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RESUMO 

As últimas tecnologias de fabricação de circuitos integrados habilitam bilhões de transistores a 

serem postos em um único chip, permitindo implementar um sistema paralelo complexo, o qual 

requer uma arquitetura de comunicação que tenha grande escalabilidade e alto grau de 

paralelismo, tal como uma rede intrachip, em inglês, Network-on-Chip (NoC). Estas 

tecnologias estão muito próximas de limitações físicas, aumentando a quantidade de falhas na 

fabricação dos circuitos e em tempo de operação. Portanto, é essencial fornecer um método para 

recuperação de falha que permita a NoC operar na presença de falhas e ainda garantir 

roteamento livre de deadlock. O pré-processamento de cenários de falha mais prováveis permite 

antecipar o cálculo de rotas livres de deadlock, reduzindo o tempo necessário para interromper 

o sistema durante a ocorrência de uma falha. Esta tese propõe uma técnica que emprega o pré-

processamento de cenários de falha baseado na previsão de tendência de falhas, a qual é 

realizada com um circuito de limiar de falha operando em conjunto com um software de alto 

nível. A técnica contempla análises de métodos de dissimilaridade de cenários baseadas na 

correlação cruzada de matrizes bidimensionais de conexões com falha, que permite definir um 

conjunto reduzido e eficiente de cenários de cobertura de falhas. Resultados experimentais, 

empregando simulação com precisão em nível de ciclo e tráfego sintético, provam a qualidade 

das métricas analíticas usadas para selecionar os cenários pré-processados. Além do mais, os 

experimentos mostraram a eficácia e eficiência dos métodos de dissimilaridades propostos, 

quantificando a penalização de latência no uso da abordagem de cenários de cobertura. 

 

Palavras-chave: NoC; topologia irregular; tolerância a falhas; pré-processamento de cenários 

de falha; métodos de roteamento. 



 

ABSTRACT 

The latest technologies of integrated circuit manufacturing allow billions of transistors to be 

arranged on a single chip, enabling us to implement a complex parallel system, which requires 

a communications architecture with high scalability and high degree of parallelism, such as a 

Network-on-Chip (NoC). These technologies are very close to physical limitations, which 

increases the quantity of faults in circuit manufacturing and at runtime. Therefore, it is essential 

to provide a method for fault recovery that would enable the NoC to operate in the presence of 

faults and still ensure deadlock-free routing. The preprocessing of the most probable fault 

scenarios allows us to anticipate the calculation of deadlock-free routing, reducing the time that 

is necessary to interrupt the system during a fault occurrence. This work proposes a technique 

that employs the preprocessing of fault scenarios based on forecasting fault tendencies, which 

is performed with a fault threshold circuit operating in agreement with high-level software. The 

technique encompasses methods for dissimilarity analysis of scenarios based on cross-

correlation measurements of fault link matrices, which allow us to define a reduced and efficient 

set of fault coverage scenarios. Experimental results employing RTL simulation with synthetic 

traffic prove the quality of the analytic metrics that are used to select the preprocessed scenarios. 

Furthermore, the experiments show the efficacy and efficiency of the proposed dissimilarity 

methods, quantifying the latency penalization when using the coverage scenarios approach. 

 

Keywords: NoC; irregular topology; fault-tolerance; fault scenarios preprocessing; routing 

methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente avanço da microeletrônica e nanoeletrônica, sobretudo a diminuição 

dos transistores, possibilitou o uso de múltiplos elementos de processamento, em inglês 

Processing Elements (PEs), tais como processadores e memórias, em uma única pastilha. Este 

fato habilitou a implementação de sistemas computacionais através de sistemas completos em 

chip, em inglês Systems-on-Chip (SoCs). 

Soluções tradicionais de interconexão de blocos lógicos em um único chip, através 

de barramentos únicos ou segmentados (e.g. barramentos hierárquicos), não é viável para SoCs 

com grandes quantidades de PEs, seja pela necessidade de paralelismo das comunicações, seja 

para evitar fios longos que aumentam a latência de comunicação. Assim, uma rede intrachip, 

em inglês Network-on-Chip (NoC), tem sido uma excelente solução para atender a 

escalabilidade e o desempenho requerido por diversos SoCs com alto grau de paralelismo 

[MARCULESCU, 2009; DALLY, 2004]. 

Embora existam inúmeros projetos de NoCs, muitos destes pressupõem que a 

topologia da rede é imutável ao longo da vida útil do componente; ou seja, a maneira como os 

PEs são interconectados é definida em tempo de projeto. No entanto, devido principalmente à 

diminuição da confiabilidade dos circuitos integrados do tipo VLSI (Very Large System 

Integration), decorrente da variabilidade que ocorre em processos de fabricação modernos (e.g., 

CMOS 22 nm), a topologia de uma NoC pode sofrer mudanças em tempo de execução. Por 

exemplo, falhas1 em roteadores ou conexões da rede, podem eliminar a regularidade da mesma. 

Neste sentido, as NoCs de topologias irregulares vêm ganhando atenção em projetos de 

pesquisa na área de microeletrônica [RODRIGO, 2011]. 

A mudança de topologia em uma NoC pode acarretar vários desafios, como a 

escolha de um novo roteamento de pacotes, a definição de uma possível migração de tarefas e 

a recuperação do sistema após a alteração da topologia da rede. Em especial, os algoritmos de 

roteamento para redes de topologia fixa não conseguem ser eficazes no caso de redes de 

topologias irregulares, sobretudo em manter o sistema operando livre de deadlock [FLICH, 

2012]. Além disso, no caso de falhas, ainda é necessário que a NoC possa se recuperar mantendo 

o SoC com o desempenho requerido pela aplicação. 

                                                 
1 Este trabalho utiliza os conceitos de falha, erro e defeito de acordo com Avizienis et al. [AVIZIENIS, 2004], em 

que o termo falha se refere ao universo físico, erro pertence ao universo da informação, enquanto que um defeito 

está relacionado ao universo da aplicação. Assim, uma falha em uma conexão pode provocar erro nas informações 

transmitidas, que podem gerar um desvio nos requisitos das aplicações, configurando um defeito.  
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O funcionamento eficiente de uma NoC com topologia irregular requer três 

aspectos importantes: (i) o algoritmo de roteamento - que deve prover rotas livres de deadlock 

e ainda manter cobertura de todos os nós alcançáveis; (ii) O mecanismo de implementação - 

que é localizado dentro de cada roteador da NoC, sendo responsável por selecionar rotas para 

os pacotes, provendo soluções que atendam aos requisitos e restrições de projeto; e (iii) o 

procedimento de reconfiguração - que deve possibilitar a recuperação do sistema, considerando 

aspectos como tempo de recuperação, cobertura dos nós alcançáveis da rede e desempenho da 

comunicação (e.g. latência). 

Vários autores já descreveram um bom número de algoritmos de roteamento 

eficientes para topologias de NoCs irregulares, como em [MEJIA, 2006; MEJIA, 2008; 

SANCHO, 2000; KOIBUCHI, 2001; QIAO, 1996; SILLA, 1997]. Além disso, já existem várias 

propostas de mecanismo de implementação, como em [MEJIA, 2009; FUKUSHIMA, 2013]. 

Quanto às abordagens de reconfiguração, um método clássico se baseia na reconfiguração 

estática de NoCs [STRANO, 2012]. Neste método, uma vez que uma falha for detectada, seja 

em um nó ou uma conexão, a rede normalmente esvazia os pacotes em trânsito, seja por descarte 

ou por roteamento até os nós destinos, e então procede com os seguintes passos: (i) detecção e 

propagação da ocorrência de falha entre os nós da rede; (ii) computação do novo algoritmo de 

roteamento, considerando uma nova topologia; (iii) computação e carga de novas tabelas de 

roteamento nos roteadores da rede; e, por fim, (iv) o sistema é reiniciado e novas tarefas podem 

ser migradas, visando a continuidade da operação do sistema. 

No entanto, na abordagem clássica de reconfiguração, existe a oportunidade de 

melhoria no processo de computação de novas tabelas de roteamento que, para o nosso melhor 

conhecimento, ainda não foi explorada. Esta melhoria é referente à diminuição do tempo de 

recuperação do SoC, que pode ser crucial no caso de sistema de tempo real, visto que este 

necessita de reconfiguração rápida. O tempo de reconfiguração de uma NoC depende 

diretamente do tempo de computação do novo cenário, que envolve atividades como 

segmentação da rede, de forma a definir caminhos livres de deadlock, e cálculo de tabelas 

virtuais de roteamento para encontrar regiões de cada roteador a partir dos caminhos definidos 

na segmentação da rede. Caso fosse aceitável computar todos os cenários de falhas possíveis 

(computar todas as combinações de conexões com falha e sem falha), o tempo de computação 

seria mínimo, sendo resumido somente à carga de tabelas. Mas esta é uma tarefa que, além de 

consumir muita memória de armazenamento, requer a computação de um número muito grande 

de cenários, sendo assim uma solução computacionalmente inviável. Todavia, a quantidade de 
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cenários a serem processados pode ser minimizada, identificando quais deles têm maior 

tendência de falhas. Para isso, este trabalho propõe o monitoramento de conexões da NoC para 

detectar tendência de falhas, sendo esta informação fornecida ao sistema operacional do PE, 

para que este possa pré-processar uma quantidade reduzida de cenários. 

O monitoramento de conexões da NoC é feito por um circuito de detecção de 

previsão de falhas baseado em contagem e análise de relação de sinais de erro. Este circuito, 

chamado FPM (Fault Prediction Module), contém um codificador e um decodificador 

Hamming que corrige erros simples e detecta erros duplos. A identificação de conexões com 

falha permanente e com tendência de falhas é baseado na contagem de três eventos sobre a 

transmissão de um flit em uma conexão da NoC: (i) flit transmitido sem erros; (ii) flit 

transmitido com um erro corrigido; e (iii) flit transmitido com erro detectado, mas não corrigido. 

Assim, o FPM detecta se uma conexão não tem erros, está com um número de erros que, de 

acordo com um limiar específico, tem tendência a falhar ou a conexão está em estado de falha 

permanente. 

Na solução aqui proposta, uma camada de software localizada no PE pode pré-

processar todos os cenários que contêm as conexões identificadas com tendência de falha. No 

entanto, é possível identificar cenários mais restritos que atendam aos requisitos de roteamento 

de outros cenários menos restritivos, em que as tabelas de roteamento de um cenário restrito 

possibilitam evitar as conexões com falha do segundo cenário, mesmo que conexões sem falhas 

sejam forçadamente não utilizadas. Apesar do uso do cenário restrito não representar a melhor 

solução de roteamento para o cenário menos restrito, esta abordagem possibilita o uso de tabelas 

de roteamento em modo de cobertura, atendendo assim uma situação de mitigação. Esta técnica 

é aqui denominada de Cenários de Cobertura. Para identificar qual o conjunto mais relevante 

de cenários de cobertura, este trabalho propõe o uso de correlação cruzada aplicada a matrizes 

que representam o estado (i.e., com ou sem falha) de cada conexão da NoC. A correlação 

cruzada permite encontrar os cenários com maior grau de dissimilaridade, que contêm assim o 

subconjunto que apresenta maior cobertura e melhor desempenho da NoC. 

Para validar os mecanismos propostos, nesta tese foram realizados experimentos 

tendo a Phoenix [MARCON, 2013] como arquitetura alvo tolerante a falhas, que compreende 

uma parte de hardware (HwPhoenix) e uma parte de software (OsPhoenix). O HwPhoenix 

dispõe de uma NoC bidimensional baseada em tiles de topologia malha com recursos de 

tolerância a falhas, como monitoração estática de conexões e recursos de propagação de falhas. 

Cada tile compreende, além dos elementos da rede, um processador conectado à porta local do 
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roteador e a uma memória. Adicionalmente, a NoC utiliza mecanismo de roteamento baseado 

em tabelas virtuais, que permitem a recarga de novas rotas sem comprometer a escalabilidade. 

O OsPhoenix é uma porção de software que faz parte do kernel do sistema operacional de cada 

PE. Este toma decisões de mais alto nível, como monitoramento de conexões e coordenação de 

reconfiguração da NoC. 

1.1 Objetivos, Contribuições e Originalidade 

Esta tese tem como objetivo a classificação de abordagens de reconfiguração em 

NoCs com topologias irregulares, analisando aspectos de pré-processamento de cenários 

baseado na previsão de falhas em conexões de uma NoC. Este trabalho aborda também a seleção 

de cenários de falhas de maior cobertura, possibilitando a aceleração de tomada de decisão em 

caso de cenários de falhas ainda não processados. 

O processo de reconfiguração em NoCs pode ser melhorado, sobretudo na 

minimização do tempo de computação de tabelas de roteamento. Neste sentido, a originalidade 

desta tese é a exploração de abordagens de pré-processamento de cenários de falha para NoCs 

de topologias irregulares, visando uma recuperação eficaz e eficiente. Destacam-se ainda como 

contribuições originais deste trabalho: (i) o uso de cenários de substituição para redução de pré-

processamento de cenários de falha; (ii) a identificação de cenários de falha com maior 

dissimilaridade, baseada em correlação cruzada de matrizes de falha; e (iii) a monitoração com 

predição de falhas baseada em contagem de eventos de falha. 

Elenca-se ainda as seguintes contribuições deste trabalho: 

i. Modelagem de NoCs baseada em redes de Petri para simulação e avaliação de 

módulo de previsão de falhas [SILVEIRA, 2012; SILVEIRA, 2014]; 

ii. Análise de algoritmos de roteamento para NoCs de topologias irregulares; 

iii. Implementação em linguagem de hardware de módulo de previsão de falhas em 

conexões da NoC; 

iv. Elaboração de técnicas de identificação de cenários de falhas mais relevantes, 

considerando previsão de falhas e alterações de topologias de NoCs do tipo 

malha; 

v. Análise de distribuição de falhas em circuitos VLSI; 

vi. Avaliação de topologias irregulares de NoCs através de métricas de caminho 

médio de roteamento e balanceamento em canais; 
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vii. Avaliação de topologias irregulares de NoCs através de métricas de latência 

média e vazão de dados; 

viii. Avaliação da técnica de reconfiguração para NoCs irregulares baseada em pré-

processamento de cenários através de previsão de falhas. 

ix. Implementação em linguagem de hardware de interface de rede para interligação 

de PEs à NoC Phoenix, resultando no MPSoC Phoenix; 

x. Implementação em linguagem de hardware de circuito de DMA (Direct Memory 

Access), para injeção de tráfego no MPSoC Phoenix. 

1.2 Estrutura do Trabalho 

Este capítulo introduz o problema de reconfiguração de NoCs de topologias 

irregulares e como o pré-processamento de cenários pode reduzir o tempo de reconfiguração na 

ocorrência de eventos de falha. O Capítulo 2 apresenta uma revisão literária cobrindo os 

principais aspectos teóricos desta tese, bem como os mecanismos de roteamento e abordagens 

de reconfiguração existentes. O Capítulo 3 descreve o MPSoC Phoenix, detalhando o PE 

utilizado, a interface de rede e o roteador da Phoenix, ressaltando contribuições desta tese na 

construção do MPSoC Phoenix. O Capítulo 4 apresenta a principal contribuição desta tese, em 

que o método de pré-processamento de cenários é descrito. O capítulo detalha aspectos de 

identificação de cenários dissimilares por medida de correlação cruzada de matrizes de falha. 

Os resultados experimentais, que dão embasamento às conclusões deste trabalho, são 

apresentados no Capítulo 5. Em especial, este capítulo destaca resultados sobre o modelo de 

falhas, as métricas analíticas usadas como medidas de desempenho, o módulo de predição de 

falhas, bem como as métricas de síntese do hardware e do software do MPSoC Phoenix. 

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as conclusões finais desta tese. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura no assunto principal deste trabalho: 

reconfiguração de redes intrachip de topologias irregulares. Para uma melhor organização e 

entendimento do leitor, o capítulo está dividido nos seguintes itens: (i) algoritmos de roteamento 

para topologias irregulares; (ii) mecanismos de roteamento para topologias irregulares; (iii) 

modelos de falha em conexões de NoCs; e (iv) reconfiguração de redes intrachip tolerantes a 

falhas. 

A evolução das tecnologias de fabricação dos circuitos semicondutores VLSI 

possibilita integrar centenas de PEs em um único SoC; sendo que o ITRS (International 

Technology Roadmap for Semiconductors) prevê milhares de PEs integrados em um único SoC 

por volta de 2020 [ITRS, 2007]. Arquiteturas de comunicação do tipo NoC desempenham papel 

importante na implementação destes SoC de alta integração. A malha em duas dimensões é a 

mais popular das topologias de NoC, oferecendo estrutura simples e regular, além de prover 

conexões ponto a ponto e tamanho relativamente pequeno, sendo adequadas para projetos 

baseados em regiões regulares, em inglês tiles [RODRIGO, 2011]. No paradigma de 

comunicação através de NoCs diretas baseadas em tiles, cada PE posicionado em um tile é 

interconectado através de roteadores e conexões a outros PEs e a comunicação normalmente é 

realizada por transmissão de pacotes [MARCULESCU, 2009]. 

