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RESUMO 
 

Com os avanços tecnológicos os sistemas embarcados estão cada vez mais 

presentes em nosso cotidiano. Devido a crescente demanda por 

funcionalidades, as funções são distribuídas entre os processadores, 

demandando arquiteturas de comunicação mais eficientes, como as redes em 

chip (Network-on-Chip - NoC). As NoCs são estruturas que possuem 

roteadores com canais ponto-a-ponto que interconectam os cores do SoC 

(System-on-Chip), provendo comunicação. Existem diversas redes em chip na 

literatura, cada uma com suas características específicas. Dentre essas, para 

este trabalho foi a escolhida a IPNoSyS (Integrated Processing NoC System) 

por ser uma rede em chip com características diferenciadas em relação às 

NoCs em geral, pois seus componentes de roteamento acumulam também a 

função de processamento, ou seja, possuem unidades funcionais capazes de 

executar instruções. Com esse novo modelo, pacotes são processados e 

roteados pela arquitetura do roteador. Este trabalho visa melhorar o 

desempenho das aplicações que possuem repetição, pois essas aplicações 

gastam um tempo maior na sua execução, o que se dá pela repetida execução 

de suas instruções. Assim, este trabalho propõe otimizar o tempo de execução 

dessas estruturas, através do emprego de uma técnica de paralelismo em nível 

de instruções, visando melhor aproveitar os recursos oferecidos pela 

arquitetura. As aplicações são testadas em um simulador dedicado, e seus 

resultados comparados com a versão original da arquitetura, a qual provê 

paralelismo apenas em nível de pacotes. 

 

 

 

Palavras-Chave: Redes em chip, Processadores, IPNoSyS, Paralelismo, 

Software Pipelining, Desempenho. 
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ABSTRACT 
 

Alongside the advances of technologies, embedded systems are increasingly 

present in our everyday. Due to increasing demand for functionalities, many 

tasks are split among processors, requiring more efficient communication 

architectures, such as networks on chip (NoC). The NoCs are structures that 

have routers with channel point-to-point interconnect the cores of system on 

chip (SoC), providing communication. There are several networks on chip in the 

literature, each with its specific characteristics. Among these, for this work was 

chosen the Integrated Processing System NoC (IPNoSyS) as a network on chip 

with different characteristics compared to general NoCs, because their routing 

components also accumulate processing function, ie, units have functional able 

to execute instructions. With this new model, packets are processed and routed 

by the router architecture. This work aims at improving the performance of 

applications that have repetition, since these applications spend more time in 

their execution, which occurs through repeated execution of his instructions. 

Thus, this work proposes to optimize the runtime of these structures by 

employing a technique of instruction-level parallelism, in order to optimize the 

resources offered by the architecture. The applications are tested on a 

dedicated simulator and the results compared with the original version of the 

architecture, which in turn, implements only packet level parallelism. 

 

 

 

 

Keywords: Networks-on-Chip, Processors, IPNoSyS, Parallelism, Software 
Pipelining, Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com a evolução da tecnologia a produção de circuitos integrados permite que 

os dispositivos agreguem um número cada vez maior de transistores em uma 

única pastilha de silício. Isto leva à criação de dispositivos cada vez mais 

complexos, que integram diversos módulos que se comunicam internamente 

em um único chip. Esta tendência, que aumenta a cada ano, está permitindo o 

surgimento de sistemas complexos denominados Sistemas em Chip (System-

on-Chip - SoC) (BERGAMASCHI, 2000). 

 As aplicações também estão evoluindo de modo a necessitarem cada 

vez mais de múltiplos processadores para alcançar seus requisitos de 

desempenho e consumo de energia. Sob essas circunstâncias surgiram uma 

nova classe de sistemas, os Sistemas em Chip Multiprocessados 

(MultiProcessor System-on-Chip - MPSoC). MPSoCs são sistemas 

multiprocessados implementados na forma de um SoC, esses sistemas 

integram os mais diversos componentes, como coprocessadores, 

processadores digitais de sinais, blocos de memória, blocos de entrada e 

saída, núcleos dedicados e dispositivos que gerenciam a comunicação interna 

do chip (JERRAYA; WOLF, 2005). Os MPSoCs são mais comumente 

empregados em aplicações específicas que exigem computação concorrente 

de tempo real, com requisitos de eficiência em área e energia. Segundo 

(MORENO, 2010), MPSoCs tem por objetivo prover soluções ótimas para um 

dado problema, ou classe de problemas, quanto a desempenho e consumo de 

energia. 

 As arquiteturas de um SoC e MPSoC são constituídas a partir do 

agrupamento de um conjunto de módulos de hardware (memória, dispositivo de 

entrada e saída) comumente interconectados por infraestruturas de 

comunicação, tais como conexões ponto-a-ponto e/ou barramentos. 

 Uma proposta quanto comunicação em SoCs, são as Redes em Chip 

(Network-on-Chip - NoC), as NoCs podem ser definidas como uma estrutura de 

roteadores com canais ponto-a-ponto interconectando os cores do SoC e 
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provendo a comunicação entre eles. Os dados entre os blocos são transferidos 

por meio de mensagens, que podem ser divididas em unidades menores 

chamadas de pacotes. Segundo (BENINI, 2002), o uso de NoCs é vantajoso 

por permitir melhorar parâmetros tais como eficiência energética, comunicação 

não bloqueante e escalabilidade. Tais vantagens levam à aceitação de NoCs 

como mecanismo de interconexão em projeto de SoCs, contribuindo ainda para 

o paralelismo tanto da computação quanto da comunicação. Essa arquitetura 

de comunicação permite que a frequência de operação do sistema não diminua 

com o aumento do número de núcleos, ampliando a reusabilidade e o 

paralelismo (CARDOZO, 2005). 

 Dentre as diversas NoCs da literatura, para este trabalho foi escolhida a 

IPNoSyS (Integrated Processing NoC System) (ARAÚJO, 2008). Por ser uma 

plataforma com características diferenciadas em relação às NoCs em geral, 

pois seus componentes de roteamento acumulam também a função de 

processamento; seus roteadores possuem unidades funcionais capazes de 

processar instruções. Com esse novo modelo, pacotes são processados e 

roteados pela arquitetura do roteador.  A IPNoSyS também pode ser 

comparada aos processadores VLIW (Very Long Instruction Word) e 

Superescalares que são arquiteturas que dispõe de múltiplas unidades 

funcionais e possibilitam a exploração de paralelismo a nível de instrução. 

 Como citado anteriormente a IPNoSyS possui um grande poder 

computacional, por conter diversas unidades funcionais em sua arquitetura. 

Arquiteturas com essa configuração possibilitam o uso de paralelismo, o que 

permite executar várias instruções simultaneamente. Para obter essa execução 

ao mesmo tempo, usa-se a técnica de pipeline, a qual divide a solução em 

diversos estágios, os quais manipulam várias instruções a cada instante.  

 Há alguns tipos de paralelismo: paralelismo a nível de instruções 

(Instruction Level Parallelism - ILP) onde um único processador deve executar 

múltiplas instruções de um mesmo programa, paralelismo a nível do 

processador (Processor Level Parallelism - PLP), onde vários processadores 

trabalham juntos para a solução do mesmo problema e o paralelismo a nível de 

thread (Thread Level Parallelism - TLP), onde pode executar vários programas, 

ou threads, alocando uma em cada processador.  
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 A IPNoSyS já explora o paralelismo em nível de threads, o qual tem 

resultados significativos em desempenho, o que não ocorre no paralelismo a 

nível de instruções. Portanto, este trabalho visa melhorar a exploração do 

paralelismo no nível ILP, no qual a arquitetura oferece recursos para tal 

exploração. E assim, diminuir o tempo de execução das instruções, 

proporcionando um maior desempenho. 

 Há diversos métodos que são utilizados para explorar paralelismo a nível 

de instrução. Neste trabalho optou-se pela técnica de software pipelining, no 

qual será implementada na plataforma IPNoSyS.  

 O software pipelining é uma técnica de exploração de paralelismo a nível 

de instruções, que tenta aproveitar ao máximo os recursos disponíveis da 

arquitetura para execução de instruções paralelas. Isto permite a execução de 

instruções de iterações diferentes em um mesmo ciclo de execução. Esse 

método é muito utilizado em arquiteturas que executam aplicações de 

repetições, por estas gastarem muito tempo processando as instruções várias 

vezes. 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho consiste na proposta de implementação de uma 

técnica de paralelismo que visa melhorar o desempenho de aplicações, 

principalmente aquelas com grande número de instruções de controle do tipo 

repetição (laços), na arquitetura da rede em chip IPNoSyS. Para isso, será 

considerada a realização da técnica do software pipelining, a qual irá criar um 

modelo de execução que permita utilizar os recursos da arquitetura para 

exploração de paralelismo à nível de instruções.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Estudar o funcionamento da arquitetura IPNoSyS e a técnica de 

exploração de paralelismo software pipelining; 

• Desenvolver a implementação da técnica software pipelining na 

arquitetura da rede IPNoSyS; 
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• Analisar, comparar e avaliar desempenho através de simulações das 

aplicações na IPNoSyS antes e depois da aplicação da técnica; 

• Verificar uma alternativa para evitar o deadlock na rede e 

• Discutir os compromissos arquiteturais encontrados na rede com a 

aplicação da técnica de software pipelining. 

 

1.3. MOTIVAÇÃO 

Muitas vezes, grande parte do tempo de execução de uma aplicação é gasto 

em função da execução de repetições, onde instruções devem ser executadas 

inúmeras vezes. Assim, a otimização do tempo de execução dessas estruturas, 

por meio de técnicas de paralelismo, podem produzir resultados significativos, 

no tempo de execução da aplicação. 

 Segundo (JOUPPI e HENNESSY, 1991) uma das técnicas mais 

importantes, usadas e estudadas para aumentar desempenho em 

processadores é o pipeline. Que é uma técnica que determina o número de 

estágios em que o ciclo de execução do processador será dividido. Cada 

estágio possui um tempo de execução, isto é, existirá uma espera entre o fim 

de um estágio mais rápido e o início de um estágio mais lento, além da 

dependência do resultado de uma instrução para a execução da próxima, isso 

resulta em um tempo de espera entre a execução dos estágios. 

 O uso de pipeline em arquiteturas tem como objetivo aumentar o 

desempenho de um processador executando mais de uma instrução ao mesmo 

tempo. Arquiteturas como a superescalar e VLIW são compostas por múltiplas 

unidades funcionais dentro de um único processador. De forma que, 

comparando a um suposto processador com apenas uma unidade funcional, 

esta tecnologia aumenta teoricamente n vezes a velocidade do processamento, 

devido à n unidades funcionais adicionadas à arquitetura para trabalhar em 

paralelo (CARDIM, 2005). 

A implementação de métodos de paralelismo na arquitetura da rede 

IPNoSyS é motivado pelo fato de se poder aproveitar todos os recursos 

existentes na arquitetura, para a execução das instruções. Com isso, espera-se 

poder aumentar o poder de processamento da rede, utilizando-se recursos já 
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existentes. Para tal, foi escolhida a técnica de software pipelining, pois esta 

proporciona paralelismo temporal (implica na execução de eventos sobrepostos 

no tempo) e espacial (paralelismo real). Observa-se que a implementação 

desta técnica se assemelha com a já existente do uso de pipeline em 

processadores superescalares: a maior diferença está no número de recursos 

de processamento – a IPNoSyS possui diversas unidades funcionais - e na 

maneira como as instruções são despachadas e executadas.  

 

1.4. TRABALHOS RELACIONADOS 
Na seção 1.4, serão citados alguns trabalhos que exploram paralelismo em 

arquiteturas utilizando a técnica de software pipelining. 

 O trabalho (MASAYUKI, TAKEHITO, et al., 1977) aplicou a técnica de 

software pipelining na arquitetura Jetpipeline. Esta arquitetura integra duas 

arquiteturas, a VLIW e a superescalar, onde as instruções são escalonadas por 

um compilador da arquitetura VLIW e são executadas pela arquitetura 

superescalar. Esta arquitetura explora paralelismo em nível de instrução, onde 

possui quatro unidades funcionais, as quais executam instruções em paralelo. 

