, um buffer e uma tabela de reordenação. No caminho direto, a 

interface prepara a sequência de pacotes baseando-se nos respectivos identificadores, evitando a 

sobrecarga do buffer de reordenação pelo mecanismo de admissão provido por esta unidade. No 

caminho reverso, ela determina onde os pacotes de saída provenientes da fila de pacotes devem ser 

transmitidos (buffer de reordenação ou desempacotador) e quando o pacote pode ser liberado para a 

unidade desempacotadora. 

Para avaliar a arquitetura desenvolvida, foi implementado um simulador de NoC em malha 

utilizando 25 roteadores, roteamento XY, chaveamento wormhole, largura de dados de 32 bits e 2 

canais virtuais com buffers de 5 flits de profundidade. Os 25 núcleos foram distribuídos em duas 

configurações, sendo uma com núcleos de naturezas distintas (10 mestres e 15 escravos) e outra 

com todos os núcleos da mesma natureza (25 núcleos mestre/escravo). Todos os núcleos e 

roteadores foram ajustados para operar em 2 GHz. 

Para análise de área, a interface foi sintetizada utilizando o Synopsys Design Compiler com 

a tecnologia UMC (United Microelectronics Corporation) 90nm, que resultou em um aumento de 

área inferior a 0,5%. Como métrica de desempenho, é utilizada a latência correspondente ao número 

de ciclos desde o início de uma solicitação por parte de um mestre até a resposta proveniente de um 

escravo. Quando comparada com a arquitetura de rede sem as otimizações e sob tráfego uniforme, a 

proposta apresentou uma latência menor nas duas configurações empregadas. 

3.4 INTERFACE DE REDE DE ATTIA ET AL. 

Attia et al. (2010) apresentaram um projeto de interface de rede compatível com o protocolo 

de comunicação AMBA AHB (Advanced High-performance Bus). A interface proposta atua como 

uma ponte entre o protocolo e o roteador da NoC, efetuando o sincronismo entre os meios, 

empacotamento e desempacotamento das informações, computação das informações de roteamento 

e armazenamento de flits. Cada flit é composto de 32 bits de dados e 2 bits de controle, os quais 

determinam o início e o fim do pacote. Os pacotes, por sua vez, podem ser de duas naturezas: 

requisição ou resposta. A NoC empregada é baseada na topologia malha 2D, chaveamento 

wormhole, controle de fluxo baseado em créditos e roteamento determinístico do tipo XY. 
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A arquitetura da interface de rede é dividida em módulos de injeção e extração, tanto para a 

conexão com a NoC como também para com o núcleo. A unidade encarregada da comunicação com 

a NoC é denominada Kernel (i.e. o back-end) e é responsável pelo controle de fluxo fim-a-fim e 

pelo desempacotamento de dados. A unidade ligada ao núcleo é denominada Shell (i.e. o front-end), 

responsável pelo controle de fluxo nos barramentos de comunicação externos e pelo 

empacotamento de dados. 

Foram projetados dois tipos de interface para comunicação com o protocolo AHB: Master 

Network Interface (MNI) e Slave Network Interface (SNI). A MNI (Figura 12) transforma uma 

requisição AHB proveniente de um núcleo em um pacote de requisição e um pacote de resposta, 

oriundo da rede, em uma resposta AHB. A função da SNI (Figura 13) é receber pacotes de 

requisição da rede, desempacotá-los e transmiti-los ao núcleo, bem como receber a resposta do 

núcleo, empacotá-la e transmiti-la à rede. 
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Figura 12. Interface de rede mestre de Attia et al. 

Fonte: Adaptado de Attia et al. (2010). 



47 

 

Memória de 

Cabeçalho

Memória de 

Carga Útil

Entrada do 

Kernel

Saída do 

Kernel

Write

Data In

Full

Write

Data In

Full

Read

Data Out

Empty

Read

Data Out

Empty
Shell

Memória de 

Resposta

Read

Data Out

Empty

Memória de 

Endereços de 

Origem

Write

Data In

Full

NúcleoRede

 

Figura 13. Interface de rede escravo de Attia et al. 

Fonte: Adaptado de Attia et al. (2010). 

Para validar a interface de rede proposta, os autores efetuaram avaliações de frequência 

máxima de operação, latência e vazão. Foram implementadas interfaces com diferentes controles de 

fluxo: handshake de 4 fases, handshake de 2 fases e baseado em crédito. A prototipação foi 

realizada em um FPGA Xilinx XC5VLX50, da família Virtex 5. A frequência máxima obtida nas 

implementações foi de aproximadamente 310 MHz. Com relação à área ocupada, a MNI com 

controle de fluxo baseado em créditos resultou no menor custo, enquanto as demais apresentaram 

ocupação semelhante. Com relação à potência dissipada, as implementações que utilizam 

handshake apresentaram menor consumo, tanto para interfaces mestre como para as interfaces 

escravo. A latência calculada, medida em ciclos por pacote, mostrou-se menor quando comparada 

aos trabalhos relacionados analisados pelos autores. Foi avaliada a vazão das interfaces de rede nos 

sentidos direto (injeção de pacotes na rede) e reverso (extração de pacotes da rede), mostrando que 

a configuração escravo no sentido reverso apresentou a maior vazão. 

Com o estudo realizado, verificou-se que a proposta de Attia et al. (2010) mostra-se como 

uma alternativa de interface de rede com suporte a serviços de alto nível com baixo custo. O 

emprego de módulos para caracterizar Kernel e Shell possibilita a rápida adoção de diferentes 

protocolos, pois a lógica de controle dos serviços de rede é independente do núcleo conectado. 
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3.5 INTERFACE DE REDE DE MATOS ET AL. 

Matos et al. (2010) propuseram um projeto de interface de rede como mecanismo de 

sincronismo de dados provenientes de diferentes núcleos, com circuitos específicos para manipular 

suas dependências. A solução busca isolar o sincronismo dos núcleos, tratando o problema em uma 

camada intermediária no modelo OSI (transporte). A NoC empregada nesse trabalho foi a SoCIN. 

Em sistemas baseados na transferência de fluxo de dados (dataflow), como em aplicações 

multimídia, a NoC precisa assegurar que a sequência correta de dados seja entregue a cada núcleo. 

Nessas situações, um circuito para sincronismo de dados é indispensável, pois o trabalho com 

dezenas de núcleos de operação síncrona requer um grande esforço no projeto. 

Para conectar núcleos em uma NoC, são necessários módulos de interface entre os núcleos e 

os roteadores da rede para empacotar e desempacotar dados, sendo estes os melhores candidatos ao 

tratamento dos problemas de sincronismo. 

A ideia principal proposta pelos autores consiste no uso de FIFOs para sincronizar os 

pacotes provenientes de diferentes fontes que possuem o mesmo destino. A modelagem da NI foi 

realizada com base em um decodificador no padrão H.264, utilizado em padrões de televisão 

digital, incluindo o SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital). Foi descrito um 

decodificador H.264 mínimo para a validação, sendo constituído dos seguintes blocos: Network 

Adaptation Layer, Parser, Entropy Decoding, Inverse Transforms, Inverse Quantization, Intra 

Prediction e Descrambler. 

Uma NI disponibiliza funcionalidades como empacotamento, desempacotamento, 

sincronismo e adaptação do protocolo de comunicação entre o núcleo e o roteador. O bloco de 

empacotamento permite que o núcleo envie pacotes para diferentes destinos, cada qual com sua 

informação de roteamento. O bloco de desempacotamento recebe os flits e os agrupa para compor a 

mensagem original, removendo as informações contidas no cabeçalho, entre elas: controle, 

roteamento e origem. Uma visão geral da NI proposta por Matos et al. (2010) é apresentada na 

Figura 14. 
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Figura 14. Visão geral da NI de Matos et al. 