Tecnologias recentes de fabricação, com apenas algumas dezenas de nanômetros, 

estão sujeitas a maior variabilidade, aumentando a quantidade de componentes defeituosos 

[ARNAUD, 2011; IOANNIDIS, 2014]. Um único componente defeituoso em uma NoC malha 

pode arruinar a regularidade da estrutura de comunicação. Neste caso, a topologia se torna 

irregular; i.e., uma topologia derivada de uma rede regular com falhas que podem impossibilitar 

roteamentos simétricos, também conhecidas como topologias agnósticas [MEJIA, 2009]. Como 

consequência, algoritmos de roteamento estáticos e determinísticos melhor adaptados a 

topologias de NoC regulares não irão operar corretamente, inviabilizando o uso de um SoC 

baseado nesta arquitetura de comunicação [RODRIGO, 2011]. Para evitar este problema, o 

projeto de algoritmos de roteamento deve prover algum grau de tolerância a falhas, enquanto 

garante comunicações livres de deadlock. 

Existem duas abordagens para algoritmos de roteamento livres de deadlock para 

topologias irregulares: uma (i) baseada em conexões virtuais (e.g., [DALLY, 1993; CHAIX, 

2010; VALINATAJ, 2010; JACKSON, 2011; PASRICHA, 2011; EBRAHIMI, 2012]), que 



 

22 

requerem grande área extra para esquemas de multiplexação e implicam significante consumo 

de energia nos buffers dos roteadores; e outra (ii) baseada na proibição de mudança de direção 

dos pacotes que trafegam na rede (e.g., [GLASS, 1996; CHEN, 1998; MEJIA, 2006; AISOPOS, 

2011; DEORIO, 2012]), a qual evita deadlocks pela eliminação de um subconjunto de mudança 

de direções. Este trabalho emprega esta última abordagem, usando tabelas em cada roteador 

que implementam o algoritmo de roteamento. No entanto, para grandes redes de comunicação, 

a dissipação de potência e o consumo excessivo de área pode tornar proibitivas as técnicas 

baseadas em tabelas. No sentido de contornar estes problemas, vários trabalhos (e.g., [MEJIA, 

2009; PALESI, 2006; BOLOTIN, 2007]) propõem comprimir as tabelas de roteamento. Este 

trabalho emprega uma técnica similar à de [MEJIA, 2009], a qual comprime as tabelas de 

roteamento de acordo com regiões da NoC. 

Implementações eficientes de estratégias de roteamento devem lidar com aspectos 

de dinamicidade de falhas, eficiência e eficácia na computação e na reconfiguração de 

topologias tolerantes a falha. A computação e a reconfiguração podem combinar tarefas 

estáticas e/ou dinâmicas. Por exemplo, todos os possíveis cenários de falha podem ser 

computadores antes da operação do sistema, o que caracteriza uma computação estática, em 

oposição a abordagem que computa novos cenários somente durante a operação do sistema. 

Independente da dinamicidade da computação, a reconfiguração pode ocorrer estática ou 

dinamicamente. Na reconfiguração dinâmica, o sistema inteiro permanece em operação e o 

tráfego na rede não é paralisado, implicando a existência de um mecanismo que deve saber 

todas as possibilidades de comunicação para evitar condições de deadlock. Por outro lado, na 

abordagem estática, a rede entra em uma fase de reconfiguração, em que a sua operação é 

interrompida e todos os pacotes são drenados. 

Estratégias aplicadas em roteamento tolerante a falhas para redes irregulares podem 

empregar modelos estáticos ou dinâmicos. Na primeira estratégia, todas as falhas toleradas 

devem ser conhecidas em tempo de projeto. Assim, durante a operação do sistema, quando a 

falha for descoberta, o sistema é paralisado, os pacotes são descartados e um novo roteamento 

é empregado. Na segunda estratégia, não se é necessário interromper a rede e a computação do 

roteamento é realizado em tempo de execução. Além do mais, para evitar que alguns elementos 

de roteamento (e.g., as tabelas de roteamento) estejam em um estado inconsistente durante a 

reconfiguração da rede, é necessário a implementação de um mecanismo de roteamento 

distribuído de alta complexidade. As estratégias que usam modelos de falha estáticos (e.g., 

[GÓMEZ, 2004] e [HO, 2004]) são menos complexas e consomem menor área, mas podem 
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tolerar somente uma quantidade limitada de falhas [STRANO, 2012]. Por outro lado, as 

estratégias que usam modelos de falha dinâmica (e.g., [STRANO, 2012] [FICK, 

2009][TRIVINO, 2012]) aumentam a complexidade do sistema, mas permitem maior número 

de mudanças na topologia da rede. Este trabalho foca nesta última abordagem. 

Um sistema tolerante a falhas reconfigurável para redes irregulares requer 

mecanismos para (i) detecção e diagnose de falha; (ii) reporte de reconhecimento do defeito; 

(iii) computação de tabelas de roteamento; e (iv) reconfiguração do roteamento (e.g, tabelas de 

roteamento e circuitos auxiliares). Este capítulo discute trabalhos relacionados ao último 

mecanismo, levando em consideração somente arquiteturas de rede sem canais virtuais. 

Adicionalmente, a reconfiguração de roteamento compreende mecanismos de roteamento e de 

processamento da reconfiguração; ambos serão discutidos em seguida. 

O mecanismo de roteamento define como as informações de roteamento são 

computadas e armazenadas. Para dar suporte a uma reconfiguração, o mecanismo de roteamento 

deve possuir recursos que possam ser mudados em tempo de execução, o que normalmente 

compreende tabelas localizadas nos roteadores das NoCs que armazenam informação de 

roteamento. Tabelas de roteamento suportam grandes quantidades de topologias e são fáceis de 

implementar. Por outro lado, esta solução não escala com o crescimento do tamanho da NoC. 

Para alcançar a escalabilidade requerida das atuais e futuras NoCs com grande quantidade de 

roteadores, vários trabalhos empregam técnicas para comprimir ou minimizar o tamanho das 

tabelas de roteamento, o qual é uma tarefa complexa e pode implicar na perda de desempenho 

e/ou impossibilidade de manter a alcançabilidade de todos os nós, mesmo quando estes são 

alcançáveis. Exemplos destes trabalhos são (i) Palesi, Kumar e Holsmark [PALESI, 2006], que 

usa uma técnica de compressão de tabelas para roteamento de aplicações específicas; e (ii) 

Bolotin et al. [BOLOTIN, 2007], que usa minimização de tabelas aplicando funções fixas, 

combinada com tabelas de desvio mínimo. 

A escalabilidade também pode ser alcançada dividindo a rede em regiões e 

produzindo tabelas de roteamento que são relacionadas a essas regiões. Por exemplo, Mejia et 

al [MEJIA, 2009] propuseram o método RBR (Region Based Routing), onde o roteamento para 

um nodo é determinado pela região em que este se localiza; sendo que cada nó de uma rede 

pode definir diferentes regiões para os demais nós. O método RBR pode ser empregado com 

roteamento para aplicações específicas, que permite menor número de regiões e ainda assim 

garante total cobertura da rede. Fukushima, Fukushi e Yairi [FUKUSHIMA, 2013] propõem 

outra abordagem baseada em um conjunto de regiões retangulares de falhas e correspondentes 
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desvios de caminho que são empregados para evitar as regiões de falha. Estas abordagens 

melhoram o trabalho de Holsmark, Palesi e Kumar [HOLSMARK, 2008], fornecendo um 

roteamento completo, livre de deadlocks, e reduzindo o tamanho das regiões de falha. 

Consequentemente, esta abordagem reduz o número de nós a serem desativados e a 

complexidade da implementação de roteamento. 

Embora as abordagens baseadas em regiões melhorem a escalabilidade com o 

tamanho da NoC, ainda é necessário um grande número de regiões para manter a NoC com 

cobertura completa e caminhos eficientes. Para superar este problema, Rodrigo et al. 

[RODRIGO, 2011] propõem o uLBDR (universal Logic-Based Distributed Routing), que é uma 

melhoria da técnica LBDR (Logic-Based Distributed Routing) [RODRIGO, 2009]. O uLBDR 

possibilita um mecanismo de roteamento eficiente, usando um pequeno conjunto de bits de 

configuração junto de células lógicas que proíbem algumas direções de rotas, ao invés de 

grandes tabelas de roteamento implementadas em memória. A principal limitação destes 

trabalhos é que para cobrir todas as situações de deadlock, a abordagem deve usar chaveamento 

do tipo virtual cut-through, que limita o tamanho do pacote ao tamanho dos buffers. 

O processo de reconfiguração define o custo computacional de tomar decisões de 

roteamento dinâmico, o qual deve ser implementado em hardware, em software, ou em ambos, 

dependendo dos requisitos da aplicação. 

Fick et al descrevem em [FICK, 2009] a arquitetura da Vicis, uma NoC tolerante a 

falhas que preserva a funcionalidade do sistema com base na redundância inerente encontrada 

em muitas redes. A NoC Vicis emprega reconfiguração de roteamento no nível de roteador e de 

rede. Cada roteador tem um circuito de BIST (Built-In Self-Test) para diagnosticar falhas e 

configurar o hardware. A reconfiguração em dois níveis permite confinar algumas falhas e a 

ação correspondente no roteador, simplificando o processo de reconfiguração e permitindo que 

o desempenho da rede degrade suavemente enquanto a quantidade de falhas da rede aumenta. 

Feng et al. [FENG, 2013] propõem uma solução tolerante a falhas para uma rede 

sem buffers, incluindo detecção de falhas transientes e permanentes. Eles propõem a 

reconfiguração de tabelas de roteamento durante a transmissão de pacotes por algoritmo do tipo 

FTDR (Fault-Tolerant Deflection Routing), a fim de tolerar falhas permanentes livres de 

deadlock e livelock e sem perda de pacotes durante o processo de reconfiguração. 

Adicionalmente, este trabalho apresenta um algoritmo FTDR hierárquico (FTDR-H) que reduz 

a área adicional do algoritmo FTDR no roteador. Os resultados experimentais mostram que o 

FTDR e FTDR-H são implementados com roteadores confiáveis e sem buffers que suportam 
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qualquer padrão de falhas, considerando que a NoC seja dividida em sub-redes não 

comunicantes. Os trabalhos de Fick et al. [FICK, 2009] e Feng et al. [FENG, 2013] são 

conceitualmente similares, sugerindo que a implementação hierárquica é uma boa alternativa 

para otimizar o processo de reconfiguração. 

Strano et al. [STRANO, 2012] propõem o OSR (Overlapped Static 

Reconfiguration), que é uma técnica antiga usada em redes externas ao chip, mas agora 

adaptadas a restrições de NoCs. Esta abordagem permite que novos pacotes sejam injetados na 

rede enquanto pacotes antigos são roteados ou descartados. Os autores usam marcas 

sinalizadoras para separar pacotes antigos dos novos; e durante a propagação da marca 

sinalizadora a NoC permanece com ambas as configurações, a anterior e a nova. Isto possibilita 

uma rápida reconfiguração para que a NoC funcione apropriadamente, mas implica uma 

implementação de hardware complexa. Além do mais, os autores não usam nenhum método 

para pré-processar cenários, o que poderia reduzir o tempo para computar uma nova topologia 

irregular. 

Trivino et al. [TRIVINO, 2012] usam uma estratégia de particionar um CMP (Chip 

MultiProcessor) em regiões virtuais para executar simultaneamente aplicações melhorando o 

desempenho global do CMP. Esta abordagem usa um algoritmo de reconfiguração que 

dinamicamente adapta as partições da rede, gerando topologias irregulares de NoC onde os 

tráfegos das aplicações são isolados, aumentando a eficiência da comunicação devido a redução 

das interferências entre mensagens de aplicações distintas. 

Se cada PE (conectado a um roteador) pré-processa e armazena todos os possíveis 

cenários de falha, o sistema de reconfiguração pode ser mais eficiente, pois reduz o tempo que 

a rede é interrompida para aguardar a computação do algoritmo de roteamento (que lida com 

as mudanças de topologia). Infelizmente, pré-processar todos os cenários de falha possíveis é 

um problema muito complexo, que consome muito tempo de computação e memória. Para 

minimizar este problema, um sistema pode estatisticamente eleger e armazenar somente alguns 

cenários, segundo algum critério, tal como consumo de energia mínimo ou latência global das 

comunicações mínima. Adicionalmente, em um determinado conjunto de cenários de falha, 

existem alguns cenários que podem ser descartados, pois já são cobertos por outros, permitindo 

minimizar a área de memória requerida para armazenar os cenários pré-processados. 

O trabalho aqui proposto emprega um modelo de falha dinâmico compreendendo 

três fases: (i) detecção e propagação da falha; (ii) computação de roteamento livre de deadlock; 

(iii) reconfiguração do roteamento. A principal contribuição deste trabalho está na 
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reconfiguração rápida e livre de deadlock para topologias de redes irregulares. Esta 

reconfiguração é baseada no pré-processamento dos cenários mais prováveis de falha, os quais 

são computados de acordo com o estado das conexões. Para tanto, cada porta de entrada de cada 

roteador da NoC tem um monitor que avalia se a conexão está operando corretamente, se tem 

falha ou se existe uma tendência de falhas. A avaliação é transmitida ao OsPhoenix que decide 

se irá pré-processar novos cenários, antecipando a ocorrência de falhas, ou se irá reconfigurar 

o roteamento da rede. Assim, o sistema pode empregar algoritmos mais complexos e mais 

custosos computacionalmente para produzir soluções de roteamento otimizadas, sem adicionar 

custo computacional extra na fase de reconfiguração, que poderia comprometer o desempenho 

da aplicação. Além do mais, em um dado conjunto de cenários, alguns cenários podem abranger 

outros, permitindo diminuir a quantidade de cenários a serem pré-processados. Desta forma, 

este trabalho provê duas importantes contribuições: (i) uma métrica analítica para escolher, em 

tempo de execução, um cenário de substituição que forneça um roteamento mais eficiente; e (ii) 

um novo método para reduzir um extenso conjunto de cenários, baseado em correlação cruzada 

para identificar dissimilaridades em conjuntos de topologias irregulares, o que minimiza a área 

necessária para armazenar cenários pré-processados. 

Na Tabela 1.1 descreve-se uma síntese dos principais trabalhos relacionados e quais 

estratégias relacionadas com o trabalho desta tese. Destacam-se as abordagens de cada grupo 

de trabalhos relacionadas nos temas principais aqui descritos: (i) algoritmos de roteamento para 

topologias irregulares; (ii) mecanismos de roteamento para topologias irregulares; e (iii) 

reconfiguração de redes intrachip tolerantes a falhas. Ao final da tabela resume-se as principais 

estratégias utilizadas nesta tese. 

É importante salientar que o objeto de estudo desta tese inclui a avaliação de 

soluções de reconfiguração do tipo dinâmicas para MPSoC homogêneos. Nesta reconfiguração 

considera-se, na ocorrência de uma falha, a interrupção da rede, o descarte de pacotes, a recarga 

de novas tabelas de roteamento e uma reinicialização completa do MPSoC. Considera-se ainda 

que a NoC utilizada não utilizará canais virtuais, por entendermos que esta solução é onerosa 

em termos de área, potência e complexidade de implementação. Neste sentido, os algoritmos 

de roteamento deverão buscar solução de roteamento livres de deadlock sem o uso de canais 

virtuais. Além disso, as topologias de NoCs poderão ser do tipo irregulares, que nesta tese são 

topologias que se tornam irregulares pela ocorrência de falhas nas suas conexões, mas que ainda 

mantém pelo menos um caminho existente entre cada par fonte destino da rede. 
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Tabela 1.1 – Tabela-resumo dos principais trabalhos relacionados. 

ASSUNTO REFERÊNCIA ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES 

Algoritmos de 

roteamento 

DALLY, 1993; CHAIX, 2010; 

VALINATAJ, 2010; JACKSON, 2011; 

PASRICHA, 2011; EBRAHIMI, 2012 

Canais virtuais reservas para evitar 

deadlocks 
Usa canais virtuais 

GLASS, 1996; CHEN, 1998; MEJIA, 

2006; AISOPOS, 2011; DEORIO, 2012 

Proibição de mudança de direção dos 

pacotes  
Não usa canais virtuais 

MEJIA, 2006; MEJIA, 2008 

Proibição na mudança de direção dos 

pacotes com restrições livres para cada 

segmento 

Não usa canais virtuais 

Mecanismo de 

roteamento 

PALESI, 2006; BOLOTIN, 2007 
Comprimir ou minimizar o tamanho 

das tabelas de roteamento 

Alto custo computacional e  

Escalabilidade reduzida 

MEJIA, 2009; FUKUSHIMA, 2013; 

HOLSMARK, 2008 
Armazenamento baseado em regiões 

Alto custo computacional e 

grande número de regiões 

RODRIGO, 2009; RODRIGO, 2011  Armazenamento baseado em lógica 
Limitação de implementação 

(Wormhole VCT) 

Reconfiguração 

FICK, 2009; FENG, 2013 
Degradação suave e reconfiguração 

por FTDR e FTDR-H 
Redundância 

STRANO, 2012 
Pacotes antigos e novos trafegam 

simultaneamente na rede 

OSR, Custo de hardware 

elevado 

TRIVINO, 2012 

Reconfiguração para isolação de 

tráfego e aumento na eficiência por 

interferências 

Virtualização 

Reconfiguração 

baseada em  

pré-processamento 

Este trabalho 

Restrições livres para cada 

segmento 

Armazenamento em tabelas virtuais 

Reconfiguração dinâmica com 

descarte de pacotes 

Não usa canais virtuais 

Pré-processamento de tabelas 

Permite otimização de 

método e reconfiguração 

mais rápida  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 MPSOC PHOENIX 

Phoenix [MARCON, 2013] é uma arquitetura multiprocessada intrachip, em inglês 

MultiProcessor SoC (MPSoC), que utiliza uma NoC 2D malha como infraestrutura de 

comunicação. A arquitetura Phoenix é tolerante a falhas em conexões da NoC, sendo que a 

tolerância é realizada com um mecanismo implementada tanto em hardware (HwPhoenix) 

quanto em software (OsPhoenix). Esta sessão descreve o MPSoC Phoenix, detalhando cada 

uma de suas partes, mas com foco especial na contribuição deste trabalho. 