Os autores escolheram a técnica para aumentar o desempenho em aplicações 

com loop, o qual era o problema crucial da arquitetura. Os autores fizeram 

simulações com um, três, cinco, sete e nove núcleos, e em todos os casos, 

obtiveram menos ciclos de execução, do que sem a técnica, a Tabela 1 mostra 

os resultados obtidos na simulação. A partir destes testes, os autores afirmam 

que software pipelining é uma técnica que proporciona aumento de 

desempenho em arquiteturas, a partir da exploração de paralelismo a nível de 

instrução. 
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Tabela 1: Resultado Experimental da Simulação 

Nº de 

Núcleos 

Nº de Ciclos 

Sequencias 

Nº de Ciclos com 

Software Pipelining 

Percentual de 

Redução com 

Software 

Pipelining (%) 

1 19032 5024 73% 

3 9019 3344 63% 

5 3083 1212 61% 

7 11503 3111 73% 

9 6110 1650 73% 

 

Fonte: Adaptação (MASAYUKI, TAKEHITO, et al., 1977). 

 

 Em (BINU e AL, 2004), foi proposta uma arquitetura para acelerar loops 

em processadores VLIW. Sua arquitetura é composta por um conjunto de 

unidades funcionais, uma unidade de loop, uma interface de software que 

gerencia múltiplas SRAM que são associadas a geradores de endereços. A 

arquitetura do processador VLIW com a aplicação da técnica de aceleração foi 

avaliada com importantes aplicações como: reconhecimento de fala e visão e 

criptografia; onde mostrou ter vantagens consideráveis, tanto em termos de 

potência, quanto em consumo de energia. A abordagem fornece um 

desempenho e eficiência energética como um ASIC (Application-Specific 

Integrated Circuit), e mantém a generalidade de um processador de propósito 

geral. Os resultados atingiram uma diminuição de energia que é 159 vezes 

melhor do que em um processador Intel XScale, e forneceu 1,75 vezes mais 

desempenho do que um sistema Pentium IV, que faz a percepção das 

aplicações possíveis em tempo real dentro de uma previsão de energia que 

seja compatível com o sistema embarcado. 

 No trabalho de (LI, KANDEMIR e KOLCU, 2006), é explorada a 

eficiência da tensão e frequência para processadores e a comunicação, com e 

sem a técnica Software Pipelining na arquitetura da NoC RAW-like. Essa 

arquitetura é uma NoC mesh, que possui módulos de CPU, uma cache para 

instruções e outra para dados, um switch que conecta os nodos e um buffer 

para armazenamento. Usando um compilador popular, os autores 
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primeiramente mostraram a economia e vazão de energia obtida através da 

tensão e frequência explorando apenas ILP. Depois, propuseram uma 

abordagem para identificar o impacto da vazão e economia de energia 

aplicando a técnica software pipelining na NoC. Essa abordagem foi realizada 

da seguinte maneira: dado um código sequencial, o compilador extrai o 

paralelismo do código em partições e mapeia o código para múltiplos 

processadores da NoC; a partir do código paralelo, são analisadas as 

estimativas da velocidade da CPU e da comunicação (ou seja, períodos 

ociosos que podem ser utilizados para economia de energia por meio da 

frequência e tensão); com base nestas informações, são inseridas instruções 

de controle apropriadas à voltagem da CPU/comunicação no código e obtém 

assim o código final paralelizado. A partir do resultado obtido pela execução a 

exploração de software pipelining pode melhorar o desempenho de forma 

significativa (20% neste caso), a razão é que esta técnica extrai paralelismo a 

nível de instrução significativo e utiliza os recursos disponíveis no chip de forma 

muito eficaz.  

 Em (DOUILLET e GAO, 2007), a técnica software pipelining foi 

empregada em uma arquitetura multicore, a qual vai aproveitar todos os 

núcleos dessa arquitetura para processamento. Foi utilizada a técnica SSP 

(Single-dimension Software-Pipelining) que é método de software pipelining 

com recursos limitados, aplicado a repetições perfeitas e imperfeitas. Os 

autores implementaram um método, que funciona da seguinte maneira: faz 

uma avaliação na aplicação de repetição, extraindo o loop mais interno do mais 

externo. A parte em que todas as instruções estariam executando em níveis de 

tempo diferentes é chamada de kernel, e é nessa parte que seria aplicado o 

paralelismo. O que vier antes é chamado de prólogo e o que vier depois é 

chamado de epílogo. Levando em consideração a dependência de dados, há 

instruções que não podem ser executadas, mesmo a arquitetura tendo 

unidades de processamento disponíveis, então os autores criaram duas 

operações, a wait que é colocada antes da repetição e a signal, que é colocada 

após, essas operações servem como um sinal, Para saber se a instrução pode 

executar ou não, naquele determinado momento. O loop é escrito em uma 

linguagem sequencial, onde o método citado anteriormente extrai 

automaticamente as threads, e escalona as instruções dentro dessas threads. 
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Cada thread é atribuída a um core, e estes são responsáveis pela 

sincronização e gerenciamento da comunicação. Com a utilização deste 

método o escalonamento está livre de bloqueio e respeita a dependência e 

restrições de recursos. 

 No trabalho de (GAO, et al., 2009), foi apresentada uma modificação no 

algoritmo Module Scheduling para explorar software pipelining em síntese de 

alto nível para arquiteturas FPGA. Modulo Scheduling é uma técnica para a 

implementação de software pipelining, a qual define um escalonamento para 

uma iteração de um loop de tal forma que quando esta mesma programação se 

repete em um intervalo de iniciação regular, não há dependências de iteração e 

conflitos de recursos (GAO, et al., 2009). O seu núcleo seleciona um intervalo 

mínimo de iniciação em relação aos recursos e dependência de restrições, e 

esse intervalo é um limite inferior sobre os possíveis intervalos de iniciação 

para Modulo Scheduling. Essa técnica é utilizada para diferentes aplicações, e 

é usada para escalonar diversas arquiteturas, como: processadores 

superescalares e VLIW, FPGA e também na exploração de arquiteturas 

reconfiguráveis de grão grosso. Os autores implementaram o algoritmo do 

software pipelining em C,  testaram os experimentos no compilador FREEDOM 

(GAO, et al., 2009), que é um software que converte códigos binários e 

assembly para VHDL e Verilog e verificaram a simulação por meio da 

ferramenta ModelSim. Os testes foram feitos utilizando os algoritmos: Modulo 

Scheduling tradicional, Module Scheduling com software pipelining e sem 

exploração de software pipelining. Conforme mostra a Tabela 2, pode-se notar 

que o algoritmo Module Scheduling com software pipelining, obteve melhorias 

significativas em relação aos outros algoritmos, sendo 35% em relação ao sem 

pipelining e 15% ao Modulo Scheduling tradicional. 
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Tabela 2: Resultados dos Experimentos 

Teste Sem Pipelining Module Scheduling 

Tradicional 

Module Scheduling 

com Software Pipelinig 

 Ciclos Freq. 

(MHz) 

Tempo 

(µs) 

Ciclos Freq. 

(MHz) 

Tempo 

(µs) 

Ciclos Freq. 

(MHz) 

Tempo 

(µs) 

1 7031 143.1 49 5136 140.1 37 4465 139.5 32 

2 219044 171.1 1157 187199 168.8 1109 178044 167.9 1060 

3 373042 140.6 2652 301615 138.6 2176 259042 137.8 1880 

4 8277 220.4 37 5534 193.3 29 4970 189.1 26 

5 17247 189.4 91 13391 167.4 80 11481 161.1 71 

 

Fonte: Adaptação (GAO, ZARETSKY, et al., 2009). 

 O trabalho de (WEI, YU, et al., 2012) que propõe um método para 

solucionar o problema de executar programas com fluxo de dados em 

arquitetura com recursos limitados (memória, núcleos de processadores e 

comunicação). A principal contribuição dos autores foi fazer um escalonamento 

eficiente do software pipelining com os núcleos dos processadores e a 

comunicação limitada, a qual foi chamada de CMRO (software pipelining 

schedule-Communication Minimized Rate-Optimal), esse tipo de software 

pipelining faz um escalonamento mínimo do custo de comunicação e ainda 

executa os programas de fluxo com taxa de computação ideal. Essa mesma 

proposta foi estendida para sistemas com restrições no tamanho da memória, 

chamado de ROMC (Rate-Optimal software pipelining schedule with Memory 

Constraints), já essa versão transforma o problema de programação quadrática 

em um problema de programação linear (Integer Linear Programming - ILP) - 

que combina a taxa ótima do software pipelining com o overhead mínimo da 

comunicação - usando a atribuição de um estágio como hipótese. Para verificar 

a eficiência do método proposto, foram feitas algumas comparações com 

outros métodos. E a arquitetura utilizada foi uma plataforma multicore que tem 

um elemento de controle central e vários elementos centrais de processamento 

de dados e em cada um destes contém uma memória no chip local e uma 

memória de controle de fluxo. Os resultados dos experimentos mostram que 

escalonamento do tipo CMRO demonstra melhorias em relação a todos os 

métodos testados, assim como o ROMC, que também obteve melhorias e 
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eficiência no uso de memórias em sistemas com restrições de memória, 

conforme mostra a Tabela 3. 

Tabela 3: Comparações de Métodos de escalonamento em Comunicação 

Custo da Comunicação (10³ ciclos) % Melhoria no Custo da 

Comunicação 

Métodos 

Aplicações 

SGSM LIST BLOCK CMRO SGSM LIST BLOCK 

DCT 60.15 68.71 68.94 12.67 78.9 81.6 81.6 

FFT 61.31 72.55 68.27 39.38 35.8 45.70 42.3 

Gauss 215 213.9 207.2 152 29.3 28.9 26.6 

Histogram 68.85 81.1 78.43 21.77 68.4 73.2 72.2 

MatrixMult 69.5 70.54 63.05 41.18 40.7 41.6 34.7 

Mergesort 38.36 42.22 38.04 22.71 40.8 46.2 40.3 

 

Fonte: Adaptação  (WEI, YU, et al., 2012) 

 Esses trabalhos mostram o uso da técnica de software pipelining em 

diversos tipos de arquiteturas, e as vantagens que ela proporciona, como a 

diminuição de ciclos de execução e logo, o aumento de desempenho da 

aplicação. 

 O nosso trabalho utiliza essa técnica de software pipelining com intuito 

de explorar paralelismo de instruções em uma arquitetura não convencional, 

que possui recursos para tal exploração, entretanto não explora paralelismo 

neste nível. Com o acréscimo desta técnica, vão ser aproveitado todos os 

recursos disponibilizados nesta arquitetura, onde várias instruções irão ser 

executadas em mesmo ciclo de tempo, fazendo que as aplicações executem 

em menor tempo e ganhe mais desempenho.  

 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma, o capítulo 2 

descreve um breve referencial teórico sobre conceitos de processadores e 

redes em chip. O capítulo 3 mostra a arquitetura escolhida para o 

desenvolvimento deste trabalho. No Capítulo 4 é apresentado o conceito de 

paralelismo e a técnica software pipelining.  O capítulo 5 expõe a 
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implementação e os experimentos efetuados. O capítulo 6 apresenta as 

considerações finais e os trabalhos futuros. E por fim são listadas as 

referências bibliográficas. 
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2. PROCESSADORES E REDES EM CHIP 
 

2.1. PROCESSADORES 
A tecnologia de processadores envolve a arquitetura do mecanismo 

computacional usado para implementar uma funcionalidade desejada do 

sistema (VAHID e GIVARGIS, 2002). 

 Desde sua origem os processadores têm evoluído constantemente, com 

o intuito de aumentar cada vez mais o desempenho. Um dos primeiros 

processadores a serem implementados e comercializados foi o CISC (Complex 

Instruction Set Computer), estes processadores eram caracterizados por 

possuírem um vasto conjunto de instruções o mais compacto possível, sua 

filosofia apostava fortemente na inclusão de novas instruções, isso era 

justificado pela diferença de desempenho entre os processadores. Um dos 

motivos para a grande quantidade de instruções neste processador era a 

necessidade de reduzir a quantidade de acessos à memória a fim de 

economizar espaço e aumentar a velocidade de processamento. 

 Com os avanços tecnológicos, as memórias ficaram mais rápidas 

similares à velocidade dos processadores, as diversas instruções oferecidas 

pelo CISC não eram utilizadas, apenas um pequeno grupo a qual realizava as 

tarefas comuns. Essa grande quantidade de instruções que ajudava na 

execução mais rápida de programas, se tornou um fator que limitava o 

aumento de desempenho dos processadores CISC. Essas instruções 

precisavam ser armazenadas em chip e este armazenamento ocupava um 

espaço considerável. 