Fonte: Adaptado de Matos et al. (2010). 

O bloco responsável pelo sincronismo, principal contribuição dos autores, foi projetado para 

ser expandido de maneira escalável, baseado na quantidade de núcleos origem que enviam dados 

para um mesmo núcleo destino. Para cada um dos N núcleos origem, foi instanciada uma FIFO 

estática a fim de assegurar o sincronismo no consumo de pacotes, conforme ilustra a Figura 15. 

Cada memória possui um sinal que indica a ausência de dados. Se existe pelo menos uma palavra de 

dados em cada memória e o núcleo pode processar informações, então todas as FIFOs associadas 

recebem a sinalização de leitura e entregam as palavras de dados em paralelo ao núcleo. 
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Figura 15. Visão simplificada da estrutura da NI de Matos et al. 

Fonte: Adaptado de Matos et al. (2010). 
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Para avaliar os custos da NI projetada, dois experimentos foram desenvolvidos. No primeiro, 

foi verificada a escalabilidade da interface com a variação no número de núcleos sincronizados. O 

segundo consistiu na análise do impacto quando modificada a profundidade das memórias. Os 

resultados apresentaram um aumento linear em termos de área e potência dissipada, diretamente 

relacionado ao aumento no número de FIFOs. A frequência de operação máxima sofre um pequeno 

decréscimo com o aumento da profundidade das memórias. Observa-se que, sem a solução descrita, 

o problema de sincronismo deve ser tratado por um circuito embarcado em cada núcleo. 

3.6 DISCUSSÃO 

Neste capítulo, foram descritos os trabalhos relacionados e o estado da arte sobre interfaces 

de rede para NoCs. Conforme apresentado no Quadro 2, respondendo à segunda pergunta de 

pesquisa, é possível verificar que os serviços de adaptação são os serviços base implementados 

pelas NIs, com o aumento do número de serviços oferecidos nos trabalhos mais recentes. Ressalta-

se que não foi observado em nenhum dos trabalhos o provimento de serviços funcionais. 

Quadro 2. Serviços de comunicação oferecidos pelos trabalhos relacionados 

Trabalho Ano Serviços de Comunicação 

Adaptação Relógio Rede Funcionais 

Singh et 

al. 

2006 Interfaceamento 

Empacotamento 

Desempacotamento 

   

Ferrante, 

Medardoni 

e Bertozzi 

2008 Interfaceamento 

Empacotamento 

Desempacotamento 

   

Ebrahimi 

et al. 

2009 Interfaceamento 

Empacotamento 

Desempacotamento 

 Reordenamento de 

Pacotes 

 

Attia et al. 2010 Interfaceamento 

Empacotamento 

Desempacotamento 

 Controle de Fluxo  

Matos et 

al. 

2010 Interfaceamento 

Empacotamento 

Desempacotamento 

Sincronismo 

de Pacotes 

Controle de Fluxo  

Este 

trabalho 

2012 Interfaceamento 

Empacotamento 

Desempacotamento 

 Controle de Fluxo 

Controle de 

Integridade 

Baixa Potência 
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No Quadro 3, observa-se que cada NI é compatível com um único padrão de comunicação 

(não havendo um padrão comum). O custo gerado na utilização dessas interfaces foi medido pela 

área de silício e pela potência dissipada, já o desempenho foi expresso com base na frequência de 

operação máxima atingida e no impacto causado pelas NIs na latência de comunicação. 

Quadro 3. Padrões de interconexão e métricas utilizadas na avaliação dos trabalhos 

relacionados 

Trabalho Ano Barramento NoC Métricas 

Custo Desempenho 

Singh et al. 2006 Proprietário Proprietária Área Frequência de Operação 

Ferrante, 

Medardoni e 

Bertozzi 

2008 OCP xpipes Área Frequência de Operação 

Ebrahimi et 

al. 

2009 AMBA AXI Proprietária Área Latência 

Attia et al. 2010 AMBA AHB Proprietária Área 

Potência 

Latência 

Matos et al. 2010 Proprietário SoCIN Área 

Potência 

Frequência de Operação 

Este 

trabalho 

2012 Avalon 

(Extensível) 

SoCIN Área 

Potência 

Frequência de Operação 

 

A base teórica apresentada no capítulo anterior e os trabalhos discutidos neste capítulo 

serviram de referência para o desenvolvimento da interface de rede proposta neste trabalho. A 

interface busca prover os serviços comumente empregados pelos núcleos mais utilizados em SoCs, 

diferenciando-se pela natureza extensível do seu desenvolvimento, de modo a facilitar a integração 

de novos serviços e a adaptação a diferentes barramentos de comunicação. O projeto e o 

desenvolvimento da interface proposta são descritos no próximo capítulo. 
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4  INTERFACE DE REDE GENÉRICA PARA A SOCIN 

Esta dissertação teve como objetivo geral investigar os serviços de comunicação necessários 

a aplicações para SoCs e desenvolver interfaces de rede para interconexão de núcleos por meio da 

NoC SoCIN. Para o desenvolvimento de tais interfaces, foi necessária uma análise dos serviços de 

comunicação comumente utilizados por núcleos (disponibilizados por padrões de comunicação) e o 

suporte por parte das NoCs. 

Neste capítulo, é apresentado o desenvolvimento de uma interface de rede genérica para uso 

com a NoC SoCIN. São detalhados os serviços de comunicação propostos para a interface e são 

apresentados o projeto e a implementação da interface de rede. A Seção 4.1 apresenta os serviços de 

comunicação propostos para a interface de rede, cuja arquitetura é descrita na Seção 4.2. Para 

suportar os serviços propostos, foi necessário fazer modificações no pacote original da rede SoCIN 

e esse novo formato de pacote é descrito na Seção 4.3. A Seção 4.4 descreve a organização interna 

da interface e a Seção 4.5 descreve a sua implementação. A Seção 4.6 apresenta os resultados de 

implementação e, concluindo, a Seção 4.7 apresenta as considerações finais do capítulo. 

4.1 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

A interface de rede (ou NI – Network Interface) proposta busca prover não apenas serviços 

relacionados à adaptação, presente em todos os trabalhos levantados, mas principalmente permitir 

que novas facilidades sejam adicionadas à interface pelo uso de uma arquitetura modular e em 

camadas. Por conta dessas características, a interface de rede proposta foi denominada XIRU
2
 

(acrônimo da expressão: eXtensible InteRface Unit). 

Com a análise prévia dos serviços de comunicação em nível de núcleo e de rede, foi possível 

efetuar relações entre os serviços de comunicação necessários pelos núcleos a fim de definir um 

conjunto de serviços a serem oferecidos pela XIRU. Nesta seção, são apresentados os serviços que 

compõem a interface de rede proposta. 

                                                 

 

 

 
2
 “Substantivo, masculino, singular - Significa Amigo - e vem sendo utilizado como se fosse da língua portuguesa em 

todo o sul do Brasil, mas é indígena, provavelmente do tronco guarani”. 

(Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/xirú/). 

http://www.dicionarioinformal.com.br/xirú/
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4.1.1  Serviços de Adaptação 

A interface de rede XIRU foi definida para oferecer os serviços básicos de adaptação  nas 

camadas Específica (interfaceamento) e Genérica (empacotamento e desempacotamento), com 

possibilidade de comunicação direta entre interfaces mestre e escravo (independência de 

barramento) e facilidades para adaptação a diferentes padrões de comunicação de núcleos. Sua 

especificação foi realizada levando em consideração as características de comunicação e sinais 

comumente encontrados nos padrões de barramento OCP, AMBA AHB, AMBA AXI, Avalon e 

CoreConnect. 