3.1 Evolução da Arquitetura Phoenix 

A arquitetura Phoenix iniciou em 2012 com um projeto de uma NoC tolerante a 

falhas, sendo as suas principais características publicadas em [MARCON, 2013].  

O trabalho desta tese agregou à Phoenix novas funcionalidades que implicaram na 

reestruturação tanto da parte de hardware, quanto da parte de software. As principais 

funcionalidades estão descritas a seguir: 

i. Projeto e implementação de um preditor dinâmico de falhas – FPM; 

ii. Projeto e implementação do módulo de injeção de falhas simples e duplas 

integrado ao modelo de falhas escolhido; 

iii. Módulo de pré-processamento do OsPhoenix, possibilitando a antecipação de 

cenários de falhas e a redução de conjunto de cenários, através de identificação 

de dissimilaridades por correlação cruzada em duas dimensões; 

iv. Interface de rede do MPSoC Phoenix, que possibilita a conexão entre o 

processador e a NoC Phoenix; 

v. Módulo de acesso direto à memória, em inglês Direct Memory Access (DMA), 

possibilitando simulações de aplicação com maiores taxas de injeção. 

3.2 O Hardware Phoenix 

A Figura 3.1 mostra a arquitetura básica da Phoenix, compreendendo uma parte em 

hardware (HwPhoenix), presente em cada roteador da NoC e uma parte em software 

(OsPhoenix), presente em cada sistema operacional de cada PE composto de um par 

processador-memória. Adicionalmente, cada PE é conectado à porta local do roteador através 

de uma interface de rede, em inglês Network Interface (NI). 



 

17 

Figura 3.1 – Arquitetura da Phoenix. 
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Fonte: [MARCON, 2013]. 

A NoC Phoenix tem topologia malha 2D com m linhas e n colunas, consistindo de 

m × n roteadores com conexões bidirecionais posicionadas entre roteadores e entre roteador e 

PE. A NoC emprega tabelas de roteamento para decisões de roteamento distribuído e o 

OsPhoenix executa algoritmos de roteamento (segmentação da rede e cálculo de regiões virtuais) 

para preencher as tabelas de roteamento de acordo com a posição de cada PE e das conexões 

com falha. A NoC Phoenix implementa chaveamento wormhole, o qual divide os pacotes em 

flit2, demandando pequenos buffers para armazenamento de dados. Adicionalmente, a NoC 

Phoenix usa controle de fluxo baseado em créditos, para reduzir o número de ciclos de relógio 

necessários para transmissão de flits. 

Cada campo de um pacote da NoC Phoenix tem tamanho de 1 flit, assim o número 

de flits da carga útil (payload) de um pacote é limitado a 2(tamanho do flit em bits). A Phoenix usa dois 

tipos de pacotes: (i) pacote de dados, que transporta as mensagens entre PEs; e (ii) pacote de 

controle, que controla os mecanismos de tolerância a falhas. O OsPhoenix comunica-se com o 

HwPhoenix através de pacotes de controle bidirecionais via porta local de cada PE. Exemplos 

de pacotes de controle são (i) test_links, empregados quando o OsPhoenix precisa testar todas 

as conexões de um roteador local; (ii) tr_rout_tab, rd_rout_tab e wr_rout_tab, usados para 

transmitir, ler e escrever as tabelas de roteamento de cada roteador, respectivamente; e (iii) 

tr_fault_tab, rd_fault_tab e wr_fault_tab, que são análogos aos comandos previamente citados, 

mas considerando a tabela de falhas de cada roteador. 

A Figura 3.2 mostra a arquitetura do roteador da NoC Phoenix, a qual inclui 

mecanismos de roteamento de pacotes e tolerância a falhas. O mecanismo básico de roteamento 

                                                 
2 Na NoC Phoenix, o flit tem o mesmo tamanho do phit, que é a unidade de dados transferida em um único ciclo 

em uma conexão. 
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de pacotes do roteador da Phoenix engloba quatro blocos de componentes: (i) quatro portas 

bidirecionais (norte, sul, leste e oeste) dedicadas a interconectar os roteadores e uma porta 

bidirecional (local) que habilita a comunicação entre o roteador e o PE local. Todas as portas 

de entrada contêm buffers configuráveis, que são usados quando os pacotes congestionam o 

caminho de roteamento; (ii) uma matriz de chaveamento (Crossbar switch) que estabelece 

conexões entre as portas de entrada e saída; (iii) uma tabela de roteamento (Routing Table) que 

associa regiões da NoC com portas de saída; (iv) um circuito de controle (Switch Control) que 

faz o roteamento e arbitragem de pacotes de acordo com o cabeçalho de cada pacote e o 

conteúdo associado à Routing Table. A arbitragem segue uma política de rotação dinâmica para 

garantir que todas as requisições sejam atendidas, evitando assim o fenômeno de starvation. 

Figura 3.2 – Componentes básicos na arquitetura do roteador Phoenix. Os 

componentes específicos que definem o hardware tolerante a falhas estão 

circulados por linhas pontilhadas. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 

A NoC Phoenix emprega roteamento distribuído, em que cada roteador computa 

sua rota de acordo com sua Routing Table. Estas tabelas são inicializadas com roteamento XY. 

No entanto, dependendo da ocorrência de falhas, uma nova rota livre de deadlock é fornecida 
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pelo OsPhoenix, modificando as tabelas de roteamento. O algoritmo de roteamento da NoC é 

similar ao RBR [MEJIA, 2009], o qual agrupa endereços alvo em regiões, reduzindo o tamanho 

das tabelas de roteamento. Resultados experimentais mostram que no caso de falhas em 

conexões, um mínimo de quatro regiões na tabela de roteamento já provê alta alcançabilidade 

para os nodos da rede. Por outro lado, para obter caminhos mínimos, o algoritmo pode requerer 

maior quantidade de regiões. Neste caso, a escalabilidade pode ser alcançada associando 

heurísticas ao algoritmo de roteamento. 

Os mecanismos de tolerância a falhas implementados em cada roteador do 

HwPhoenix incluem três tipos de circuitos: (i) um módulo de detecção e correção de falhas 

contendo um codificador e um decodificador Hamming (HE – Hamming Encoder e HD – 

Hamming Decoder) e um módulo de predição de falhas, em inglês Fault Prediction Module 

(FPM), os quais são posicionados em cada uma das conexões bidirecionais que interconectam 

os roteadores; (ii) um monitor de falhas (Fault Monitor) que se comunica com o FPM para 

atualizar o estado das conexões na tabela de falhas (Fault Table), de acordo com um modelo de 

falha em dois níveis; e (iii) uma máquina de controle de falhas, em inglês Fault Control 

Machine (FCM), que controla o Fault Monitor e o FPM, e se comunica via pacotes de controle 

com o OsPhoenix e com a FCM de outros roteadores. A Figura 3.3 descreve o modelo de falhas 

hierárquico da Phoenix. 

Figura 3.3 – O modelo de falha em dois níveis (isto é, Nível 1 – Fault Table; 

Nível 2 – Contador de estado da conexão). 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 

Este modelo, que é implementado em cada roteador da Phoenix, define dois níveis 

de falhas. O primeiro nível é um vetor de quatro campos, em que cada campo armazena o estado 

da operação das conexões norte, sul, leste e oeste, contendo dois bits para informar se a conexão 

(i) foi verificada, (ii) está operando corretamente, (iii) está com falha, ou (iv) está operando com 

tendência de falha. O segundo nível fornece informações adicionais sobre a qualidade da 
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conexão. Este segundo nível, que é fisicamente posicionado dentro de cada FPM, possui 

contadores com o estado da operação de cada conexão de saída: (i) sem erro (NE – No Error), 

(ii) erros corrigidos (CE – Corrected Errors) e (iii) erros detectados (DE – Detected Errors). 

Estes contadores servem para implementar uma janela de eventos para capturar as 

probabilidades de ter uma transmissão correta, com falha ou com tendência de falha. Os 

contadores podem ter tamanhos diferentes, o que permite definir diferentes janelas para 

capturas de eventos [SILVEIRA, 2015a]. 

A Phoenix implementa dois mecanismos para teste de qualidade das conexões: um 

off-line e outro on-line, que são independentes, mas complementares. O teste off-line de 

conexão começa com o OsPhoenix transmitindo, através da porta local do roteador, um pacote 

de controle do tipo test_links para o HwPhoenix. O FCM interpreta este comando transmitindo 

um pacote de teste pré-definido a todos os roteadores adjacentes, exceto à porta local. Quando 

um roteador vizinho recebe o pacote de teste, este retorna o mesmo pacote com a mesma 

informação. Em seguida, o Fault Monitor detecta se a conexão está com falha, atualiza esta 

informação na Fault Table e informa este procedimento ao FCM que transmite o pacote de 

controle tr_fault_tab contendo a Fault Table para o OsPhoenix [MARCON, 2013]. O 

mecanismo off-line ajusta somente o nível 1 do modelo de falhas com estado de “falha” ou 

“operando corretamente”. O OsPhoenix demanda pacotes de controle do tipo test_links quando 

o sistema é inicializado, ou assincronamente, através de um comando de alto nível (i.e., 

fornecido pela camada de aplicação – este procedimento não faz parte do escopo deste trabalho). 

Na execução do teste de falha dinâmico, cada conexão bidirecional contém um HE 

e um HD para executar uma estratégia similar usada em [DAI, 2010]. Esta estratégia identifica 

tendências de falhas usando circuitos baseados em limiares de contagem. O HD, posicionado 

na entrada de cada buffer, recebe os dados mais os bits de redundância do HE do roteador 

adjacente. O módulo HD pode corrigir uma inversão de um bit e detectar, no máximo, duas 

falhas simultâneas nos campos de dados e de redundância. Este módulo informa o estado da 

comunicação através dos sinais NE, EC e ED. Adicionalmente, associado a cada conexão de 

dados, entre os roteadores, existem sinais de controle para solicitar retransmissão de pacotes 

com falha [SILVEIRA, 2015c]. O módulo HE gera os bits de redundância, de acordo com os 

flits transmitidos. Os experimentos deste trabalho utilizam código Hamming do tipo (16, 5, 1): 

16 bits de dados, 5 bits de redundância e 1 bit de capacidade de correção. 

Baseado na monitoração da densidade de dados transmitidos corretamente (ACK – 

acknowledge) e com erro (NACK – not acknowledge), um circuito de detecção e correção de 
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erro distingue entre falhas transientes e permanentes. O FPM, posicionado dentro do Fault 

Monitor, mede a densidade dos erros corrigidos e deduz a tendência de falha na conexão. Esta 

informação de tendência de falhas é propagada ao OsPhoenix, que faz inferências entre erros 

permanentes e tendência de erros. De acordo com estas inferências, o OsPhoenix pode ajustar 

o nível 1 da Fault Table da conexão bidirecional como “falha” (por exemplo, como erro 

permanente), e/ou pode iniciar o pré-processamento de um novo cenário de falha, que evita o 

uso da conexão com tendência de falhas. 

Quando uma conexão é marcada como “falha”, os módulos HD e HE são 

“desligados” utilizando a técnica de clock gating [DONNO, 2003] e permanecem neste estado 

até que o OsPhoenix solicite uma nova avaliação da conexão. Este procedimento tem o objetivo 

de melhorar a eficiência energética do roteador. 

3.2.1 Monitoração e Predição de falhas online 

O módulo de predição de falhas (FPM – Fault Prediction Module) é um circuito 

que distingue entre falhas transientes e permanentes e determina se existe tendência de falhas 

em uma conexão. O modelo de detecção de falhas é baseado em limiares, os quais são 

disparados de acordo com três tipos de transmissão: (i) sem erro, a qual produz uma 

confirmação (ACK); (ii) com erro corrigido, a qual também produz uma confirmação, mas é 

representada como ACKC (isto é, um ACK com correção de erro); e (iii) sem sucesso, devido 

a quantidade de erros que são detectados, mas não corrigidos, a qual produz uma confirmação 

negativa (NACK). O principal desafio no projeto do FPM é como configurar os parâmetros de 

comparação de limiares para detecção de tendência de falhas e de falhas permanentes. O 

módulo FPM é parte dos mecanismos de tolerância a falhas da Phoenix e está presente em cada 

conexão de entrada dos roteadores da NoC Phoenix. 

O FPM é um circuito de predição de falhas baseado na arquitetura e funcionamento 

de um circuito previamente descrito em [DAI, 2010]. O FPM implementado neste trabalho 

modifica a versão prévia inserindo um hardware adicional para fornecer análise de tendência a 

falhas e de falha permanente. A Figura 3.4 mostra a arquitetura básica do FPM. 

O FPM é composto de três contadores e um circuito de reset. A cada contador é 

associado um valor de limiar. Quanto o contador atinge o limiar, o mesmo dispara um sinal de 

comando; i.e., resetAll, faultTend ou faultDet para os contadores NE, CE e DE, respectivamente. 

Um evento no sinal iNE informa ao contador NE a ocorrência de recepção de 

sucesso de um flit (isto é, um ACK), implicando um incremente no contador. Quando o contador 
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NE alcança o limiar N, o contador produz um pulso no sinal resetAll, que inicializa uma 

sequência de reset zerando todos os contadores (isto é, NE = CE = DE = 0). Maiores detalhes 

da sequência de reset são descritos em [DAI, 2010]. O limiar N logicamente descreve uma 

janela de observação, na qual o FPM pode verificar a quantidade de ACKs e NACKs e 

consequente o FPM pode inferir se a conexão está em operação apropriada, se existe falhas 

transientes ou a conexão opera em uma situação considerada como falha permanente. 

Figura 3.4 – Descrição dos principais componentes da arquitetura do FPM. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015a]. 

Um evento no sinal iCE informa a ocorrência de uma recepção de um flit com 

sucesso, mas com o HD corrigindo um erro simples (isto é, um ACKC), implicando num 

incremento de contador CE. Quando o contador CE alcança o limiar M, ele dispara o sinal de 

comando faultTend, notificando o FCM que a quantidade de ACKCs recebidos, durante uma 

janela pré-definida, indica uma tendência de falhas. Finalmente, um evento no sinal iDE, 

informa a ocorrência de uma recepção sem sucesso de um flit; isto é, o HD detecta, mas não 

corrige um erro duplo, caracterizando assim a ocorrência de um NACK. Este evento incrementa 

o contador DE e faz com que o roteador solicite a retransmissão do flit. Para evitar atrasos de 

retransmissão, quando o contador DE alcança o limiar P, o sinal de comando faultDet notifica 

o FCM de que a quantidade de NACKs recebidos durante a janela de observação, indica que a 

conexão deve ser descartada dos canais de comunicação da NoC. 

O FCM informa ao OsPhoenix a quantidade de eventos de faultTend e faultDet. 

Estes eventos podem alterar o nível 1 do modelo de falhas, de acordo com as seguintes 

prioridades decrescentes de cada conexão: (i) operando corretamente, (ii) operando com 

tendência de falhas, (iii) com falha permanente. Portanto, uma conexão marcada como 

operando corretamente, pode ser mudada para operar com tendência de falha ou com falha 

permanente, na presença de eventos faultTend ou faultDet, respectivamente; mas uma conexão 
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marcada com falha permanente somente pode mudar o seu estado com um comando de alto 

nível fornecido pelo OsPhoenix. Além do mais, o OsPhoenix configura todos os valores iniciais 

de limiares e pode dinamicamente mudá-los, de acordo com a ocorrência de falhas e definições 

de alto nível, as quais não são discutidas aqui. 

É importante salientar que, se os contadores CE e DE não alcançam seus limiares 

durante a janela de observação, os sinais faultTend e faultDet não irão disparar. Portanto, todas 

as ocorrências de falha serão percebidas com falhas transitórias. 

