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Resumo:  

Sistemas embarcados adotam MPSoCs baseados em NoCs visto que 
um número grande de elementos de processamento (PEs) permitem a 

execução simultânea de várias aplicações, onde algumas dessas 
aplicações necessitam de restrições de tempo real (RT). PEs 

comunicam-se utilizando troca de mensagens em MPSoCs com 
memória distribuída. 

Essas mensagens podem ser classificadas como mensagens de 
aplicação, sendo os dados gerados pelas aplicações, e mensagens de 

gerência, utilizadas para garantir a operação correta da plataforma. 
Visto que a comunicação possui um forte impacto no desempenho da 

aplicação, uma preocupação importante no projeto de MPSoCs é de 
melhorar o desempenho da comunicação das aplicações, 

especialmente para aplicações RT. Dois métodos possíveis para 
otimizar o desempenho de comunicação incluem: (i) priorizar as 

mensagens das aplicações de RT sobre as mensagens geradas por 
aplicações de melhor esforço (do inglês, best effort, BE); (ii) isolar as 

mensagens de aplicações das mensagens de gerência, considerando 
que MPSoCs complexos necessitam de um grande número de serviços 

de gerência para satisfazer os requisitos de desempenho. Na literatura 
sobre NoCs há vários trabalhos que diferenciam classes de tráfego, 

propondo o isolamento dessas classes de tráfego pela utilização de 

múltiplas NoCs físicas (do inglês, multiple physical NoCs, MP NoCs), 
reduzindo interferências entre fluxos pertencentes a classes diferentes. 

O principal objetivo deste trabalho é propor e avaliar MP NoCs, onde 

uma rede é dedicada para mensagens de aplicação e uma segunda 



rede é utilizada para mensagens de gerência (M-NoC). Baseado na 

avaliação do impacto do tráfego de gerência na comunicação da NoC, 
duas versões da M-NoC são implementadas e avaliadas. Outra 

consideração importante para aplicações RT é garantir que os deadlines 

dessas aplicações sejam satisfeitos. A execução dessas aplicações deve 
ser priorizada sobre as aplicações BE através do fornecimento de mais 

recursos de processamento utilizando um escalonador RT 
especializado. Esse trabalho apresenta e avalia uma plataforma MPSoC 

capaz de suportar QoS de comunicação e de computação, sendo 
extensível para um número grande de serviços de gerência pelo uso 

de MP NoCs. Resultados mostram que as M-NoCs podem ser 
personalizadas para terem um pequeno impacto de área. A utilização 

de M-NoCs melhora o desempenho de comunicação, latência e jitter, 
mesmo considerando que a plataforma já possui mecanismos de QoS 

(como fluxos prioritários e chaveamento de circuitos), pelo isolamento 
do tráfego de gerência do tráfego de aplicação. 

 


