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Resumo

As redes intrachip, do inglês Network-on-Chip (NoC) são arquiteturas de comunicação 

promissoras  para  plataformas  de  sistemas  multiprocessados  implementados  em um único 

chip, do inglês  Multiprocessor System-on-Chip (MPSoC), devido a sua alta escalabilidade, 

alta vazão, bom grau de paralelismo e consumo de energia eficiente [1].

Arquiteturas de NoC 2D (bidimensionais) são convencionais devido principalmente às 

tecnologias de fabricação existentes. Contudo, a latência e o consumo de energia crescem 

proporcionalmente com o número de processadores conectados a NoC. Neste sentido, NoCs 

3D (tridimensionais) emergiram para reduzir a distância nas interconexões, oferecendo menor 

latência,  área e consumo de energia  em comparação com uma NoC 2D equivalente.  Este 

trabalho foi desenvolvido sobre a Lasio (NoC malha 3D), que é uma extensão da Hermes 

(NoC 2D) [2].

São diversos os fatores que influenciam na latência e na vazão de uma NoC, entre 

estes alguns que se destacam são a profundidade dos buffer de cada roteador e o tamanho dos 

pacotes, e estes são os fatores que são foco principal de exploração neste trabalho.

Os  tipos  de  tráfego  aplicados  foram:  (i)  complemento,onde  o  nodo  conectado  ao 

roteador da primeira posição manda pacotes para o nodo conectado ao roteador da última 

posição, o segundo para o penúltimo e assim por diante; e (ii) todos-para-todos, onde todos os 

nodos mandam pacotes para todos os demais nodos, exceto para si mesmo.

Foram realizados experimentos por simulações das descrições VHDL da Lasio e da 

Hermes, com várias profundidades de buffers e tamanhos de pacotes, sendo o mesmo número 

de nodos, similar roteamento, e mesmo cenário de tráfego. Os resultados mostraram que a 

Lasio sempre apresentou uma menor latência média, independente da profundidade de buffer 
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aplicada. Para o tráfego todos-para-todos, por exemplo, a Lasio apresentou em média latência 

25% menor que a Hermes.

Os  experimentos  também  mostraram  que  é  possível  definir  uma  profundidade  de 

buffer ótima para a relação tipo de NoC (3D ou 2D) e tamanho de pacote, sendo que esta 

profundidade permite obter latências médias mínimas e grandes vazões e com baixo consumo 

de energia e área.
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