O Modelo de Limiar 

O uso de limiares tem o objetivo de construir um circuito eficaz na captura de 

tendência de falhas e de falhas permanentes, descartando os erros transientes. É importante 

considerar aspectos arquiteturais, como o tamanho do contador, e aspectos dinâmicos, como a 

definição apropriada de limiares. Portanto, esta seção descreve equações que habilitam o 

modelo de operação do circuito. A Equação 1 mostra a relação de ACKs, ACKCs e NACKS, 

monitorados pelo FPM durante uma quantidade predefinida de flits (#flits). 

#flits = ACKs + ACKCs + NACKs (1) 

  

No sentido de explorar os eventos de ACKs, ACKCs e NACKs, de acordo com suas 

probabilidades de ocorrência, o modelo define taxa de confirmação de flits, em inglês Flit Ack 

Rate (FAR), e taxa de erro de flit, em inglês Flit Error Rate (FER), como as quantidades de 

ACKs e ACKCs + NACKs capturados durante #flits, respectivamente. Adicionalmente, a 

Equação 2 define τ como o parâmetro que habilita a captura da quantidade de NACKs da taxa 

de erros de flits. Consequentemente, a Equação 3 descreve a quantidade de ACKCs como a 

probabilidade complementar definida na Equação 2. 

NACKs = τ × FER × #flits (2) 

ACKCs = (1 – τ) × FER × #flits (3) 

  

A Equação 4 que representa as probabilidades de comunicação com e sem falhas é 

obtida pela reescrita da Equação 1, de acordo com as equações 2 e 3. 

1 = FAR + τ × FER + (1 – τ) × FER (4) 

  

FER e τ definem probabilidades de erros que dependem da tecnologia de produção 

do circuito integrado, do projeto arquitetural e do comportamento do tráfego. Como o tráfego 

tem comportamento dinâmico, é difícil definir sua influência em tempo de projeto. Por outro 
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lado, o projetista pode definir requisitos de tolerância a falhas e ajustar dinamicamente os 

limiares para contemplar estes requisitos. Define-se FERmax como a taxa máxima FER 

tolerada e os parâmetros de limiar são ajustados para dispararem os eventos de tendência de 

falha e de falha permanente, quando esta taxa FER for alcançada. 

O FPM emprega os contadores NE, CE e DE para computar a quantidade de ACKs, 

ACKCs e NACKs, respectivamente; emprega-se N, M e P para definir os limiares que habilitam 

a captura da FERmax. A ideia é definir uma janela de observação baseada na contagem de 

ACKs. Durante esta janela de observação, captura-se tendência de falhas ou falhas permanentes, 

se os contadores CE ou DE alcançam M ou P, respectivamente. Por outro lado, se o contador 

NE alcança N antes que um evento de tendência de falha ou de falha permanente seja disparado, 

significa que as falhas detectadas serão consideradas transitórias. Assim, os contadores são 

zerados e uma nova janela de observação é iniciada. A Figura 3.5 exemplifica um evento de 

faultTend baseado no conceito de janela de observação. 

Figura 3.5 – Exemplo de detecção de tendência de falha. A situação 

considera somente os limiares N e M. A entrada iCE representa os 

momentos de eventos de falha simples, as quais são computadas pelo 

contador CE. 

N=20
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N=20

iCE

CE M = (1- τ) × FERmax faultTend

resetAll resetAll

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015a]. 

O procedimento ilustrado na Figura 3.5 mostra que os eventos de faultTend, resetAll 

e mesmo faultDet (não mostrado na figura) são implementados como relação de limiares; e as 

equações 5, 6 e 7 descrevem como os limiares N, M e P são ajustados. 

N = #flits (5) 

M = (1- τ) × FERmax (6) 

P = τ × FERmax (7) 

3.3 O OsPhoenix 

O OsPhoenix é uma camada de software posicionada no sistema operacional de 

cada PE, que contém drivers para operação de alto nível e rotinas que implementam 
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mecanismos distribuídos de tolerância a falhas. O OsPhoenix é percebido pelo sistema 

operacional de cada PE como driver de interface de rede, tornando o mecanismo de tolerância 

a falhas da NoC transparente ao sistema operacional. A Figura 3.6 descreve os principais 

módulos do OsPhoenix e suas interações. 

Figura 3.6 – Diagrama de blocos do OsPhoenix. As linhas pontilhadas 

circundam o OsPhoenix, contendo seus cinco principais elementos (i.e., 

memória, tabelas e módulos de processamento) e as setas mostram como 

os elementos são inter-relacionados. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 

O kernel do OsPhoenix compreende (i) o Módulo de Controle, em inglês Control 

Module, que gerencia os mecanismos de tolerância a falhas; e (ii) o driver da NoC, contendo as 

rotinas de conversão de endereços lógicos das mensagens de aplicação para endereços físicos 

da rede e vice-versa. Este driver torna transparente o mecanismo de tolerância a falhas, uma 

vez que os pacotes de controle são trocados entre o Control Module e a interface de rede, sem 

o conhecimento do sistema operacional. 

A tabela global de falhas, em inglês Global Fault Table (GFT), armazena o estado 

(i.e., se uma conexão foi testada, está com falha, está com tendência de falha ou operando 

corretamente) de todas as conexões da NoC. A GFT é uma cópia global das Fault Table de 

todos os roteadores. O Control Module escreve/lê esta tabela para sincronizar a informação de 

conexões com falha do OsPhoenix de todos os PEs. 

O módulo de processamento de cenários, em inglês Scenarios Processing Module 

(SPM), computa as tabelas de roteamento de acordo com falha ou tendência de falhas nas 

conexões, quando comandado pelo Control Module. O SPM usa as informações de falha nas 

conexões fornecidas pela GFT, junto com informações de novas falhas, para procurar um 

cenário previamente computado que abranja a nova situação de falha, na memória de cenários 
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e de tabelas de roteamento, em inglês Scenarios and Routing Table Memory (SRTM). Se um 

cenário candidato é encontrado, a tabela de roteamento associada contém uma nova rota que é 

capaz de ser transmitida ao HwPhoenix. Do contrário, o módulo pré-processa um novo cenário 

tolerante a falhas e sua tabela RBR associada. 

A Figura 3.7 descreve um fluxograma das principais funções do OsPhoenix no 

tratamento de eventos de falha. 

Figura 3.7 – Fluxograma ilustrando um ciclo de operação do OsPhoenix, 

onde são destacadas as principais funções do mesmo. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

O OsPhoenix permanece no estado “Phoenix em uso” ①, aguardando eventos de 

notificação de falha, sejam de natureza dinâmica - detectado pelo PFM, ou de natureza estática 

(e.g., teste solicitado pelo OsPhoenix) - detectado pelo Fault Monitor. Um evento de falha 

chega assincronamente no OsPhoenix, através de um pacote de notificação de falhas ②. Em 

seguida, o OsPhoenix identifica se este evento é novo ③. Caso o evento seja conhecido, o 

OsPhoenix volta ao estado inicial ①. Do contrário, o OsPhoenix, atualiza a GFT ④, 

assinalando o estado de falha ou de tendência de falha na conexão relacionada ao evento. No 

próximo passo, o evento de falha é transmitido aos roteadores adjacentes ⑤, sendo ligado um 

temporizador ⑥ para aguardar que a falha seja propagada por toda a rede, conforme descrito 

em [MARCON, 2013]. O OsPhoenix agora busca se o cenário de falha está pré-processado ⑦. 
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Em caso afirmativo, o OsPhoenix aguarda o fim da temporização de propagação de falhas, para 

carregar as novas tabelas de roteamento nos roteadores ⑩. Caso contrário, o OsPhoenix busca 

por um cenário de cobertura na SRTM ⑧. Se o cenário estiver coberto, um cenário de menor 

ARD (Average Routing Distance - ver Seção 4.1) é selecionado ⑨ e em seguida este cenário 

é carregado nas tabelas de roteamento ⑩. No pior caso, em que cenário não é coberto, um novo 

cenário deve ser calculado ⑪, para em seguida ser carregado nas tabelas de roteamento da 

Phoenix, e então o sistema voltar ao estado inicial ①. 

3.4 O MPSoC Phoenix 

O MPSoC Phoenix segue uma abordagem de projeto arquitetural baseada em tile, 

em que cada nodo é composto por um processador Plasma, uma memória de programa e uma 

memória de dados, ambas de tamanho configurável. Além disso, cada nodo possui ainda um 

roteador Phoenix, interface de rede, em inglês Network Interface (NI), e um circuito de DMA. 

A Figura 3.8(a) descreve uma arquitetura baseada em tile para um MPSoC 4×4, enquanto que 

a Figura 3.8(b) ilustra a composição de um nodo. A seguir, detalharemos os módulos que foram 

desenvolvidos neste trabalho, em especial os blocos de NI e de DMA. 

Figura 3.8 – (a) Arquitetura de MPSoC baseada em tile, com numeração 

[linha, coluna] e (b) detalhamento do nodo do MPSoC Phoenix, que é 

posicionada em cada tile. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4.1 A interface de rede 

Cada PE do MPSoC Phoenix acessa a NoC através da porta local do respectivo 

roteador. Entre cada processador Plasma e cada roteador existe uma NI, cujas principais funções 

são: (i) servir de adaptação entre o processador e o roteador da NoC. O acesso ao roteador 

normalmente é realizado através de uma porta com largura de um flit, sinal de relógio e sinal 

de crédito. No entanto, outros roteadores podem ter interfaces diferentes. Neste sentido, a NI 

compatibiliza essas duas entidades, provendo assim uma “lógica de cola” entre o PE e o 

roteador; (ii) servir de buffer entre o PE e a rede, pois devido à limitação de tamanhos de buffers 

e congestionamentos, a rede nem sempre estará disponível para entregar e receber dados. Além 

disso, cada dado que chega ou vai para rede, iria interromper o PE para atendimento, gerando 

um forte acoplamento entre rede e PE. No sentido de desacoplar a computação dessas duas 

entidades, a NI funciona em formato de datagrama de tamanho configurável, gerando 

interrupções a cada datagrama que é recebido pela rede. Assim, o processador atende a esta 

interrupção e drena um datagrama inteiro da NI. Para enviar um pacote na rede, o processador 

completa o datagrama inteiro e então libera para transmissão quando a rede estiver disponível. 

A Figura 3.9 descreve os blocos internos da NI. 

Figura 3.9 – Diagrama em blocos da NI. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

A NI possui duas máquinas de estados independentes. Na máquina SEND, através 

das interfaces com o Plasma, os dados são injetados nos buffers de entrada, que têm tamanho 

configurável em hardware. Na máquina RECEIVE, os dados são injetados através da interface 
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com o roteador da Phoenix. Tão logo o datagrama esteja completo, uma interrupção é gerada 

no Plasma através do sinal r_data_ready. 

As interfaces de leitura e escrita do Plasma são duplicadas, para que a NI troque 

dados diretamente com o DMA, que tem ligação direta a uma memória de duplo acesso 

(conforme Figura 3.10). A multiplexação entre DMA e Plasma é feita via OsPhoenix, através 

do sinal ctrl_reg_ni. Todos estes sinais são mapeados em endereços de memória do Plasma, que 

os acessa através de comandos de leitura e escrita em memória. 

3.4.2 Módulo de acesso direto à memória (DMA) 

Com o objetivo de permitir que o MPSoC Phoenix execute aplicações que exijam 

altas taxas de injeção de dados, cada tile contém um circuito de DMA, que permite acesso direto 

de leitura e escrita na memória de dados do Plasma. A Figura 3.10 detalha como o DMA se 

conecta ao MPSoC Phoenix. 

Figure 3.10 – Diagrama em blocos do DMA, com memória de duplo acesso. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

A transmissão de um bloco inicia com a programação do DMA, que segue os 

seguintes passos: (i) O driver configura o endereço de origem e o tamanho do bloco a ser 

transmitido; (ii) a NI é configurada para o modo DMA; (iii) O DMA é ligado; (iv) a máquina 

de estados TX do DMA inicia a transmissão do bloco TX em porções do mesmo tamanho do 

datagrama definido na interface de rede. O processo é análogo para o modo de recepção de 

dados. Quando o DMA é programado para modos TX e RX, o controle do DMA alterna entre 

datagramas transmitidos e recebidos, caso a rede esteja disponível. Um conjunto de interrupções 

é gerado para o Plasma, informando o fim de cada bloco transmitido ou recebido. 
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Quadro 1: Pseudocódigo de programação do DMA em modo TX. 

Comando Descrição 

MemoryWrite(DMA_READPT, (uint32_t) buf2); 
MemoryWrite(DMA_READSZ, 128); 

Configura o ponteiro de início de bloco de transmissão e 
tamanho de bloco 

MemoryWrite(NOC_CTRL, 2); Configura a NI para modo DMA 

MemoryWrite(DMA_CTRL, 3); Liga o DMA 

while(!(MemoryRead(DMA_STATUS)&0x010)); Aguarda o fim da transmissão do datagrama 

MemoryWrite(DMA_CTRL, 0xB); 
MemoryWrite(DMA_CTRL, 3); 

O drivers sinaliza ack de interrupção de datagrama transmitido 

while(!(MemoryRead(DMA_STATUS)&0x10)); Aguarda outros blocos de DMAs serem transmitidos 

MemoryWrite(DMA_CTRL, 0); O DMA é desligado 

MemoryWrite(DMA_CTRL, 8); 
MemoryWrite(DMA_CTRL, 0); 

O drivers sinaliza ack de interrupção de bloco transmitido 

MemoryWrite(NOC_CTRL, 0); A interface de NI é comutada para modo normal 

 

Embora o DMA forneça acesso direto à memória, outros atrasos estão presentes na 

produção de dados, como por exemplo, a escrita e busca de dados na memória, que leva em 

torno de 12 ciclos de relógio no Plasma. De acordo com os experimentos realizados, este 

limitador fez com que o DMA conseguisse produzir uma taxa de injeção máxima de 30%, 

quando dedicado ao modo TX. Outro fator limitante é quando o DMA está configurado em 

modo TX e RX, o que obriga a alternância nas máquinas de estado, reduzindo ainda mais a taxa 

máxima de injeção (menos que a metade que no modo TX dedicado). 
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4 PRÉ-PROCESSAMENTO DE CENÁRIOS (MÉTODOS E CONDIÇÕES) 

Este capítulo descreve os passos envolvidos no pré-processamentos de cenários, os 

conceitos associados à cobertura de cenários de falha, o método utilizado para reduzir a 

quantidade de cenários, bem como as condições de ocorrência de eventos de falha. 

4.1 Reconfiguração no OsPhoenix 

A NoC Phoenix inicia com todas as tabelas de roteamento configuradas para operar 

com algoritmo de roteamento XY. Um dos primeiros passos realizados pelo OsPhoenix é testar 

as conexões do roteador local (este processo é executado em paralelo por todos os OsPhoenixs 

posicionados em todos os PEs, implicando o teste de todos as conexões da NoC). Caso todas as 

conexões estejam sem falha, a rede inicia sua operação. Caso contrário, o OsPhoenix e o 

HwPhoenix executam vários passos em todos os PEs e roteadores para estabelecer um novo 

algoritmo de roteamento livre de deadlock. Para capturar falhas dinâmicas durante a operação 

da rede, o FPM busca por falhas e tendências de falhas em todas as conexões da NoC. A 

informação desses eventos de falha é então transmitida ao OsPhoenix, que inicia o 

procedimento adequado ao tipo de evento. A Figura 4.1 ilustra um diagrama de sequência de 

mensagens com os passos tomados após o FPM notificar um evento de falha em uma conexão. 

Figura 4.1 – Diagrama contendo a sequência de mensagens quando é 

detectado um evento de falha ou de tendência de falha em uma conexão. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 
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O FPM notifica o Fault Monitor sempre que uma conexão falhou ou for detectada 

uma tendência de falha. Se a falha já é conhecida pelo roteador, ou seja, já existe na Fault Table, 

a informação não é propagada. Do contrário, o Fault Monitor armazena a informação na Fault 

Table e informa o evento à FCM que propaga a informação ao OsPhoenix através de um pacote 

de controle contendo a Fault Table. 

O driver da NoC Phoenix, dentro do kernel do OsPhoenix, captura o pacote de 

controle e transmite ao Control Module, que verifica se a falha já existe na GFT. Em caso 

positivo, o Control Module considera que o problema já é conhecido e tratado, concluindo assim 

o processamento do referido evento de falha, e então nenhuma outra mensagem é gerada. Do 

contrário, o Control Module atualizar a GFT e, através de um pacote de controle, requisita que 

a FCM propague a todos os nós adjacentes um pacote de controle contendo a informação do 

evento de falha. Simultaneamente, o Control Module comanda o SPM para proceder com os 

próximos passos de tolerância a falhas (e.g., processar um novo cenário de cobertura de falha). 

Os pacotes de controle são propagados entre os roteadores vizinhos até que todos 

os OsPhoenix sejam notificados. Qualquer roteador vizinho que recebe um pacote de controle 

com informação de falha propaga a mesma informação aos OsPhoenix, seguindo os mesmos 

passos descritos acima. Adicionalmente, cada OsPhoenix contém um mecanismo de 

temporização para definir um tempo máximo para estabilização da rede, a qual é alcançada 

quando todos os OsPhoenix recebem a mesma informação de falha. Este mecanismo é usado 

quando a rede é particionada por uma sequência de conexões com falhas impedindo a 

transmissão de pacotes de controle para todos os roteadores [MARCON, 2013]. 