 Diante dessas características e a necessidade para aumentar o 

desempenho, surgiu à filosofia RISC (Reduced Instruction Set Computer). Os 

processadores RISC possuíam apenas um conjunto reduzido de instruções, 

assim como o CISC, essas instruções eram operações simples e 

eficientemente utilizadas pelos compiladores. Esses processadores possuem 

um hardware mais simples para decodificar e executar instruções, o que 

permitiu ter um núcleo bem menor que o CISC. Isto significa menos espaço no 

chip e logo ter espaço livre para adicionar mais funcionalidades. Além dessas 
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vantagens o RISC possui uma grande quantidade de registradores e caches 

maiores, aumentando ainda mais a performance.  

 Com a evolução das aplicações, as arquiteturas dos processadores 

também evoluíram de forma atender essa demanda, onde programas 

necessitam ser executados em tempo mínimo e com alto desempenho. Com 

esse progresso os processadores estão cada vez mais tentando explorar o 

máximo de paralelismo em suas arquiteturas.  

 Um dos paralelismos mais explorado é o de instrução, onde se insere 

mais unidades funcionais na arquitetura e possibilita a execução de múltiplas 

instruções de uma só vez, quebrando o paradigma das arquiteturas 

tradicionais, que executam instruções sequenciais, na ordem que aparecem no 

código. Esse paralelismo é explorado pelo o hardware ou pelo compilador, o 

que permite que as instruções executem em paralelo. 

 Exemplos de processadores que exploram paralelismo a nível de 

instrução são: superescalar e VLIW, os quais serão relatados nos itens 2.1.1 e 

2.1.2, respectivamente. 

 

2.1.1. PROCESSADOR SUPERESCALAR  
Os processadores Superescalares podem ler e decodificar mais de uma 

instrução em um mesmo ciclo de clock (SOHI, BREACH e VIJAYKUMAR, 

1998), além de permitirem exploração de paralelismo a nível de instrução por 

executar, simultaneamente, instruções sem dependência de dados, 

aproveitando melhor as unidades funcionais do processador. Essa exploração 

do paralelismo é feita por meio do hardware antes da execução, onde é levado 

em consideração os recursos disponíveis e a dependência de dados, como 

mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Esquema Superescalar 

Fonte: Próprio Autor. 

 O princípio da arquitetura superescalar é que nem todas as instruções 

demoram o mesmo tempo para serem executadas. Ao executar certas 

instruções, como as que leem ou gravam na memória principal, o tempo de 

execução é maior que em instruções que acessem apenas dados dentro do 

processador (armazenados em registradores). Se o módulo de execução 

pudesse executar várias tarefas em paralelo, o tempo de execução das 

instruções mais lentas seria compensado pela execução de outras instruções. 

Na Figura 2, tem-se o exemplo de uma arquitetura superescalar com três 

unidades funcionais, um módulo para ler (LOAD), e outra para gravar (STORE) 

na memória principal. 

 

Figura 2: Arquitetura Simplificada do Processador Superescalar 

Fonte: Próprio Autor. 
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 Os processadores superescalares aparecem como uma solução para 

aumentar o desempenho de aplicações embarcadas. A característica principal 

deste processador é a detecção dinâmica do paralelismo de nível de instrução 

visando reduzir o tempo de execução de códigos cujas instruções possuam tal 

paralelismo (VOLPATO, 2011). 

 Uma das grandes vantagens dos processadores superescalares é a 

possibilidade de manter compatibilidade com código já existente. Isso é 

possível porque o hardware é o responsável por descobrir o paralelismo nas 

instruções em tempo de execução. Entretanto, isso requer um hardware 

complexo e que não possui boa escalabilidade. 

 

2.1.2. PROCESSADOR VLIW 
Processadores VLIW podem executar simultaneamente múltiplas instruções 

agrupadas em uma longa palavra de instrução. As palavras de instruções são 

montadas pelo compilador e é de responsabilidade desta ferramenta montar e 

ordenar essas longas palavras de instruções com o objetivo de tirar o máximo 

desempenho da arquitetura, conforme mostra na Figura 3. Como a exploração 

do paralelismo é feita pelo compilador, ou seja, no tempo de compilação, o 

hardware não se preocupa em verificar as dependências entre instruções nem 

os recursos disponíveis. 

 

Figura 3: Esquema VLIW 

Fonte: Próprio Autor 



33 
 
 VLIW é uma das principais alternativas que objetiva explorar o ILP sem 

transferir carga elevada à complexidade do processador. Para tanto, 

arquiteturas VLIW clássicas têm sua estrutura de controle extremamente 

simplificada, não possuindo suporte algum para o escalonamento dinâmico de 

instruções e tratamento de dependências (PHILIPS, 2002). 

 A organização de uma arquitetura VLIW clássica é bem simples. 

Entretanto, um processador VLIW pode ter suas unidades funcionais 

totalmente organizadas em pipeline, implementar diferentes tipos de 

codificação da palavra de instrução e ter hardware de suporte ao tratamento de 

exceções. Na Figura 4 é possível ver um diagrama simplificado de uma 

arquitetura VLIW: as instruções vêm da memória, são executadas pelas 

unidades funcionais e os resultados salvos nos bancos de registradores. 

 

Figura 4: Arquitetura VLIW simplificada.  

Fonte: Próprio Autor. 

 Como vantagens dos processadores VLIW, pode-se citar: arquitetura 

altamente regular e exposta ao compilador; possui pouca restrição no acesso 

aos recursos do processador; o seu compilador tem conhecimento prévio de 

todos os efeitos das operações sobre a arquitetura (por exemplo: a latência de 

cada unidade funcional); a	  complexidade	  no	  compilador	  é	  menos	  custosa,	  pois	  o	  

trabalho	   é	   realizado	   apenas	   uma	   única	   vez,	   ao	   contrário	   do	   escalonamento	   em	  

hardware,	   que	   precisa	   sempre	   buscar	   ILP	   nos	   programas	   e ter a capacidade	   de	  

despacho	  de	  múltiplas	  operações.	  
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	   O	  VLIW	  possui	  algumas	  desvantagens,	  dentre	  elas:	  a	  previsão	  incorreta	  do	  

caminho	   tomado	   em	   desvios	   condicionais	   pode	   afetar	   consideravelmente	   seu	  

desempenho;	   o	   VLIW	   considera	   o	   pior	   caso,	   parando	   o	   pipeline,	   quando	   alguma	  

das	   instruções	   tem	   sua	   execução	   bloqueada	   por	   algum	   tipo	   de	   falha	   ou	  

interrupção;	   eventos	   externos	   como	   falha	   no	   acesso	   à	  memória	   ou	   algum	   outro	  

dispositivo	   podem	   afetar	   sua	   execução;	   exibe	   problemas	   de	   compatibilidade	   de	  

código	   com	   máquinas	   não	   paralelas	   e	   também	   com	   máquinas	   de	   diferentes	  

famílias	   VLIW	   e	   requer	   uma	   elevada	   largura	   de	   banda	   de	   instruções	   para	   poder	  

buscar	  as	  várias	  operações.	  

	  

2.2. REDES EM CHIP 
As principais razões que motivam o uso de NoC como arquitetura de 

comunicação para SoCs são: largura de banda escalável (é a taxa máxima 

com a qual a rede de interconexão pode propagar as informações), uso de 

conexões ponto a ponto curtas (conexão entre dois módulos da rede), 

paralelismo na comunicação e reusabilidade (ZEFERINO, 2003). 

As redes em chip podem ser definidas como uma estrutura de 

roteadores com canais ponto a ponto que interconectam núcleos de um 

sistema e provê a comunicação entre eles. Os núcleos podem ser memória, 

processador, dispositivo de entrada e saída (E/S). A Figura 5 mostra um 

exemplo de uma NoC, que é representada por roteadores que estão se 

comunicando com outros roteadores ou núcleos (módulos de hardware, 

memória, E/S) por meio dos enlaces.  

Segundo (BENINI, 2002), uma NoC é uma estrutura composta por um 

conjunto de roteadores e enlaces. Os roteadores são interconectados entre si 

através dos enlaces e são responsáveis por verificarem um possível caminho 

para a transferência de dados, estes dados são divididos em pacotes e 

enviados pela rede. 
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Figura 5: Exemplo de uma Rede em Chip  

Fonte: Próprio Autor. 

 Os enlaces são canais ponto a ponto que conectam um roteador a outro 

ou a um núcleo do sistema. Os roteadores são um conjunto de mecanismos 

que determinam o caminho da mensagem na rede. De acordo com 

(ZEFERINO, 2003), um roteador é constituído por um núcleo de chaveamento 

(crossbar), uma lógica de controle para roteamento e arbitragem e portas de 

entrada e saída para comunicação. 

 

2.2.1. MODELO DE COMUNICAÇÃO 
Em uma NoC o modelo de comunicação é baseado na troca de mensagens 

entre os núcleos do sistema. (CARDOZO, 2005) adota um modelo de 

comunicação bastante utilizado que é formado por: cabeçalho (header), que 

indica o início da mensagem e contém informações de roteamento, carga útil 

(payload), onde contém os dados e o finalizador da mensagem (trailer), que 

indica o término da mensagem. As mensagens são quebradas em pacotes 

para poderem ser transmitidas. Um pacote contém as informações e a 

estrutura da mensagem. 
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 Em uma rede de comunicação é necessário que os pacotes sempre 

cheguem a seu destino, mas há algumas situações que impedem que isso 

ocorra, tais como: deadlock, livelock e starvation (CARDOZO, 2005).  

Deadlock é uma dependência cíclica entre as solicitações de acesso a 

recursos de comunicação e armazenamento. Essa dependência se dá quando 

o pacote que está trafegando na rede solicita um recurso que já está sendo 

utilizado por outro pacote. Para evitar o deadlock, limita-se o número de voltas 

que o algoritmo de roteamento pode realizar na rede.  

Livelock ocorre quando pacotes ficam circulando na rede sem se 

aproximarem de seus respectivos destinos. Este problema ocorre em redes 

com algoritmos de roteamento que usam caminhos mínimos. Uma maneira de 

resolver este problema é usar roteamento determinístico. 

E o Starvation acontece quando um pacote armazenado em um buffer 

solicita um canal de saída e ele está bloqueado, por ter sido alocado por outro 

de maior prioridade. Devido à prioridade é possível que o pacote nunca seja 

atendido. Uma solução para esse problema é usar um algoritmo de arbitragem, 

para verificar a prioridade.  

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS DE NOCS 
Existem diversas características que diferenciam os tipos de NoCs, tais como: 

topologia, roteamento, chaveamento, controle de fluxo, arbitragem e 

memorização. Nesta seção, serão detalhadas as principais características. 

 

2.2.2.1. TOPOLOGIA 
A topologia de uma Rede em Chip é à disposição dos nodos e canais sob a 

forma de um grafo. Segundo (CARACA, 2004), as topologias podem ser 

classificadas em duas classes principais: as redes diretas e as redes indiretas. 

Nas redes diretas, cada nodo de chaveamento possui um nodo de 

processamento associado, e esse par pode ser visto como um elemento único 

dentro do sistema. Essas redes também são chamadas de redes baseadas em 
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roteadores e redes estáticas. Exemplos de topologia de redes diretas são: 

grelha (ou malha), toróide e hipercubo, conforme mostra a Figura 6. 

 

Figura 6: Topologia Direta: (a) Malha 2D 3x3; (b) Toróide 2D 3x3; (c) Hipercubo 3D  

Fonte: (ZEFERINO, 2003) 

 Nas redes indiretas, os nodos de processamento possuem uma interface 

para os nodos de chaveamento. Em que cada nodo de chaveamento existe um 

conjunto de portas bidirecionais para ligações com outros nodos de 

chaveamento e/ou com os nodos de processamento (CARACA, 2004). A 

topologia da rede é definida pela estrutura de interconexão desses nodos. 

Exemplos dessa topologia de rede são: crossbar e multiestágio, como ilustra a 

Figura 7. 
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Figura 7: Topologia Indireta - (a) Crossbar e (b) Multiestágio Ômega  

Fonte: (REGO, 2006) 

  

2.2.2.2. ROTEAMENTO 

O roteamento é o método utilizado pelo roteador para decidir por qual porta de 

saída um pacote (mensagem) que chegou deve ser encaminhado. O 

desempenho da comunicação da rede depende do tipo de algoritmo de 

roteamento que está sendo utilizado. De acordo com (ZEFERINO, 2003), o 

algoritmo de roteamento tem que atender a alguns objetivos, são eles:  

• Conectividade: capacidade de rotear pacotes de qualquer nodo fonte 

para qualquer nodo destinatário. 

