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Resumo 

 

 
Os atuais sistemas eletrônicos desenvolvidos na forma de SoCs (Sistemas-sobre silício) são 

caracterizados pelo incremento de informação crítica que é capturada, armazenada e 

processada. Com a introdução dos SoCs nos sistemas distribuídos que promovem o 

compartilhamento dos recursos, a segurança vem se transformando num requisito de 

projeto extremamente importante.  Os atuais SoCs são alvo de ataques. O desafio consiste 

em projetar um SoC seguro que satisfaça os requisitos de segurança e desempenho, próprios 

para cada aplicação. 

 

A estrutura de comunicação está se tornando o coração do SoC. Esta possui um impacto 

significativo no desempenho do sistema.  A inclusão de serviços de segurança na estrutura 

de comunicação é vantajosa devido à sua capacidade de: 1) monitorar a informação 

transmitida; 2) detectar violações; 3) bloquear ataques; e 4) fornecer informações para 

diagnóstico e ativação de mecanismos de recuperação e defesa.  

 

O presente trabalho propõe a implementação do conceito de QoSS (Qualidade do Serviço 

de Segurança) no projeto da estrutura de comunicação baseada em redes intrachip (NoCs, 

Network-onChip). QoSS permite a inclusão da segurança como uma dimensão de QoS 

(Quality-of-Sevice), admitindo a existência de diferentes níveis de proteção.  A adoção do 

QoSS no projeto das NoCs permite a exploração do espaço de projeto das NoCs levando em 

consideração o compromisso entre a segurança do sistema e o desempenho do sistema. 

  

A inclusão do QoSS na NoC é realizada através de uma metodologia que inclui 5 etapas: 

definição, descrição, implementação, avaliação e otimização. Como resultado é obtido um 

conjunto de NoCs–QoSS que satisfazem os requisitos de segurança e desempenho do 

sistema. Criamos neste trabalho o ambiente de simulação APOLLO que fornece suporte na 

rápida exploração do espaço de soluções a partir de modelos SystemC-TLM do SoC.   

 

Neste trabalho, apresentamos três estudos de caso que utilizam a nossa metodologia de 

projeto de NoCs com QoSS na implementação de políticas de segurança estática e 

dinâmica.  Os serviços de segurança de controle de acesso e autenticação foram 

implementados de duas formas: na interface da rede e no roteador.  Realizamos a avaliação 

da eficácia e eficiência das NoCs resultantes sob diferentes condições de ataques e de 

tráfego, resultado da variação topológica do tráfego, natureza e tipo de tráfego.    

 

Mostarmos que a implementação da segurança no roteador é mais eficiente que a 

implementação na interface da rede em termos de latência e potência sob todas as diferentes 

condições de tráfego. Porém, a utilização na interface permite a inclusão das características 

da segurança na NoC de uma maneira mais simples.  Desta forma para sistemas complexos 

a implementação na interface é vantajosa.  
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Abstract 

 

 
As embedded electronic systems are pervading our lives, security is emerging as an 

extremely important design requirement. Due to the increasing complexity, intrinsic 

embedded constraints and strict requirements, security and performance are considered 

challenging tasks. Most of the current electronic systems embedded in a SoC (System-on-

chip) are used to capture, store, manipulate and access sensitive data and perform several 

critical functions without security guarantee. The challenge is to provide SoC security that 

allows a trustworthy system that meets the security and performance requirements. As 

security requirements vary dramatically for different applications, differentiated security 

services are necessary.  

 

The SoC communication structure is becoming the heart of the SoC. It has a significant 

impact on the overall system performance. The security services integration at the 

communication structure take advantage of its wide system visibility and critical role in 

enabling the system operation.  It is able to: 1) monitor data transfer; 2) detect attacks; 3) 

block attacks; and 4) supply information for trigger suitable recovery mechanisms.     

 

This work proposes the implementation of the QoSS (Quality-of-Security-Service) concept 

at the NoC-based communication structure design.  QoSS is a novel concept for data 

protection that introduces security as a dimension of QoS. In contrast with previous works, 

the different security levels deployment allow a best trade-of the system security and 

performance requirements. 

 

The QoSS integration is carried out trough a 5 step methodology: definition, description, 

implementation, evaluation and optimization.  As a result a set of NoCs-QoSS that satisfies 

the security and performance requirements are obtained.  We use the framework APOLLO 

that integrates a set of tools, allowing the fast exploration of the huge NoC design space.  

 

In this work we present 2 study cases that uses our methodology in order to design a NoC-

QoSS that supports static and a dynamic security policies and also satisfies the security and 

performance requirements.  Two security services:  Access Control and authentication are 

implemented at the NoC interface and at the NoC router. The final configurations are 

evaluated under different traffic and attack conditions.  

 

We show that the security implementation at the router islatency and power consumption 

efficient that the implementation at the network interface under all the traffic conditions.  

However, the security implementation at the network interface allows the integration of the 

security characteristics in a simpler way.   
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CAPÍTULO 1.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é apresentado e contextualizado o trabalho desenvolvido 

neste doutorado sobre a implementação do conceito de Qualidade-do-

Serviço-da-Segurança (QoSS) no projeto das redes intrachip (NoCs) 

para a proteção de sistemas sobre silício (SoC).  Em seguida são 

expostas as contribuições deste trabalho e finalmente é apresentada a 

organização do texto. 

 

 

 

 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

As atuais aplicações eletrônicas são caracterizadas por especificações cada vez mais 

agressivas que demandam maior funcionalidade, eficiência, portabilidade, flexibilidade e 

compartilhamento de recursos.  O projeto de sistemas eletrônicos busca encontrar uma 

configuração de componentes que satisfaça o conjunto dos requisitos funcionais, de 

desempenho e demais especificações.  

 

O contínuo avanço das tecnologias de fabricação de dispositivos semicondutores e das 

técnicas de projeto de sistemas integrados vêm promovendo um contínuo incremento nos 

níveis de integração dos modernos circuitos integrados (CIs) e uma diminuição do seu ciclo 

de vida.  Nestas condições, os projetistas são atualmente capazes de desenvolver sistemas 

eletrônicos embarcados (do inglês embedded systems) na forma de um único circuito 

integrado.  Sistemas embarcados referem-se a sistemas eletrônicos desenvolvidos para 

desempenhar um conjunto de funções específicas de um equipamento ou instrumento 

eletrônico [GAJ93].  Sistemas embarcados podem ser desenvolvidos na forma de sistemas 

computacionais personalizados. Um sistema computacional é um sistema 

hardware/software que inclui uma grande variedade e quantidade de componentes tais 
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como um sistema operacional, drivers, software aplicativo (componentes software), um ou 

mais microprocessadores, sistema de memórias, co-processadores que atuam como 

aceleradores de hardware para funções tais como MPEG, MP3, criptografia, e 

controladores de E/S de diversos tipos tais como Ethernet, USB, Bluetooth (componentes 

hardware).  Quando tais sistemas computacionais são implementados na forma de um 

único circuito integrado, isto é, em um único chip, são chamados de sistemas-sobre-silício 

conhecidos pela sigla SoC (do inglês System-on-Chip) 
1
. 

 

O projeto de SoCs adota três premissas [WOL08]:  

 

(1) Adoção de diferentes níveis de abstração, que permite descrever as especificações 

funcionais e temporais do sistema em diferentes etapas ao longo do fluxo de projeto 

do sistema [ESL07].  No projeto do SoC são definidos três níveis de abstração: SAM 

(System Architectural Model), TLM (Transaction Level Model) e RTL (Register 

Transfer Level) [BLA04] [GAJ94] [ESL07].  Cada um destes níveis de abstração é 

um refinamento do nível anterior.  Níveis mais baixos implicam decisões de projeto 

mais exatas e maior tempo de desenvolvimento.  Portanto, resulta vantajoso a 

possibilidade de tomar decisões acertadas de projeto do SoC a partir de modelos 

mais abstratos, isto é, nas primeiras etapas de projeto do sistema.  

 

(2) Reaproveitamento de componentes, que promove a reutilização de 

componentes hardware/software disponibilizados na forma de módulos virtuais 

pré-projetados e pré-testados, conhecidos pelo termo componentes IP (sigla do 

inglês Intellectual Property). 

 

(3) Ortogonalidade, que permite a divisão do SoC em duas estruturas: computação 

e comunicação.  A estrutura de computação é constituída pelos componentes que 

satisfazem os requisitos de processamento e armazenagem da informação no 

sistema.  A estrutura de comunicação promove a troca de informações entre os 

                                                 
1
 A sigla SoC é utilizada neste trabalho para designar sistemas digitais sobre silício.  
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diferentes componentes do SoC.  As estruturas de computação e comunicação 

podem ser projetadas de forma separada mas interdependente [POL03], [CHA99].   

 

O projeto da estrutura de comunicação é o objetivo do trabalho aqui desenvolvido.  

Este é composto por um conjunto de tarefas que gradualmente transformam o modelo 

comportamental do sistema em uma estrutura hardware que satisfaz as especificações 

funcionais e não funcionais da comunicação.  O projeto da estrutura de comunicação pode 

ser decomposto em 4 tarefas: 1) análise da comunicação; 2) escolha da estrutura de 

comunicação; 3) configuração; e 4) análise de desempenho [BEN01] [DAL01].  