A Figura 4.2 ilustra os passos de tolerância a falhas realizados pelo SPM quando 

este recebe uma mensagem de conexão com falha ou conexão com tendência de falha. 

Figura 4.2 – Operação do SPM de acordo com o tipo de falha recebida. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 
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Quando um evento de tendência de falha é recebido, o SPM verifica se a falha já é 

coberta por algum cenário de cobertura previamente computado. Em caso afirmativo, nenhuma 

ação é tomada. Caso contrário, no sentido de possibilitar uma rápida reconfiguração, o módulo 

computa e armazena na SRTM, junto com as tabelas de roteamento associadas, um novo 

conjunto de cenários que cobre esta falha. No entanto, a quantidade de cenários cresce 

exponencialmente com a quantidade de conexões com falha. Para lidar com esta complexidade, 

o SPM pré-processa um conjunto limitado de cenários baseado em um método de 

dissimilaridade que usa correlação cruzada de matrizes de falha, com o objetivo de encontrar o 

requisito adequado para a aplicação. A abordagem de pré-processamento pode ser empregada 

para satisfazer vários requisitos de aplicações, e.g., reduzir a potência dissipada e alcançar uma 

distribuição térmica homogênea. Não obstante, este trabalho usa minimização de latência como 

requisito de aplicação e emprega distância média de roteamento, em inglês Average Routing 

Distance (ARD), como métrica para estimativa prévia de latência. O método de dissimilaridade 

empregado e a métrica de ARD são devidamente explanados na Sessão 5.2. 

Quando uma mensagem de conexão com falha é recebida, a decisão de 

reconfiguração da rede é proeminente, pois o FPM não consegue mais recuperar flits com erros 

duplos, impedindo a comunicação da rede. Então, o SPM verifica se a falha é coberta por algum 

cenário armazenado na SRTM. Se a falha é coberta, o OsPhoenix pode executar uma 

reconfiguração rápida, procurando o cenário que melhor se adequa ao requisito da aplicação. 

Uma vez selecionado o cenário, o SPM transmite um pacote de controle para o Control Module 

da OsPhoenix, contendo a tabela de roteamento que será configurada no roteador local. Caso 

contrário, a reconfiguração de roteamento levará muito mais tempo, pois o SPM deve iniciar a 

computação do cenário de falha, juntamente com o algoritmo de roteamento de custo mínimo, 

para então carregar as tabelas de roteamento com o cenário calculado. 

A plataforma Phoenix considera a premissa que “todos os PEs têm o mesmo 

algoritmo para gerar cenários e caminhos de roteamento”. Esta premissa permite que cada 

OsPhoenix de cada PE tenha a sua própria GFT e a sua própria SRTM e todos os PEs operem 

independentemente e de maneira distribuída. Isto também evita que as tabelas de roteamento 

necessitem ser propagadas através da NoC, uma vez que cada roteador tem a sua tabela de 

roteamento calculada pelo seu OsPhoenix local. 

 



 

34 

4.2 Fundamentos de Pré-processamento de Cenários 

A alta variabilidade das tecnologias recentes aplicadas na fabricação de circuitos 

CMOS torna estes circuitos susceptíveis não apenas a falhas permanentes, mas também a 

alterações de caráter transitório, como por exemplo, flutuações de tensão e variações de 

temperatura, que podem ser percebidas pelo sistema de monitoramento como uma falha de 

operação dinâmica. No contexto de um sistema com muitas e frequentes falhas dinâmicas, uma 

abordagem de cenários pré-processados é importante para satisfazer requisitos de desempenho, 

vazão e latência. Além disto, quanto maior é o número de cenários processados maior é a 

cobertura de falhas. Infelizmente, o pré-processamento de uma grande quantidade de cenários 

é um problema muito complexo, pois consome muito tempo e memória. Esta secção descreve 

o fundamento do pré-processamento de cenários e como a quantidade de cenários pode ser 

reduzida sem perda de qualidade da solução tolerante a falhas. 

4.2.1 Processamento sob demanda versus pré-processamento de cenários 

A reconfiguração das tabelas de roteamento da NoC, em uma ocorrência de falha, 

pode ser realizada usando duas abordagens: (i) processamento de cenários sob demanda; e (ii) 

pré-processamento de cenários. A Figura 4.3 mostra as principais fases de ambas as abordagens. 

Figura 4.3 – Etapas para um sistema de tolerância a falhas empregando 

abordagem de processamento sob demanda ou abordagem de pré-

processamento. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

A abordagem de reconfiguração de processamento sob demanda é composta de três 

etapas: (i) computação do cenário (intervalo de tempo DSc), que compreende o cálculo das 

tabelas de roteamento quando novas falhas são detectadas; (ii) reconfiguração da NoC 

(intervalo de tempo DNr1), o qual inclui a parada da NoC, possível descarte de pacotes, 

reconfiguração da NoC com novas tabelas de roteamento e ressincronização da NoC para um 

novo período de operação; e (iii) operação do sistema (intervalo de tempo Dt1), em que a NoC 

fornece novos caminhos de comunicação para tráfego de dados. 
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Seja DRi um intervalo de tempo entre 2 comandos de reconfiguração, em inglês 

Reconfiguration Commands (RCs), o qual não é definido pelo sistema, uma vez que RC 

depende de um evento de falha randômico. Seja DNr1 o intervalo de tempo para a reconfiguração 

da NoC, o qual é praticamente constante para cada tamanho de NoC. Seja DRi = DSc + DNr1 + 

Dt1, a equação que define a composição do intervalo de tempo DRi para uma abordagem de 

processamento sob demanda. Então, reduzindo DSc o intervalo de tempo Dt1 aumenta. No 

entanto, reduzindo DSc, diminui o tempo disponível para computar o algoritmo de roteamento, 

o qual pode reduzir sua eficácia, penalizando as latências de comunicação da NoC. Assim, para 

uma comunicação eficaz, o processamento sob demanda implica compromisso entre o tempo 

gasto para computar um novo cenário (DSc) e o tempo restante para operação do sistema (Dt1). 

Já a abordagem de reconfiguração que emprega o pré-processamento de cenários é 

composta de quatro etapas: (i) pré-processamento de cenários (intervalo de tempo DSp), que 

implica na computação das tabelas de roteamento para cada cenário de falha; (ii) seleção do 

cenário (intervalo de tempo DSs), que implica na seleção do cenário de cobertura que fornece a 

comunicação mais eficiente dentre todos os cenários armazenados; (iii) reconfiguração da NoC 

(intervalo de tempo Dr2); e (iv) operação do sistema (intervalo de tempo Dt2). Estas duas 

últimas etapas são similares às descritas na abordagem de processamento sob demanda. 

A etapa de pré-processamento de cenários pode ser realizada ao longo de toda a 

operação do sistema; i.e., DSp = DRi, e nenhum tempo extra de processamento é requerido para 

reconfiguração. Assim, o algoritmo de roteamento tem muito mais tempo para computar 

caminhos de roteamento mais eficientes. Por outro lado, esta abordagem implica custo extra 

para armazenar as tabelas de roteamento, que não pode ser negligenciado. 

A etapa de seleção de cenários consome pouco tempo de processamento, uma vez 

que os cenários podem estar armazenados em forma ordenada, para facilitar a melhor seleção 

de cenários. No entanto, esta é uma etapa importante, pois uma má seleção de cenários pode 

comprometer todo o desempenho do sistema. No sentido de avaliar a qualidade desta etapa, 

este trabalho adota o conceito de penalização por cobertura, que é definido como a latência 

média pela diferença entre a latência alcançada por uma solução ótima (e.g., as tabelas de 

roteamento que produzem uma latência média mínima) e a latência alcançada pelo cenário de 

cobertura selecionado. Os resultados experimentais de penalização por cobertura são ilustrados 

no Capítulo 6. 

Finalmente, ambas as abordagens são realizadas durante o mesmo intervalo tempo 

DRi, tal que DSc + DNr1 + Dt1 = DSs + DNr2 + Dt2. Dado que DNr1 = DNr2, já que a etapa de 
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reconfiguração da NoC é independente da abordagem de reconfiguração, e o pré-processamento 

sob demanda requer que DSc >> DSs para alcançar um roteamento eficaz, então Dt2 > Dt1, 

mostrando que o pré-processamento também aumenta o tempo disponível para a operação do 

sistema, o que enfatiza outra contribuição desta abordagem. 

4.2.2 Definição de cobertura de cenários 

Em um determinado conjunto de cenários de falhas, alguns podem cobrir outros, 

permitindo reduzir a quantidade de cenários a serem armazenados. Seja sa e sb dois cenários 

de falha, então sa é um cenário de cobertura de sb (i.e., o cenário coberto) quando todas as 

comunicações possíveis em sa são possíveis em sb, mas o contrário não é necessariamente 

verdade. Consequentemente, um cenário de cobertura é igualmente ou mais restritivo que o 

cenário coberto e, dessa forma, um cenário de cobertura pode ser usado em substituição de um 

cenário coberto. A Figura 4.4 exemplifica esta situação, em que uma NoC malha 5×5 tem quatro 

conexões com tendência de falha (l1, l2, l3 e l4). 

Figura 4.4 – NoC em malha 5×5 com quarto conexões com tendência de 

falha e alguns cenários de cobertura. 

l1 

(a)

l2 

l3 l4 

(b)

l1 l2 

l3 l4 

(c)

l1 l2 

l3 l4 

(d)

l1 l2 

l3 l4 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 

Para cobrir todas as situações de falha seria necessário pré-processar 16 cenários. A 

Figura 4.4(b) mostra os melhores cenários de cobertura para falhas nas conexões l1 e l3. No 

entanto, os cenários apresentados nas figuras 4.4(c) e 4.4(d) podem cobrir esta mesma 

combinação de falhas. Como estes dois cenários contêm uma conexão extra com falha (l2 ou 

l4), o mecanismo de pré-processamento deve escolher qual dos cenários fornece melhor 

desempenho para a operação do sistema. Quando um determinado cenário abrange outros, o 

conjunto de tabelas de roteamento aplicado ao cenário de cobertura pode ser empregado aos 

roteadores cobertos por este cenário. Assim, em uma situação de falha, o OsPhoenix irá 

encontrar, em um conjunto reduzido de cenários de falha, quais dos cenários armazenados 

abrange com mais eficiência as conexões com falha junto com as tabelas RBR associadas, as 
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quais já foram previamente computadas. 

4.2.3 Nível de similaridade com método de correlação cruzada 

O método de seleção deve procurar por cenários de cobertura que não degradam a 

comunicação, que no caso dos experimentos deste trabalho implicam minimizar a latência 

média da rede. Para atingir este objetivo, este trabalho utiliza duas abordagens baseadas no 

método de correlação cruzada em duas direções [PAN, 2009], que permite procurar cenários de 

cobertura com base na dissimilaridade de cenários de falha. 

Seja M e P representação de linhas e N e Q representação de colunas de uma NoC 

em malha 2D. A correlação cruzada em duas dimensões de uma matriz A (M×N) e uma matriz 

B (P×Q) é uma matriz de tamanho M+P-1 por N+Q-1, tal que X = A  B (o símbolo  denota 

correlação cruzada). A Equação 8 computa cada elemento de X, o qual é a soma ponderada dos 

elementos vizinhos. 

X k, q =   A(m, n) × B(m − k, n − q)

N

n=1

M

m=1

 ∀  -1P+1 ≤ k ≤ M-1, -Q+1 ≤ q ≤ N-1 (1) 

  

(8) 

Este trabalho define as seguintes matrizes de falha, que estão representadas nas 

Figuras 4.5(a) e (b): (i) R representa os roteadores; (ii) H e V representa as conexões horizontais 

e verticais, respectivamente; e (iii) C representa uma composição das conexões. 

Figura 4.5 – Matrizes empregadas no método de correlação cruzada: (a) R 

ilustra a matriz de roteadores; H e V são as matrizes que representam as 

conexões da NoC (roteadores como retângulos e conexões como flechas 

duplas); (b) descreve a matriz C, em que cada retângulo contém a soma de 

todas as conexões diretamente conectadas. 

R1,1 H1,1

V1,1

R1,2 H1,2

V1,2

R2,1 H2,1 R2,2 H2,2

V2,1 V2,2

H1,N-1 R1,N

V1,N

H2,N-1 R2,N

V2,N

VM-1,1 VM-1,2

RM,1 HM,1 RM,2 HM,2

VM-1,N

HM,N-1 RM,N

H1,1+V1,1

V1,1+H2,1

+V2,1

VM-1,1+HM,1

H1,1+H1,2

+V1,2

H2,1+V1,2

+H2,2+V2,2

HM,1+VM-1,2

+HM,2

H1,N-1+V1,N

H2,N-1+V1,N

+V2,N

HM,N-1

+VM-1,N

C1,2

C2,2

CM,2

C1,1

C2,1

CM,1

C1,N

C2,N

CM,N

(a) (b)
 

Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 

Rm,n é um roteador e Cm,n é a composição das conexões, ambos com coordenadas m 

e n ∀ 1 ≤ m ≤ M e 1 ≤ n ≤ N. Adicionalmente, Hm,n é uma conexão horizontal entre Rm,n e Rm,n-
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1 ∀ 1 ≤ m ≤ M e 1 ≤ n ≤ N-1, e Vm,n é uma conexão vertical entre Rm,n e Rm-1,n ∀ 1 ≤ m ≤ M-1 e 

1 ≤ n ≤ N. Se uma conexão no cenário base tem o mesmo estado (com ou sem falhas), o 

elemento na matriz H ou V tem valor 1, do contrário tem valor 0; e seguindo esta mesma regra, 

cada elemento da matriz C é a soma de cada conexão diretamente conectada ao roteador. 

Este trabalho emprega correlação cruzada em duas dimensões para comparar 

cenários de falha, a fim de encontrar dissimilaridades. LsHV (nível de similaridade nas 

conexões horizontais e verticais) é definido como um método que emprega correlação cruzada 

nas matrizes H e V, e LsC (nível de similaridade na composição de conexões) é um método que 

emprega correlação cruzada considerando o efeito da junção de todos as conexões em cada 

roteador (matriz C). LsHV e LsC indicam o nível de similaridade entre os cenários determinado 

pela norma euclidiana (representada pelo operador ||) da correlação. Ambos os níveis de 

similaridade são normalizados pela autocorrelação (por exemplo ||VaVa||). O valor máximo 

de similaridade ocorrer quando LsHV e LsC são iguais a 1. Na medida que o valor se afasta de 

1, o nível de similaridade é reduzido, aumentado assim o nível de dissimilaridade. As equações 

9 e 10 ilustram LsHV e LsC, respectivamente, para dois cenários sintéticos a e b. 

LsHab =
||HaHb||

||HaHa||
,   LsVab =

||VaVb||

||VaVa||
,           LsHVab = 

LsHab + LsVab

2
 (9) 

LsCab =
||CaCb||

||CaCa||
 (10) 

A seguir está ilustrado um exemplo sintético de uma NoC em malha 3×3 com 3 e 4 

conexões com falha, sendo a o cenário base e b o cenário avaliado, respectivamente, com a 

formulação correspondente do LsC. 

R1,1 R1,2

R2,1 R2,2

R3,1 R3,2

R1,3

R2,3

R3,3

R1,1 R1,2

R2,1 R2,2

R3,1 R3,2

R1,3

R2,3

R3,3

Scenario a (base) Scenario b

Rm,n

Legend:

Link
Faulty link

Router

Difference

 

Ca = [
2
3
2

3
4
 3 

2
3
2
] , Cb = [

2
3
2

3
3
 3 

2
2
2
] , CaCb =

[
 
 
 
 
4 12 17 
10 29 43 
14 41 61  
10 29 43 
4 12 17 

12 4
32 12
45 17
32 12
12 4 ]

 
 
 
 

, CaCa =

[
 
 
 
 
4 12 17 
12 34 48 
17 48 68  
12 34 48 
4 12 17 

12 4
34 12
48 17
34 12
12 4 ]

 
 
 
 

  

LsCab =
||CaCb||

||CaCa||
=

130.5517

144.3460
= 0.9044   
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4.2.4 Redução de cenários de cobertura 

A Equação 11 computa a quantidade de conexões (QL) conectando todos os 

roteadores em uma NoC de dimensões M×N. Exemplificando, em uma NoC malha 8×8 temos 

QL =112. 

QL = M × (N – 1) + N × (M – 1) (11) 

Considerando que toda e qualquer conexão pode falhar, a Equação 12 computa a 

quantidade máxima de cenários de falha (QS), que é a combinação de todas as possibilidades 

de conexões com falha. 

QS = 2QL (12) 

Como o número de cenários cresce exponencialmente com o número de falhas, 

computar todos os cenários possíveis consome muito tempo e memória, mesmo para um 

pequeno percentual de conexões, tornando esta opção inviável. Como ilustração, se 10% de 

canais fossem considerados em uma NoC em malha 9×9, ou seja, 15 conexões com falha, seria 

necessário pré-processar QS = 215 cenários. Contudo, este trabalho emprega três estratégias para 

diminuir o número de cenários pré-processados: (i) tratamento diferencial para falhas dinâmicas 

e estáticas, (ii) número de cenários de falha incremental e (iii) abordagem de dissimilaridade. 