• Livre de deadlock e livelock: capacidade de garantir que nenhum 

pacote ficará bloqueado. 

• Adaptatividade: capacidade de rotear os pacotes através de caminhos 

alternativos quando ocorrer congestionamento ou falha em algum 

componente do caminho. 

• Tolerância a Falhas: capacidade de rotear pacotes na presença de 

falhas em componentes. 

Os algoritmos de roteamento podem ser classificados quanto ao momento 

da execução, pelo número de destinatários e quanto à adaptatividade, 

respectivamente: como dinâmico, quando for realizado no tempo da execução 
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ou estático, quando for realizado no tempo de compilação; unicast quando 

cada pacote tem apenas um destinatário e multicast quando o pacote tem 

vários destinatários; determinístico quando o roteamento oferece o mesmo 

caminho entre o fonte e o destino e o adaptativo, no qual o roteamento muda o 

caminho de acordo com algumas informações do tráfego da rede, assim 

evitando locais com falhas e congestionados. 

 

2.2.2.3. CHAVEAMENTO / COMUTAÇÃO 
O chaveamento é responsável por determinar como e quando um canal de 

entrada é conectado a um canal de saída escolhido pelo algoritmo de 

roteamento. Segundo (MATOS, 2010), o chaveamento é responsável por 

definir como os dados fluem na rede, ou seja, como um dado é recebido por 

um canal de entrada e é passado para um dos seus canais de saída. 

 Em NoCs, há duas técnicas que são mais utilizadas para fazer esse 

chaveamento, são elas: chaveamento por circuito e chaveamento por pacote.  

Segundo (REGO, 2006), o chaveamento por circuito consiste na 

alocação exclusiva de um caminho entre os módulos fonte e destino. Seu 

funcionamento se inicia com a injeção de um cabeçalho pela fonte, o qual 

percorre a rede, de acordo com seu roteamento, alocando os canais por onde 

passa. Quando chega ao destino, se inicia a transmissão dos dados, essa 

transmissão é finalizada quando o destino recebe um terminador. Essa técnica 

é adequada em sistemas que tenham pouca comunicação entre seus módulos. 

No chaveamento por pacotes, os pacotes são transmitidos sem a 

necessidade de reservar o caminho pelo qual o pacote vai seguir. Quando os 

links estiverem livres, os pacotes que estavam armazenados nos buffers são 

encaminhados para os roteadores adjacentes ou para um núcleo destinatário 

(MATOS, 2010). Dentro do chaveamento por pacote há alguns principais 

métodos, tais como: store-and-forward (SaF), virtual cut-through (VCT) e 

wormhole.  

O SaF consiste na divisão da mensagem em pacotes de tamanho fixo, 

cada um contendo um cabeçalho com informações para seu roteamento. Os 

pacotes vão sendo armazenados em cada roteador que passam, o qual decide 
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por uma porta de saída e o transmite, até que chegue ao destino. O VCT 

funciona da mesma maneira que o SaF, porém quando um roteador recebe um 

pacote e seu canal de saída está desocupado, o pacote é transmitido 

diretamente para a saída. E no wormhole o pacote é dividido em flits1 (flow 

control unit), geralmente são quatro palavras. Quando o primeiro flit é enviado, 

os outros não podem ser transmitidos até o primeiro ser concluído. 

 

2.2.2.4. CONTROLE DE FLUXO 
O controle de fluxo permite a alocação de canais e buffers para os pacotes e 

mensagens que trafegam na rede, e é necessário sempre que dois ou mais 

pacotes necessitam de um mesmo recurso simultaneamente. Segundo (MELO, 

2008), o controle de fluxo trata da alocação de recursos necessários para uma 

mensagem avançar pela rede, realizando a regulação do tráfego nos canais. 

Essa regulação é feita com o objetivo de evitar a perda indesejada de dados 

enviados de um emissor a um receptor.  

 Em Redes em Chip, há algumas alternativas que são mais utilizadas na 

implementação de controle de fluxo, são ela: handshake, controle baseado em 

canais virtuais e controle baseado em créditos (ZEFERINO, 2003).  

O tipo handshake tem duas linhas, uma pra validação e outra de 

reconhecimento. Na primeira linha, o nodo emissor avisa que possui 

mensagem para enviar, e o nodo receptor confirma se existe espaço no seu 

buffer através da segunda linha, e assim estabelece a transferência da 

mensagem. O controle baseado em canais virtuais tem como objetivo 

solucionar os problemas de deadlock na rede. Ele divide o buffer de entrada 

em filas de tamanho variável e independentes, as quais formam os canais 

virtuais, os usos destes canais permitem a maior utilização do canal físico. Já 

no controle baseado em créditos, a transmissão só acontece se houver espaço 

no buffer do receptor. Esse tipo se baseia no número de créditos - espaço no 

buffer do receptor – o emissor verifica se há créditos suficientes no receptor, se 

sim, a mensagem é enviada e o número de créditos é diminuído.  

                                            
1 Flit é a menor unidade de transferência de dados. 
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2.2.2.5. ARBITRAGEM 

A arbitragem é responsável por definir qual porta de entrada poderá utilizar 

uma determinada porta de saída em um determinado momento. Este 

mecanismo é essencial para resolver conflitos causados pela existência de 

múltiplos pacotes competindo por uma mesma saída. 

 O árbitro de um roteador pode ser implementado de forma centralizada 

ou distribuída, conforme mostra a Figura 8. Na forma centralizada, os 

mecanismos de roteamento e de arbitragem são implementados em um único 

módulo, este recebe os cabeçalhos dos pacotes, executa o roteamento e 

determina o canal de saída a ser utilizado pelo o pacote. Após isso, é feita a 

arbitragem, selecionando os pacotes a serem conectados em cada saída, 

configura o crossbar e habilita os buffers. Já na forma distribuída, o roteamento 

e arbitragem são realizados de forma independente para cada porta 

bidirecional do roteador. Cada uma dessas portas possui um módulo de 

roteamento associado ao seu canal de entrada e um módulo de arbitragem ao 

seu canal de saída (ZEFERINO, 2003).  

 

Figura 8: Implementação de Árbitros: (a) Centralizada e (b) Distribuída  

Fonte: (ZEFERINO, 2003) 

 Ambas as técnicas de arbitragem se baseiam em diversos fatores para a 

política de escalonamento, sendo as mais comuns: prioridade estática é 

constituída por um codificador de prioridade simples, cada requisição tem um 

nível de prioridade fixa; prioridade rotativa (Round-Robin) é utilizado para 

definir a prioridade de envio dos buffers que concorrem pelo canal de saída; 
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prioridade randômica seleciona um dos canais de entrada de maneira aleatória, 

sem a necessidade de se basear em informações relativas à rede e 

escalonamento por idade (FCFS (First-Come-First-Served), LRS (Least 

Recently Served)) nesta política, o canal escolhido é o que está há mais tempo 

querendo transmitir.  

 

2.2.2.6. MEMORIZAÇÃO 

A memorização em redes em chip é necessária sempre que o tipo de 

chaveamento for por pacote, pois se precisa garantir que não ocorram perdas 

de mensagens durante a transmissão na rede. Segundo (CARACA, 2004), em 

redes que utilizam chaveamento por pacotes, os roteadores devem ser 

capazes de armazenar os flits dos pacotes destinados às saídas que estejam 

sendo utilizadas por outros pacotes, e realizar o controle de fluxo para evitar a 

perda de dados. Para isto, é necessário utilizar um esquema de memorização 

para armazenamento temporário dos pacotes bloqueados no roteador.  

 Em NoCs, os tipos de memorização mais utilizados são: memorização 

centralizada e distribuída. De acordo com (CARDOZO, 2005), memorização 

centralizada é feita com uma arquitetura de armazenamento que recebe e 

guarda os pacotes bloqueados de todas as entradas. Por outro lado, na 

memorização distribuída, cada canal de entrada recebe uma arquitetura 

independente de memorização dos pacotes bloqueados, sem a possibilidade 

de compartilhamento dos buffers entre os canais.  

Existem diversas estratégias de memorização, da mais simples (buffer 

FIFO) às mais complexas como SAFC (Statically Allocated Fully Connected), 

que consiste em dividir cada buffer de entrada em N partições com tamanhos 

iguais a 1/N do tamanho do buffer original; SAMQ (Statically Allocated Multi-

Queue), essa estratégia visa simplificar o gerenciamento do crossbar por meio 

da multiplexação das saídas dos buffers de entrada atribuído a uma mesma 

porta de saída e DAMQ (Dinamically Allocated Multi-Queue), onde o espaço do 

buffer é associado a uma porta de entrada e particionado dinamicamente entre 

as portas de saída conforme a demanda dos pacotes recebidos. 
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2.2.3. REDES EM CHIP EXISTENTES 

Em (GONÇALVES JUNIOR, 2010), que fez um relato sobre diversas redes em 

chip, onde pode-se destacar: 

 HERMES, do autor (MORAES, 2004), é uma infraestrutura de NoCs com 

topologia Grelha. Consiste de links e roteadores com cinco portas bidirecionais 

cada, sendo quatro para a comunicação externa e uma porta para a 

comunicação local. Como estratégia de chaveamento, a Hermes utiliza 

chaveamento de pacote com o método wormhole, o algoritmo de roteamento 

utilizado é o XY. Esta rede é completamente parametrizável, sendo possível 

determinar suas dimensões, tamanho do flit e profundidade dos buffers durante 

a geração da rede. A rede pode ainda ser gerada com a topologia Toróide, 

todavia um algoritmo livre de deadlock ainda não é apresentado. A Figura 9 a 

seguir mostra a topologia desta NoC. 

 

Figura 9: Topologia da NoC HERMES  

Fonte: (AMARAL, 2008) 

 SoCIN (SoC Interconnection Network), dos autores (ZEFERINO e 

SUSIN, 2003), é uma rede de interconexão com chaveamento por pacote do 

tipo wormhole, topologia mesh e torus, utiliza o algoritmo de roteamento XY, 

que garante que não haverá  deadlock na rede. Seus enlaces possuem dois 

canais unidirecionais com direções opostas. A última versão desta rede conta 

com o roteador ParIS (Parametrizable Interconnection Switch), que pode ser 
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parametrizado de forma a atender diferentes expectativas de uma rede a ser 

implementada, seja otimizando custo ou desempenho. A Figura 10 mostra as 

duas topologias desta rede. 

 

Figura 10: Topologia da Noc SoCIN – (a) Topologia Mesh e (b) Topologia Torus  

Fonte: (AMARAL, 2008)  

  SPIN (Scalable Programmable Interconnection Network), do autor 

(ADRIAHANTENAINA, 2003), é uma das primeiras propostas de redes de 

interconexão para sistemas em chip. É uma rede indireta que utiliza topologia 

de Árvore Gorda (Fat Tree), para prover roteamento simples e eficaz, possuem 

dois canais unidirecionais por link, permitindo que os pacotes sejam enviados 

nas duas direções, cada pacote é definido como sequências de 32 bits. Essa 

rede utiliza wormhole como estratégia de switching e roteamento adaptativo e 

distribuído. Cada roteador contém oito portas, cada uma com um par de canais, 

um de entrada e outro de saída. A Figura 11 mostra a topologia desta rede. 
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Figura 11: Topologia utilizada pela NoC SPIN  

Fonte: (GONÇALVES JUNIOR, 2010) 

 IPNoSyS (Integrated Processing NoC System), do autor (ARAÚJO, 

2008), é uma rede que tem um subsistema de interconexão, possibilita 

comunicação (transmissão) paralela de pacotes entre núcleos através de 

diversos canais ponto-a-ponto. Essa rede utiliza topologia em grelha 2D e 2 

canais virtuais, roteamento XY com spiral complement, combina chaveamento 

virtual cut-through com wormhole. Possui roteadores processantes os quais 

executam roteamento e processamento, não possuindo processadores 

tradicionais. Com esses roteadores processantes faz com que a rede tenha 

mais unidades funcionais e possibilitando computação paralela. 