4.1.2  Serviços de Rede 

Dentre os serviços de rede selecionados para a interface, destaca-se o atendimento a 

transações básicas de leitura e de escrita, bem como a realização de transações em rajadas (prevista 

para versões futuras). Para viabilizar o uso de algoritmos de roteamento adaptativos pela NoC, 

previu-se, também,  a futura inclusão do serviço de reordenamento de pacotes. 

Outro serviço previsto foi o controle de integridade, que consiste na inclusão de um bit de 

paridade em cada flit e de um flit de checksum no terminador de cada pacote.  Tais informações 

podem ser utilizadas para verificar a integridade dos flits ao serem transferidos pela rede 

(verificação de paridade) ou do pacote a ser entregue à interface de rede destino (verificação de 

checksum), o que viabiliza a implementação de diferentes técnicas de tolerância a faltas em nível de 

enlace, como as experimentadas por Veiga e Zeferino (2010). Nesta versão da interface, foi 

implementado o controle de integridade em nível de flit (paridade), sendo que o controle de 

integridade em nível de pacote (checksum) será implementado em uma versão futura. 

Além desses serviços, foi previsto o suporte a algumas técnicas de QoS para a SoCIN 

experimentadas por Berejuck e Zeferino (2009). As técnicas utilizadas consistem na classificação 

de fluxo de dados de tempo real (ex. interrupção) e de não tempo real (ex. transferência de 

arquivos) para que estes possam ser tratados de forma diferenciada pelos roteadores da rede, bem 

como o suporte ao chaveamento de circuito baseado em pacotes. Tais serviços já foram 

implementados em um roteador com QoS na versão da rede denominada SoCIN-Q (BEREJUCK e 

ZEFERINO, 2009). 
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4.1.3  Serviços Funcionais 

A classe de serviços funcionais adiciona novas características ao sistema. Uma das técnicas 

utilizadas para o provimento de serviços funcionais é o uso de informação em banda lateral, que 

consiste na transmissão de informações adicionais referentes aos dados transitados no momento. 

Com o uso dessa técnica, é possível prover funções adicionais e, dentre as possíveis, pretende-se 

suportar técnicas já experimentadas em projetos realizados previamente no grupo de pesquisa ao 

qual este trabalho está vinculado. 

Com relação a serviços funcionais, foi oferecido e implementado na camada Rede o suporte 

a uma técnica de redução da potência dinâmica dissipada, baseada na codificação dos dados 

transferidos por um pacote com o objetivo de reduzir a taxa de chaveamento entre flits sucessivos. 

A técnica selecionada foi a bus invert (STAN; BURLESON, 1995), na qual todos os bits de um flit 

são invertidos se o número de bits chaveando (mudando de estado) entre este flit e o previamente 

enviado for maior ou igual a 50% dos bits da palavra. Esta técnica foi experimentada por Bruch 

(2011).  

4.2 ARQUITETURA DA INTERFACE DE REDE 

A arquitetura da interface de rede XIRU é baseada na divisão apresentada por Bertozzi 

(2006), denominadas back-end e front-end, com sua estrutura dividida em três camadas distintas 

(Específica, Genérica e de Rede), como apresentado na Figura 16 e descrito nas subseções a seguir. 

Front-End

Back-End

Núcleo

Específica

Genérica

Rede

Roteador

Interface 

de Rede

 

Figura 16. Visão simplificada da NI proposta 
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4.2.1  Camada Específica 

A camada Específica da XIRU efetua a comunicação direta com o núcleo, provendo o 

serviço de interfaceamento. Esta camada oferece suporte a núcleos de duas naturezas distintas: 

núcleos mestre (inicializadores) e núcleos escravo (alvos). Nesta camada, são implementadas as 

adaptações específicas ao padrão de comunicação do núcleo associado. Nesta primeira versão, 

escolheu-se o barramento Avalon como interface de núcleo para viabilizar a realização de testes 

físicos e por simulação em FPGAs da Altera utilizando os seus ambientes de desenvolvimento 

integrado (Quartus II, Qsys e NIOS II EDS). A escolha desse padrão de barramento foi devido à 

busca de compatibilidade com núcleos já descritos e à familiaridade do grupo de pesquisa com as 

ferramentas disponibilizadas pela Altera. 

A principal característica da camada específica é manter a independência de barramento, ou 

seja, a compatibilidade na comunicação entre núcleos mestre e escravo diretamente (Figura 17.a) ou 

na presença de um barramento ou Rede-em-Chip (Figura 17.b). 
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ADDR
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DATA 

(REQ)

DATA 

(RESP)

 

Mestre
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(RESP)

Escravo

ADDR
TYPE 

(REQ)

TYPE 

(RESP)

DATA 

(REQ)

DATA 

(RESP)

Rede-em-Chip

 

(a) (b) 

Figura 17. Comunicação entre núcleos: (a) direta; e (b) via rede-em-chip/barramento 

Fonte: Adaptado de Zeferino (2003). 

4.2.2  Camada Genérica 

A camada Genérica corresponde à camada intermediária da arquitetura da XIRU, atuando 

entre a camada Específica e a camada Rede. Os principais serviços oferecidos nesta camada 

consistem no empacotamento e desempacotamento de dados, comunicando-se com a camada 
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Específica por meio de um protocolo de comunicação definido neste trabalho. Tal protocolo é 

baseado no acesso a um espaço de endereçamento em memória. A comunicação com a camada 

Rede é feita por meio da troca de pacotes. 

A camada Genérica possui duas variações distintas (mestre e escravo) assim como na 

camada Específica, sendo que cada variação possui seu próprio caminho de dados e controle para o 

envio e recepção de informações. 

4.2.3  Camada Rede 

A camada Rede da XIRU comunica-se com a camada Genérica e com o roteador da NoC. 

Nesta camada, ocorre o armazenamento temporário de pacotes em buffers do tipo FIFO. Na 

presente versão da interface, foram implementados os seguintes serviços: 

 Diferenciação de fluxos; 

 Controle de integridade em nível de flit; e 

 Codificação de barramento. 

Para as próximas versões, são sugeridas as implementações dos seguintes serviços: 

 Transferência em rajadas; 

 Reordenamento de pacotes; 

 Suporte ao chaveamento por circuitos baseado em pacotes; e 

 Controle de integridade em nível de pacote (checksum). 

4.3 FORMATO DO PACOTE 

Para oferecer os serviços previstos, foram realizadas modificações no formato de pacote da 

rede SoCIN, partindo das suas versões anteriores. A Figura 18 apresenta o formato original de 

pacote da rede SoCINfp (versão da rede SoCIN com extensões de parametrização), proposta por 

Zeferino, Santo e Susin (2004). Nesse formato, para o enquadramento do pacote, são utilizados dois 

bits de propósito específico, que sinalizam início de pacote (bop – begin-of-packet), carga útil 

(payload) e fim de pacote (eop – end-of-packet). O início de pacote é constituído do cabeçalho da 
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mensagem, contendo as informações para uso em níveis acima da camada de rede (HLP – High 

Level Protocol) e informações de roteamento (RIB – Routing Information Bits), ou seja, 

coordenadas x e y do destinatário do pacote. Os demais flits do pacote compõem a carga útil 

(Payload), sendo que o último flit da carga útil é também o delimitador de fim de pacote 

(terminador ou Trailer). 

0 1 RIB.x RIB.yHLP

Payload0 0

1 0 Trailer

m bitsbopeop

n bits

z flits

 

Figura 18. Cabeçalho e estrutura do pacote da SoCINfp 

Fonte: Adaptado de Zeferino, Santo e Susin (2004). 