O sistema de monitoração classifica falhas como estáticas ou dinâmicas, de acordo 

com a maneira como são detectadas. Falhas classificadas como estáticas determinam uma 

topologia de NoC irregular, que é percebida pelo SPM como uma NoC de topologia básica. 

Sobre esta topologia, somente as falhas dinâmicas podem realizar mudanças temporárias nos 

caminhos, implicando computar um novo cenário de falhas. 

Embora a quantidade total de cenários de falha cresça exponencialmente com o 

número total de falhas, a quantidade de novos cenários de falha pode ser pré-processada de 

forma incremental, pois não é necessário recalcular os cenários previamente armazenados. Seja 

QF a quantidade de falhas dinâmicas previamente conhecidas e QN a quantidade de novas 

tendências de falhas recém detectadas, então a Equação 13 calcula a quantidade de novos 

cenários a serem computados (QSC). Por exemplo, se um sistema tem 4 conexões com tendência 

de falha já conhecidas (QF = 4) e o Fault Monitor detecta duas novas conexões com tendência 

de falha (QN = 2), o OsPhoenix necessita pré-processar mais 48 cenários (i.e., 2(4+2) - 24), 

garantindo que o sistema irá fornecer todos os cenários de falha. 

QSC = 2(QF + QN) - 2QF (13) 

A identificação dos cenários mais dissimilares, que abrangem os mesmos cenários 
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de falha, permite salvar um conjunto reduzido de cenários de falha, ainda com uma larga 

cobertura de falhas que é alcançada ordenando os novos cenários de acordo com o nível de 

dissimilaridade e armazenando somente um percentual dos cenários mais dissimilares. Quando 

o percentual de armazenagem é baixo, somente os cenários mais dissimilares são armazenados. 

Por outro lado, quando o percentual aumenta, um maior número de cenários mais dissimilares 

são armazenados. A escolha de um percentual de armazenamento depende da quantidade de 

conexões da arquitetura alvo e da quantidade de falhas. O percentual de armazenamento é um 

critério de seleção, que é analisado no Capítulo 5. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Este capítulo apresenta os resultados experimentais deste trabalho, em especial: (i) 

análise de métricas analíticas aplicadas à distribuição de falhas; (ii) uso de métricas analíticas 

como substitutivas de medidas de latência; (iii) análise do monitor dinâmico de falhas como 

preditor de tendência de falhas; (iv) avaliação de penalização por cobertura, na substituição de 

cenários de falha; e (v) síntese do HwPhoenix e do OsPhoenix. 

5.1 Modelo de Falhas 

5.1.1 Setup experimental 

A variabilidade do processo de fabricação dos circuitos VLSI aumenta cada vez que 

a escala de tecnologias deep-submicron diminui, devido a fenômenos tais como imprecisão na 

deposição de impurezas, bem como a não uniformidade no campo de exposição de processos 

litográficos. Esta variabilidade pode causar desvios na especificação nominal do circuito ou 

mesmo impedir o seu funcionamento parcial ou total [SHINTANI, 2014]. Em outras palavras, 

isto é uma fonte de falhas dinâmicas e estáticas. Portanto, e sem perda de generalidade, aqui é 

utilizado o modelo de variabilidade proposto por Hargreaves et al. [HARGREAVES, 2008] para 

gerar cenários de falha sintéticos. Este modelo considera o efeito da variabilidade nos atrasos 

de conexões, roteador a roteador, empregando dois parâmetros de variação: a variabilidade do 

atraso σ e a variabilidade na correlação espacial λ. 

No sentido de explorar cenários com processos de fabricação de 65 nm e 22 nm, a 

variabilidade de atraso nas conexões foi definida como 5% (σ = 0.05) e 18% (σ = 0.18), 

respectivamente, como previsto pelo ITRS [ITRS, 2007]. Adicionalmente, os experimentos 

foram produzidos com λ = 0.4 e λ = 1.2, representando a força de alta e baixa variabilidade da 

correlação espacial, nesta mesma ordem. Estes valores são representativos da correlação típica 

induzida por processos de fabricação [HARGREAVES, 2008]. Estes dois valores de 

variabilidade para cada parâmetro permitem combinar 4 tipos de distribuição (tipo 1, 2, 3 e 4). 

A Tabela 5.1 apresenta estas combinações, juntamente com a quantidade de amostras e número 

de topologias geradas para cada tipo. A tabela mostra que os experimentos contaram com 100 

amostras de quatro tamanhos de NoC para cada tipo de distribuição, gerando assim um total de 

1600 topologias de NoCs. Para cada topologia foram realizadas segmentação, geração de 

regiões e análise de severidade de falhas para extração de métricas analíticas. 
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Tabela 5.1 – Expansão dos cenários de falha para 48 topologias de redes em malha irregulares. 

Tipo Variabilidade 
Correlação 

espacial 
Tamanho das NoCs 
(5×5, 6×6, 7×7, 8×8) 

Número de 
Amostras 

Número de 
Topologias 

1 0,05 (fraca) 1,2 (fraca) 4 100 400 

2 0,18 (forte) 1,2 (fraca) 4 100 400 

3 0,05 (fraca) 0,4 (forte) 4 100 400 

4 0,18 (forte) 0,4 (forte) 4 100 400 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 5.1 ilustra uma visão física 3D da distribuição de atrasos MPSoC 10×10 

com um tile 10 mm × 10 mm, conforme proposto por Hargreaves et al. [HARGREAVES, 2008]. 

Figura 5.1 – Distribuição de falhas conforme variação dos parâmetros de 

variabilidade de atraso nas conexões e força de correlação espacial. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Quando a variabilidade tem menor valor e a força de correlação espacial é baixa, os 

atrasos são menores e melhor distribuídos, conforme ilustra a Figura 5.1(a). No entanto, o 
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aumento da variabilidade aumenta levemente o atraso das conexões. Quando a força da 

correlação é forte, os atrasos são maiores e mais próximos, sendo que a maior irregularidade é 

observada quando a força da correlação é forte e a variabilidade nos atrasos é maior, resultando 

na distribuição mais agressiva de falhas, conforme ilustra a Figura 5.1(d). 

5.1.2 Resultados e discussões 

A Figura 5.2 mostra que o percentual de falhas se mantém constante com a 

variabilidade, mas aumenta muito com o aumento da força da correlação espacial (diminuição 

de λ), pois quando o valor da correlação espacial é mais forte as falhas se tornam mais 

frequentes, gerando cenários de falhas mais severos. 

Figura 5.2 – Percentual médio de falhas por distribuição. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Este fato é confirmado pela Figura 5.3(b), que mostra que a distância topológica 

média entre as falhas é menor quando a força de correlação espacial é maior, ou seja, mostra 

que as falhas são mais próximas. Assim, as tecnologias mais modernas apresentam um 

percentual de falhas pelo menos três vezes maior. 

Figura 5.3 – (a) Distância média de roteamento por distribuição e (b) 

distância topológica média entre falhas por distribuição. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A distância média de roteamento dá ideia de como os caminhos na rede estão 
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próximos do ótimo. Como consequência, o valor da distância média deve crescer com o 

crescimento da quantidade de falhas em conexões. Isto é confirmado na Figura 5.3(a), em que 

o ARD é muito maior nas distribuições com maior força de correlação e, consequentemente, 

maior percentual de falhas. 

A severidade na distribuição das falhas também torna mais complexo a busca de 

rotas livres de deadlock e o cálculo das tabelas de roteamento. Este fato é confirmado nos 

resultados apresentados na Figura 5.4(a). O número médio de segmentos unitários, resultantes 

do processo de segmentação SBR, indica que a segmentação não será otimizada; pois cada 

segmento unitário representa uma conexão que não trafega mensagens [MEJIA, 2008], o que 

resulta no aumento do caminho médio de roteamento. Assim, as distribuições com maior força 

de correlação apresentam maior número de segmentos unitários, já que têm também maior 

percentual de falhas e falhas mais agrupadas (menor distância topológica entre falhas). O 

mesmo efeito é observado na Figura 5.4(b) que apresenta a média do número máximo de regiões 

virtuais produzidas pelo mecanismo de roteamento RBR. Quanto mais severo o cenário de 

falhas, maior o número de regiões. Assim, distribuições com maior força de correlação espacial 

tendem a apresentar menor desempenho na ocorrência de falhas. 

Figura 5.4 – (a) Número de segmentos unitários e (b) média do número 

máximo de regiões virtuais. Ambos os gráfico são relacionados ao tipo de 

distribuição de falhas. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os gráficos subsequentes, levam em consideração o agrupamento de dos valores 

obtidos nos experimentos conforme o tamanho da NoC. A Figura 5.5(a) mostra que o percentual 

de falhas diminui à medida que o tamanho das NoCs aumenta. Isto acontece porque, embora a 

quantidade de falhas absoluta cresça, o número de conexões totais da NoC cresce mais 

rapidamente. Todavia, a distância topológica entre as falhas, conforme apresentado na Figura 

5.5(b), aumenta com o tamanho da NoC, já que o número de falhas também cresce, o que 

contribui para que a distância média entre as falhas aumente. 

11,34 11,19

14,74 14,23

0

2

4

6

8

10

12

14

16

[σ=0,05; λ=1,2] [σ=0,18; λ=1,2] [σ=0,05; λ=0,4] [σ=0,18; λ=0,4]

Média do número máximo de regiões (por distribuição)

0,32 0,29

1,25

1,04

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

[σ=0,05; λ=1,2] [σ=0,18; λ=1,2] [σ=0,05; λ=0,4] [σ=0,18; λ=0,4]

Número de segmentos unitários (por distribuição)



 

45 

Figura 5.5 – (a) Percentual médio de falhas e (b) distância topológica entre 

falhas. Ambos os gráficos são agrupados pelo tamanho da NoC. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O mesmo fato pode ser observado na Figura 5.6(a) que mostra que a distância média 

de roteamento aumenta com o aumento da NoC, devido ao aumento da distância entre os pares 

fonte-destino. 

Figura 5.6 – (a) Distância média de roteamento - ARD e (b) média do 

número máximo de regiões. Ambos os gráficos são agrupados pelo 

tamanho da NoC. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 5.6(b) apresenta a média do número máximo de regiões pelo tamanho da 

NoC, resultantes do cálculo de regiões do mecanismo de roteamento RBR. É possível observar 

que esse número cresce com o tamanho da NoC, mas não na mesma proporção, indicando que 

este mecanismo é escalável, sendo, portanto adequado para NoCs de grandes tamanhos. 

5.2 Análise de Métricas Analíticas como Medidas de Latência 

5.2.1 Setup experimental 

Os experimentos englobam quatro tamanhos de NoC (5×5, 6×6, 7×7 e 8×8). A 

13,56%

11,98%

10,26%
9,24%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

5x5 6x6 7x7 8x8

Percentual médio de falhas (por tamanho)

2,17

2,85

3,42

3,97

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5x5 6x6 7x7 8x8

Distância topológica média entre falhas (por tamanho)

4,6704

5,4347

6,0822

6,7530

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5x5 6x6 7x7 8x8

Distância média de roteamento - ARD (por tamanho)

10,10

12,15

13,83

15,42

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

5x5 6x6 7x7 8x8

Média do número máximo de regiões (por tamanho)



 

46 

Tabela 5.2 mostra cada tamanho de NoC combinado com os parâmetros de variação de atraso 

de conexão e correlação espacial, produzindo 16 cenários de falha. 

Tabela 5.2 – Expansão dos cenários de falha para 48 topologias de redes em malha irregulares. 

NoC 
size 

Distribution fault Amount of fault 
channels (3 samples) 

Amount of scenarios 
expanded (3 samples) 

Total amount of 
scenarios σ λ 

5×5 

0.05 1.2 4, 4, 4 15, 15, 15 45 

0.18 1.2 4, 4, 4 15, 15, 15 45 

0.05 0.4 6, 6, 6 63, 63, 63 189 

0.18 0.4 6, 6, 6 63, 63, 63 189 

6×6 

0.05 1.2 5, 5, 5 31, 31, 31 93 

0.18 1.2 5, 5, 5 31, 31, 31 93 

0.05 0.4 7, 7, 7 127, 127, 127 381 

0.18 0.4 7, 7, 7 127, 127, 127 381 

7×7 

0.05 1.2 5, 5, 5 31, 31, 31 93 

0.18 1.2 5, 5, 5 31, 31, 31 93 

0.05 0.4 9, 9, 9 511, 511, 511 1533 

0.18 0.4 8, 8, 8 255, 255, 255 765 

8×8 

0.05 1.2 4, 4, 4 15, 15, 15 45 

0.18 1.2 5, 5, 5 31, 31, 31 93 

0.05 0.4 11, 11, 10 2047, 2047, 1023 5117 

0.18 0.4 10, 10, 10 1023, 1023, 1023 3069 

Total 48 NoC topologies 12224 scenarios 12224 

Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 

Com o objetivo de explorar a aleatoriedade do modelo de variabilidade, foram 

gerados 3 cenários, resultando 48 topologias de rede malha irregular, que são expandidas em 

12224 cenários, pela combinação de todas as possibilidades de conexões com falha. 

A Figura 5.7 descreve como a simulação dos cenários é composta e aplicada para 

alcançar os resultados experimentais. Para cada um dos 12224 cenários, uma ferramenta 

elaborada pelo Autor executa dois passos: (i) segmentação da rede usando uma abordagem de 

segmentação de roteamento para gerar um arquivo de restrições. Este arquivo contém todas as 

direções de roteamento proibidas, com o objetivo de evitar situações de deadlock; e (ii) 

computação dos caminhos mínimos usando as informações do arquivo de restrição, o qual 

permite gerar o conjunto de regiões virtuais da abordagem RBR. As principais ferramentas 

utilizadas neste trabalho e o fluxo de validação está descrito no Apêndice A. 

Na ocorrência de uma nova falha, o OsPhoenix deve selecionar, do conjunto de 

cenários pré-processados, aquele que minimiza a latência média do sistema. Com o objetivo de 

escolher uma métrica relevante, todos os cenários foram avaliados empregando simulações com 

tráfego sintético e precisão em ciclo de relógio. Os resultados de simulação foram comparados 

com os resultados de três métricas analíticas: (i) ARD, que é a soma de todos os caminhos 

(medidos como números de saltos) dividido pelo número de caminhos; (ii) LW ou peso das 

conexões, em inglês Link Weight, que é número de comunicações que atravessa cada conexão, 

considerando a direção das conexões; e (iii) SLW, que é o desvio padrão de peso das conexões, 
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em inglês Standard Deviation of LW. Destaca-se o uso das métricas de ARD, LW e SLW como 

métricas usuais na avaliação de qualidade de roteamento para topologias irregulares de NoCs 

[FLICH, 2012]. Para avaliar estas métricas, este trabalho empregou análise de correlação de 

Pearson [LENA, 2010] entre a latência média simulada e as estimativas fornecidas pelas 

métricas analíticas. De acordo com a correlação de Pearson, quanto mais próximo de 1, melhor 

é a métrica usada. 

Figura 5.7 – Configuração experimental dos resultados para avaliar as 

métricas analíticas como medidas de latência média. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015b]. 

6.2.2 Resultados e discussões 

Os resultados experimentais da correlação de Pearson foram obtidos usando tráfego 

uniforme com quatro taxas de injeção (5%, 10%, 15% e 20%); onde, para todos os 12224 

cenários de falha, cada PE envia 50 pacotes de 100 flits. A Figura 5.8(a) mostra que, exceto 

para 10% de taxa de injeção, todas as métricas analíticas apresentam correlação significativa, 

positiva e forte (isto é, próximas a 0,9). 

Os valores com correlação mais alta são alcançados com 5% de taxa de injeção, 

devido aos recursos da NoC não estarem sobrecarregados, minimizando contenção de pacotes. 

Próximo a 10% de taxa de injeção, a NoC alcança seu ponto de saturação, em que o 

comportamento do tráfego se torna pouco previsível, apresentando grande variabilidade na 
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latência de comunicação. Consequentemente, a correlação de Pearson é reduzida para todas as 

métricas analíticas. Finalmente, após o ponto de saturação, a correlação de Pearson aumenta 

novamente, mostrando que a métrica proposta pode capturar o comportamento de um cenário 

de tráfego congestionado. Assumindo o ARD como a melhor métrica analítica para tráfegos 

com baixas taxas de injeção, a Figura 5.8(b) mostra os resultados experimentais da correlação 

de Pearson de acordo com o tamanho da NoC. Este resultado mostra que o aumento no tamanho 

da NoC reduz a correlação de Pearson, o que é justificado devido ao aumento de caminhos 

adicionais entre os pares de comunicação e o aumento das colisões aleatórias de pacotes. 

Figura 5.8 – Correlação de Pearson para latência media: (a) comparação de 

três métricas analíticas (ARD, LW e SLW) com simulações de tráfego 

uniforme (taxas de injeção de 5%, 10%, 15% e 20%); e (b) comparação 

com 4 tamanhos de NoC (5×5, 6×6, 7×7 e 8×8), usando ARD com 

tráfego uniforme e taxa de injeção fixa em 5%. 