Dentre as NoCs descritas acima, para o trabalho proposto foi escolhida a 

IPNoSyS. Por ser uma rede distinta das demais e inovadora, que une os 

conceitos de comunicação e processamento em uma única estrutura, ou seja, 

enquanto faz a comunicação, executa as instruções. A rede dispõe de diversas 

unidades funcionais, porém carece de paralelismo em nível de instrução. Além 

de disponibilizar de diversas opções a serem trabalhadas. Mais detalhes sobre 

essa arquitetura e as vantagens do uso de roteadores processantes serão 

descritos no capítulo 3. 
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3. IPNOSYS 
 

A IPNoSyS (ARAÚJO, 2008) é uma rede inovadora, que além da capacidade 

de interconexão comum nas redes em chip convencionais, ela inovou e oferece 

um novo modelo arquitetural,  onde o processamento das instruções que 

compõem as aplicações é realizado durante o roteamento dos pacotes, ou 

seja, ela não possui processadores tradicionais, os próprios roteadores são 

processantes, têm-se unidades funcionais em cada roteador da rede. A 

IPNoSyS também pode ser comparada aos processadores VLIW e 

Superescalar que são arquiteturas que dispõe de múltiplas unidades funcionais 

e possibilitam a exploração de paralelismo a nível de instrução. 

 A Noc IPNoSyS é definida pelas seguintes características: topologia em 

grelha 2D de dimensão quadrada, utiliza dois canais virtuais, roteamento XY 

com spiral complement, chaveamento VCT  e wormhole, controle de fluxo 

baseado em crédito, arbitragem distribuída e armazenamento na entrada.  

Contudo, algumas dessas características tiveram algumas modificações, 

de acordo com as particularidades da rede IPNoSyS. Os processadores das 

redes tradicionais são substituídos por quatro unidades de acesso à memória 

(Memory Access Unit - MAU) e os roteadores tornaram-se unidades de 

processamento e roteamento (Routing and Processing Unit - RPU). O sistema 

de entrada e saída (IONode e MemArbiter) também é ligado a uma das MAUs, 

conforme mostra a Figura 12. 
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Figura 12: Arquitetura da IPNoSyS

Fonte: (ARAòJO, 2012)

Suas aplicaç›es precisam estar descritas em formato de pacotes. Os 

pacotes contêm instruç›es e operandos a serem processados durante o 

percurso do pacote na rede. Os pacotes s‹o armazenados nas mem—rias nos 

cantos da rede. As MAUs s‹o respons‡veis tanto pelo gerenciamento das 

mem—rias quanto pela injeç‹o dos pacotes na RPU.

3.1. ELEMENTOS DA ARQUITETURA

A seguir ser‹o apresentadas definiç›es e representaç›es dos elementos da 

arquitetura.

3.1.1. UNIDADE DE PROCESSAMENTO E ROTEAMENTO (RPU)
A RPU Ž um roteador, que alŽm da funç‹o de fazer o roteamento ele tambŽm

executa instruç›es. Sua estrutura Ž formada por: uma unidade de l—gica e 

aritmŽtica (ULA), que Ž respons‡vel por executar as instruç›es contidas nos 

pacotes; uma unidade de sincronismo (Synchronization Unit - SU); buffers nas 
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entradas; um crossbar e ‡rbitros nas sa’das, conforme mostra a Figura 13. A

ULA e a SU implementam o protocolo  handshake, para atender as requisiç›es.

A RPU pode ter três ou quatro portas de entrada/sa’da, cada porta de 

entrada possui dois buffers do tipo FIFO. Um para cada canal virtual, os quais 

s‹o usados para armazenar os pacotes que chegam a RPU. Internamente,

essa RPU possui um crossbar, que tem a funç‹o de chavear o pacote da porta 

de entrada para a porta de sa’da. Cada porta de sa’da possui um ‡rbitro que 

controla o canal de transmiss‹o (usando Round-Robin) (ARAòJO, 2012).

As instruç›es e dados s‹o enviados em formato de pacote. Quando

esse pacote Ž injetado na rede, ele trafega em sŽrie, passando pelas RPUs atŽ 

chegar ao seu destino. O pacote possui um cabeçalho que possui as 

informaç›es para a execuç‹o. Quando o pacote chega na RPU, esse 

cabeçalho Ž extra’do e executado. O resultado pode ser armazenado no 

pr—prio pacote. Ap—s a execuç‹o, o cabeçalho Ž descartado e o resto do 

pacote Ž roteado para a pr—xima RPU.

Figura 13: Estrutura RPU

Fonte: (ARAòJO, 2012)
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3.1.2. UNIDADE DE ACESSO A MEMÓRIA (MAU) 

A MAU é responsável pelo acesso e gerenciamento dos módulos de memória. 

Para cada módulo de memória terá uma MAU associada, pois é por meia desta 

que os pacotes são injetados na rede para a execução. As MAUs são núcleos 

simples se comparado aos processadores em NoCs tradicionais. Sua 

arquitetura é formada por um gerenciador de memória, um gerenciador de 

pacotes e uma unidade de controle, conforme ilustra a Figura 14. O 

gerenciador de memória permite localizar dados nos endereços de memória 

definidos para leitura ou escrita. O gerenciador de pacotes é responsável por 

executar as instruções destinadas a MAU. Por fim, a unidade de controle 

estabelece o sincronismo das tarefas entre os dois gerenciadores dentro da 

MAU e o controle da entrada e saída dos pacotes na MAU (ARAÚJO, 2012). 

 

Figura 14: Estrutura da MAU  

Fonte: (ARAÚJO, 2012) 

 

3.1.3. SISTEMA DE ENTRADA E SAÍDA 

Assim como nos processadores, a IPNoSyS tem um mecanismo que faz a 

comunicação com o mundo externo. A IPNoSyS tem um módulo chamado de 

IONode, que realiza as operações de entrada e saída (E/S), esse IONode se 
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comunica com uma das MAUs através de uma interface chamada IOMAU, 

como mostra a FIGURA 15. 

 

Figura 15: Parte responsável pela E/S  

Fonte: (ARAÚJO, 2012)  

 

3.1.4. ALGORITMO DE ROTEAMENTO 
O algoritmo de roteamento utilizado na IPNoSyS é o spiral complement. Esse 

algoritmo foi desenvolvido para esta rede combinando o roteamento XY e o 

tráfego complement.  De acordo com (ARAÚJO, 2012), o padrão de tráfego 

complemento é usado para calcular os destinos dos pacotes em simulações. 

Nesse padrão, o destino é calculado através da inversão dos bits da origem, 

isto é, o complemento da origem. O algoritmo foi criado, para que se possam 

rotear os pacotes enquanto houver instruções para serem executadas e seu 

trajeto é na forma de um espiral. 

 O algoritmo XY funciona pelas coordenadas XY do plano cartesiano 

onde estão situadas as RPUs. Ele executa da seguinte maneira: o pacote é 

transmitido no sentido da coordenada X até a coluna da coordenada Y, 

enquanto não chegar ao destino o pacote vai sendo encaminhado seguinte 

apenas nos eixos XY, como mostra a Figura 16. O tráfego complement é usado 
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para calcular os destinos dos pacotes em simulações, mais utilizado para 

avaliar o desempenho de NoCs. 

 

Figura 16: Algoritmo XY 

Fonte: Próprio Autor. 

 Segundo (ARAÚJO, 2008), o spiral complement, é capaz de rotear 

novamente um pacote várias vezes, até que seja garantida a execução de 

todas as instruções.  

Os pacotes podem ser injetados na rede por meio de quatro cantos, que 

são as MAUs. Cada MAU pode injetar um pacote, e este terá um caminho 

distinto dos outros injetados por outras MAUs. O pacote injetado sempre 

terminará e sairá por qualquer MAU. A Figura 17 ilustra esse procedimento. 

Pode-se injetar no máximo quatro pacotes de uma só vez por meio das quatro 

MAUS, e esses pacotes executarão ao mesmo tempo, o que proporciona um 

paralelismo a nível de pacotes. 
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Figura 17: Spiral Complement – (a) Injeção na MAU (0,0); (b) Injeção na MAU (3,0), (c) 
Injeção na MAU (3,3) e (d) Injeção na MAU (0,3)  

Fonte: (ARAÚJO, 2008) 

Para descobrir o destino do pacote que foi injetado por uma das MAUs, 

é preciso saber a localização da sua origem para depois fazer seu 

complemento, dessa forma, o destino inicial é encontrado. Se o pacote que 

está sendo roteado chegar ao destino, e ainda, existir instruções nele, um novo 

cálculo para encontrar o próximo destino deve ser feito. O roteamento do 

pacote termina quando o número de instruções contidas no pacote for igual à 

zero, ou seja, quando não tiver instruções a serem executadas no pacote 

(NOBRE, 2012). 

Analisando as rotas formadas pelas espirais nota-se que estas permitem 

que o pacote percorra toda a rede. Se o pacote for muito grande, em certo 

momento, ele se encontrará com a parte anterior que ainda não foi executada, 

essa situação geraria um deadlock, como mostra a Figura 18.  



53

Figura 18: Situaç‹o de Deadlock

Fonte: pr—prio Autor.

Como soluç‹o, pra evitar o problema do deadlock, a IPNoSyS utiliza a 

execuç‹o localizada. A execuç‹o localizada Ž a execuç‹o de instruç›es que

s‹o realizadas em uma s— RPU enquanto o canal de transmiss‹o n‹o estiver 

dispon’vel.

3.1.5. FORMATO DO PACOTE
O pacote da IPNoSyS foi baseado no pacote da NoC da plataforma STORM

(MP-SoC DireTory-Based PlatfORM) (REGO, 2006). Para fazer esse pacote 

foram feitas modificaç›es para adequar todas as informaç›es da aplicaç‹o, 

alŽm do algoritmo de roteamento.

O pacote Ž formado por trinta e dois bits de palavras, em que as três 

primeiras s‹o para o cabeçalho Ð contŽm informaç›es sobre a RPU e o tipo do 

pacote. Em seguida vem a palavra de instruç‹o Ð onde ficam as instruç›es que 

ser‹o executadas, seguida pela palavra de operandos Ð onde localiza todos os 
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dados da aplicação. Por fim, a última palavra que é um terminador, que indica o 

fim do pacote. Além dos trinta e dois bits, tem mais quatro bits de controle, que 

servem para dizer qual é tipo da palavra, que pode ser: cabeçalho (c), instrução 

(I), operando (O) e fim (F). A Figura 19 mostra como é a estrutura desse 

pacote. Mais informações e detalhamento sobre essa descrição estão 

disponíveis em (ARAÚJO, 2008) e (ARAÚJO, 2012). 

 

Figura 19: Estrutura do Pacote IPNoSyS 

Fonte: (ARAÚJO, 2012) 

 A quantidade de palavras em cada pacote vai depender do tipo de 

pacote e também do tamanho da aplicação. Os pacotes podem ser divididos 

em pacotes regulares, que é o formato principal e mais utilizado, onde contém 

todas as palavras. Pacotes de controle, que não possuem a palavra de 

operando e possuem apenas uma palavra para o cabeçalho. Pacote 
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interrompido, quando o pacote regular não consegue executar alguma 

instrução, por não possuir toda a informação necessária para a execução e 

então o pacote é interrompido até que a instrução contenha essas informações. 

Por fim, pacote chamador, que é o pacote que chama uma função ou outro 

pacote durante a execução do mesmo. É importante ressaltar que quanto maior 

for à aplicação, existirão mais palavras de instruções e de operandos com 

dados. A aplicação pode ser escrita em um só pacote ou em vários pacotes. 

 As aplicações são descritas no formato do pacote por meio da 

linguagem PDL (Package Description Language). Esta linguagem foi criada por 

(ARAÚJO, 2012), para ajudar o programador a desenvolver as aplicações em 

um nível intermediário entre linguagens de alto nível e o formato dos pacotes. A 

PDL é equivalente a uma linguagem assembly, a qual deve ser processada por 

um montador (assembler) a fim de serem traduzidos para código objeto da 

arquitetura, neste caso os pacotes em formato binário (ARAÚJO, 2012). 

 

3.1.6. MODELO DE COMPUTAÇÃO 
Segundo (ARAÚJO, 2012), a IPNoSys utiliza o modelo de programação 

paralela “tudo explícito”, de modo que é responsabilidade do programador 

indicar como dividir o programa, mapear as partes, como estas se comunicam 

e como são sincronizadas. 

 As aplicações são descritas no formato de pacotes e armazenadas nas 

MAUs. O modelo de execução proposto para a IPNoSyS estabelece que 

quando tais pacotes são injetados na rede, cada RPU, que está no caminho de 

roteamento do pacote, é responsável por executar no mínimo uma instrução 

contida no pacote. A instrução que foi executada e os respectivos operandos 

deixam de fazer parte do pacote e se existir algum resultado após sua 

execução, esse resultado deverá ser inserido no mesmo pacote durante sua 

transmissão. O restante do pacote é transmitido para a próxima RPU do 

caminho do roteamento onde o procedimento se inicia novamente; a Figura 20 

mostra essa sequência. 
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Figura 20: Modelo de Computaç‹o e execuç‹o da IPNoSyS - a) Pacote na Mem—ria; b) 
Flits de Cabeçalho, instruç‹o e operando na RPU; c) Execuç‹o da Instruç‹o e geraç‹o do 
resultado; d) Descarte da instruç‹o e transmiss‹o do cabeçalho para a pr—xima RPU; e) 

Transmiss‹o do flit do terminador e f) Pacote conclu’do e descartado da rede.