Visando o suporte à QoS na SoCIN, Berejuck e Zeferino (2009) propuseram uma versão da 

NoC, denominada SoCIN-Q, cujo formato de pacote é ilustrado na Figura 19. Nesta estrutura, parte 

dos bits do pacote original é alocada para prover três técnicas distintas de QoS. O mecanismo de 

envelhecimento contabiliza o tempo do pacote na rede no campo AGE. A diferenciação das classes 

de tráfego, representada pelo campo CLS, rotula os pacotes para que sejam encaminhados a canais 

virtuais distintos para implementação de diferenciação de serviços nos roteadores. Por fim, a técnica 

de chaveamento de circuitos baseada em pacotes é dada pela alocação e liberação de recursos de 

roteamento comandadas pelo campo CMD. 

0 1 Reserved

Payload0 0

1 0 Trailer

m bitsbopeop

n bits

z flits

Xdest YdestXsrc YsrcCMDCLSAGE

QoS

 

Figura 19. Cabeçalho e estrutura do pacote da SoCIN-Q 

Fonte: Adaptado de Berejuck e Zeferino (2009). 
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Com o objetivo de oferecer suporte aos serviços previstos neste trabalho, foi especificada 

uma nova estrutura de pacote para uso na SoCIN. Nesta nova versão de formato do pacote, também 

foi considerado o suporte a endereçamento em um espaço tridimensional para futura implementação 

de topologia em malha 3D. Além disso, para suportar a inclusão de novos serviços, adotou-se a 

possibilidade de extensão do cabeçalho do pacote. A Figura 20 ilustra o novo formato de cabeçalho 

e a estrutura do pacote a ser utilizado na SoCIN juntamente da interface de rede XIRU. Os campos 

destacados com sombreamento referem-se àqueles que podem ser processados pelo roteador, 

conforme os serviços de QoS suportados e a dimensão da rede (2D ou 3D). 
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Frame.BOP

Frame.EOP

Parity

SEQ

 

Figura 20. Cabeçalho e estrutura do pacote propostos para a SoCIN 

Além do suporte a uma NoC com topologia tridimensional, por meio dos campos adicionais 

de roteamento Zdst, Zsrc, Xtsv e Ytsv
3
, a estrutura de pacote proposta suporta a extensão de cabeçalho 

e os seguintes serviços: 

 Chaveamento por circuitos baseado em pacotes (campo CMD); 

 Diferenciação de fluxos RT/nRT e com a distinção entre pacotes de requisição e de 

resposta (campo CLS); 

 Até 8 tipos de operação (campo OPC); 

                                                 

 

 

 
3
 Numa rede com topologia em malha tridimensional, os planos bidimensionais são interconectados por estruturas 

chamadas TSVs (Through-Silicon Vias). No formato de pacote proposto, o par de coordenadas Xtsv e Ytsv serve para 

identificar o TSV a ser utilizado para rotear o pacote de um plano a outro. 



59 

 

 Suporte à identificação de threads (campo THID); 

 Sinalização de habilitação de bytes (campo BE); 

 Suporte à identificação de ordem de pacotes (campo SEQ); 

 Controle de integridade em nível de flit (bit de paridade) e de pacote (flit checksum); e 

 Codificação bus invert (Payload invertido sinalizado nos bits de frame). 

A diferenciação de fluxos, realizada por meio do campo CLS, aloca canais virtuais distintos 

para requisições (REQ) e respostas (RESP), com 4 níveis de prioridade (RT0, RT1, nRT0, nRT1). 

A codificação do campo CLS é apresentada no Quadro 4. 

Quadro 4. Codificação do campo CLS para requisições e respostas 

CLS Definição Prioridade 

0 0 0 Requisição com sinalização RT0 

0 0 1 Requisição com fluxo de dados RT1 

0 1 0 Requisição com acesso à memória nRT0 

0 1 1 Requisição com transferência em bloco nRT1 

1 0 0 Resposta com sinalização RT0 

1 0 1 Resposta com fluxo de dados RT1 

1 1 0 Resposta com acesso à memória nRT0 

1 1 1 Resposta com transferência em bloco nRT1 
 

O conjunto de operações propostos foi codificado com base no padrão OCP (OCP-IP 

ASSOCIATION, 2009, p. 15) e o tipo de transação (REQ ou RESP), de acordo com o Quadro 5 e o 

Quadro 6. Diversos códigos são reservados para implementações futuras. 

Quadro 5. Codificação do campo OPC para pacotes de requisição 

OPC Comando Mnemônico 

0 0 0 Idle IDLE 

0 0 1 Write WR 

0 1 0 Read RD 

0 1 1 Reservado Reservado 

1 0 0 Reservado Reservado 

1 0 1 Reservado Reservado 

1 1 0 Reservado Reservado 

1 1 1 Reservado Reservado 
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Quadro 6. Codificação do campo OPC para pacotes de resposta 

OPC Comando Mnemônico 

0 0 0 No response NULL 

0 0 1 Data valid/accept DVA 

0 1 0 Request failed FAIL 

0 1 1 Response error ERR 

1 0 0 Reservado Reservado 

1 0 1 Reservado Reservado 

1 1 0 Reservado Reservado 

1 1 1 Interrupt IRQ 
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4.4 ORGANIZAÇÃO INTERNA 

 As interfaces disponibilizadas são das naturezas mestre e escravo e divididas em camadas 

(Específica, Genérica e Rede). A Figura 21 ilustra o diagrama de blocos geral da interface de rede 

proposta. As diferenças entre as interfaces mestre e escravo são mínimas (e não estão ilustradas na 

Figura 21). 

Lógica de Adaptação

DesempacotadorEmpacotadorControle

CI

CB

Controle

CF

FIFO

CI

CB

CF

Específica

Genérica

Rede

Núcleo

Roteador

FIFO

Front-End

Back-End

 

Figura 21. Diagrama de blocos da interface de rede proposta 

A camada Específica é constituída por uma lógica combinacional e unidades de controle que 

realizam a adaptação entre a interface do núcleo (ex. barramento Avalon) e um barramento 

genérico. É a única camada diretamente dependente do padrão de barramento empregado pelo 

núcleo. 
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A camada Genérica é composta pelos módulos Empacotador e Desempacotador (com suas 

respectivas unidades de controle). O módulo Empacotador possui uma tabela de roteamento (não 

ilustrada na Figura 21) que mapeia os endereços de um espaço de endereçamento de 32 bits em 

endereços de rede. Este é responsável por empacotar os dados, construindo o cabeçalho e 

serializando os flits do pacote. O módulo Desempacotador realiza o processo inverso, extraindo o 

cabeçalho e deserializando os flits do pacote. 

A camada Rede possui as FIFOs de envio e de recepção que armazenam temporariamente os 

pacotes transferidos. Esta também inclui os módulos de Controle de Integridade (CI), Codificação 

de Barramento (CB) e Controle de Fluxo (CF). Os módulos CI constituem-se em unidades de 

cálculo de paridade (utiliza-se paridade par), sendo que no lado da recepção é feita a verificação da 

paridade e a sinalização de erro (o flit com erro recebe um marcador que indica essa condição). Os 

módulos CB realizam a codificação (no envio) e a decodificação (na recepção) de flits aplicando-se 

a técnica bus invert. Os módulos CF lidam essencialmente com o controle de fluxo em nível de flit, 

implementando as mesmas técnicas adotadas na rede (controle de fluxo baseado em créditos ou 

handshake). No entanto, cabe ressaltar que a rede SoCIN permite que diferentes técnicas de 

controle de fluxo sejam adotadas nas conexões dos núcleos com os roteadores e nas conexões entre 

os roteadores. 

Um núcleo é conectado à interface de rede por meio de uma camada Específica, sendo que 

cada padrão de barramento adaptado possui sua própria camada Específica (nesta versão foi 

implementada a camada Específica para o barramento Avalon). O protocolo utilizado para a 

comunicação entre a camada Específica e a camada Genérica foi baseado na interface do 

processador MIPS, pelo mapeamento de faixa de memória para comunicação com dispositivos 

externos. A escolha dessa arquitetura do MIPS se dá pela familiaridade e estudos prévios realizados 

pelo grupo de pesquisa sobre esse processador. 