  

(a) (b) 

Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

A Figura 5.9 ilustra a qualidade das métricas analíticas (ARD, LW e SLW) para 

estimar a latência média de acordo com o tipo de distribuição de falhas; isto é, a variabilidade 

tecnológica (σ = 0.05 / 65 nm, σ = 0.18 / 22 nm) associada à força da correlação espacial 

(λ = 0.4 ou λ = 1.2). 

Considerando a variabilidade da correlação espacial, as correlações mais altas entre 

as métricas analíticas e a latência média são obtidas em redes com λ = 1.2, uma vez que a 

correlação espacial produz os menores graus de severidade de falhas, maior dispersão e menor 

percentual de falhas. A maior variabilidade da correlação espacial (λ = 0.4) reduz o grau de 

correlação entre as métricas analíticas e a latência média, já que produz cenários com maior 

quantidade de falhas que são fortemente agrupadas. Não obstante, os resultados experimentais 

ilustram correlação forte para λ = 0.4, mostrando que as métricas analíticas podem ser usadas 
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para estimar a latência média, mesmo com distribuições de falhas agressivas. Finalmente, a 

variabilidade de atraso nas conexões mostra que as métricas analíticas têm forte correlação com 

σ = 0.18 e σ = 0.05, salientando uma tendência de alcançar melhores resultados para as 

tecnologias mais recentes. 

Figure 5.9 – Correlação de Pearson para latência média: comparação das 

métricas ARD, LW e SLW em simulações de tráfego uniforme, taxa de 

injeção fixa em 5% e quatro tipos de distribuição de falhas. 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

A Figura 5.10 ilustra a qualidade das métricas analíticas de acordo com o número 

de conexões com falha, evidenciando a redução da correlação de Pearson com o aumento de 

conexões com falha. Isto ocorre porque as falhas nas conexões implicam a redução de caminhos 

mínimos. Consequentemente, mais comunicações compartilham os mesmos caminhos, 

aumentando a concorrência dos recursos da NoC e gerando mais congestionamento de pacotes. 

Estes efeitos, por sua vez, aumentam a imprevisibilidade nas latências, afetando as estimativas 

das métricas analíticas. 
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Figura 5.10 – Resultados da correlação de Pearson na comparação de 

latências medias estimadas por métricas analíticas com simulação VHDL 

(5% de taxa de injeção de tráfego uniforme). Os experimentos contêm 

falhas aleatórias em número de 1 a 8. 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

Os resultados das simulações apontam que as três métricas analíticas produzem 

estimativas satisfatórias e similares para latência média fim-a-fim considerando tráfego 

uniforme. No entanto, o ARD é menos susceptível ao aumento da quantidade de falhas nas 

conexões. Sendo por este motivo escolhido como métrica para o FPM executar os experimentos. 

5.3 Análise do FPM 

Esta sessão compreende duas análises: (i) o comportamento do FPM com relação 

aos limiares de decisão dos eventos gerados e o tamanho da janela de observação (definida 

como a quantidade de flits que passa por uma conexão); e (ii) os consumos de área e de potência 

do FPM quando comparados com um circuito similar apresentado em [DAI, 2010]. 

5.3.1 Setup experimental 

Para a avaliação de ocorrência de falha, os sinais foram gerados em SystemC e 

injetados nas conexões da NoC durante a simulação. Todos os experimentos empregaram 10% 

para a relação entre erros simples e erros duplos (valor de τ = 10%). 

Em um primeiro conjunto de experimentos, foram realizadas simulações 

observando uma janela de variação de 40 a 150 flits, com 10.000 flits transmitidos, 

considerando o contador NE com tamanho de 8 bits e uma FERmax de 20% (isto é, a FER 

usada define M e P, de acordo com as equações discutidas na Sessão 3.2.1). O valor real de FER 

varia de 5% a 50%. O principal objetivo desta simulação é observar o comportamento do FPM 
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de acordo com os parâmetros de FERmax e τ e os tamanhos das janelas de observação, as quais 

dependem do limiar N. Isto permite ao projetista escolher os valores que melhor se encaixam 

na aplicação alvo. Todos os resultados desta sessão são valores médios coletados a partir de 20 

simulações. Os intervalos de confiança foram insignificantes e omitidos para melhorar a clareza 

dos gráficos. 

5.3.2 Resultados e discussões 

Definições de Limiares do FPM 

A Figura 5.11 ilustra que quando o tamanho da janela de observação diminui, o 

FPM dispara um menor número de eventos de tendência de falhas. 

Figura 5.11 – Ocorrência de eventos de tendência de falhas de acordo com 

o tamanho da janela de observação (FERmax = 20%). 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015a]. 

Quando a taxa real de FER é próxima de FERmax (isto é, a taxa de FER esperada), 

o módulo pode ser melhor ajustado através da configuração de N, que permite ajustar melhor o 

nível de sensibilidade do FPM. Quando a taxa real de FER aumenta, é impossível ajustar o nível 

de detecção, conforme pode ser observado próximo à FER de 50%. Isto pode ser explicando 

considerando que altos valores de N permitem capturar mais erros, e consequentemente, o FPM 

fica mais sensível. 

A Figura 5.12 ilustra que o comportamento do FPM é similar para eventos de falha 

permanente. Para maiores taxas de FER, o FPM detecta mais eventos ao passo que o módulo é 

melhor ajustado para taxas de FER iguais a 20%. 
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Figura 5.12 – Detecção de falhas permanentes de acordo com o tamanho 

da janela de observação (FERmax = 20%). 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015a]. 

O próximo experimento aborda o problema de saturação do FPM, pois uma vez que 

os limiares dos contadores são configurados em hardware ainda na fase de projeto, o FPM pode 

se tornar insensível à detecção de eventos de falha dependendo da relação entre FERmax e a 

FER real. Supondo que o contador NE seja configurado em hardware para ter 8 bits, o maior 

valor do contador N será 256. Se a FERmax for ajustada para o valor 0,5 e a FER real for 0,4, 

o tamanho da janela de observação N se torna mais sensível, uma vez que o valor estava 

saturado (conforme a Figura 5.13). 

Figura 5.13 – FPM com saturação do tamanho da janela de observação e 

com livre ajuste de valores de limiares. 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015a]. 

Para atender este problema, o projetista pode usar outras regras de configuração dos 

valores de M e P. Aqui, ao invés de usar as equações da Sessão 3.2.1, os valores de M e P são 

ajustados livremente. Conforme se pode observar na Figura 5.13, o ajuste livre de M e P por 
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um fator 2 ativa novamente o FPM, mesmo com uma taxa real FER de 40% (menor que 

FERmax, usada para ajustar a fase de configuração). 

Análise de Área e Potência 

A Tabela 5.3 apresenta os valores de área e potência do FPM e de um circuito 

utilizado como base para sua construção [DAI, 2010] em uma implementação baseada em 

células padrão (UMC 90 nm - densidade muito alta 400.000 cell/mm², com desacoplamento 

capacitivo para limitação de glitches). 

Tabela 5.3 – Valores de área e potência do FPM. 

Requirement Base circuit FPM 

P
o

w
e

r 

(µ
W

) 

Internal 37.7 48.1 

Switching 12.4 34.3 

Total 58.1 82.4 

A
re

a 

 cells µm² cells µm² 

Combinational 1136 2840 1576 3940 

Non-combinational 1082 2705 1453 3633 

Buffer/Inv 25 63 24 60 

Total 2213 5608 3053 7633 

Fonte: Baseado em [SILVEIRA, 2015c]. 

Como apresentado na Tabela 5.3, o tamanho do circuito base é de 5608 µm² 

enquanto que o FPM é de 7633 µm². Adicionalmente, o aumento na potência consumida é em 

torno de 60%, enquanto a área usada aumenta 35%. O circuito base permite somente a detecção 

de falhas transientes e falhas permanentes. Por outro lado, o FPM permite antecipar a tendência 

de falhas, embora consuma mais recursos. Adicionalmente, os resultados experimentais 

demonstram que o FPM é uma boa solução na prevenção de falhas potenciais durante a 

transmissão de dados em uma NoC, principalmente considerando sua flexibilidade e potencial 

de parametrização do tamanho da janela de observação e valores de limiar. O FPM não usa 

grande quantidade de área extra, quando comparado ao circuito base, principalmente 

considerando as funcionalidades que foram adicionadas. A detecção de falhas permite ainda 

antecipar o comportamento nas transmissões. Como trabalhos futuros, nós pretendemos 

analisar o FPM sob diferentes distribuições de falha, como Poisson e exponencial. 

5.4 Penalização por Cobertura 

Esta sessão apresenta resultados experimentais empregados para quantificar a 

penalização por cobertura, como definido na Sessão 4.2, e analisa a eficácia e eficiência dos 

métodos de correlação LsHV e LsC na busca de conjunto eficiente de cenários de cobertura. 
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5.4.1 Setup experimental 

A Figura 5.14 mostra o fluxo empregado em cada experimento, que engloba as 48 

topologias base detalhadas na Tabela 5.1 e duas taxas de injeção de tráfego (5% e 20%). 

Adicionalmente, para cada método de correlação cruzada, são levados em consideração três 

percentuais de armazenamento de cenários (10%, 30% e 50%). 

Figura 5.14 – Fluxo utilizado para análise de custo e método de correlação, 

que foi aplicado para cada conjunto de cenários que compõe cada uma das 

48 topologias base. 
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Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

Como descrito na Sessão 4.2, a ocorrência de falhas transforma topologias regulares 

em irregulares. Por outro lado, para efeito de pré-processamento, uma topologia irregular pode 

ser considerada “básica”, se for usada como referência frente a novas falhas. Usando esta 

consideração, cada topologia básica engloba QSC cenários possíveis. Por exemplo, uma NoC 

malha 6×6 com 7 conexões com falha produz 127 cenários de falha (isto é, 27 = 128, sendo que 

um dos 128 cenários não contém falhas). 

O conjunto de 48 topologias e seus cenários correspondentes está circundado por 

um retângulo arredondado na Figura 5.14. Para cada um destes cenários ① é aplicado os 
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métodos de correlação cruzada LsHV e LsC, selecionando um percentual P de cenários mais 

relevantes ②. Os cenários restantes (1-P) são utilizados para avaliar a penalização por 

cobertura, uma vez que nenhum destes cenários é armazenado em tempo de execução ③. Uma 

vez que o cenário é selecionado para ser avaliado ④, o fluxo, que reflete a operação do 

OsPhoenix, verifica se pelo menos um cenário armazenado cobre o cenário selecionado ⑤. 

Em caso negativo, o fluxo marca este insucesso para avaliar a eficácia dos métodos LsHV e 

LsC ⑥ (durante a execução, a rede precisaria parar, esperando pelo processamento das novas 

tabelas de roteamento que cobririam esta nova situação de falha, o que é uma tarefa que 

consome muito tempo de processamento). Caso contrário, o fluxo seleciona, a partir do 

conjunto de cenários de cobertura, o que produz a menor latência ⑦ (em tempo de execução, 

o OsPhoenix usa este cenário para reconfiguração da NoC e a latência deste cenário é estimada 

usando o ARD). Assim, o cenário selecionado e o cenário sob avaliação são comparados em 

relação à latência - isto é, a penalização por cobertura é então quantificada ⑧. Estes resultados 

de latência, os quais são computados pela Equação 14, são armazenados para análise estatística 

⑨. O fluxo executa todos estes passos até que todos os cenários tenham sido avaliados ⑩. 

Então, o fluxo para ⑪ e um novo experimento pode ser avaliado. 

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
AverageLatencySelectedScenario − AverageLatencyScenarioUnderEvaluation

AverageLatencyScenarioUnderEvaluation

 %  (14) 

  

5.4.2 Resultados e discussões 

O primeiro conjunto de resultados explora a eficácia de ambos os métodos de 

correlação cruzada em encontrar cenários de cobertura adequados. Os resultados apontam que 

o método LsC não apresentou nenhum cenário descoberto, mostrando sua eficácia em encontrar 

os melhores cenários de acordo com o critério de cobertura. Isto acontece porque o método LsC 

seleciona os cenários mais dissimilares, o que amplia as possibilidades de cobertura. 

Adicionalmente, a Figura 5.15 mostra que o método LsHV é menos eficaz, uma vez que produz 

grande quantidade de cenários descobertos (chegando até a 50%). Adicionalmente, a Figura 

5.15 aponta três outros aspectos sobre a eficácia do método LsHV: (i) é independente da 

tecnologia CMOS de fabricação (isto é, σ = 0.05/65nm, σ = 0.18/22nm), destacando seu 

potencial da abordagem para outras tecnologias CMOS; (ii) aumenta com o aumento da NoC, 

porque este aumento torna as falhas nas conexões mais esparsas, facilitando a captura de 

dissimilaridades; e (iii) aumenta com a redução de λ, já que a redução de λ significa o acréscimo 

da correlação espacial, que produz cenário com mais falhas nas conexões. Por sua vez, o 

aumento de conexões com falha permite encontrar mais dissimilaridades entre os cenários. 
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Figura 5.15 – Percentual de cenários descobertos quando se aplica o 

método de dissimilaridade LsHV. O experimento avalia todas as 48 

topologias base das NoCs 5×5, 6×6, 7×7 e 8×8 com três percentuais de 

redução de cenários (10%, 30% e 50%). 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

A Figura 5.16 compara a eficiência de penalização por cobertura dos métodos LsHV 

e LsC, considerando 5% de injeção de tráfego e somente cenários cuja cobertura foi encontrada 

por ambos os métodos. Embora o método LsHV não tenha mostrado grande eficácia na busca 

de cenários de cobertura adequados (o método não foi eficaz em 50% dos 48 cenários de falha), 

o experimento destaca que (i) o LsHV apresenta a menor penalização por cobertura, mas o 

aumento da penalização por cobertura no método LsC não é significativo; e (ii) a penalização 

por cobertura aumenta levemente com a redução de cenários armazenados, indicando que a 

correlação cruzada na identificação de dissimilaridades é uma técnica apropriada para 

abordagens de redução de cenários. 

Figura 5.16 – Média de penalização por cobertura para 10%, 30% e 50% 

de redução de cenários falhos: (a) métodos LsHV e LsC sob 5% de taxa de 

injeção de falhas (IR); e (b) método LsC sob 5% e 20% de IRs. 

  

(a) (b) 
Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 
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A Figura 5.16(b) descreve a penalização por cobertura média considerando duas 

taxas de injeção (IR de 5% e 20%), quatro tamanhos de NoC (5×5, 6×6, 7×7 e 8×8) e somente 

o método LsC para o conjunto das 48 topologias de rede. Isto mostra que a penalização por 

cobertura aumenta significativamente com o aumento do tráfego na rede. Por exemplo, com 50% 

de cenários armazenados, o aumento de 5% para 20% de taxa de injeção implicou no acréscimo 

de 4% para 28,2% na penalização por cobertura. Isto pode ser explicado porque o cenário de 

cobertura tem menos conexões sem falha, aumentado assim a competição do tráfego por 

recursos da NoC. Além do mais, o aumento no tráfego da rede, associado com a redução de 

cenários de cobertura armazenados produz acréscimo adicional na penalização por cobertura. 

Por exemplo, com 50% de cenários armazenados, o acréscimo de 5% para 20% de IR implica 

7,08 vezes mais penalização por cobertura, enquanto 10% de armazenamento de cenários, para 

o mesmo acréscimo de IR, implica 8,85 vezes mais penalização por cobertura. Esta última 

situação vai ao encontro da abordagem de redução cenários de cobertura. No entanto, na prática 

somente poucas aplicações do tipo IO-bounded produzem grandes taxas de IR, na média. Isto 

também foi observado em experimentos sintéticos realizados neste trabalho; mesmo 

experimentos que usaram um canal de DMA dedicado a injetar tráfego proveniente da memória 

na NoC alcançaram somente 25% de IR. 

A Figura 5.17 mostra a variação da penalização por cobertura com o aumento do 

tamanho da NoC, considerando o método LsC e 20% de variação de IR; isto é, o mesmo 

experimento descrito na Figura 5.16(b) - coluna LsC (50%) + IR de 20%, mas identificando a 

média de penalização por cobertura para cada tamanho de NoC. 

Figura 5.17 – Média de penalização por cobertura para 50% de redução de 

cenários de falha, com o método LsC sob 20% de injeção de tráfego e 

considerando quatro tamanhos de NoC. 

 

Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 
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Os resultados da Figura 5.17 mostram que a penalização por cobertura diminui com 

o aumento do tamanho das NoCs. Isto acontece porque NoCs maiores contêm muito mais 

conexões, permitindo produzir caminhos de roteamento mais eficientes mesmo na presença de 

conexões não utilizadas. Considerando os sistemas recentes e futuros, contendo grandes 

quantidades de PEs, requerendo NoCs maiores, e que a injeção de tráfego é na maioria das 

aplicações menor que 20%, a penalização por cobertura tende a não ser significativa, 

justificando ainda mais o uso da abordagem de pré-processamento. 