Fonte: Pr—prio Autor.
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 Nesse modelo de computação adotado na plataforma, os pacotes 

diminuem, em média, enquanto trafega da origem até o destino, o que permite 

reduzir a carga na rede. Os pacotes não diminuem durante todo o tempo de 

processamento, ele muda dinamicamente: podendo aumentar, diminuir ou se 

manter constante. A variação do tamanho do pacote depende do tipo de 

instrução que será executada em cada momento (ARAÚJO, 2012). 
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4. TÉCNICAS DE PARALELISMO PARA ARQUITETURAS DE 

PROCESSADORES 
 

O uso de paralelismo em arquiteturas melhora o seu desempenho, pois 

possibilita que várias tarefas possam executar concorrentemente no mesmo 

processo de computação. Uma das principais técnicas de paralelismo é o 

pipeline, a qual divide a solução em diversos estágios, que manipulam várias 

instruções a cada instante. E com isso acelera a velocidade da operação, ou 

seja, o hardware processa mais de uma instrução de cada vez, sem esperar 

que uma instrução termine para começar outra. 

Segundo (NOBRE, 2011), as motivações para o uso de computação 

paralela são: 

• Resolver problemas de forma mais rápida: isso é importante quando as 

aplicações têm prazos curtos; 

• Maior rendimento: isso é importante quando muitas tarefas semelhantes 

devem ser realizadas; 

• Maior poder computacional: isso permitiria a utilização de um alto poder 

computacional. 

Há alguns tipos de paralelismo: paralelismo a nível de instruções 

(Instruction Level Parallelism - ILP) onde um único processador deve executar 

múltiplas instruções de um mesmo programa, paralelismo a nível do 

processador (Processor Level Parallelism - PLP), onde vários processadores 

trabalham juntos para a solução do mesmo problema e o paralelismo a nível de 

thread (Thread Level Parallelism - TLP), onde pode executar vários programas, 

ou threads, alocando uma em cada processador.  

Este trabalho se atentará ao tipo ILP, pois a arquitetura dispõe de 

recursos para ser explorado esse tipo de paralelismo. E por este ser utilizado 

para aceleração na execução de instruções, e logo um aumento de 

desempenho.  

Existem duas abordagens para o ILP: dinâmica (hardware) e estática 

(software). No ILP dinâmico, o paralelismo das instruções é descoberto e 
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explorado durante a execução. E no ILP estático, acontece durante a 

compilação. No ILP estático, utiliza-se o compilador para paralelizar o código, 

aproveitando ao máximo possível às unidades de processamento disponíveis. 

Há diversas técnicas que são utilizadas para implementar o paralelismo 

a nível instruções, os quais se destacam: Modulo Scheduling (MS), Enhanced 

Pipeline Scheduling (EPS), Perfect Pipelining (PP), Loop Unrolling e o Software 

Pipelining. Para as técnicas mencionadas seguiremos a descrição apresentada 

por (FERRARI, 2002). 

Modulo Scheduling é uma das mais populares técnicas de paralelização 

de laços; utiliza a ideia de que, inicialmente, deve-se prever um valor para o 

núcleo (conjunto de instruções de iterações e ciclos diferentes) e realizar 

adequações para melhorá-lo, gerando um novo núcleo. 

Enhanced Pipeline Scheduling modela o laço como uma sequência 

cíclica de operações, o laço é paralelizado movendo operações no sentido 

contrário ao do ciclo, o que equivale a obter instâncias das operações movidas 

em iterações anteriores.  

No Perfect Pipelining, o laço é desenrolado um certo número de vezes e 

a partir daí, as operações são escalonadas até que um padrão seja detectado 

para o laço.  

O Loop Unrolling realiza o desdobramento do loop para que as 

instruções presentes no mesmo em diferentes iterações sejam executadas de 

forma sequencial.  

E Software pipelining reorganiza a estrutura do loop, selecionando 

instruções de diferentes iterações para diminuir conflitos e permitir o despacho 

de um número maior de instruções. 

Dessas abordagens foi escolhida a Software Pipelining, por ser uma 

técnica que aproveita ao máximo as unidades funcionais da arquitetura, 

paralelizando as instruções, de modo que iterações diferentes sejam 

executadas em um único ciclo. E por ser uma técnica já utilizada para aumento 

de desempenho em aplicações que tem repetição. 
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4.1. SOFTWARE PIPELINING 

Quando se pensa em melhorar desempenho de uma aplicação por meio de 

paralelismo, software pipelining aparece como uma das técnicas mais 

importantes, dado o domínio do tempo de execução de um loop sobre o tempo 

de execução da aplicação. Esta técnica tem como principais objetivos (e 

desafios) identificar o corpo do loop a ser paralelizado e diminuir ao máximo o 

intervalo de execução entre suas iterações. Esta não é uma atividade simples, 

consistindo em um problema NP-Completo. Vários algoritmos surgiram para 

realizar esta atividade, buscando obter este escalonamento que execute em 

um tempo polinomial.  

Software Pipelining é uma técnica que reorganiza as instruções, 

reestruturando loops de modo que várias iterações sejam sobrepostas, ou seja, 

executadas ao mesmo tempo. Segundo (JONES e VICK, 1990), software 

pipelining utiliza a ideia de que o corpo do loop pode ser reformado de modo 

que uma iteração do laço possa iniciar antes da iteração anterior ter terminado, 

obtendo assim maior paralelismo e aumento significativo na taxa de execução. 

Essa técnica é implementada usualmente em arquiteturas VLIW e 

Superescalares, por serem arquiteturas que possuem várias unidades 

funcionais que podem ser usadas para a execução em paralelo das instruções 

de cada iteração do laço. 

Software pipelining é usado para melhorar o desempenho em 

arquiteturas que executam aplicações com repetições. Pois possibilita que 

instruções de interações diferentes possam executar em um mesmo ciclo, 

dependendo da dependência de dados da aplicação e unidades funcionais da 

arquitetura. Sendo o objetivo de esta técnica ter várias operações de iterações 

diferentes executando ao mesmo tempo. A Figura 21 mostra um exemplo de 

um modelo de repetição e sua execução. A execução obedece à dependência 

de dados entre as operações e mostra em quantos ciclos a aplicação é 

executada e quantas operações em cada ciclo. 
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Figura 21: Exemplo de uma Aplicaç‹o e Execuç‹o Ð (a) Exemplo de um modelo de 
repetiç‹o; (b) Execuç‹o Sequencial (instruç›es com dependência de dados) e (c)

Execuç‹o com Software Pipelining (instruç›es com dependência de dados).

Fonte: Pr—prio Autor
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5. IMPLEMENTAÇÃO E EXPERIMENTOS 
 

Nesse capítulo será apresentada uma nova versão da plataforma IPNoSyS, a 

qual, permite exploração de paralelismo a nível de instruções, proporcionando 

um aumento no desempenho de aplicações que possuem laços de repetição. 

Para validação dessa nova versão da plataforma, serão executadas aplicações 

sintéticas de repetições e mostrados os resultados obtidos. 

 

5.1. IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA SOFTWARE PIPELINING NA 

IPNOSYS 
Dentre os objetivos desse trabalho, foi desenvolvido um simulador em alto nível 

(na linguagem C++) para a IPNoSyS, o qual foi utilizado para adicionar a 

técnica de paralelismo software pipelining e posteriormente para obtenção dos 

resultados dos testes de simulação realizados com a plataforma. 

 O simulador utilizado neste trabalho possui características semelhantes 

ao simulador em SystemC, permitindo a avaliação das aplicações com precisão 

de ciclos, assim como é realizado em simuladores de mais baixo nível. 

 O simulador foi implementado em um nível mais abstrato, com precisão 

de ciclos, em que seus detalhes físicos foram abstraídos, porém sem perder as 

características originais e necessárias para a simulação. Foi criado todos os 

componentes essenciais para simulação da rede, de acordo com as 

propriedades da IPNoSyS.   

 Para simulação com precisão de ciclos, foi criado uma tabela, onde 

todas as tarefas de todos os componentes eram armazenadas, e o ciclo era 

contado, quando essas tarefas eram executadas. Logo, a cada execução de 

uma tarefa, era contado um clico. 

 A MAU tem uma estrutura de memória onde os programas são 

armazenados e enfileirados para que possa ser executados na rede, por meio 

da injeção dos flits do pacote na RPU, a qual está conectada. Os programas 

são escritos em código objeto, conforme mostra a Figura 24 (c), salvo com 

extensão (.ram).  
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 A RPU possui a função de executar as instruções e transmitir o pacote, 

assim como no simulador em SystemC. A RPU pode ter três ou quatro portas 

de entrada/saída dependendo da sua localização na rede. Possui dois buffers 

do tipo FIFO em cada uma destas portas, sendo um para entrada e outro para 

saída, e mais um buffer interno para armazenar os resultados das instruções 

executadas. Adicionalmente, cada porta da saída possui um árbitro que além 

de controlar as disputas pelo canal de transmissão (usando round-robin), 

também é responsável por remover a instrução corrente do pacote para 

solicitar execução e posteriormente inserir o resultado no mesmo pacote 

durante a transmissão. Ainda na RPU, possui uma ULA, onde as instruções e 

aritméticas são executadas. 

 Para utilizar o simulador da IPNoSyS com software pipelining é 

necessário um compilador c++. O simulador possui três arquivos: o specs.h, 

onde possui as estruturas de todos os componentes; o aux_functions.cpp, que 

contém algumas funções e o main.cpp, em que está instanciado todos os 

componentes e onde possui toda lógica e funcionalidades da rede.  

 Para o aumento de desempenho em aplicações com laços, foi utilizada a 

técnica de software pipelining, a qual tem sido utilizada como solução para este 

fim, em aplicações com essa característica (MASAYUKI, TAKEHITO, et al., 

1977). Esta técnica explora paralelismo a nível de instruções, o que permite 

poder executar instruções de diferentes iterações do laço no mesmo ciclo de 

execução. 

 Para adicionar essa técnica na plataforma IPNoSyS, foram necessárias 

algumas modificações na arquitetura, como: criação de um novo modelo de 

pacote, específico para loop e mudanças no modelo de execução. Essas 

modificações vão ser detalhadas a seguir. 

 

5.1.1. FORMATO DO PACOTE 

Como visto na seção 3.1.5, a qual descreve o formato do pacote original. Nesta 

seção, será mostrado o novo pacote que foi criado, o qual é específico para 

loop. 
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Este pacote de loop Ž bem parecido com o original da IPNoSyS; a 

modificaç‹o feita foi a inserç‹o de mais um flit de instruç‹o, o qual vai possuir

informaç›es sobre o nœmero de iteraç›es do loop e o contador para a 

instruç‹o. O nœmero de iteraç›es, tambŽm foi adicionado no cabeçalho e no 

terminador, assim como mostra a Figura 22.

Figura 22: Pacote Loop

Fonte: Pr—prio Autor.

Nesta vers‹o da IPNoSyS com software pipelining, as aplicaç›es 

continuaram sendo descritas em formato de pacote, apenas com as 

modificaç›es dos novos campos criados, onde s‹o essenciais o uso desses 

campos.
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5.1.2. MODELO DE EXECUÇÃO 

Na seção 3.1.6 mostra o modelo de computação e execução da IPNoSyS, 

onde cada RPU vai executar uma instrução de cada pacote por vez e, após 

essa execução, a instrução e os operandos são descartados do pacote e o 

resto do pacote é transmitido para a próxima RPU. 

 Na IPNoSyS com software pipelining, esse modelo de execução foi 

modificado para que as RPUs executem em paralelo, de modo que, se a RPU 

estiver disponível e possuir instrução pra ser executada, essa execução é feita. 

 Essa nova versão do modelo de execução, vai proporcionar paralelismo 

a nível de instruções, ou seja, vai acelerar as instruções para que possam 

executar em menos ciclos obtendo assim melhor desempenho. Essa nova 

versão da plataforma vai atender as aplicações baseadas em controle, ou seja, 

com muitas instruções de controle do tipo repetição (laços). 