 

1) A análise da comunicação do sistema fornece uma lista exaustiva de todos os 

objetivos que devem ser atingidos pela estrutura de comunicação.  Estes se 

transformam em um conjunto de métricas que posteriormente é utilizado para 

avaliar a configuração final da estrutura de comunicação.  

 

2) A escolha da estrutura de comunicação é feita a partir de um conjunto amplo de 

critérios que incluem, por exemplo, o número de componentes IPs da estrutura de 

computação, restrições de desempenho e custo (área e energia), disponibilidade dos 

IPs, custo do sistema, tempo de desenvolvimento e características próprias da 

comunicação do sistema (localidade, burstiness) [RIC06].  Existem na atualidade 

dois tipos de estrutura de comunicação usados para o SoC: barramento (simples ou 

hierárquico) ou rede de comunicação intrachip (NoC do inglês Network-on-Chip).  

O barramento é caracterizado pelo seu baixo custo em termos de área, 

previsibilidade da latência de comunicação e a compatibilidade com a maioria de 

IPs do mercado [WOL02].  Porém, o barramento não é escalável, isto é, o 

desempenho do barramento é altamente degradado com cada IP adicionado devido à 

capacitância parasita e ao processo de arbitragem [MIC06].  A complexidade e 

heterogeneidade dos SoCs promovem o uso de NoCs em substituição aos 

barramentos (simples ou hierárquicos) [BEN05] [GER05] [BEN06].  Segundo 

[COP06], as NoCs surgiram como uma estrutura alternativa para superar as 
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restrições dos barramentos.  A NoC é caracterizada pela sua decisão de roteamento 

distribuído, confiabilidade e escalabilidade, tornando-a uma alternativa atraente para 

SoCs cuja estrutura de computação integra um grande número de componentes.  

Porém, a NoC pode ter um alto custo em termos de área e potência e a sua latência 

é, na maioria das vezes, imprevisível [NIC09].  

 

3) Na configuração da estrutura de comunicação são estabelecidos os valores dos 

parâmetros dos seus componentes.  Os parâmetros do barramento incluem o 

número de barramentos e a sua interconexão com os componentes da estrutura de 

computação, a definição da política de arbitragem, a configuração do árbitro, as 

propriedades da ponte (quando houver), largura do barramento e tipo do barramento 

[ESL07].  Os parâmetros da NoC incluem por exemplo o dimensionamento 

(topologia e número de roteadores da rede) e o mapeamento dos componentes da 

estrutura de computação na rede (ligação entre componentes da estrutura de 

computação e da comunicação), a largura do enlace, tamanho e número dos buffers, 

número de portas por roteador, controle de fluxo, técnica de roteamento e 

mecanismo de arbitragem
2
 [NIC09].  

 

4) Na análise de desempenho da estrutura de comunicação, a instância resultante é 

submetida a um conjunto de avaliações que verificam o cumprimento dos requisitos 

de comunicação e as metas estabelecidas na primeira tarefa de projeto (análise da 

comunicação).  

 

O objetivo do projeto da estrutura de comunicação consiste na definição de uma 

instância do barramento ou da rede que satisfaça os requisitos do sistema.  O espaço de 

soluções para o projeto da estrutura de comunicação é muito extenso, uma vez que admite 

um amplo conjunto de opções de configuração, dentre as quais muitas podem satisfazer as 

especificações do projeto.  Portanto, é uma prática comum o emprego de ferramentas de 

projeto para explorar este espaço de soluções de uma forma rápida e eficiente. 

                                                 
2
 A lista completa dos parâmetros é apresentada no capituo 2. 
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Neste trabalho é tratado exclusivamente o projeto de estruturas de comunicação 

baseadas em NoC.   

 

A NoC permite a comunicação entre os diferentes componentes IP da estrutura de 

computação do SoC.  O conjunto de fluxos de comunicação no sistema compõem o tráfego 

da rede, sendo que cada fluxo pode possuir requisitos diferentes de desempenho.  Por sua 

vez, os fluxos devem compartilhar os recursos da NoC.  Uma vez que estes são limitados, a 

comunicação é passível de contenção.  Para superar estas limitações e garantir a satisfação 

dos requisitos de cada um dos fluxos de comunicação, foi adotado o conceito de Qualidade-

do-Serviço (QoS do inglês Quality-of-Service).    

 

QoS faz referência à capacidade de uma rede fornecer um conjunto de serviços de 

forma que os requisitos funcionais e de desempenho dos diferentes fluxos sejam satisfeitos 

[MAR07].  O conceito de QoS inclui a implementação de diversos serviços que agregam 

características de previsibilidade e eficiência ao sistema [FAR07], [AGA07].  Existem 

diferentes dimensões de QoS descritas na literatura [CHA98] [VEN97], incluindo latência, 

jitter
3
, taxa de perda e vazão.  Diz-se que uma dimensão de QoS é suportada quando 

existem mecanismos capazes de satisfazer um nível de serviço para um ou mais atributos 

desta dimensão. 

 

Segundo [VEN97], QoS pode implementar três tipos de serviço: (1) Melhor esforço, 

que satisfaz os requisitos de comunicação dos diferentes fluxos sob condições normais
4
 de 

tráfego; (2) Serviço diferenciado, que permite que alguns dos fluxos dentro da rede sejam 

tratados de forma preferencial com respeito aos outros; e (3) Serviço garantido, que 

satisfaz os requisitos de comunicação, mesmo sob as piores condições de tráfego.  

 

                                                 
3
 Expressa a variação estatística do atraso na entrega de dados em uma rede.  Esta pode ser definida como a 

medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados.  Sua unidade é o segundo ou ciclos de 

relógio. Este parâmetro pode indicar a falta de buffers nos roteadores/interfaces da rede 

4
 Condições de operação definidas pelo projetista dentro de um intervalo de tempo. 
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A implementação de QoS permite a manipulação de variáveis que têm efeito direto no 

desempenho do sistema [BOL04].   

 

O perfil ubiquo
5
 das novas aplicações que utilizam os SoCs, resultam num incremento 

do volume da informação sensível que é eletronicamente capturada, processada e 

armazenada para desenvolver as várias funções críticas.  Estes sistemas eletrônicos 

atualmente são expostos a ambientes hostis, tornando os SoCs alvo de ataques [KOC04].  

 

Um ataque ao SoC é definido em [HAN04] como qualquer tentativa de acesso ou uso 

não autorizado aos recursos do sistema. Este é consequência da exploração das 

vulnerabilidades do SoC decorrentes de sua configuração e/ou de sua implementação.  O 

objetivo dos ataques aos SoCs passou de simples atos de vandalismo, que buscavam 

superar os mecanismos de segurança com o fim de ganhar reconhecimento, a um novo tipo 

de ataque que procura a intrusão ao sistema com fins econômicos [CSI10].  Os ataques aos 

sistemas eletrônicos mostraram que a carência de segurança pode causar enormes perdas 

financeiras e inclusive, pôr em risco a integridade humana no caso de dispositivos médicos 

[KOC04]. 

 

Os ataques podem ser classificados de acordo a sua estratégia e o seu objetivo.  

 

Segundo a estratégia de ataque ao SoC, estes podem ser classificados em duas 

categorias: (i) ataques hardware, que intervêm na implementação física do SoC; ou (ii) 

ataques software, que utilizam segmentos de código malicioso [ZHA10].  Uma das 

diferenças entre estas duas estratégias é que os ataques via software não precisam de 

equipamentos sofisticados e podem ser efetuados de forma remota, reduzindo a exposição 

do atacante. Isto faz com que os ataques via software sejam causadores de 80% dos 

incidentes de segurança nos sistemas embarcados [KOC04].  O foco do presente trabalho 

é o ataque software.    

                                                 
5
 Termo usado para descrever o caracter distribuído da computação que permite o compartilhamento de 

recursos e informações [GHE06]. 
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Segundo o objetivo dos ataques, estes podem ser classificados em três categorias 

[ERI08]: 1) Extração, que abrange qualquer leitura não autorizada da informação crítica 

transmitida de/para um alvo seguro; 2) Modificação, que inclui qualquer mudança não 

autorizada da informação crítica, tais como ações de escrita, modificação de estado, criação 

e deleção de informação; e 3) Negação do serviço, que inclui qualquer tentativa de 

degradação do desempenho do SoC.  

 

Os ataques aos SoCs podem ser mitigados mediante a inclusão de serviços de 

segurança.  Estes fornecem a proteção do sistema mediante o gerenciamento dos seus 

recursos [KOC04]. 

  

Segundo [RAM02] existem 7 serviços de segurança que podem ser implementados: 

1. Autenticação: Permite estabelecer a validade de uma identidade 

reivindicada.  

 

2. Não Repúdio: Prova ações realizadas no passado de forma que um indivíduo 

não possa negar ações que tenha realizado no sistema. 

 

3. Confidencialidade: Impede que os dados sejam lidos ou copiados por 

usuários que não possuem o direito de fazê-lo. 

 

4. Integridade de dados: Impede que a informação seja removida ou alterada 

sem autorização. 

 

5. Disponibilidade: Protege os serviços da degradação ou que fiquem 

indisponíveis sem autorização.  
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6. Controle de acesso: Permite que somente usuários conhecidos e que têm 

direitos de acesso em períodos determinados possam, devidamente, dispor 

dos recursos. 