4.5 IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta seção, são discutidos aspectos referentes à implementação da interface de rede, a qual 

foi descrita em VHDL e sintetizada para a tecnologia de dispositivo lógico programável FPGA 

utilizando-se o ambiente de desenvolvimento Quartus II versão 12.0 da Altera. A discussão a seguir 

inicia-se com a camada Rede, com posterior descrição das implementações das camadas Genérica e 

Específica. As implementações são ilustradas por diagramas RTL pós-síntese gerados pela 
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ferramenta Quartus II. A geração do sistema foi baseada no conjunto de parâmetros ajustáveis da 

entidade principal do projeto, conforme apresentado no Quadro 7. 

-- XIRU Parameters 
p_XIRU_SPC       : string  := "AVALON"; -- "AVALON" 
p_XIRU_TYPE      : string  := "MASTER"; -- "MASTER" or "SLAVE" 
p_SPC_ADDR_WIDTH : natural := 16;       -- Specific Address Width 
p_SPC_DATA_WIDTH : natural := 32;       -- Specific Data Width 
p_X_SRC          : natural := 0;        -- NoC X-Address 
p_Y_SRC          : natural := 0;        -- NoC Y-Address 
p_Z_SRC          : natural := 0;        -- NoC Z-Address 
p_FIFO_TYPE      : string  := "RING";   -- NONE, SHIFT, RING or ALTERA 
p_DEPTH          : integer := 4;        -- number of positions 
p_LOG2_DEPTH     : integer := 2;        -- log2 of the number of positions 
p_FC_TYPE        : string  := "CREDIT"; -- CREDIT or HANDSHAKE 
p_CREDIT         : integer := 4;        -- maximum number of credits 
p_RT_SIZE        : natural := 4;        -- size of the routing table 
p_RT             : t_TABLE := ((16#0000#, 16#3FFF#, 0, 0, 0, p_CLS_NRT0), 
                               (16#4000#, 16#7FFF#, 1, 0, 0, p_CLS_NRT1), 
                               (16#8000#, 16#BFFF#, 0, 1, 0, p_CLS_RT0 ), 
                               (16#C000#, 16#FFFF#, 1, 1, 0, p_CLS_RT1 )) 

Quadro 7. Conjunto de parâmetros da XIRU 

Os parâmetros p_XIRU_SPC e p_XIRU_TYPE indicam qual é a camada específica utilizada 

(apenas Avalon disponível na versão inicial) e a sua natureza (mestre ou escravo), respectivamente. 

A largura do endereço (p_SPC_ADDR_WIDTH) e a largura de dados (p_SPC_DATA_WIDTH) também são 

parâmetros ajustáveis relativos à camada Específica. O endereço de rede da interface é atribuído 

pelas diretivas p_X_SRC, p_Y_SRC e p_Z_SRC, enquanto que os parâmetros relacionados à 

memorização na camada Rede são definidos pelos parâmetros da FIFO (p_FIFO_TYPE, p_DEPTH e 

p_LOG2_DEPTH) e do controle de fluxo (p_FC_TYPE e p_CREDIT). Por fim, são apresentados os 

parâmetros que definem o tamanho da tabela de roteamento (p_RT_SIZE) e a própria tabela (p_RT), 

contendo as seguintes informações ordenadas: início da faixa de memória associada, término da 

faixa de memória associada, endereço no eixo X, endereço no eixo Y, endereço no eixo Z e classe 

de tráfego. 

4.5.1  Camada Rede 

O módulo correspondente à camada Rede (identificada pelo prefixo net) é composto de 

unidades de envio e recepção de pacotes, denominadas net_snd e net_rcv, respectivamente 

(Figura 22). 
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Figura 22. Camada Rede: blocos de envio e recepção 

A unidade de envio de dados realiza o armazenamento, a codificação bus invert, o cálculo de 

paridade e a injeção de pacotes na rede. Conforme pode ser visto na Figura 23, sua estrutura é 

composta de uma FIFO para a memorização temporária (u_FIFO), um codificador de barramento 

(u_BUSINV), um controle de fluxo de saída (u_OFC) e um gerador de paridade (u_PAR). 

 

Figura 23. Camada Rede: unidade de envio 

A unidade de recepção realiza a extração de pacotes da rede, a decodificação do barramento, 

o cálculo e a verificação de paridade, seguidos do armazenamento temporário em uma fila de 

recepção. A Figura 24 apresenta o caminho de dados que inclui os blocos de decodificação de 

barramento (u_BUSINV), controle da integridade (u_PAR), armazenamento em memória 

(u_FIFO_DATA e u_FIFO) e controle de fluxo de entrada (u_IFC). 
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Figura 24. Camada Rede: unidade de recepção 

4.5.2  Camada Genérica 

O módulo correspondente à camada Genérica pode ser de duas naturezas distintas, mestre ou 

escravo, cada qual com seu próprio caminho de dados e unidade de controle. A Figura 25 ilustra as 

unidades responsáveis pelo empacotamento e desempacotamento em uma unidade do tipo mestre, 

incluindo um par Controle – Caminho de dados para cada unidade (Empacotador e 

Desempacotador). 

 

Figura 25. Camada Genérica: unidade mestre 

Para o empacotamento na unidade mestre, a injeção dos flits realizada pela unidade de 

controle é dada na seguinte ordem: 

1. Cabeçalho com informações de roteamento; 

2. Cabeçalho estendido com informações para protocolos de níveis superiores e requisição; 

3. Endereço do destinatário; 
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4. Uma ou mais palavras de dados; e 

5. Terminador de pacote. 

O desempacotamento na unidade mestre é baseado nas respostas provenientes de um 

escravo, sendo ejetadas da rede na seguinte ordem: 

1. Cabeçalho estendido para decodificação dos comandos de respostas; 

2. Uma ou mais palavras de dados; e 

3. Terminador de pacote. 

A Figura 26 apresenta as estruturas utilizadas para efetuar o empacotamento e 

desempacotamento em uma unidade do tipo escravo. 

 

Figura 26. Camada Genérica: unidade escravo 

O controle utilizado para a injeção dos flits de resposta, provenientes de uma unidade 

escravo, é ordenado da seguinte maneira: 

1. Cabeçalho com informações de roteamento; 

2. Cabeçalho estendido com informações para protocolos de níveis superiores e resposta; 

3. Uma ou mais palavras de dados; e 

4. Terminador de pacote. 

O desempacotamento na unidade escravo atende às solicitações provenientes de um mestre, 

coletando as informações dos flits na seguinte ordem: 

1. Cabeçalho estendido para decodificação dos comandos de requisição; 
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2. Endereço do destino; 

3. Uma ou mais palavras de dados; e 

4. Terminador de pacote. 

4.5.3  Camada Específica – Barramento Avalon 

Para a descrição da camada Específica correspondente ao barramento Avalon, foi 

desenvolvido um sistema de mapeamento de memória semelhante ao empregado no MIPS para a 

definição do protocolo de comunicação (Figura 27). Tal sistema consiste de uma instância do 

processador Nios II atuando como mestre e dispositivos de entrada/saída paralelos como escravos 

(chaves e leds). 