5.5 Medidas de Desempenho do MPSoC Phoenix 

Esta sessão descreve a síntese da arquitetura Phoenix (um MPSoC baseado em NoC) 

que foi usada coletar os resultados dos experimentos elaborados para avaliar a qualidade das 

métricas analíticas e custos associados com pré-processamento de cenários. 

5.5.1 Setup e resultados experimentais 

Implementação do OsPhoenix em um processador Plasma 

Cada tile do MPSoC compreende um processador Plasma funcionando a 100 MHZ, 

cujo código fonte é baseado no processador disponível pela OpenCore [PLASMA, 2015], com 

256 KB de memória de programa e 256 KB de memória de dados. Executando no processador 

Plasma, o OsPhoenix funciona como um device-driver do Sistema Operacional Hellfire 

[AGUIAR, 2010], permitindo uma operação de rede distribuída e tolerante a falhas. A Tabela 

5.4 apresenta uma amostra dos dados e memória para o Hellfire e os principais módulos do 

OsPhoenix (i.e., Kernel e SPM), e a área de memória que é deixada para aplicações do usuário. 

Tabela 5.4 – Ocupação média de código e memória de dados para cada nodo do MPSoC. 

Memory occupation Hellfire OS 
OsPhoenix 

User application 
Kernel SPM 

Code in KB (%) 24 (9.38%) 4 (1.56%) 25 (9.77%) 203 (79.30%) 

Data in KB (%) 4 (3.13%) 1 (0.78%) 32 (12.50%) 219 (85.54%) 

     

Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

O Hellfire e o OsPhoenix são projetados para baixo consumo de memória, 

permitindo que 80% do espaço de código e mais que 85% da memória de dados fiquem 

disponíveis para aplicações do usuário. É importante notar que o módulo SPM consome 32 KB 

de memória de dados, o qual em sua maioria é para o armazenamento de cenário pré-

processados. Este consumo depende da quantidade de cenários que o projetista deseja 

armazenar. 
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A Figura 5.18(a) ilustra o consumo médio de memória do SPM durante a execução 

dos algoritmos de pré-processamento de cenários, com relação a variação do tamanho da NoC. 

Adicionalmente, a Figura 5.18(b) mostra o custo do processador Plasma (em ciclos de relógio 

e em segundos) para os mesmos experimentos. 

Figura 5.18 – (a) Consumo de memória do SPM, e (b) custo de pré-

processamento de cenários, considerando 7 tamanhos de NoCs. O custo do 

processador é dado em milhões de ciclos de relógio e em segundos (Plasma 

operando a 100 MHz). 

(a) 

 

(b) 

 
Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

A principal complexidade de implementação do OsPhoenix está no SPM, devido ao 

algoritmo de segmentação da rede (que define rotas livres de deadlock) e no algoritmo de 

cálculo de regiões (que gera as tabelas de roteamento para configuração da NoC). A Figura 

5.18(a) ilustra que durante a execução destes algoritmos, o consumo da memória de dados do 

SPM cresce proporcionalmente com o tamanho da NoC, reduzindo assim a memória de dados 

disponível para a aplicação do usuário. Embora não seja ilustrado nesta figura, as memórias de 

dados do Hellfire e do kernel do OsPhoenix quase não mudam com o tamanho NoC. 
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A Figura 5.18(b) mostra que o tempo de processamento destes algoritmos cresce 

mais que linearmente com o tamanho da NoC. Se empregado a abordagem de pré-

processamento de cenários para estes mesmos experimentos, o tempo total de pré-

processamento é reduzido a um valor médio de 5.500 ciclos. Estes resultados experimentais 

dão suporte à importância da abordagem de pré-processamento, que devido à identificação de 

cenários falhos permite a reconfiguração da rede em torno de milhares de vezes mais rápido. 

Detalhes de síntese do HwPhoenix 

Todos os mecanismos de tolerância a falhas da Phoenix são implementados em cada 

roteador, no módulo de monitoração off-line (Fault Monitor), nos módulos de monitoração on-

line, correção e predição de falhas dinâmicas (HE, HD e FPM) e na máquina central que 

coordena estes mecanismos e realiza a comunicação com o OsPhoenix (FCM). A Tabela 5.5 

apresenta os resultados de área e potência do roteador da Phoenix, destacando os módulos de 

tolerância a falhas, em uma implementação baseada em células padrão (STM 65 nm CMOS) 

para 100 MHZ de frequência de operação e buffers de profundidade 16. 

Tabela 5.5 – Resultados de área e potência do roteador da Phoenix com buffers de 

profundidade 16 (síntese com o Encounter [CADENCE, 2015] usando bibliotecas STM 

65 nm CMOS e 100 MHz de frequência de operação). 

Characteristic Router 
Fault Control 

Machine (FCM) 
Fault Monitor 

FPM 
(per channel) 

HE 
(per channel) 

HD 
(per channel) 

P
o

w
e

r 

(µ
W

) 

Leakage 626.36 136.73 24.00 3.84 1.08 3.02 

Dynamic 7112.25 1206.44 758.49 52.49 3.08 93.91 

Total (%) 7738.61 (100%) 1343.17 (17.36%) 782.49 (10.10%) 56.33 (0.73%) 4.16 (0.05%) 96.92 (1.25%) 

A
re

a 

(n
m

2 ) 

Cell Area 58159 12003 1460 497 127 353 

Net Area 49430 9309 2627 495 58 418 

Total (%) 107589 (100%) 21312 (19.81%) 4087 (3.80%) 992 (0.92%) 185 (0.17%) 771 (0.72%) 

Fonte: [SILVEIRA, 2015d]. 

Nos experimentos, o HD e o HE foram configurados com o código Hamming [16 ,5]; 

isto é, 16 bits de dados e 5 bits de redundância de dados, o qual foi implementado usando 

máscaras fixas que manipulam dados e paridade em blocos combinacionais projetados para 

afetar minimamente a frequência de operação das conexões da NoC. A Tabela 5.5 ilustra que o 

HE consome uma porção insignificante de área e potência. A habilidade de detecção e correção 

de bits faz do circuito HD muito mais complexo que o HE. Consequentemente, o módulo HD 

é quatro vezes maior em área e dissipa 20 vezes mais potência que o HD. No entanto, este 

aumento de complexidade não implica em uma porção significativa de área e potência do 

roteador. O FPM tem a mesma magnitude do circuito HD, consumindo um pouco mais de área, 

devido às tabelas internas de falha, mas dissipando menos energia. Como consequência, o 

módulo dinâmico de monitoração e correção dissipa somente em torno de 2% da potência do 
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roteador e consome menos que 2% de área, por cada conexão. 

Enquanto os módulos HD, HE e FPM são replicados em cada conexão entre os 

roteadores, existe um único Fault Monitor centralizado para a monitoração estática em todas 

conexões entre os roteadores. Esta monitoração é gerada por um pacote de controle transmitido 

pelo OsPhoenix via conexão local para a FCM, que por sua vez, controla o Fault Monitor para 

fazer um teste de loopback em todas as conexões entre os roteadores. A fim de realizar esta 

tarefa, o Fault Monitor implementa uma máquina de estados finita de baixa complexidade, cujo 

consumo área é praticamente o mesmo da soma de todo o mecanismo de monitoramento e 

correção de falhas dinâmico, mas a dissipação de energia é quase o dobro. 

A FCM é responsável por transmitir e receber pacotes de controle para monitoração 

dos estados dos mecanismos de falha estáticos e dinâmicos, além de atualização da Fault Table. 

Está máquina também atualiza a tabela de roteamento (Routing Table), de acordo com os 

pacotes de controle recebidos. Estas características fazem o FCM ser o circuito de maior 

consumo de potência e área, ocupando quase 20% da área do roteador da NoC e dissipando em 

torno de 17% da potência total do roteador. Finalmente, todos os circuitos tolerantes a falhas da 

Phoenix dissipam em torno de 35% de potência e consomem menos que 30% da área do 

roteador, mostrando que o modelo de tolerância a falhas adotado, o qual implementa parte da 

funcionalidade em software e outra parte em hardware, permite produzir um hardware tolerante 

a falhas eficiente e de baixo custo. 



 

62 

6 CONCLUSÃO 

Esta Tese propõe uma abordagem de reconfiguração de hardware/software baseada 

em pré-processamento de cenários de falha. O software é uma pequena parte do kernel do 

sistema operacional chamada de OsPhoenix, que pré-processa cenários de falha com base em 

informações de um monitor/preditor de falhas, posicionado nas conexões de cada roteador. O 

hardware é uma NoC em malha de duas dimensões tolerante a falhas, que emprega mecanismo 

de roteamento baseado em regiões. 

A Tese envolve vários níveis da tolerância a falhas: (i) a detecção estática e 

dinâmica de falhas, através do Fault Monitor; (ii) a recuperação de falhas dinâmicas, através da 

funcionalidade de retransmissão presente nos circuitos de codificação e decodificação 

Hamming; (iii) a predição de falhas, através do módulo de predição de falhas, o FPM; (iv) o 

isolamento de falha, através do descarte de pacotes e isolamento da conexão com falha; (v) a 

reconfiguração da NoC para o tratamento da falha com mecanismo em SW e HW. 

O módulo de predição de falhas permite, de maneira dinâmica, a monitoração de 

falhas transientes e permanentes nas conexões da NoC. Através da monitoração de densidade 

de eventos de falhas corrigidas e falhas detectadas, o FPM pode classificar uma conexão como 

tendenciosa a falhar. Além disso, através de ajustes dos valores de contagem, é possível alterar 

o nível de detecção de falhas, possibilitando uma monitoração com diferentes níveis de ajuste 

de tolerâncias a falhas em cada conexão da NoC. 

A abordagem de pré-processamento de cenários reduz o tempo que a rede é 

interrompida, esperando pela computação do algoritmo de roteamento que permite que a 

operação da NoC na ocorrência de novas falhas. A quantidade de cenários cresce 

exponencialmente com a quantidade falhas, implicando grande quantidade de área de memória 

e tempo de processamento para computar todos os cenários. Para minimizar este problema, este 

trabalho emprega três estratégias: (i) tratamento diferencial para falhas dinâmicas e estáticas, 

(ii) processamento incremental de cenários, e (iii) abordagem de dissimilaridade, que permite 

encontrar os cenários mais dissimilares, baseada em método de correlação cruzada em duas 

dimensões. 

Nós concluímos que a abordagem de pré-processamento de cenários, em conjunto 

com a análise de tendência de falhas, permite pré-processar os melhores cenários, habilitando 

uma reconfiguração rápida, reduzindo o tempo que a rede é interrompida esperando pela 

computação de algoritmos de roteamento que lidam com as mudanças de topologia. O pré-
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processamento de cenários, em conjunto com a técnica de redução de cenários pré-processados, 

implica em uma penalização por cobertura, que é dada pela diferença entre a latência alcançada 

com uma solução ótima e a latência da solução por cenário de cobertura selecionada. No entanto, 

de acordo com os resultados experimentais, a penalização por cobertura de cenários não é 

significativa e tende a ser menor quando a injeção de tráfego é reduzida e quando o tamanho da 

NoC aumenta. Além do mais, quando comparado com abordagens de processamento sob 

demanda, a abordagem de processamento de cenários permite grande tempos de CPU para 

computar os algoritmos de roteamento, habilitando assim a seleção de caminhos de 

comunicação que minimizam a latência geral; e aumentam o tempo do sistema operacional, o 

qual destaca a eficiência da abordagem de pré-processamento proposta neste trabalho. 

Nesse sentido, dadas as condições de simulações realizadas no âmbito desta tese, 

concluímos que abordagem de reconfiguração baseada em pré-processamento e com redução 

de cenários de falha por predição e por uso de cenários de cobertura mais dissimilares é eficaz 

e eficiente. A abordagem é eficaz porque pode encontrar qualquer caminho entre os pares 

fontes-destino comunicáveis, sendo assim eficaz na reconfiguração. A eficiência é comprovada 

porque a solução permite redução de tempo de reconfiguração, devido ao pré-processamento 

de cenários, além de permitir uma redução no processamento de cenários, devido à predição de 

falhas e redução por dissimilaridade. Além disso, o pré-processamento permite que o 

OSPhoenix otimize as tabelas de roteamento, dado que as mesmas são pré-processadas, 

aproveitando o tempo livre do sistema. 

Embora tenhamos obtidos resultados importantes a partir de sólidas metodologias 

experimentais, o tema desta tese ainda pode ser explorado. Citamos como principais trabalhos 

futuros a verificação da eficácia da solução de dissimilaridade por correlação cruzada quando 

aplicada a MPSoCs com injeção de tráfego real, uma vez que os experimentos aqui realizados 

consideraram somente um tráfego sintético do tipo uniforme. Além disso, destaca-se ainda a 

aplicação da solução para as emergentes NoCs 3D, sobretudo nos algoritmos de roteamento e 

mecanismos de implementação. 
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APÊNDICE A – FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS NESTE TRABALHO 

Para extrair os resultados de simulação deste trabalho, foram 

desenvolvidas/aprimoradas as seguintes ferramentas: TraffiGen, Measurer, NoIA e NoCGen. 

Este apêndice descreve brevemente quais as ferramentas foram desenvolvidas e como as 

mesmas interagem durante o processo de geração de topologias e simulação. 

Figura A.1 - Conjunto de ferramentas de simulação da Phoenix 

desenvolvidas durante o trabalho. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura A.1 descreve quais ferramentas e como as mesmas interagem num 

processo de simulação que inicia com a geração do RTL da NoC Phoenix ①. Para isso, a 

ferramenta NoCGen (NoC Generator) ② gera uma NoC de tamanho n×m. Esta ferramenta, 

que foi desenvolvida pela equipe inicial do projeto da Phoenix (escrita em Java), foi modificada 

para ser compatível com as novas características adicionadas na Phoenix. 

Durante a simulação, existe a opção de carregar cenários já pré-processados. Para 

isso, neste trabalho foi desenvolvida a ferramenta NoIA (Network On-chip Interactive Analysis) 

③. O NoIA, além de gerar tabelas de roteamento de múltiplos cenários, permite visualizar 

segmentos e regiões de roteamento, e calcular métricas analíticas como distância média de 

roteamento e peso médio de comunicação nas conexões (a Figura A.2 mostra um exemplo da 

interface do NoIA). 
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Figura A.2 – Interface do NoIA na identificação de segmentos e regiões de 

roteamento em NoCs em malha de topologia irregular. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A geração das probabilidades de falhas nas conexões ④  é realizada com um 

modelo em Matlab. Este modelo é usado através de arquivos de injeção de falhas, que são 

entradas de um testbench VHDL① em tempo de simulação. A ferramenta TrafficGen (Traffic 

Generator) ⑤, desenvolvida em Java, gera na pasta /IN os arquivos que contêm tráfegos com 

respectivas taxas de injeção configuradas, tamanho de flit e pacotes desejados. Finalmente, a 

ferramenta Measurer ⑥ lê os arquivos de saída de simulação, para então calcular as latências 

fim a fim e latência média de todos os pacotes que trafegaram na rede. 
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APÊNDICE B – TRABALHOS PUBLICADOS DURANTE O DOUTORADO 

Trabalho: Scenarios Preprocessing Approach for Reconfiguration of Fault-Tolerant NoC based 

MPSoCs [SILVEIRA, 2015d] 

Relação com a tese: Extensão do trabalho [SILVEIRA, 2015b] contendo as principais 

contribuições desta tese. 

 

Trabalho: Preprocessing of Scenarios for Fast and Efficient Routing Reconfiguration in Fault-

Tolerant NoCs [SILVEIRA, 2015b] 

Relação com a tese: Publicação contendo a abordagem de pré-processamento de cenários e a 

técnica de redução de cenários baseado em análise de dissimilaridade por correlação cruzada 

em duas dimensões de matrizes de estruturas de conexão de NoCs. 

 

Trabalho: A fault prediction module for a fault tolerant NoC operation [SILVEIRA, 2015a] 

Relação com a tese: Publicação contendo os resultados de análise de desempenho e ajustes do 

circuito de predição de falhas (FPM). 

 

Trabalho: Smart Reconfiguration Approach for Fault-Tolerant NoC Based MPSoCs 

[SILVEIRA, 2015c] 

Relação com a tese: Este trabalho é uma extensão da técnica de pré-processamento de cenários, 

que permite ao sistema decidir se mantém um canal com retransmissão por erros duplos ou 

reconfigura a NoC, para assim evitar o uso de canal com falhas. 

 

Trabalho: Employing a Timed Colored Petri Net to accomplish an accurate model for Network-

on-Chip performance evaluation [SILVEIRA, 2014] 

Relação com a tese: Modelo CPNoC, em redes de Petri temporizadas para análise de 

desempenho em NoCs, utilizado para projeto e análise do circuito de Predição de Falhas (FPM). 
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Trabalho: Redes de Petri Coloridas Temporizadas para Análise de SoCs [SILVEIRA, 2012] 

Relação com a tese: Uso de redes de Petri temporizadas para análise de desempenho em 

mecanismos de interconexão para circuitos integrados, utilizados como modelos básicos para 

análise de NoCs. 

 

 

 

 

 

 