 

7. Auditoria: A auditoria deve ser um registro incorruptível de principais 

eventos de segurança.  Através da auditoria é possível se resguardar das 

ações dos usuários. 

 

Os serviços de segurança são fornecidos mediante mecanismos de segurança.  Estes 

podem ser físicos (barreiras físicas) ou lógicos (criptografía, assinatura digital, funções de 

Hashing, protocolos de segurança e filtros, por exemplo).  De acordo com [COB05] a 

inclusão de segurança no SoC é desafiante, uma vez que a demanda de processamento de 

funções de segurança pode facilmente exceder a capacidade computacional dos sistemas 

embarcados.  O desafio consiste em garantir a segurança de um SoC sob restrições de área, 

latência e potência [TRU03].  Os mecanismos de segurança podem ser implementados 

tanto na estrutura de computação como na de comunicação. 

 

A implementação da segurança na estrutura de computação é baseada na inclusão de 

memórias e criptoprocessadores capazes de executar o processamento da segurança. Os 

atuais trabalhos na área de segurança dos SoC concentram esforços no desenvolvimento de 

componentes IP para criptografia [WAN06]. Esta solução pode representar um alto custo 

em termos de área e potência para o sistema, assim como ocasionar degradação no 

desempenho [GEB03].        

 

Segundo [COB05], todo ataque software começa por uma comunicação anormal. 

Este fato torna atraente a possibilidade da implementação da segurança na estrutura de 

comunicação do SoC. A inclusão de serviços de segurança na estrutura de comunicação é 

vantajosa devido à sua capacidade de: 1) monitorar a informação transmitida; 2) detectar 

violações; 3) bloquear ataques; e 4) fornecer informações para diagnóstico e ativação de 

mecanismos de recuperação e defesa [COB05].  Na estrutura de comunicação, os serviços 
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de segurança são encarregados de proteger os recursos compartilhados, gerenciar as 

transações e proteger as trocas de informações entre os componentes integrados no SoC 

[IRV03].   

 

Nosso trabalho pretende contribuir no projeto do SoC por meio da inclusão de serviços 

de segurança ao longo do fluxo de projeto da NoC. 

 

Um sistema é seguro se os seus componentes têm um comportamento esperado 

[GRA96].  Sabemos, no entanto, que criar uma NoC que proteja totalmente o SoC é muito 

difícil (se não impossível) e devemos definir os limites de risco aceitáveis.  É fácil imaginar 

que os requisitos de segurança necessários para sistemas envolvidos em aplicações 

bancárias, por exemplo, devem ser diferentes daqueles esperados em sistemas usados em 

um ambiente educacional.  A implementação da segurança na NoC inclui a escolha de um 

conjunto de mecanismos que permitam garantir a política de segurança do sistema.  A 

política de segurança define um conjunto de regras pelas quais são definidos os direitos de 

cada aplicação sobre os recursos do sistema.  

 

 A política de segurança pode ser estática ou dinâmica [ERI08].  Na política estática, 

o conjunto de regras de acesso é conservado ao longo da operação do sistema.  Já na 

dinâmica, estas regras variam ao longo da operação do sistema.  Este tipo de segurança é 

utilizado em sistemas que executam múltiplas aplicações ou que possuem uma interação 

forte com o seu meio.  Atualmente nos SoCs, somente são implementadas políticas 

estáticas.  Porém, a tendência atual é o projeto de SoCs de propósito geral, capazes de 

executar múltiplas aplicações numa mesma arquitetura.  Esta nova tendência de projeto tem 

como intuito a reutilização do SoC em diferentes produtos, reduzindo o custo do produto e 

proporcionando um tempo de vida útil superior a um SoC especializado [KOG10].  A 

implementação de políticas de segurança dinâmica neste tipo de sistemas resulta vantajosa.  

Neste trabalho implementamos tanto políticas estáticas como as dinâmicas. 
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A segurança deve integrar-se ao longo do fluxo do projeto das NoCs, uma vez que pode 

ser muito tarde ou muito custoso considerar a segurança após a ocorrência de um ataque.  

No entanto, a implementação da segurança nas NoCs como meio de proteção aos SoCs 

ainda é uma área de pesquisa pouco explorada.  As NoCs são atualmente projetadas sem a 

preocupação da segurança dos dados transmitidos.  As atuais aplicações dos SoCs utilizam 

meios inseguros de comunicação para transmitir a informação crítica entre os diferentes 

componentes da estrutura de computação do sistema.  

 

Neste trabalho é proposta a adoção do conceito Qualidade do serviço de segurança 

(QoSS do inglês Quality-of-Security-Service) no projeto das NoCs.  

 

O conceito QoSS - Qualidade do Serviço de Segurança foi resultado do projeto MSHN 

(Management System for Heterogeneous Networks) dentro do programa Quorum do 

programa de defesa dos Estados Unidos para os sistemas extrachip.  O objetivo de Quorum 

era desenvolver tecnologias que permitissem que aplicações computacionais críticas 

possuíssem serviços previsíveis e controláveis em ambientes distribuídos [QUO11].  

MSHN propôs diferentes técnicas para articular o desempenho e a segurança dos sistemas 

distribuídos.  

 

QoSS surge da adição da segurança como uma nova dimensão do QoS [IRV00].  Este 

permite a existência de diferentes níveis de serviço de segurança, caracterizados pelo tipo, 

quantidade e grau de proteção do sistema.  Os níveis de segurança são implementados por 

um conjunto de mecanismos de segurança, os quais controlam os recursos do sistema em 

concordância com a política de segurança. 

 

A vantagem da QoSS decorre da existência de diferentes escolhas de segurança, de 

forma que os mecanismos que implementam os serviços de segurança sejam capazes de 

modular as variáveis do sistema para fornecer de forma previsível o nível do serviço de 

segurança desejado.  A adoção do conceito de QoSS ajuda no adequado dimensionamento 
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do sistema, uma vez que aborda o compromisso existente entre o nível de segurança e o seu 

desempenho e custo [IRV01].  

 

Neste trabalho implementamos o conceito de QoSS na NoC, NoC-QoSS
6
, e 

mostramos como os diferentes níveis de segurança resultam em diferentes 

compromissos entre a segurança e o desempenho e custo do SoC.  As diferentes 

configurações da NoC-QoSS são simuladas e avaliadas num ambiente capaz de monitorar 

os eventos de comunicação na rede com o intuito de estimar a sua eficácia e eficiência sob 

diferentes condições de ataque e de tráfego.  

 

O projeto de NoCs de alto desempenho é objeto de intensa pesquisa [NIC09]. 

Atualmente é incorporado o conceito de QoS ao projeto das NoCs.  Por sua vez, o QoSS 

ainda é desconhecido pela comunidade NoC.   

 

Vários dos conceitos desenvolvidos para sistemas distribuídos (os quais 

denominaremos neste trabalho de redes extrachip) são aproveitados no projeto das NoCs. 

Porém as restrições no projeto das NoCs demandam que os mecanismos de segurança até 

agora conhecidos nas redes extrachip tenham que ser adaptados ou que novos mecanismos 

de segurança sejam criados.   

 

A segurança na NoC é implementada mediante a integração de mecanismos de 

criptografia e firewalls na interface da rede.  Entretanto, o amplo conjunto de parâmetros de 

configuração da NoC pode oferecer diferentes alternativas da implementação da segurança. 

Neste trabalho exploramos a implementação da segurança na interface e nos 

roteadores da NoC.  

 

A inclusão de mecanismos de segurança na NoC possui um impacto direto na sua 

configuração.  Como consequência do incremento da sua funcionalidade, novos recursos 

são incluídos, aumenta o tempo de execução das tarefas da rede e aumenta o consumo de 

                                                 
6
 Neste trabalho adotamos a sigla NoC-QoSS para denominar as NoCs que implementam o conceito QoSS. 
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energia.  Portanto, o efeito da inclusão da segurança na NoC, ainda com a implementação 

do conceito QoSS, pode causar uma degradação significativa no desempenho do SoC. 

Nestas condições, é necessária a utilização de estratégias de otimização da configuração da 

NoC que amenizem estes efeitos.   

 

Neste trabalho propomos diferentes técnicas de otimização que permitem reduzir as 

penalidades de latência e potência das NoCs que implementam o conceito QoSS.  

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

Neste trabalho propomos uma metodologia que guia o projetista no projeto de NoCs que 

implementam o conceito de QoSS.  Esta metodologia permite a exploração do espaço de 

soluções da NoC para o projeto de redes de alto desempenho que implementam serviços 

de segurança baseados no conceito QoSS. Designaremos tal rede pela sigla NoC-QoSS. 

 

As NoC-QoSS devem ser capazes de suprir os desafios de segurança dos SoCs que 

incluem a implementação tanto de políticas de segurança estáticas (NoC-QoSS) como 

dinâmicas (Dyn-NoC-QoSS).  

 

A metodologia de projeto adota a estratégia conhecida em inglês por as-soon-as-

possible [ESL07].  Esta estratégia propõe que os parâmetros de configuração da estrutura 

de comunicação do SoC devem ser definidos o mais cedo possível ao longo do fluxo top-

down de projeto, ou seja a partir de modelos de alto nível de abstração.  Tanto a eficácia 

dos mecanismos de segurança incluídos na NoC-QoSS como seu impacto sobre o 

desempenho da rede são avaliados.  