NI Slave

Sistema Operacional

Programa

Entrada/Saída

Dados Dinâmicos

Pilha

Dados Estáticos NI Slave

NI Master

CPU

 

Figura 27. Mapeamento de memória para comunicação com dispositivos externos em uma NoC 

A Figura 28 ilustra a interface mestre do barramento Avalon. A unidade escravo atribuída 

corresponde a um módulo de comunicação externo, sendo a esta atribuída uma faixa de endereços 

acessados pelo processador para realizar solicitações de leitura e escrita simples em um modelo 

inicial. 
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Figura 28. Camada Específica: unidade mestre 

A unidade escravo atribuída neste sistema é constituída de um tradutor de solicitações e 

respostas entre o barramento Avalon e o protocolo definido entre as camadas Específica e Genérica, 

conforme ilustrado na Figura 29. 
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Figura 29. Camada Específica: unidade escravo 

Para verificar a integração e a síntese das unidades, foi desenvolvido um sistema básico na 

ferramenta Qsys, presente no Quartus II, instanciando um processador Nios II para atuar como 

mestre e uma unidade da XIRU configurada como interface desse núcleo. Os apêndices da 

dissertação apresentam diagramas RTL da síntese dos blocos da XIRU, bem como do roteador 

ParIS e do processador MIPS implementado. 

4.6 RESULTADOS 

4.6.1  Síntese 

A fim de verificar a integração e os custos da interface disponibilizada, cada modelo foi 

testado e validado na ferramenta de síntese disponibilizada pelo Quartus II tendo como dispositivo 

alvo o FPGA EP2C35F672C6, da família Cyclone II. Foi comparado o custo de uma instância da 

XIRU (xiru), do tipo Avalon mestre, com dois blocos empregados neste projeto: o roteador ParIS 

(paris), a estrutura principal da SoCIN, e o processador MIPS (mips). A instância do MIPS, descrito 

neste trabalho para a padronização da comunicação intercamadas, possui as seguintes 
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características: organização multiciclo, suporte a 11 instruções
4
 e 31 registradores. Foi sintetizada 

apenas a CPU do processador, sem as memórias de instrução e de dados. 

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos custos em circuitos combinacionais, representados por 

Look-Up Tables (LUTs), em circuitos sequenciais, representados por Flip-Flops (FFs) e frequência 

máxima de operação (Fmax). 

Tabela 1. Comparativo dos custos dos blocos funcionais em FPGA 

Componente LUTs FFs Fmax (MHz) 

mips 1.816 1.230 94,38 

paris 918 800 164,74 

xiru 566 436 253,49 
 

Verificou-se que, entre os componentes sintetizados, o mips apresentou o maior consumo 

tanto em lógica sequencial como combinacional e a menor frequência máxima de operação, 

enquanto que a instância da interface proposta (xiru) apresentou o menor número de componentes 

lógicos e a maior frequência de operação. Desses resultados, pode-se observar que a xiru responde 

por cerca de 17% dos recursos consumidos por um nodo formado por esses 3 componentes. 

Posteriormente, foi efetuada a síntese dos blocos mencionados para a tecnologia ASIC de 

90nm, utilizando a ferramenta Design Compiler da Synopsys com a biblioteca saed90nm_typ. 

Como resultado, obteve-se a área de silício expressa em µm² e a frequência máxima de operação. 

Após, para a obtenção da potência dissipada, fixou-se a frequência de operação em 80 MHz 

(frequência máxima do mips). A Tabela 2 apresenta os resultados de área, número de portas lógicas
5
 

equivalentes, frequência máxima de operação e potência dissipada para cada um dos componentes. 

                                                 

 

 

 
4
 Instruções implementadas: AND, OR, ADD, SUB, J, BEQ, ADDI, ORI, LUI, LW e SW. 

5
 O número aproximado de portas lógicas foi determinado pela razão entre a área do componente e a área da porta 

lógica básica utilizada pela tecnologia-alvo. Na biblioteca saed90nm_typ, corresponde a uma porta NAND2, com área 

de 5,5296 µm². 
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Tabela 2. Comparativo dos custos dos blocos funcionais em ASIC 

Componente Área (µm²) Portas Lógicas Fmax (MHz) Potência (µW) 

mips 88.058,46 15.925 80,00 536,56 

paris 47.905,37 8.664 218,34 947,42 

xiru 27.278,70 4.934 139,66 447,52 
 

De forma similar, observa-se que a área ocupada pela xiru é cerca de 17% da área ocupada 

por um nodo integrando os 3 componentes. Com relação à potência, verificou-se que a interface 

xiru possui a menor dissipação dentre os componentes, enquanto que a instância do roteador paris 

apresentou os valores mais elevados. Esse resultado se deve, principalmente, ao grande número de 

portas de entrada e saída presentes na instância do roteador e à distribuição do circuito gerado pela 

ferramenta. 

Utilizando a classificação proposta por Bertozzi (2006) para agrupar as camadas inferiores 

(Rede e Genérica) em backend e a superior (Específica) em frontend, verifica-se, conforme 

apresentado na Tabela 3, que o backend responde pela maior parte da área consumida pela 

interface. A unidade frontend não sofreu grandes adaptações devido à compatibilidade do 

barramento Avalon com o utilizado na definição do protocolo (acesso à memória do MIPS). Tal 

análise pode ser comprovada com a classificação dos recursos por camadas (Tabela 4), na qual é 

possível observar que a camada Rede (network) é a que demanda mais recursos da interface. 

Tabela 3. Distribuição dos recursos da XIRU na classificação de Bertozzi (2006) 

Componente LUTs (%) FFs % Área % 

frontend 0,20 0,47% 0,49% 

backend 99,80% 99,53% 99,51% 
 

 

Tabela 4. Distribuição dos recursos da XIRU na classificação em camadas 

Componente LUTs % FFs % Área % 

specific 0,45% 0,37% 0,49% 

generic 13,57% 24,02% 23,56% 

network 85,98% 75,61% 75,95% 
 

A Tabela 5 apresenta os custos relacionados a cada serviço implementado na XIRU, na qual 

é possível observar que os serviços da camada Rede são os de maior necessidade de recursos. 

Percebe-se ainda, que o serviço com maior demanda de lógica combinacional é a codificação de 
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barramento, com aproximadamente metade dos recursos consumidos, enquanto que a memorização 

responde por 2/3 da lógica sequencial. Os resultados de síntese obtidos são referentes a uma NI com 

os parâmetros mínimos de configuração (Quadro 7) com buffers de profundidade equivalente aos 

valores tipicamente utilizados nos roteadores da rede. Contudo, deve-se observar que a interface 

deve ser dimensionada de acordo com as necessidades da aplicação associada. Por exemplo, 

Tedesco, Calazans e Moraes (2008) realizaram um estudo relativo ao dimensionamento dos buffers 

da interface dos núcleos com a rede e apontaram que aplicações multimídia requerem buffers de 

desacoplamento com profundidade da ordem de centenas a alguns milhares de flits para minimizar a 

flutuação (jitter) em fluxos de comunicação de televisão digital (estes com pacotes constituídos por 

500 a 1500 flits). 

Tabela 5. Distribuição dos recursos da XIRU relacionados aos serviços 

Camada Serviço LUTs % FFs % Área % 

Específica Adaptação 0,46% 0,37% 0,49% 

Genérica 
Empacotamento 6,71% 16,32% 15,56% 

Desempacotamento 6,86% 7,69% 8,19% 

Rede 

Codificação de Barramento 48,48% 8,82% 17,48% 

Controle de Integridade 3,35% 0,00% 3,13% 

Controle de Fluxo 1,37% 0,76% 1,23% 

Memorização 32,77% 66,04% 53,92% 
 

Para a validação da interface descrita, foram simuladas operações de escrita e de leitura 

provenientes de um núcleo do tipo Avalon mestre. A Figura 30 apresenta o diagrama de formas de 

onda de simulação para uma operação de escrita, incluindo apenas os sinais da interface de rede 

associados a essa operação, além de um contador de ciclos decorridos (cycle) para auxiliar na 

discussão. A simulação inclui os seguintes eventos: 

 Ciclo 2: A operação de escrita é iniciada com a ativação dos sinais chipselect, 

begintransfer e write pelo mestre do barramento em conjunto com a definição do 

endereço destino (address = 0xAAAA) e do dado a ser escrito (writedata = 

0xFFFFFFFF); 

 Ciclo 3: A interface de rede inicia a construção de um pacote de requisição de escrita 

constituído por dois flits de cabeçalho, um flit com o endereço destino e um flit com o 

dado; e 

 Ciclos 4 a 7: O pacote é injetado pelo canal de saída (OUT).  
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Figura 30. Diagrama de formas de onda para uma operação de escrita 
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A partir do início da operação de escrita (Ciclo 2) e até o momento em que o pacote é 

montado e escrito no buffer de saída
6
 (Ciclo 6), a interface de rede ativa o sinal 

waitrequest˜result a fim de evitar que uma nova operação seja iniciada pelo mestre. Quando 

este sinal é desativado, o sinal de escrita é baixado pelo mestre, habilitando-o a iniciar uma nova 

operação. 

