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Resumo 

 

Com o avanço nas técnicas de fabricação de transistores tornou-se possível a 

implementação de sistemas com múltiplos processadores em um único circuito 

integrado. Estes sistemas denominam-se Multiprocessor System on Chip (MPSoCs). 

Cada Processing Element (PE) do MPSoC possui, além do processador, uma memória, 

um módulo de DMA, uma interface de rede e o roteador da Network on Chip (NoC). 

Nas atuais tecnologias nanométricas de fabricação de transistores, a probabilidade de 

falhas devidos a problemas nos processos de fabricação ou ao envelhecimento dos 

dispositivos é mais acentuada que nas tecnologias micrônicas. Portanto, se um PE falhar 

as tarefas alocas no processador falho devem ser realocadas para outros processadores, e 

se um roteador falhar caminhos que antes utilizavam este roteador devem encontrar 

rotas alternativas. Assim, para aumentar a vida útil dos MPSoCs técnicas de tolerância a 

falhas devem ser incorporadas no projeto dos mesmos. O objetivo do presente projeto é 

na tolerância a falhas na NoC, especificamente através do algoritmo de roteamento. Ao 

longo dos últimos anos diversas técnicas de roteamento tolerante a falhas têm sido 

estudadas, sendo a técnica baseada em tabelas a mais adotada. Esta técnica se torna 

inviável com o aumento no número de PEs, pois cada PE necessita armazenar uma 

tabela com todos os caminhos possíveis de serem utilizados na NoC. Outra lacuna 

observada na literatura é a falta de técnicas que operem em mais de uma topologia, ou 

com topologias irregulares. O algoritmo proposto no presente projeto possui as 

seguintes características: (1) independência de topologia, o algoritmo pode ser utilizado 

para topologias de NoC regulares ou irregulares; (2) alcance garantido, se existe um 

caminho entre um par origem/destino, este caminho será descoberto; (3) independência 

de falha, as falhas podem ocorrer em um roteador e/ou link a qualquer momento; (4) 

escalabilidade, o tamanho do MPSoC não interfere no tamanho do roteador. O método 

proposto foi desenvolvido em linguagem VHDL, sendo utilizado em NoCs com 

topologias do tipo Malha, Torus, Spidergon e Spidergon Hierárquica. Ao simular o 

MPSoC e injetar as falhas, o algoritmo foi capaz de identificar os caminhos de menor 

distância, sempre que disponível, nas diferentes topologias. O método mostrou-se muito 

rápido, consumindo em média 32 ciclos de relógio por hop para os processos de 

descoberta de caminho e retorno do mesmo para o PE que solicitou nova rota. 
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