 

O presente trabalho tem por objetivos específicos: 
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1. Criar APOLLO, uma ferramenta de captura e análise dos dados gerados pelas 

simulações do SoC  cuja plataforma de comunicação é uma NoC.   

 

2. Criar modelos de alto nível de abstração (SystemC-TLM) de um SoC composto 

de elementos mestres e escravos da comunicação, interligados por uma NoC que 

implementa serviços QoSS capazes de suportar políticas de segurança estática e 

dinâmica. 

 

3. Desenvolver e implementar mecanismos de segurança passíveis de serem 

implementados na NoC mediante modelos SystemC-TLM.  

 

4. Comprovar a eficácia dos serviços de segurança na NoC e do conceito QoSS 

mediante a criação de diferentes cenários de ataque ao SoC.   

 

5. Avaliar o impacto da inclusão dos serviços de segurança no desempenho das 

NoC-QoSS.  Esta avaliação envolve a inclusão de modelos de alto nível de 

abstração de um SoC que apresenta três aspectos do tráfego (sua distribuição 

topológica, sua natureza e o tipo). 

 

6. Criar mecanismos de otimização que melhorem as características de 

desempenho e custo das NoC-QoSS.  

 

 

 

1.3. ESTRUTURA DA TESE 
 

Este texto está dividido em sete capítulos. 

 

 

Capítulo 2 – Conceitos básicos 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos envolvidos na elaboração 

do trabalho aqui desenvolvido.  Este capítulo é dividido em três partes.  Na primeira parte 
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são introduzidos os conceitos relativos aos sistemas distribuídos, denominados neste 

trabalho de redes extrachip, e que serviram de inspiração para o desenvolvimento das redes 

intrachip (NoC).  Destacamos os aspectos de desempenho e segurança das redes extrachip.  

Na segunda parte são apresentados os conceitos do projeto dos sistemas-sobre-silício (SoC, 

System-on-Chip).  Na terceira parte são apresentados os conceitos das NoCs, uma das 

alternativas para implementar a estrutura de comunicação de um SoC.  Mostramos a 

diferença entre as redes intrachip e extrachip.  Também é discutido o desafio que 

representa a integração dos serviços de qualidade e segurança nas NoCs.  

 
 

Capítulo 3 – Estado da arte  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o desenvolvimento científico de métodos que 

buscam incluir serviços em redes intrachip (NoC) com o intuito de satisfazer os requisitos 

dos sistemas-sobre-silício (SoC).  O capítulo fornece uma revisão geral dos principais 

trabalhos encontrados na literatura dos últimos anos que implementam tanto mecanismos 

QoS como de segurança. 

 

 

Capítulo 4 – Metodologia proposta para a implementação da segurança na NoC  
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o conjunto de tarefas necessárias para a inclusão 

do conceito Qualidade-do-serviço-de-segurança no projeto das redes intrachip.  A inclusão 

de segurança numa NoC, que designaremos pela sigla NoC-QoSS é realizada em 5 etapas: 

identificação, definição, implementação, avaliação e otimização.  O resultado é uma 

instância da NoC que satisfaz os requisitos de desempenho e segurança do sistema. 

 

 

Capítulo 5 – Estudo de caso 1: Segurança estática 

 

Neste capítulo descrevemos o sistema utilizado para ilustrar de forma didática a 

integração da segurança na rede intrachip (NoC) do Sistema-sobre-silício (SoC) aplicando a 

nossa metodologia, consistente em 5 etapas: identificação, definição, implementação, 
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avaliação e otimização.  O estudo de caso foi selecionado de forma que represente uma 

ampla variedade de sistemas.  Porém note que a nossa proposta pode ser aplicada a casos 

mais específicos. 

 

 

 
Capítulo 6 – Estudo de caso 2: Segurança dinâmica  

 

O objetivo deste capítulo é mostrar o projeto de uma NoC que implementa serviços de 

segurança para a proteção de sistemas que possuem varias políticas de segurança. 

 

 

Capítulo 7 – Conclusões e trabalhos futuros  
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CAPÍTULO 2.  
 

CONCEITOS BÁSICOS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos 

envolvidos na elaboração do trabalho aqui desenvolvido.  Este 

capítulo é dividido em três partes.  Na primeira parte são introduzidos 

os conceitos relativos aos sistemas distribuídos, denominados neste 

trabalho de redes extrachip, e que serviram de inspiração para o 

desenvolvimento das redes intrachip (NoC).  Destacamos os aspectos 

de desempenho e segurança das redes extrachip.  Na segunda parte, 

são apresentados os conceitos do projeto dos sistemas-sobre-silício 

(SoC, System-on-Chip).  Na terceira parte são apresentados os 

conceitos das NoCs, uma das alternativas para implementar a 

estrutura de comunicação de um SoC.  Mostramos a diferença entre as 

redes intrachip e extrachip.  Também é discutido o desafio que 

representa a integração dos serviços de qualidade e segurança nas 

NoCs.  

 

 

 

2.1. SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (REDES EXTRACHIP)  
 

Atualmente estamos vivendo na era das revoluções da computação e da telecomunicação 

[NUR10].  Os avanços nesta área são impulsionados pelo aumento vertiginoso de 

aplicações que demandam uma maior quantidade de informação que deve ser armazenada 

e processada [ERI08].  Cada vez mais, são necessárias ferramentas de computação mais 

poderosas capazes de suprir os requisitos das novas aplicações.  Os sistemas distribuídos 

surgiram como resposta a estes desafios. 

 

Um sistema distribuído é constituído por um conjunto de componentes que 

interatuam de forma cooperativa e coordenada com o intuito de atingir um objetivo 

comum.  Estes componentes podem ser unidades de processamento autônomos, sensores, 

impressoras, arquivos, páginas web, etc [ABD10].  Nestes sistemas um conjunto de 

processos concorrentes acessa os recursos distribuídos através da troca de mensagens em 
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um ambiente de rede.  O sistema distribuído utiliza um middleware
7
, que permite o 

gerenciamento do compartilhamento dos recursos de forma que o sistema como um todo 

é percebido como uma máquina só [GHE06] [TAN06].  

 

Segundo [TAN06], podem ser distinguidos três tipos de sistemas distribuídos:  

 

1) Sistemas de computação distribuídos: inclui clusters, conjunto de estações de 

trabalho ou PCs semelhantes conectados por uma rede local; e grade (grids), 

cujos componentes heterogêneos pertencem a sistemas administrativos 

diferentes. 

 

2) Sistemas de informação distribuídos: Utilizados em ambientes empresariais 

com o objetivo de integrar diversas aplicações individuais.  Inclui sistemas de 

processamento de transações. 

 

3) Sistemas embarcados distribuídos: Incluem recursos de computação móveis 

como redes de sensores, por exemplo, caracterizados pela sua portabilidade e 

restrição de bateria.  

 

Estes sistemas distribuídos os denominaremos neste trabalho de redes extrachip.  O 

sucesso dos sistemas distribuídos se deve principalmente a suas características de 

escalabilidade, alto desempenho, tolerância a falhas e heterogeneidade [ODO04].  O seu 

desenvolvimento permitiu o aumento da capacidade de processamento e o 

compartilhamento da informação.  Como consequência, estes sistemas são atualmente 

utilizados numa ampla variedade de aplicações, cada uma, por sua vez, caracterizadas por 

um conjunto de requisitos.  

 

 

 

 

                                                 
7
 Programa de software utilizado como mediador entre a aplicação e o sistema operacional.  Este 

implementa serviços como identificação, autenticação, autorização, diretórios, certificados digitais e outras 

ferramentas para segurança. 
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2.1.1.  MODELO ISO-OSI 

 

Na busca da padronização na integração e troca de informação nos sistemas distribuídos, 

em 1977 foi criado o modelo OSI (Open System Interconnect) pela ISO (International 

Organization for Standarization).  O modelo ISO-OSI cria padrões de interconectividade 

para interligar os sistemas distribuídos [ARM01].  O modelo ISO-OSI é uma estrutura 

hierárquica de 7 camadas que define os requisitos para comunicação entre terminais de 

uma rede [DAY83].  Cada camada implementa um conjunto de funções [ARM01].  As 

camadas do modelo ISO-OSI são apresentadas na Figura 2.1.   

 

A adoção do padrão ISO-OSI traz 3 benefícios: 

 

 Menor complexidade: Em cada camada são resolvidos problemas na 

comunicação menores para por fim resolver um problema maior. 

 

 Interfaces padronizadas: Facilita a integração de componentes heterogêneos 

provenientes de diversos fabricantes. 

 

 Engenharia modular: As alterações feitas numa camada não afetam a 

funcionalidade das outras camadas.  

 

 Figura 2.1.  Camadas do padrão ISO-OSI. 

Segundo [ARM01] as 7 camadas do padrão ISO-OSI podem ser agrupadas em 3 

grupos: (i) camadas de nível de aplicação, que correspondem às camadas 5 a 7; (ii) 

camada de transporte, correspondente à camada 4; e (iii) camadas de nível físico, que 
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correspondem às camadas 1 a 3.  A camada 4, de transporte, faz a ligação entre esses 

dois grupos e determina a classe de serviço para cada aplicação.  A Tabela 2.1 faz uma 

breve descrição de cada camada.  