A Figura 31 apresenta o diagrama de formas de onda para uma operação de leitura, 

incluindo apenas os sinais associados a esta operação. A operação é realizada seguindo os eventos 

abaixo: 

 Ciclo 2: A operação de leitura é iniciada com a ativação dos sinais chipselect, 

begintransfer e read pelo mestre do barramento Avalon em conjunto com a definição 

do endereço destino (address = 0xAAAA); 

 Ciclo 3: A interface de rede inicia a construção de um pacote de requisição de leitura 

constituído por dois flits de cabeçalho e um flit com o endereço destino; 

 Ciclos 4 a 6: O pacote de requisição de leitura é injetado pelo canal de saída (OUT); 

 Ciclos 9 a 11: o pacote de resposta da leitura, com dois flits de cabeçalho e um flit de 

dado é recebido pela interface de rede pelo canal de entrada (IN); e 

 Ciclo 12: o dado recebido é entregue ao mestre pelo sinal readdata˜result. 

Os sinais da operação de leitura (read e waitrequest˜result) mantêm-se ativos até que o 

dado lido seja recebido e entregue ao mestre. No diagrama apresentado, não é levada em 

consideração a latência da rede para encaminhamento dos pacotes de requisição e resposta. 

  

                                                 

 

 

 
6
 Na figura, é observada a escrita do pacote na porta de saída, a qual é concluída no Ciclo 7. Porém, a escrita do pacote 

no buffer de saída ocorre no ciclo anterior. 
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Figura 31. Diagrama de formas de onda para uma operação de leitura 

  



76 

 

4.7 ESTIMATIVA DE DESEMPENHO 

A interface de rede consome 2 ciclos entre o início de uma operação de escrita ou de leitura 

e a injeção do pacote de requisição na rede. Já no lado da recepção, esta consome 1 ciclo entre o 

recebimento do terminador do pacote e a entrega do dado recebido no núcleo.  

Já a latência da rede para envio de um pacote com N flits entre dois nodos separados por D 

roteadores, é dada por (1), considerando a rede livre de contenção e com controle de fluxo baseado 

em créditos. 

13 ×D+N=LatênciaNoC  (1) 

Dessa forma, as latências mínimas para execução de operações de escrita e de leitura, entre 

dois nodos separados por D roteadores, considerando os tamanhos dos correspondentes pacotes (4 

flits para escritas e 3 flits para leituras), são dadas por (3) e (5), conforme segue. 

1)143(2 +×D++=LatênciaEscrita   (2) 

Ou seja: 

×D+=LatênciaEscrita 36  (3) 

]1)133(2[2 +×D++×=LatênciaLeitura   (4) 

Ou seja: 

×D+=LatênciaLeitura 610  (5) 

Ao considerar dois nodos separados por apenas dois roteadores (distância mínima), a 

latência mínima de uma operação de escrita é igual a 12 ciclos. Já a latência mínima de uma 
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operação de leitura, é igual a 22 ciclos, sem considerar a latência de acesso ao dado no nodo 

escravo. Portanto, a contribuição máxima da interface de rede em uma operação de escrita é igual a 

25% (= 3/12) da latência total, decaindo com o aumento da distância entre os nodos, conforme 

ilustra a Figura 32. Já em uma operação de leitura, a contribuição da interface de rede é de 27,3% (= 

6/22), também decaindo com o aumento da distância percorrida pelo pacote. 

 

Figura 32. Contribuição da interface de comunicação para a latência 

4.8 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo, foram apresentados o projeto e a implementação da interface de uma rede 

extensível para a SoCIN, a qual foi denominada XIRU – eXtensible InteRface Unit. O projeto dessa 

interface utilizou como referência os estudos descritos nos capítulos anteriores, especialmente com 

relação aos serviços de comunicação necessários aos núcleos e às características das arquiteturas de 

interfaces de rede apresentadas na literatura. A arquitetura da XIRU foi baseada em abordagem 

modular, sendo estruturada em camadas que facilitaram a implementação dos serviços propostos. 

Nesta primeira versão da XIRU, foram incluídos os serviços encontrados nas outras interfaces de 

rede (adaptação, empacotamento e desempacotamento) e serviços adicionais não oferecidos por 

essas interfaces. Além desses, foram previstos serviços para implementação nas próximas versões 

da interface de rede, conforme listado no Quadro 8. A implementação desses novos serviços será 

feita na medida em que tornarem-se disponíveis ou necessários. 
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Quadro 8. Serviços previstos para a XIRU: versão atual e trabalhos futuros 

Serviço Camada Versão Atual Trabalhos Futuros 

Adaptação ao barramento Avalon Específica ×  

Adaptação a outros barramentos e padrões Específica  × 

Empacotamento de dados Genérica ×  

Desempacotamento de dados Genérica ×  

Diferenciação de classes de tráfego Genérica ×  

Controle de integridade em nível de enlace Rede ×  

Controle de integridade em nível de pacote Rede  × 

Codificação de barramento bus invert Rede ×  

Controle de fluxo Rede ×  

Transferência em rajadas Rede  × 

Reordenamento de pacotes Rede  × 

Segurança Rede  × 
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5  CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foram estudadas características relacionadas a serviços de comunicação, 

Redes-em-Chip e interfaces de rede. O estudo foi baseado na literatura sobre NoCs e em trabalhos 

relacionados, caracterizando-se o estado da arte sobre o tema principal da dissertação. Dessa forma, 

foi possível identificar os serviços de comunicação das camadas do modelo OSI, os serviços de 

comunicação disponibilizados nas NoCs descritas na literatura e os serviços de comunicação 

utilizados por núcleos mais comumente integrados em SoCs.  

Pela análise do estado da arte, foi possível verificar que os serviços de comunicação mais 

utilizados em SoCs baseados em NoCs são os de adaptação, empacotamento e desempacotamento 

de dados. Percebe-se ainda o aumento no número de serviços suportados nos trabalhos mais 

recentes, o que motivou o projeto de uma interface de rede extensível baseada em abordagem 

modular, sendo estruturada em camadas para facilitar a implementação dos serviços de 

comunicação propostos. 

Por se tratar de um módulo extensível e parametrizável, os custos da interface de rede 

variam de acordo com os serviços empregados e a aplicação associada. Com uma configuração 

mínima, verificou-se que a camada Rede é a que apresenta os serviços de maior custo quando 

comparada com as demais (Específica e Genérica), tanto em lógica combinacional (Codificação de 

Barramento) como em lógica sequencial (Memorização). 