 O modelo de execução proposto para a IPNoSyS com software 

pipelining, estabelece que quando o pacote do tipo loop, for injetado na rede, 

ou seja, na RPU que está no caminho do roteamento, esta irá retirar e executar 

a instrução corrente; em seguida, a RPU faz o teste se essa instrução já 

executou a quantidade de vezes prevista para o laço; se já tiver executado, 

essa instrução e seus respectivos operandos são descartados do pacote, se 

não, o campo do contador de instrução no flit de instrução é incrementado e a 

instrução com seus operandos são transmitidos para a próxima RPU junto ao 

cabeçalho para poder executar novamente. Esse processo é repetido até 

chegar ao número de repetições desejadas para a aplicação. O restante do 

pacote com as instruções faz o mesmo procedimento, até finalizar o pacote. A 

Figura 23 mostra a sequência desta execução. Se houver algum resultado 

após a execução da instrução, esse resultado é guardado no buffer de 

resultados da RPU que o gerou e depois é inserido, durante a transmissão, no 

pacote na posição que precisará deste valor. 
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Figura 23: Modelo de Computaç‹o e execuç‹o da IPNoSyS com Software Pipelining - a) 

Pacote na Mem—ria; b) Flits de Cabeçalho, instruç‹o e operando na RPU; c) Execuç‹o da 

1» Instruç‹o da 1» iteraç‹o e geraç‹o do resultado; d) Transmiss‹o do cabeçalho,

instruç‹o e operandos para a pr—xima RPU; e) Execuç‹o da 1» instruç‹o da 2» iteraç‹o e 

execuç‹o da 2» instruç‹o da 1» iteraç‹o, f) Execuç‹o da 2» Instruç‹o da 2» iteraç‹o, 

geraç‹o do resultado e descarte do cabeçalho; g) Transmiss‹o do flit do terminador e f) 
Pacote conclu’do e descartado da rede.

Fonte: Pr—prio Autor.

5.2. EXPERIMENTOS

Esta sess‹o apresenta os resultados dos testes de simulaç‹o realizados com a 

IPNoSyS com arquitetura original e com a vers‹o da IPNoSyS com software 

pipelining. O conjunto de testes realizados corresponde a aplicaç›es sintŽticas

de repetiç‹o, as quais foram desenvolvidas para que pudessem ser realizadas

an‡lises com base na comparaç‹o dos resultados obtidos com a duas vers›es 

da IPNoSyS.

Os testes escolhidos s‹o referentes ˆ an‡lise da soluç‹o adotada para a

exploraç‹o de paralelismo a n’vel de instruç›es. Todos os resultados foram 

obtidos a partir do simulador alto n’vel da IPNoSys com precis‹o de ciclos. Os

testes foram realizados em variaç›es do tamanho da rede, do algoritmo de 

roteamento e do modo de execuç‹o (original e software pipelining).

Todas as aplicaç›es utilizadas nas simulaç›es foram desenvolvidas 

como c—digo objeto, ou seja, cada linha do c—digo representa uma palavra do

pacote incluindo os bits de controle (o que equivale 36 bits) e essa palavra Ž 

descrita em decimal. A extens‹o do arquivo Ž .ram, e pode ser descrito em 

qualquer arquivo de texto. Um exemplo da aplicaç‹o Ž ilustrado a seguir na 

Figura 24.
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Figura 24: Aplicaç‹o de repetiç‹o com instruç›es dependentes de dados (modelo 
IPNoSyS com Software Pipelining) - a) C—digo em algoritmo alto n’vel; b) C—digo em 

assembly e c) C—digo objeto

Fonte: Pr—prio Autor.
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 Uma das grandes vantagens da plataforma IPNoSys é o seu poder 

computacional paralelo, apresentado sob a forma do pipeline de pacotes 

injetados pela mesma MAU e pela injeção de pacotes simultâneos através de 

diferentes MAUs. Nas seções seguintes serão apresentados casos de testes, 

implementados para execução sequencial e para a execução paralela. 

 

5.2.1. CASO 1 - FLUXO ÚNICO DE EXECUÇÃO 
Na IPNoSyS, os programas são descritos em formato de pacotes. Nesta seção 

foram desenvolvidos programas que possuem apenas um fluxo de execução, 

ou seja, apenas um pacote. As aplicações são no modelo de laço, onde 

possuem variações na quantidade de iterações e no número de instruções.  

 Na IPNoSyS original, as aplicações de repetição precisam ser 

implementadas em um pacote diferente, uma vez que as instruções já 

executadas só serão executadas novamente se o pacote for novamente 

injetado. O pacote é descrito na seguinte forma: uma instrução pra tomar a 

decisão se o laço já terminou ou não (BE); uma instrução pra atualizar o 

contador do laço, essa instrução instrui a MAU a incluir esse valor atualizado 

no pacote (SEND); uma instrução para injetar novamente o pacote, para que 

ele possa ser executado novamente, ou seja, para realizar uma nova iteração 

do laço (EXEC) e instruções de aritméticas. A Figura 25 mostra um exemplo 

dessa aplicação. 
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Figura 25: Formato da Aplicaç‹o na IPNoSyS Original

Fonte: Pr—prio Autor.

Na vers‹o da IPNoSyS com software pipelining, o formato da aplicaç‹o 

de laço, Ž mais simples que na vers‹o original, pois no pr—prio flit de instruç‹o 

j‡ Ž informada a quantidade de vezes que aquela instruç‹o ser‡ executada e o 

contador dessa instruç‹o. Esse teste Ž feito pela pr—pria RPU, e o pacote n‹o 

precisa ser reinjetado novamente, pois o cabeçalho ter‡ o nœmero de vezes 

que a aplicaç‹o ser‡ repetida. A Figura 26 ilustra o formato da aplicaç‹o para a 

IPNoSyS com  software pipelining.
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Figura 26: Formato da Aplicaç‹o na IPNoSyS com Software Pipelining.

Fonte: Pr—prio Autor.

As aplicaç›es de repetiç‹o implementadas para simulaç‹o nas duas 

vers›es IPNoSyS, possui o formato das aplicaç›es apresentados no item 5.2.1.

Nos testes, cujos resultados s‹o apresentados nas Figuras 27 e 28, os 

pacotes foram injetados a partir da MAU localizada no canto superior esquerdo 

(MAU 0), contendo apenas um pacote, com a rede configurada na dimens‹o 

4x4, utilizando dois tipos de algoritmo de roteamento e variando o nœmero de 

instruç›es e iteraç›es nas aplicaç›es.

Nas Figuras 27 e 28, pode-se notar o aumento de desempenho para as 

aplicaç›es que executaram na IPNoSyS software pipelining. Com as 

simulaç›es percebeu-se tambŽm que se pode colocar quantas instruç›es se 

achar necess‡rio, que estas ser‹o executadas independentes do tamanho da 

rede. No entanto, o bloqueio ocorre quando se tem muitas iteraç›es, sendo que 

o limite se d‡ pelo tamanho da rede, no caso do roteamento spiral, onde as 

instruç›es se cruzam e acontece o deadlock, conforme mostrou a Figura 18.
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Figura 27: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Sequencial (um pacote) - Variando instruç›es e com nœmero de iteraç›es fixo.

Fonte: Pr—prio Autor.

Figura 28: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Sequencial (um pacote) - Variando a quantidade de iteraç›es e com nœmero de 

instruç›es fixas.

Fonte: Pr—prio Autor.
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  Como prevenção para o deadlock, na IPNoSyS é feita a execução 

localizada, que é quando executa-se instruções em uma só RPU enquanto o 

canal de transmissão não estiver disponível. Essa mesma solução não é viável 

na versão com software pipelining, pois as RPUs estarão executando em 

paralelo e não terá RPU desocupada, em casos em que o pacote for muito 

grande.  

 Uma possibilidade para o pacote continuar a executar, mesmo após o 

bloqueio é esperar que as instruções que estão passando pela rota que se 

deseja continuar termine de executar, para depois dar continuidade ao restante 

do pacote. Porém, as rotas do roteamento spiral fez com que o caminho 

passasse pela mesma RPU mais de uma vez, logo há novamente outro 

bloqueio. 

  Então, como modo de evitar esse bloqueio, opta-se por outro 

roteamento, que possua rotas distintas - caminho da rota não passe pela 

mesma RPU - e que evite o bloqueio de pacotes na rede. Nesse caso, foi 

utilizado o roteamento Zigue-Zague (CRUZ, 2013), que é um roteamento que 

tem rotas diferentes e que tenta evitar o máximo o deadlock. 

 O roteamento Zigue-Zague é modelo determinístico e com rotas de 

mesmo tamanho nas quatro possibilidades de injeção. Segundo (CRUZ, 2013), 

esse novo modelo de roteamento retarda a situação de execução localizada e 

busca uma melhor distribuição da execução das instruções nas RPUs, evitando 

a ociosidade das unidades de processamento. 

 A Figura 29 apresenta as quatro rotas do roteamento Zigue-zague, 

respectivamente aos pacotes injetados pelas MAUs (0, 1, 2 e 3). 
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Figura 29: Rotas do roteamento Zigue-zague na IPN: (a) 1» rota; (b) 2» rota; c) 3» rota e (d) 
4» rota;

Fonte: Pr—prio Autor.

Na Figura 28, foi utilizado o roteamento Zigue-Zague a partir da vigŽsima

iteraç‹o, pois foi quando houve o bloqueio do pacote com o roteamento espiral. 

Mesmo, utilizando roteamentos distintos a IPNoSyS com tŽcnica de paralelismo 

obteve uma execuç‹o mais r‡pida, aproveitando todos os recursos que a rede 

oferece.

O roteamento Zigue-zague sofreu modificaç›es nas 3» e 4» rotas, essas 

alteraç›es foram efetuadas para melhorar o tr‡fego dos pacotes e aproveitar os 

recursos. A Figura 30 mostra as novas rotas respectivamente aos pacotes 

injetados pelas MAUs (2 e 3).
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Figura 30: Novas Rotas do roteamento Zigue-zague na IPN: (a) 3» rota e (b) 4» rota.

Fonte: Pr—prio Autor.

As aplicaç›es que est‹o na representaç‹o das Figuras 31 e 32 s‹o 

aplicaç›es de acumulaç›es sucessivas, ou seja, com dependências sucessivas 

de dados das instruç›es imediatamente anteriores. Devido ao modelo de 

execuç‹o determinado para a vers‹o com software pipelining - executar uma 

instruç‹o e pass‡-la pra frente para que possa ser executada novamente -

sempre que houver dependência de dados, uma pequena espera ir‡ ocorrer

para aguardar o resultado da instruç‹o anterior e atualizar a instruç‹o seguinte

com o novo valor, antes dela poder ser executada novamente. Mesmo assim, 

as aplicaç›es executadas obtiveram aumento de desempenho em relaç‹o ˆ 

arquitetura original.

Essa espera ocorre quando a instruç‹o vai ser executada e n‹o possui 

os operandos necess‡rios para computar essa instruç‹o no pacote, Ž 

verificado no buffer de resultado e logo este valor Ž inserido no pacote, vai ser 

usado e transmitido como flit do mesmo. Se comparados esses atrasos ao 

longo da execuç‹o da aplicaç‹o ao grau de paralelismo explorado na 

arquitetura, o total desses atrasos Ž m’nimo. Pois, o total do tempo de 

execuç‹o alcançado por essa aplicaç‹o na arquitetura Ž mais significativo que 

os atrasos correntes.
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Figura 31: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Sequencial (um pacote) - Variando instruç›es (com dependência de dados) e 

com nœmero de iteraç›es fixo.

Fonte: Pr—prio Autor.

Figura 32: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Sequencial (um pacote) - Variando a quantidade de iteraç›es e com nœmero de 

instruç›es fixas (com dependência de dados).

Fonte: Pr—prio Autor.



77 
 
 O modo de execução da IPNoSyS, como já foi relatado anteriormente, 

executa apenas uma instrução de um mesmo pacote por ciclo, enquanto a 

IPNoSyS com software pipelining executa várias instruções de iterações 

diferentes no mesmo ciclo. Essa exploração do paralelismo a nível de 

instruções, proporcionou um aumento significativo no desempenho das 

aplicações.  

 Entretanto, se a aplicação possuir uma quantidade de iterações maior 

que o tamanho da rede, esta perderá desempenho, de modo que, haverá o 

bloqueio. A RPU que recebeu a instrução e não pode transmiti-la, irá guardar a 

instrução, assim como as outras instruções que chegarem nesta RPU, e esta 

só vai começar a executar essas instruções quando a próxima RPU estiver livre 

pra poder receber a transmissão. 