 

 

Tabela 2.1. Camadas do modelo ISO-OSI. 

Camada Descrição Implementação 

Aplicação                                    

(interface do 

usuário) 

1) Serviços de comunicação de alto nível aos nodos terminais 

do sistema.            

2) Acesso aos serviços da rede.  

 Porta de ligação
8
 

Apresentação 

(Tradução) 

 Proporciona o formato adequado da informação recebida 

pela camada de aplicação conforme o protocolo usado. 

 Implementação do protocolo de comunicação.  

 Conversão, encripção-descrição e compressão de 

informação. 

Porta de ligação 

 

Sessão 

(sincronização) 

 Estabelece, inicia e finaliza as sessões de comunicação na 

rede.   

 Define a forma de transmissão de dados.  

 Sincronização da comunicação. 

 

Porta de ligação 

Transporte 

(Pacotes, controle 

de fluxo) 

 No emissor: informação recebida pela camada de sessão é 

dividida em unidades menores de informação.  

 No receptor: Responsável por juntar os pacotes recebidos 

da camada de rede, reconstruir o dado original e enviá-lo 

à camada de sessão.              

 Inclui controle de fluxo, ordenação dos pacotes e a 

correção de erros. 

 Responsável pelo empacotamento das mensagens.  

  

Porta de ligação 

Brouter
9
 

Rede 

(endereçamento, 

chaveamento) 

 Endereçamento dos pacotes dentro da rede, de forma que 

estes consigam atingir corretamente o seu destino.  

 Determina a rota que os pacotes irão seguir para atingir o 

destino (roteamento dos pacotes) desde o componente 

mestre da comunicação (origem da mensagem) até o 

escravo da comunicação (destino da mensagem).                                     

O roteamento dos pacotes é baseado em fatores como 

condições de tráfego da rede e prioridades. As rotas 

podem ser determinadas por tabelas estáticas, no inicio de 

cada comunicação (nas interfaces da rede) ou altamente 

dinâmicas, enquanto a informação trafega pela rede (nos 

roteadores).  

 Comunicação na forma de pacotes. 

 

Brouter 

Roteador 

 

 

 

                                                 
8
 Do inglês gateway, é qualquer estrutura intermediária entre o usuário e a rede.  

9
 Capaz de rotear e traduzir para diferentes tipos de rede.  
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Tabela 2.1. Continuação 

Camada Descrição Implementação 

Enlace 

 

(De pacotes a 

bits) 

 Define os parâmetros locais
10

 da rede de forma que a 

transferência de dados entre os roteadores do sistema seja 

feita de forma efetiva e confiável.   

 Realização do tratamento de erros e o controle do fluxo da 

transferência dos dados.  

 O controle de fluxo é realizado por meio da medição do 

buffer do receptor no momento da transmissão.  

 Comunicação é efetuada sob a forma de conjunto de bits. 

 

Ponte de rede 

Roteador 

 
 

 

Físicas 

(implementação) 

 Implementação física do sistema.  

 Comunicação é realizada na forma de bits através de um 

canal.  

 Define as características técnicas dos dispositivos físicos 

(elétricos e ópticos) do sistema.  

Repetidor 

Multiplexor 

 

 

 

 

 

2.1.2.  QUALIDADE DE SERVIÇO QoS 

 

Nas camadas superiores do modelo ISO-OSI são definidos os diferentes serviços de 

comunicação.  O objetivo do projeto da estrutura de comunicação é suprir os requisitos 

de desempenho das diferentes aplicações.  Esta é a premissa da Qualidade de Serviço, 

QoS (Quality-of-Service) [ARM01].  

 

O conceito de QoS viabiliza a operação com qualidade de uma aplicação.  Inclui a 

integração de um conjunto de serviços e mecanismos implementados na rede com o 

propósito de satisfazer as restrições das aplicações em termos de tempos de resposta 

(latência e jitter
11

), vazão ou taxa de perda
12

.  Estes são denominados de parâmetros ou 

dimensões de QoS.  Todas as dimensões são importantes para garantir a qualidade de 

                                                 
10

 Com exceção da estratégia de roteamento, definida na camada de rede. 

11
 Expressa a variação estatística do atraso na entrega de dados em uma rede.  Esta pode ser definida como 

a medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados.  Sua unidade é o segundo ou ciclos de 

relógio.  Este parâmetro pode indicar a falta de buffers nos roteadores/interfaces da rede. 
12

 Corresponde à razão entre o número de pacotes recebidos e o número de pacotes enviados num intervalo 

de tempo.  Este parâmetro pode indicar que a taxa de transmissão de um terminal é incompatível com a 

capacidade da rede. 
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serviço.  A relevância destas varia segundo as características da aplicação, podendo 

apresentar diferentes níveis para cada um das dimensões de QoS.  

 

Uma aplicação pode precisar ou não de QoS.  Existem três tipos de serviço QoS que 

podem ser fornecidos pela rede: melhor esforço, diferenciado e garantido.  As aplicações 

com requisitos rígidos, usam serviços QoS garantidos.  O projeto de redes com serviços 

garantidos procura a existência de recursos suficientes para satisfazer as exigências da 

aplicação mesmo sob os piores cenários de carga.  Existem também aplicações que 

apresentam requisitos flexíveis, isto é, aceitam que algumas vezes as suas restrições não 

sejam satisfeitas.  Este tipo de aplicações utiliza serviços QoS diferenciados.  Já o restante 

das aplicações pode utilizar os serviços melhor esforço, que não oferece nenhuma 

garantia do serviço.  

 

A implementação dos serviços de QoS é realizada mediante 4 mecanismos: 1) 

Superdimensionamento; 2) InterServ; 3) DiffServ; e 4) MPLS (do inglês multiprotocol 

label switching).  Superdimensionamento consiste na alocação abundante de recursos de 

forma que seja evitado o congestionamento na rede [SZI04].  IntServ é caracterizado pela 

reserva de recursos exclusivos para uso dos fluxos que precisam de qualidade.  DiffServ 

implementa QoS com base na definição de prioridades e tipos de serviços [ARM01].  O 

MPLS é uma técnica de roteamento que utiliza pacotes rotulados.  Cada rótulo representa 

de forma abreviada o cabeçalho do pacote.  Esta técnica busca a redução da informação 

transmitida.  Como consequência reduz-se a demanda por recursos de rede, o tempo de 

espera em filas de roteamento e a latência da comunicação [SZI04] [ARM01]. 

 

QoS tem sido amplamente discutido na literatura e referenciamos ao leitor a 

[ARM01] [SZI04] para consulta das definições e arquiteturas de QoS. 
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2.1.3.  SEGURANÇA  
 

As características dos sistemas distribuídos tornam a segurança um ponto crítico.  Do 

ponto de vista da segurança, podem ser identificadas 3 entidades nos sistemas 

distribuídos:  

 

1) Usuários: Utilizam os recursos do sistema.  A esta entidade pertencem 

pessoas ou componentes hardware-software que estão ligados ao sistema 

distribuído. 

 

2) Componentes: Constituído pelos recursos hardware/software do sistema 

distribuído que permitem servir os usuários.  Estes recursos podem ser 

tangíveis ou intangíveis [LAN02].  Recursos tangíveis são aqueles aos quais 

podemos associar valores diretos, ou seja, podemos quantificar um preço por 

ele (o hardware, por exemplo).  Recursos intangíveis (informação, por 

exemplo) são mais difíceis de avaliar pela dificuldade que temos em definir o 

quanto vale a informação [HAN04]. 

 

3) Direitos: Conjunto de operações permitidas dos usuários sobre os recursos do 

sistema [TIP03].   

 

A segurança pode ser definida como a capacidade de um sistema em garantir que 

somente os usuários autorizados exerçam os seus direitos sobre os recursos para ele 

disponíveis no sistema.  O estabelecimento das regras que ditam a relação entre as três 

entidades do sistema constitui a política de segurança
13

.  Segundo [GRA96], um sistema 

é seguro se os seus componentes têm um comportamento esperado e as suas 

vulnerabilidades são minimizadas.  Segundo [AND01], uma vulnerabilidade é definida 

como qualquer fraqueza que pode ser explorada para se violar um sistema.  Os sistemas 

se encontram sob constante ameaça.  Uma ameaça é definida por [KAU02] como 

qualquer fato que possa afetar ou atingir o funcionamento, operação, disponibilidade e 

                                                 
13

 A política de segurança inclui os requisitos de segurança assim como o processo de auditoria à segurança 

e as ações a serem tomadas na sequencia de um ataque (mecanismos de recuperação). 
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integridade do sistema.  Quando uma ameaça se torna realidade se denomina de ataque.  

Segundo o objetivo do ataque, estes podem ser classificados em três categorias [ERI08]:  

 

1. Extração: Inclui a quebra de sigilo de uma informação, permitindo que sejam 

expostas informações restritas.  

2. Modificação: Inclui a mudança de informação ou do estado do sistema decorrente 

da exposição ou manuseio da informação por um usuário não autorizado.  