Dessa forma, o objetivo geral desta dissertação foi atendido com a disponibilização de uma 

interface de rede compatível com a NoC SoCIN que implementa alguns dos serviços comumente 

empregados em aplicações para SoCs. Além do objetivo geral, todos os objetivos específicos 

levantados foram cumpridos e todas as perguntas de pesquisa foram respondidas. 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

A principal contribuição desta dissertação reside na definição de uma arquitetura de 

interface de rede para a SoCIN, com características que facilitam a integração de serviços de 

comunicação. Destacam-se, ainda, a disponibilização de uma versão sintetizável da interface 

proposta e a análise dos custos associados aos diferentes serviços de comunicação implementados. 
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5.2 SUGESTÕES 

Como trabalhos futuros, propõem-se: 

 Prover o suporte a outros barramentos de comunicação descritos neste trabalho; 

 Implementar o controle de integridade em nível de pacote (checksum); 

 Disponibilizar o modelo de simulação SystemC da XIRU para futura integração ao 

ambiente BrownPepper, desenvolvido no grupo de pesquisa ao qual este projeto está 

associado; e 

 Desenvolver aplicações utilizando a SoCIN com a XIRU em FPGA de modo a 

disponibilizar um protótipo de prova de conceito.  
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APÊNDICE A – DIAGRAMA RTL DA INTERFACE XIRU 

Neste apêndice, é apresentado o diagrama de síntese RTL relativo à implementação da 

XIRU, obtido pela ferramenta Quartus II da Altera, e de acordo com os parâmetros apresentados no 

Quadro 9. 

-- XIRU Parameters 
p_XIRU_SPC       : string  := "AVALON"; -- "AVALON" 
p_XIRU_TYPE      : string  := "MASTER"; -- "MASTER" or "SLAVE" 
p_SPC_ADDR_WIDTH : natural := 16;       -- Specific Address Width 
p_SPC_DATA_WIDTH : natural := 32;       -- Specific Data Width 
p_X_SRC          : natural := 0;        -- NoC X-Address 
p_Y_SRC          : natural := 0;        -- NoC Y-Address 
p_Z_SRC          : natural := 0;        -- NoC Z-Address 
p_FIFO_TYPE      : string  := "RING";   -- NONE, SHIFT, RING or ALTERA 
p_DEPTH          : integer := 4;        -- number of positions 
p_LOG2_DEPTH     : integer := 2;        -- log2 of the number of positions 
p_FC_TYPE        : string  := "CREDIT"; -- CREDIT or HANDSHAKE 
p_CREDIT         : integer := 4;        -- maximum number of credits 
p_RT_SIZE        : natural := 4;        -- size of the routing table 
p_RT             : t_TABLE := ((16#0000#, 16#3FFF#, 0, 0, 0, p_CLS_NRT0), 
                               (16#4000#, 16#7FFF#, 1, 0, 0, p_CLS_NRT1), 

                               (16#8000#, 16#BFFF#, 0, 1, 0, p_CLS_RT0 ), 
                               (16#C000#, 16#FFFF#, 1, 1, 0, p_CLS_RT1 )) 

Quadro 9. Conjunto de parâmetros da XIRU 
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Figura 33. Entidade topo da XIRU 
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APÊNDICE B – DIAGRAMA RTL DO ROTEADOR PARIS 

Neste apêndice, é apresentado o diagrama de síntese RTL gerado pelo Quartus II relativo ao 

roteador ParIS, o bloco construtivo básico da SoCIN, o qual foi sintetizado com base nos 

parâmetros listados no Quadro 10. 

-- PARIS Parameters 
p_XID                  : integer := 2; 
p_YID                  : integer := 2; 
p_USE_LOCAL            : integer := 1; 
p_USE_NORTH            : integer := 1; 
p_USE_EAST             : integer := 1; 
p_USE_SOUTH            : integer := 1; 
p_USE_WEST             : integer := 1; 
p_DATA_WIDTH           : integer := 32; 
p_RIB_WIDTH            : integer := 8; 
p_XIN_FIFO_TYPE        : string  := "RING";   -- NONE, RING, SHIFT or ALTERA 
p_LIN_FIFO_DEPTH       : integer := 4; 
p_NIN_FIFO_DEPTH       : integer := 4; 
p_EIN_FIFO_DEPTH       : integer := 4; 
p_SIN_FIFO_DEPTH       : integer := 4; 
p_WIN_FIFO_DEPTH       : integer := 4; 
p_LIN_FIFO_LOG2_DEPTH  : integer := 2; 
p_NIN_FIFO_LOG2_DEPTH  : integer := 2; 
p_EIN_FIFO_LOG2_DEPTH  : integer := 2; 
p_SIN_FIFO_LOG2_DEPTH  : integer := 2; 
p_WIN_FIFO_LOG2_DEPTH  : integer := 2; 
p_XOUT_FIFO_TYPE       : string  := "NONE";   -- NONE, RING, SHIFT or ALTERA 
p_LOUT_FIFO_DEPTH      : integer := 4; 
p_NOUT_FIFO_DEPTH      : integer := 4; 
p_EOUT_FIFO_DEPTH      : integer := 4; 
p_SOUT_FIFO_DEPTH      : integer := 4; 
p_WOUT_FIFO_DEPTH      : integer := 4; 
p_LOUT_FIFO_LOG2_DEPTH : integer := 2; 
p_NOUT_FIFO_LOG2_DEPTH : integer := 2; 
p_EOUT_FIFO_LOG2_DEPTH : integer := 2; 
p_SOUT_FIFO_LOG2_DEPTH : integer := 2; 
p_WOUT_FIFO_LOG2_DEPTH : integer := 2; 
p_FC_TYPE              : string  := "CREDIT";      -- CREDIT or HANDSHAKE 
p_LOUT_FC_CREDIT       : integer := 4; 
p_NOUT_FC_CREDIT       : integer := 4; 
p_EOUT_FC_CREDIT       : integer := 4; 
p_SOUT_FC_CREDIT       : integer := 4; 
p_WOUT_FC_CREDIT       : integer := 4; 
p_ROUTING_TYPE         : string  := "XY";          -- XY or WF 
p_WF_TYPE              : string  := "Y_BEFORE_E";  -- E_BEFORE_Y, Y_BEFORE_E 
p_ARBITER_TYPE         : string  := "ROUND_ROBIN"; -- ROUND_ROBIN 
p_SWITCH_TYPE          : string  := "LOGIC"        -- LOGIC 

Quadro 10. Conjunto de parâmetros do ParIS 
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Figura 34. Entidade topo do ParIS 
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APÊNDICE C – DIAGRAMA RTL DO PROCESSADOR MIPS 

Neste apêndice, é apresentado o diagrama de síntese RTL gerados pelo Quartus II relativos à 

implementação da CPU do processador MIPS, utilizando os parâmetros apresentados no Quadro 11. 

-- MIPS Parameters 
p_ADDR_WIDTH        : natural := 32; 
p_DATA_WIDTH        : natural := 32; 
p_DEFAULT_VALUE_REG : natural := 0; 
p_DEFAULT_VALUE_RAM : natural := 0; 
p_DEFAULT_VALUE_PC  : natural := 16#00400000#; 
p_MEM_TEXT_BEGIN    : natural := 16#00400000#; 
p_MEM_TEXT_END      : natural := 16#004000FF#; -- Upper Limit: 0x0FFFFFFF 
p_MEM_STATIC_DEPTH  : natural := 256; 
p_MEM_STATIC_BEGIN  : natural := 16#10010000#; 
p_MEM_STATIC_END    : natural := 16#100100FF#; -- Upper Limit: 0x10007FFF 
p_MEM_DYNAMIC_DEPTH : natural := 256; 
p_MEM_DYNAMIC_BEGIN : natural := 16#10008000#; -- Lower Limit: 0x10008000 
p_MEM_DYNAMIC_END   : natural := 16#100080FF#; 
p_MEM_STACK_DEPTH   : natural := 256; 
p_MEM_STACK_BEGIN   : natural := 16#7FFFFF00#; 
p_MEM_STACK_END     : natural := 16#7FFFFFFF#; -- Upper Limit: 0x7FFFFFFF 

Quadro 11. Conjunto de parâmetros do MIPS 
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Figura 35. Entidade topo do MIPS 

 


