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Resumo 
 

Redes Intrachip (do inglês, Networks-on-Chip) são um paradigma emergente para 

comunicação dentro de sistemas complexos integrados em um único chip. NoCs aparecem 

como uma solução para interconexões intrachip futuras devido às seguintes características: 

eficiência de energia e confiabilidade, escalabilidade de largura de banda quando 

comparada a arquiteturas baseadas em barramentos, reusabilidade e decisões distribuídas 

de roteamento. 

Roteadores interconectados por canais de comunicação tipicamente compõe uma 

NoC. Tais redes servem como arquitetura de comunicação para um conjunto de módulos de 

processamento composto por dezenas ou centenas de unidades, que podem incluir 

processadores, memórias, controladores de periféricos, etc. 

É comum que projetos de NoCs partam do pressuposto de discretização do tempo, 

submetendo todas as entradas do sistema à temporização de um único sinal de controle, 

gerado externamente. Este sinal se denomina relógio (em inglês, clock) e permite a 

discretização de ações nos chamados sistemas síncronos. À medida que a tecnologia de 

fabricação de circuitos integrados evolui, circuitos síncronos tornam-se menos confiáveis, 

devido ao custo para manter a simultaneidade do relógio em todos os pontos do circuito, 

colocando em risco a robustez do sistema e aumentando o esforço de projeto para atingir 

esta última. Uma alternativa para o projeto não-síncrono é decompor um sistema síncrono 

em diversos módulos, cada um com um relógio distinto. Este estilo de projeto é conhecido 

como Globalmente Assíncrono, Localmente Síncrono (GALS). 

Este projeto tem como objetivo ampliar as funcionalidades do ambiente Atlas de 

geração e avaliação de NoCs para que ele dê suporte a duas novas NoCs GALS já 

propostas e validadas no escopo de outros trabalhos do grupo: a Hermes-G e  a Hermes-
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GLP.  Estas duas NoCs possuem interfaces assíncronas nos roteadores, sendo que a 

segunda possui técnicas de controle de dissipação de potência pelo controle de frequência 

de operação nas ilhas síncronas. As atividades do bolsista incluíram até o momento o apoio 

ao acréscimo de um sistema de  geração de tráfego exponencial decrescente ao ambiente 

Atlas e à geração automática da rede Hermes-G. No caso da primeira característica, o 

usuário informa parâmetros a usar para gerar arquivos de tráfego usados durante a 

simulação de qualquer tipo de NoC ao qual Atlas dá suporte. Quanto à geração automática 

da Hermes-G, o usuário pode inserir domínios distintos de relógio em subconjuntos 

arbitrários de roteadores e IPs conectados a roteadores, definindo um conjunto qualquer de 

ilhas síncronas. Como trabalho futuro, objetiva-se desenvolver uma interface para a 

geração da Hermes-GLP e o ambiente de avaliação de tráfego para ambas as NoCs GALS. 

Ainda projeta-se adaptações da plataforma de emulação HardNoC (uma plataforma de 

validação de NoCs em FPGAs) para avaliar as novas NoCs gerada pelo ambiente Atlas. 

Estes trabalhos vêm sendo desenvolvido  como apoio a trabalho de mestrado em 

andamento. 