 

3. Negação do serviço: Ocorre quando os recursos do sistema deixam de estar 

acessíveis para quem necessita deles.  As ameaças podem vir de usuários 

maliciosos (pessoas, hardware ou software maliciosos) ou por usuários 

autorizados que fazem mau uso de seus direitos sob os recursos do sistema.  

Segundo o [CSI10], mais de 70% dos ataques partem de usuários legítimos do 

sistema. 

 

Para mitigar a possibilidade de qualquer ação que prejudique os recursos do sistema 

são implementados serviços de segurança [HAN04].  O objetivo dos serviços de 

segurança é proteger o sistema mediante a satisfação da política de segurança [ERI08].  

Existem 7 possíveis serviços de segurança: 

  

1. Autenticação. 

2. Não repúdio.  

3. Confidencialidade. 

4. Integridade de dados. 

5. Disponibilidade. 

6. Controle de acesso.  

7. Auditoria.  

 

Os serviços de segurança são implementados mediante os mecanismos de segurança. 

Segundo [TIP03], num sistema distribuído, os mecanismos de segurança podem ser 

integrados no sistema de duas formas: 
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1. Nos nodos terminais, isto é em cada componente. 

 

2. Na estrutura de comunicação que os liga. 

 

 

 

2.1.4.  QUALIDADE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA - QoSS 

  

Cada aplicação é caracterizada por um conjunto de requisitos de segurança, que 

estabelece um nível de segurança.  O nível de segurança pode ser unitário, isto é, não 

apresenta nenhuma escolha de proteção.  Porém, quando a segurança apresenta uma 

escolha, se diz que o requisito é uma variante de segurança. 

 

Referências da segurança no QoS podem ser encontradas na literatura [SZI04] 

[ARM01], porém pouco é mencionado acerca da variabilidade da segurança ou do uso da 

segurança como uma dimensão funcional do QoS.  A segurança é comumente 

considerada uma característica binária, isto é, existe ou não.  À primeira vista isto é 

verdade, uma vez que o sistema satisfaz ou não os requisitos de segurança.  Porém, 

diferentes aplicações podem requerer segurança mais ou menos estrita, isto é, como no 

caso do desempenho, podem existir diferentes níveis de segurança e, portanto, existem 

diferentes escolhas que permitem satisfazer os requisitos de segurança [IRV00].  

 

A existência da variabilidade da segurança e do seu compromisso com o desempenho 

do sistema são as premissas do conceito de Qualidade do Serviço de Segurança QoSS 

(Quality-of-Security-Service). 

 

O conceito QoSS foi proposto por [IRV00] para conciliar a existência dos serviços de 

QoS e segurança num sistema.  Este propõe a inclusão da segurança como uma dimensão 

de QoS.  Isto é, QoSS aceita que a segurança pode ser mais eficiente se apresentar 

diferentes níveis, como ocorre no caso das outras dimensões de QoS (latência, jitter, 

vazão e taxa de perda).  A implementação dos diferentes níveis de segurança surge a 
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partir do gerenciamento dos mecanismos de segurança, estabelecendo o compromisso 

entre o incremento no processamento e a proteção do sistema.  Desta forma, diferentes 

alternativas de segurança podem ser apresentadas aos usuários do sistema distribuído.  

 

A escolha de uma destas alternativas de segurança dependerá de fatores como os 

requisitos de segurança (sensibilidade da informação), disponibilidade dos recursos, 

modo de operação do sistema e o compromisso entre o desempenho do sistema e a 

implementação de segurança.  Quando o custo da segurança é alto, os usuários podem 

estar dispostos a prescindir da segurança ideal e aceitar um nível menor de 

proteção.  Por exemplo, é esperado que aplicações corporativas (videoconferência, por 

exemplo) ou militares ofereçam diferentes opções de segurança.  O nível de segurança 

pode depender do ambiente de operação (amigável, hostil) e modo de operação (normal, 

impactado, emergência).   

 

A implementação de QoSS fornece mais flexibilidade e potencialmente, melhor 

serviço, sem comprometer as políticas de segurança do sistema [IRV01].  O conceito de 

QoSS é aplicável a um amplo conjunto de políticas de segurança, componentes, usuários,  

estrutura de interconexão, assim como serviços de segurança dos sistemas distribuídos. 

 

A implementação do conceito QoSS num sistema distribuído apresenta as seguintes 

vantagens quando comparada à implementação de segurança sem níveis: 

 

 A personalização da segurança permite a diminuição do custo da proteção, 

uma vez que o usuário pode escolher o nível de proteção adequado sem ter 

que aceitar sistemas de segurança sobre dimensionados para satisfazer os seus 

requisitos.  Isto é, o usuário pode escolher o mínimo de proteção possível 

necessários para satisfazer os seus requisitos de segurança.  O custo da 

segurança pode ser expresso em termos econômicos (por exemplo, maior 

largura de banda a um custo maior por byte) ou de desempenho (por exemplo, 

tempo de processamento da segurança).  

 



26 

 

 Permite o aumento de eficiência na utilização dos recursos, uma vez que os 

mecanismos de segurança de níveis superiores podem ser usados quando os 

dos níveis inferiores estiverem ocupados. 

   

 Permite um melhor controle do sistema. 

 

 Os sistemas criados são mais flexíveis.  Quando a segurança é definida por 

intervalos, o sistema pode se adaptar facilmente às mudanças na 

disponibilidade dos recursos durante a execução de uma tarefa. 

 

 

2.1.4.1.  Níveis de segurança 

 

Da mesma maneira que nem todas as aplicações precisam de serviços de qualidade, 

também as aplicações podem ou não requisitar serviços de segurança.  As aplicações que 

requerem segurança são caracterizadas pelo armazenamento e processamento e execução 

de funções críticas.  Por sua vez, podem existir diferentes níveis de segurança.  Estes 

surgem das propriedades dos usuários, do ambiente de execução, que determina a 

quantidade e tipo de ameaças, e da disponibilidade dos recursos [ERI08].  

 

Os diferentes serviços de segurança são implementados por mecanismos de 

segurança.  Estes podem ser fixos (segurança hard) ou variáveis (segurança soft).  A 

segurança hard é constituída por mecanismos inalteráveis.  Já à segurança soft pertencem 

mecanismos parametrizáveis, isto é, passíveis de serem configurados.  Os parâmetros dos 

mecanismos de segurança soft são denominados de variáveis de segurança [KAU02].  

Exemplos das variáveis de segurança são o tipo do algoritmo de encripção e autenticação, 

a largura da chave de criptografia, o prazo de validade das sessões de comunicação 

(deadline), o tipo de protocolo de comunicação, etc.  Cada instância do mecanismo soft é 

caracterizada por um nível de proteção.   

 

Para criar os diferentes níveis de segurança são utilizadas as seguintes técnicas:  
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1. Conjunto de mecanismos de segurança fixos: Mediante a combinação de 

diferentes mecanismos fixos de segurança, onde um nível de segurança 

menor pode ser subconjunto de um nível maior.  Desta forma um mesmo 

serviço pode ser mapeado em mais de um nível. 

 

2. Modificação das variáveis de segurança: A modificação dos parâmetros dos 

mecanismos de segurança soft pode oferecer diferentes níveis de segurança. 

Por exemplo, o aumento no tamanho da chave de criptografia aumenta o nível 

de segurança, uma vez que oferece um maior nível de embaralhamento da 

informação.  

 

3. Combinação das opções 1 e 2:  Permite que nos diferentes níveis de segurança 

sejam agrupados tanto mecanismos hard como soft.  

 

   

2.1.4.2.  Segurança no modelo ISO-OSI 
 

Os serviços de segurança podem ser implementados na estrutura de comunicação dos 

sistemas distribuídos.  Os serviços de segurança podem ser incorporados nas camadas do 

modelo ISO-OSI de forma que seja garantida a proteção do sistema.  A Tabela 2.2. 

apresenta a implementação de serviços de segurança nas diferentes camadas do modelo 

ISO-OSI.  Note que a segurança é implementada inclusive nas camadas mais baixas. 

Segundo [ERI08], a implementação da segurança incluindo o hardware permite garantir 

a proteção do sistema.  Em cada camada é apresentada uma abstração que fornece 

funcionalidades de segurança ao sistema.  

 

 

2.1.4.3.  Implementação de QoSS 

 

Este modelo mostra que QoSS pode ser implementado em diferentes níveis dentro do 

sistema.  Este é fornecido ao longo de toda a execução da aplicação.  Começa quando o 

usuário ativa uma aplicação através de alguma interface com o gerenciador de aplicações.  

Para executar as tarefas invocadas pelo usuário, diferentes recursos do sistema são 
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utilizados.  Este processo é intermediado por diferentes mecanismos de middleware que 

permitem, por exemplo, a partição de uma tarefa entre os diferentes recursos distribuídos.  

Por sua vez, o sistema distribuído dispõe dos mecanismos de segurança para proteger o 

sistema. 

 

Tabela 2.2.  Implementação da segurança no modelo ISO-OSI [ERI08]. 

Camada Implementação da segurança 

Aplicação                                    
(interface do usuário) 

Estabelece os requisitos de segurança das aplicações.  

Apresentação 
(Tradução) 

Permite a conversão da informação através de funções de 
encripção-decripção e de hash

14
, assim como outras características 

de segurança independentes do transporte. 