 Mesmo havendo uma perda no desempenho total da aplicação, por 

executar algumas instruções localmente (perdendo o paralelismo), ainda assim 

as aplicações executadas na IPNoSyS com software pipelining obtiveram um 

tempo de execução menor que as aplicações executadas na arquitetura 

original da IPNoSyS, conforme mostra a Figura 33. 

 Para se ter 100% de paralelismo alcançado na arquitetura da IPNoSyS, 

a aplicação tem que possuir uma quantidade de iterações igual ao número de 

RPUs da rede, isto para apenas um programa. Quando se tem mais iterações, 

algumas destas iterações terão que executar suas instruções localmente, até 

que as RPUs do caminho estejam disponíveis e assim a execução volte ao 

modo de execução software pipelining. Desse modo, a aplicação terá um 

aumento no tempo de execução, porém consegue atingir um desempenho 

melhor que na arquitetura original da IPNoSyS. 
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Figura 33: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Sequencial - Variando a quantidade de iteraç›es e com nœmero de instruç›es

fixo.

Fonte: Pr—prio Autor.

5.2.2. CASO 2 - FLUXO PARALELO DE EXECU‚ÌO

Nesta seç‹o foram desenvolvidos programas que possuem mais de um fluxo 

de execuç‹o, ou seja, mais de um programa. As aplicaç›es s‹o no modelo de 

laço, onde possuem variaç›es na quantidade de iteraç›es e no nœmero de 

instruç›es. 

Nos testes a seguir, os pacotes foram injetados a partir da (MAU 0 e da 

MAU 2) localizada no canto superior esquerdo e no canto inferior esquerdo, 

respectivamente. A rede est‡ usando a configuraç‹o de dimens‹o 4x4, 

utilizando dois tipos de algoritmo de roteamento e variando o nœmero de 

instruç›es e iteraç›es nas aplicaç›es.

Os resultados apresentados nas Figuras 34, 35, 36 e 37 a seguir, s‹o de 

aplicaç›es que possuem fluxo de execuç‹o paralelo, ou seja, s‹o aplicaç›es 

que est‹o explorando paralelismo a n’vel de instruç›es e a n’vel de pacotes. 

Isso permite melhorar o desempenho pela exploraç‹o do paralelismo em 

granularidades diferentes.

Nesta vers‹o da IPNoSyS, o modelo de execuç‹o usa mais de uma 

RPU por vez. Dessa forma, a plataforma se limita ao nœmero de pacotes 
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injetados e tambŽm a quantidade de iteraç›es das aplicaç›es, sendo a 

quantidade de instruç›es ilimitadas.

Figura 34: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Paralela (dois pacotes) - Variando instruç›es e com nœmero de iteraç›es fixo

Fonte: Pr—prio Autor.

Figura 35: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Paralela (2 pacotes) - Variando a quantidade de iteraç›es e com nœmero de 

instruç›es fixo.

Fonte: Pr—prio Autor.
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Figura 36: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Paralela (dois pacotes) - Variando instruç›es (com dependência de dados) e 

com nœmero de iteraç›es fixo.

Fonte: Pr—prio Autor.

Figura 37: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Paralela (dois pacotes) - Variando a quantidade de iteraç›es e com nœmero de 

instruç›es fixo (com dependência de dados).

Fonte: Pr—prio Autor.
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A Figura 38 mostra uma rede 4x4, em que dois programas est‹o 

executando paralelamente e utilizando o roteamento spiral. Percebeu-se que 

h‡ uma limitaç‹o na quantidade de iteraç›es da aplicaç‹o, pois suas rotas se 

encontram formando um bloqueio, o que impossibilita a execuç‹o de

instruç›es. Neste caso, os programas s— poder‹o ter no m‡ximo cinco 

iteraç›es cada um e n instruç›es, para que possam aproveitar o paralelismo 

que a arquitetura oferece. 
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Figura 38: Execuç‹o de dois Programas Paralelo com Roteamento Spiral: (a) Pacotes s 
serem injetados na Mau 0 e Mau 2;   (b) Execuç‹o da 1» iteraç‹o; (c) Execuç‹o da 2» 

iteraç‹o; (d) Execuç‹o da 3» iteraç‹o; (e) Execuç‹o da 4» iteraç‹o e (f) Execuç‹o da 5» 
iteraç‹o.

Fonte: Pr—prio Autor.

Como uma poss’vel soluç‹o pra aumentar a quantidade de repetiç‹o, 

seria um roteamento que possu’sse rotas alternativas e que evitasse o bloqueio 

na rede. Conforme apresenta a Figura 39, que se utilizou como soluç‹o o 

algoritmo de roteamento Zigue-zague, o qual possui rotas que permitem adiar o 

bloqueio na rede. Com o uso do Zigue-zague, essas iteraç›es podem aumentar 

atŽ oito repetiç›es, para configuraç›es de dimens‹o 4x4. 
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Figura 39: Execuç‹o de dois Programas Paralelo com Roteamento Zigue-Zaque: (a)
Pacotes s serem injetados na Mau 0 e Mau 2;   (b) Execuç‹o da 1» iteraç‹o; (c) Execuç‹o 
da 2» iteraç‹o; (d) Execuç‹o da 3» iteraç‹o; (e) Execuç‹o da 4» iteraç‹o; (f) Execuç‹o da 
5» iteraç‹o; (g) Execuç‹o da 6» iteraç‹o; (h) Execuç‹o da 7» iteraç‹o e (i) Execuç‹o da 8» 

iteraç‹o.

Fonte: Pr—prio Autor.

Logo, se pode concluir que o nœmero de iteraç›es Ž proporcional ao 

tamanho da rede, quanto maior a rede (quanto mais unidades funcionais a rede 

possuir), mais iteraç›es se pode ter nas aplicaç›es. 

A quantidade de pacotes injetados na rede depende do tamanho e da 

quantidade de iteraç›es, conforme apresenta ˆ Tabela 4 a seguir, contento 

algumas combinaç›es, em relaç‹o ao tamanho da rede e a quantidade de 

pacotes que pode ser injetados paralelamente. A quantidade de iteraç›es 

mostradas na Tabela 4 corresponde ao nœmero de iteraç›es que podem

executar na rede sem haver bloqueio, ou seja, com essa quantidade de 

repetiç›es a aplicaç‹o aproveita o m‡ximo de paralelismo dispon’vel na rede. 

Entretanto, pode se ter mais iteraç›es, mas com execuç‹o localizada, o que 

implica no aumento no tempo de execuç‹o.



85 
 

Tabela 4: Relação da Quantidade de Pacote a ser Injetado x Tamanho da Rede x 
Algoritmo de Roteamento 

Tamanho da 
Rede 

Nº de 
Pacotes 

Nº de 
Instruções 

Nº de 
Iterações  

Algoritmo de 
Roteamento 

2x2 2 n 2 Spiral / Zigue-

zague 

3x3 2 n 3 Spiral / Zigue-

zague 

4x4 4 n 2 Spiral / Zigue-

zague 

4x4 2 n 5 Spiral 

4x4 2 n 8 Zigue-zague 

5x5 4 n 2 Spiral / Zigue-

zague 

5x5 2 n 6 Spiral 

5x5 2 n 10 Zigue-zague 

6x6 4 n 2 Spiral / Zigue-

zague 

6x6 2 n 8 Spiral 

6x6 2 n 18 Zigue-zaque 

  

 Visto que a rota do modelo Zigue-zague passa por apenas uma RPU no 

caminho, ao contrário do modelo spiral, é possível se ter mais iterações nas 

aplicações, porém depois que a execução atingir a quantidade máxima de 

repetições pela rede, ou seja, atingir o número máximo de paralelismo nas 

RPUs. A execução fica executando local, até que as RPUs do caminho estejam 

disponíveis pra execução. Deste modo, aumentará o tempo de execução total 

dos programas; mas mesmo com esse aumento, essa versão da arquitetura 

consegue um desempenho melhor que a arquitetura original da IPNoSyS, 

conforme mostra a Figura 40. 
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Figura 40: Comparaç‹o da IPNoSyS Original x IPNoSyS com Software Pipelining -
Execuç‹o Paralela (dois pacotes) - Variando a quantidade de iteraç›es e com nœmero de 

instruç›es fixo.

Fonte: Pr—prio Autor.

Conforme todos os resultados das simulaç›es das aplicaç›es de 

repetiç‹o apresentados, das duas vers›es da arquitetura IPNoSyS, fica claro o 

quanto a tŽcnica de software pipelining acelera a execuç‹o das aplicaç›es,

aproveitando de maneira mais eficiente os recursos que a plataforma oferece, 

possibilitando melhoria no desempenho dessas aplicaç›es.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. CONCLUSÃO 
Com o avanço dos processos de fabricação dos circuitos integrados, tornou-se 

possível agregar um maior número de transistores em uma mesma pastilha de 

silício. A integração de diversos componentes e a quantidade de comunicação 

ficam mais difíceis para gerenciar o processamento nesses sistemas. As redes 

em chip aparecem como uma alternativa promissora para solucionar a 

comunicação dos núcleos de processamento e periféricos nos processadores, 

além de explorarem desempenho em um contexto paralelo, com vários núcleos 

disponíveis. 

 Um dos motivos para a queda de desempenho se dá pela natureza das 

redes de interconexão. À medida que são intensamente usadas, contenções e 

atrasos de pacotes podem ocorrer, aumentando o tempo necessário para a 

execução de uma determinada aplicação. No mesmo sentido, é preciso que a 

NoC apresente uma arquitetura e uma largura de banda que privilegie a vazão 

de pacotes. Além disso, são necessários processadores que explorem 

paralelismo, para que se aproveitem os recursos disponíveis. 

 Durante o estudo de arquiteturas de processamento, observou-se que a 

plataforma IPNoSyS apresenta um aumento de desempenho significativo em 

relações as outras NoCs, devido a junção das funções de comunicação e 

processamento em um único componente, dispondo ainda de diversas 

unidades funcionais, comparável à processadores VLIW e superescalares. 

 Devido ao seu alto poder computacional, a plataforma IPNoSyS foi 

utilizada para executar aplicações que contém repetições, onde instruções 

devem ser executadas inúmeras vezes. 

 A adição da técnica de paralelismo software pipelining na arquitetura da 

IPNoSys foi dada, por meio da exploração do paralelismo à nível de instrução. 

A inclusão foi possível devido à plataforma possuir vários roteadores 

processantes, ou seja, dentro de cada um deles tem uma ULA para execução 

de operações entre dados e instruções do pacote. 
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 A escolha desta técnica se deu por esta ser usada em processadores 

VLIW e superescalares, obtendo resultados significativos para aumento de 

desempenho. Ainda, a arquitetura da IPNoSyS pode ser facilmente compatível 

para esta técnica, devido ao grau de paralelismo que apresenta.  

 Os experimentos que foram realizados possuem tamanhos diversos em 

relação ao número de instruções, quantidade de iterações, de pacotes e 

dependência de dados entre instruções. Assim, puderam ser avaliadas as 

características da arquitetura frente ao potencial proporcionado pela técnica. 

 Os resultados das simulações das diversas aplicações testadas tiveram 

efeitos significativos. Para todos os casos de teste, a IPNoSyS com software 

pipelining obteve tempo menor de execução. Com essa aceleração na 

execução dessas instruções, fica claro o quanto essa técnica é eficiente ao se 

explorar paralelismo a nível de instrução, o quanto ela aproveita os recursos 

oferecidos pela arquitetura. 

 Deve-se destacar também o uso de mais de um programa em execução, 

onde se tem dois tipos de paralelismo, a nível de pacote e a nível de instrução. 

Nesse caso, os programas são executados ao mesmo tempo, com instruções 

sendo executadas paralelamente com praticamente o mesmo tempo da 

execução de um único programa. 

  

6.2. TRABALHOS FUTUROS 
Dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da IPNoSys, muitas ideias 

podem ser trabalhadas. Entre elas, seria realizar testes e simulações com 

aplicações reais que possuam repetição, e avaliar o ganho dessas aplicações. 

 Outro possível trabalho seria comparar os resultados obtidos na 

IPNoSyS com software pipelining com o processador VLIW, afim de avaliar o 

impacto da execução nessas arquiteturas.  

 Outra opção seria adicionar mais ULAs nas RPUs, assim aceleraria 

ainda mais as execuções, e retardaria o bloqueio de pacotes no tráfego de 

execução. 
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