Sessão 
(sincronização) 

Implementa os protocolos de segurança. 

Transporte 
(Pacotes, controle de 

fluxo) 

Garante a entrega correta da informação.  Esta inclui funções de 
verificação de erros e integridade da informação. 
 

Rede 
(endereçamento, 

chaveamento) 

Realiza a tradução do endereço, manipulação de 
congestionamento.  Verifica a validade do endereço. Permite que os 
recursos estejam disponíveis para os usuários autorizados. 

 

Enlace 
(De pacotes a bits) 

Implementa a segurança na comutação entre os roteadores da 
rede. 
 

Físicas 
(implementação) 

Implementa a segurança física do sistema (processos de fabricação, 
cadeado, caixa forte, etc).  

 

 

 

Ao longo da execução da aplicação, a segurança pode ser refinada pelas entidades 

provedoras de segurança [IRV01].  Num sistema distribuído são identificadas quatro 

entidades provedoras de segurança: usuário, aplicação, middleware e componentes.  Cada 

um destes provedores realiza uma escolha para cada variante de segurança.  Os quatro 

provedores de segurança estão organizados de forma hierárquica, isto é, a escolha da 

segurança do primeiro provedor (usuário) restringirá a escolha da entidade imediatamente 

seguinte.  

                                                 
14

 Ou escrutínio.  Fornece um mecanismo para mapear mensagens com ou sem chave em uma sequência de 

bits de tamanho fixo. 
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Com tantas escolhas de segurança, é importante estabelecer uma relação entre estas. 

O trabalho de [IRV01] estabelece um conjunto de 5 regras que permitem estabelecer as 

relações entre os diferentes provedores de segurança.  Estas regras são ilustradas na 

Figura 2.2. 

 

1. Deve existir uma relação de hierarquia entre os provedores de segurança. 

 

2. Cada provedor de segurança deve estabelecer um intervalo caracterizado por 

um limite máximo e um limite mínimo de segurança.  Quando este intervalo é 

unitário não existe escolha.  Quando o intervalo é nulo não existe restrição na 

escolha da segurança.  

 

3. A escolha da segurança de cada provedor de segurança deve ser feita dentro 

dos limites do intervalo estabelecido.  

 

4. A escolha de cada entidade provedora de segurança deve estar conforme a 

escolha feita no provedor de segurança prévio imediatamente anterior.  

 

5. Proteção fora dos limites é descartada e a proteção máxima (para escolhas de 

segurança superiores) ou mínima (para escolhas de segurança inferiores) é 

designada. 

 

O foco deste trabalho esta na segurança fornecida pelos componentes do sistema 

distribuído (quarto provedor de segurança).  Desta forma o middleware aloca as 

diferentes tarefas da aplicação a serem executadas nos recursos do sistema e escolhe o 

nível de segurança adequado segundo os requisitos do usuário e da aplicação. 
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Figura 2.2.  Regras de interação entre os provedores de segurança. 

 

 

A Tabela 2.3 apresenta o exemplo da implementação de QoSS na estrutura de 

comunicação do sistema distribuído criado por [IRV01].  O sistema fornece 4 serviços de 

segurança: confidencialidade, integridade, autenticação e não repúdio.  Cada um destes 

serviços pode operar em 3 modos de operação do sistema (normal, impactado e atacado), 

no qual existem três diferentes níveis de segurança (baixa, média e alta).  Este conjunto 

de parâmetros, modos de operação e níveis de segurança, constitui a matriz de proteção.  

Cada uma das posições desta matriz especifica o mecanismo ou conjunto de mecanismos 

empregados na implementação da segurança.   

 

O parâmetro modo de operação busca representar a influência das condições externas 

sobre o estado do sistema e a política de segurança.   
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Tabela 2.3.  Exemplo da implementação de QoSS. 

  Escala de segurança do usuário 

Serviço de segurança 
Modo de 
operação Baixa Media Alta 

Confidencialidade 

Normal Nenhuma Controle S.O DAC  Nível B3 

Impactado Nenhuma Controle S.O Controle S.O 

Atacado Controle S.O DAC  Nível B3 DAC  Nível B3 

Integridade 

Normal Nenhuma DES 56 bits DES 128 bits 

Impactado Nenhuma Nenhuma DES 56 bits 

Atacado DES 56 bits DES 56 bits DES 128 bits 

Autenticação 

Normal Nenhuma Nível B1 I&A 
Certificado 

digital 

Impactado Nenhuma Nível B1 I&A S.O I&A 

Atacado S.O I&A Nível B1 I&A 
Certificado 

digital 

Não Repudio 

Normal Nenhuma Auditoria S.O 
Cartório 
digital 

Impactado Nenhuma Nenhuma Auditoria S.O 

Atacado Auditoria S.O 
Cartório 
digital 

Cartório 
digital 

 

O nível de segurança representa as diferentes escolhas de segurança possíveis dentro 

de um sistema.  Estes níveis são apresentados com o intuito de ilustrar o conceito de 

QoSS.  Outras combinações poderiam ser feitas.  Os provedores de segurança prévios ao 

componente (usuário, aplicação e middleware) são encarregados de selecionar uma das 

alternativas de segurança da matriz de proteção.   

 

 

2.1.4.4.  Quantificação da segurança  

 

A quantificação da segurança é objeto de ampla pesquisa e de iniciativas que procuram 

estabelecer um conjunto de métricas que permitam comparar os diferentes sistemas.  A 

sua utilização permite aprimorar e formular novas estratégias para atingir os objetivos de 

segurança do sistema.  

 

A dificuldade na definição das métricas da segurança nasce da natureza subjetiva da 

segurança e sua ligação ao objetivo de proteção contra as vulnerabilidades do sistema.  

As vulnerabilidades são, por sua vez, difíceis de identificar [KAU02].   
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Segundo [AND01] as métricas de segurança devem seguir o principio SMART
15

 

(específico, mesurável, alcançável, repetível e dependente do tempo).  As métricas de 

segurança devem indicar o grau de segurança ou nível de risco de um sistema e podem 

permitir ações que permitam comparar alternativas de segurança, assim como melhorar e 

atingir todos os objetivos de segurança. 

 

Atualmente não existe um conjunto de métricas padrão, mas, iniciativas como a do 

Projeto de Catalogo de Métricas - PCM (Metrics Catalog Project) [PCM11] fornece uma 

ajuda aos projetistas de segurança dos sistemas distribuídos.  Este projeto foi oficialmente 

iniciado em abril do 2009 e conta até o momento com uma centena de participantes.  Este 

projeto pretende criar um catálogo de métricas de segurança que poderão ser usadas por 

diferentes projetistas, que por sua vez, podem propor novas métricas.  Estas métricas são 

constantemente avaliadas e atualizadas pela comunidade participante do projeto.  O PCM 

conta com um catálogo aberto, fornecido de forma gratuita e de uma ferramenta 

comercial que permite criar um catalogo próprio. A Tabela 2.4 apresenta algumas das 

métricas fornecidas de forma gratuita em [PCM11]. 

 

Tabela 2.4.  Métricas de segurança de sistemas distribuídos de [PCM11]. 

Métrica Descrição 

Proteção das estações de 
trabalho 

Percentagem de estações de trabalho com proteção automática 
em concordância com a política de segurança 

Cobertura de desligamento nas 
estações de trabalho 

Percentagem de estações de trabalho com desligamento 
automático da sessão depois do vencimento do prazo em 
concordância com a política de segurança 

Vulnerabilidade  
Quantidade de vulnerabilidades encontradas no tempo de 
execução 

Administradores de segurança 
Número de usuários com acesso autorizado na área de segurança 
na qualidade de administradores. 

Total de danos 
Dano estimado ou perdas em dólares resultado de incidentes de 
segurança 

Implementações de terceiros 
Percentagem da quantidade de implementações desenvolvidas 
por terceiros. 

Carga de erros por grupo de 
trabalho Número de erros que um grupo de trabalho deve reparar 

                                                 
15

 Do inglês Specific, Measurable, Attainable, Repeatable, Time-dependent. 
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2.2. SISTEMAS SOBRE SILÍCIO  
 

O desenvolvimento dos sistemas eletrônicos foi revolucionado pela implementação dos 

sistemas-sobre-silicio (SoCs)
16

. Os SoCs são sistemas computacionais implementados 

num chip. Este é constituído por um conjunto de componentes software e hardware. Os 

atuais SoCs integram centenas de componentes de diferentes naturezas e requisitos cada 

vez mais exigentes de computação e comunicação [KIM10]. Devido a sua complexidade, 

o projeto de um SoC depende criticamente do conceito da integração, uma vez que o 

objetivo do projetista consiste em gerar uma arquitetura
17

 reutilizando módulos virtuais 

pré-projetados e pré-testados conhecidos como componentes IP (do inglês Intelectual 

Property) disponíveis no mercado
18

. Componentes IP podem ser disponibilizados em três 

diferentes formas: (i) Componentes IP soft definidos por uma descrição comportamental 

executável e sintetizável independente de tecnologia; (ii) Componentes IP firm definidos 

por uma descrição na forma de um esquema composto de células de uma determinada 

biblioteca e, portanto já comprometido tecnologicamente; ou (iii) Componentes IP hard 

descritos pelo leiaute e, portanto comprometido com uma tecnologia de fabricação.   

 

A Figura 2.3. apresenta o fluxo de projeto do SoC.  Esta ressalta as três características 

do projeto do SoC:  

 

1) Altos níveis de abstração (system level), que permitem capturar as 

especificações funcionais e temporais do sistema desde as primeiras etapas do 

fluxo de projeto do sistema [ESL07]. 

 

2) View points meeting
19

, um conceito que combina duas estratégias de projeto 

hierárquico: top-down e bottom-up.   

                                                 
16

 A sigla SoC é utilizada neste trabalho para designar sistemas digitais sobre silício.  

17
 No texto, o termo arquitetura é usado para se referir a um esquema composto exclusivamente ou 

predominantemente de componentes IP. Sinônimo de organização.  

18
 Eventualmente pode ser utilizado algum componente IP personalizado para o sistema alvo. 

19
 Também denominado de ”meet-in-the-middle”. 
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Figura 2.3. Visão geral resumida do fluxo do projeto de um SoC. 

 

O projeto top-down consiste na transformação, mediante uma série de 

refinamentos sucessivos, de uma descrição abstrata do comportamento do 

circuito (subsistema ou sistema completo) em uma arquitetura composta de 

componentes IP (software e hardware) de forma a satisfazer os requisitos 

funcionais e de desempenho do sistema alvo. Este promove o 

reaproveitamento de componentes (IP reuse) para reduzir tempo e custo de 

projeto.  Por outro lado, o projeto bottom-up consiste em gerar todos os 

modelos de cada componente IP adotado, necessários para cada etapa da 

integração do SoC. 

 

3) Ortogonalidade, que permite projetar de forma independente diferentes 

partes do projeto do sistema. É aplicada em 2 casos. Primeiro para projetar 

separadamente as partes hardware e software nas quais o comportamento do 

sistema foi decomposto. Segundo para projetar separadamente as 

estruturas de computação e de comunicação nas quais a parte hardware foi 

decomposta. As decisões tomadas no projeto da estrutura de computação 
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influenciam o projeto da estrutura de comunicação [GER05]. Esta 

característica foi fortemente usada ao longo deste trabalho. 

 

Após a integração dos componentes e a posterior verificação funcional do sistema 

completa, sua implementação física pode ser realizada através de um dispositivo 

reconfigurável (FPGA) ou na forma de um circuito integrado de aplicação específica 

(ASIC) [ROM05]. 

 

Dentre as decisões tomadas ao longo deste fluxo de projeto estão: 

 

1. Seleção dos componentes IP para compor as duas estruturas: computação 

(processadores, memórias, módulos de aplicação específica, periféricos, 

componentes de E/S, etc.) e comunicação (conexões ponto-a-ponto, interfaces, 

barramentos hierárquicos, NoC, árbitros, pontes, etc.).  

 

2. Definição dos parâmetros de configuração de cada componente IP, 

denominado também de instanciação do componente IP. 

 

A definição dos parâmetros de configuração de uma NoC foi um dos temas 

centrais deste trabalho.   

 

As decisões de projeto devem ser tomadas de forma a atingir os requisitos funcionais 

e de desempenho do sistema.  A verificação da aderência do resultado do projeto a tais 

requisitos pode ser feita em três diferentes momentos do fluxo de projeto. 

 

O sistema pode ser avaliado a partir de medidas feitas sobre um protótipo. Isto é feito 

no final do projeto, garantindo a precisão da avaliação. Entretanto, esta estratégia faz com 

que as decisões de projeto sejam tomadas sem levar em conta explicitamente esta 

informação, o que pode elevar o tempo e, portanto, o custo do projeto no caso de algum 

índice de desempenho não ter sido alcançado.  A segunda forma é estimar (em contraste 

com medir) o desempenho do sistema a partir de modelos abstratos de baixo nível, por 
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exemplo, no nível RTL (do inglês Register Transfer Level)
20

. Esta estimativa, feita 

durante o desenvolvimento do projeto, apesar de imprecisa em relação às medidas feitas 

sobre um protótipo, permite orientar as decisões do projetista sobre as configurações 

(instâncias) dos componentes IP selecionados para a arquitetura, reduzindo a 

possibilidade de serem necessárias modificações após a obtenção de um protótipo.  A 

terceira forma é semelhante à segunda, consistindo em estimar o desempenho do sistema 

a partir de modelos abstratos de alto nível, por exemplo, modelos no nível de transações 

(do inglês Transaction Level Model - TLM). Neste caso, apesar da imprecisão ser maior 

do que no caso anterior, o projetista antecipa decisões de projeto sobre as configurações 

dos componentes IP sem perder a fidelidade de suas decisões, podendo obter ganhos 

maiores em tempo de desenvolvimento e, portanto, custo do projeto.  

 

Decisões do projeto de uma NoC tomadas a partir de simulações TLM foi 

assunto central deste trabalho. 

2.2.1. PROJETO BASEADO EM PLATAFORMA 

 

Um dos problemas a ser resolvido durante a integração de um SoC é a comunicação 

entre os componentes IP que, por poderem ter origens de diferentes fornecedores, podem 

apresentar diferentes protocolos ou portos (sinais) incompatíveis. Isto acarreta a 

necessidade de serem projetadas interfaces entre os componentes IP, o que pode se tornar 

uma tarefa longa e ineficiente [CHA99]. Quando a comunicação, também referida neste 

texto como interconexão, entre os diferentes componentes IP é feita adotando-se 

interfaces padrão o problema é atenuado.  As interfaces podem ser de três naturezas: 1) 

padrão proprietárias, tais como, por exemplo, CoreConnect [COR11] ou AMBA 

[AMB11]; 2) padrão abertas tais como OCP [OCP11]; ou 3) personalizadas. A adoção de 

uma interface padrão conduz à noção de plataforma. Nestes casos fala-se em projeto 

baseado em plataforma. A plataforma pode ser reusada e customizada para atender os 

requisitos das diferentes aplicações, otimizando o processo de projeto.   

 

                                                 
20

 O nível RTL é mencionado por ser atualmente considerado um padrão industrial. 
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Neste trabalho, o conceito de projeto baseado em plataforma foi utilizado na 

configuração da NoC. 

 

 

2.2.2. TENDÊNCIAS NO PROJETO DOS SoCs 

 

A complexidade de um SoC aumenta rapidamente e o projeto totalmente customizado, 

caracterizado por longos tempos de projeto, não é mais possível.  A diminuição do 

tempo-ao-mercado é um fator crítico no êxito de todo produto. Sob estas condições, o 

projeto baseado em plataforma é a alternativa de projeto do SoC mais eficiente [DAG10] 

[KOG10].   

 

Os SoCs geralmente são projetados para uma satisfazer os requisitos de uma 

aplicação particular.  Porém, a tendência atual é o projeto de SoCs de propósito 

geral, capazes de executar múltiplas aplicações numa mesma arquitetura.  Esta nova 

tendência de projeto tem como intuito a reutilização do SoC em diferentes produtos, 

reduzindo o custo do produto e proporcionando um tempo de vida útil superior a um SoC 

especializado [KOG10].  

 

Um exemplo destes novos sistemas são os MPSoCs (do inglês Multi processor 

System-on-Chip), que integram de múltiplos processadores num mesmo chip com o 

objetivo de aumentar o desempenho mediante a exploração da sua natureza paralela. Os 

MPSoCs permitem a execução de diferentes aplicações numa mesma arquitetura. Os 

MPSoCs podem ser multithread, de forma que em cada processador podem ser 

executados múltiplos threads, cada um destes compostos por um conjunto de tarefas.  

Um thread é uma corrente única de controle sequencial dentro de um programa 

[DAG10]. Nos sistemas multithread os diferentes threads são escalonados em cada 

processador. O multithreading busca incrementar a utilização de cada processador do 

MPSoC.  Dentro de um mesmo MPSoC podem existir processadores simples e 

processadores multithread simultaneamente.       

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
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MPSoCs tem sido a arquitetura escolhida por muitas indústrias.  Muitos destes estão 

hoje disponíveis para diferentes tipos de aplicações: processadores de rede de alto 

desempenho, multimídia móvel (ST Nomadik [NOM11], TI OMAP [OMA11]), home 

multimídia (Philips Nexperia [NEX11]), entre muitas outras aplicações.  

 

O projeto baseado em plataforma muda o foco do projeto do SoC da computação à 

comunicação [NUR10].  A complexidade e características dos atuais SoCs promovem o 

uso de estruturas de comunicação intrachip cada vez mais complexas.  As NoCs são cada 

vez mais adotadas como estrutura de comunicação [NIC09].  Na seção 2.3 são 

apresentados os principais conceitos e componentes de uma NoC. 

 

2.3. REDES INTRACHIP 
 

As NoCs são utilizadas para interconectar os nodos terminais
21

 de um SoC por meio de 

nodos de roteamento
22

 Sua função é fornecer suporte físico à comunicação entre os 

processos alocados nos nodos terminais do SoC.  A ligação física entre dois nodos 

quaisquer (terminal ou de roteamento) de um SoC é denominada enlace (link).  Um 

enlace possui um ou dois canais físicos de comunicação.  A NoC também integra um 

conjunto de estruturas denominadas de interfaces
23

 de rede (network interface).  As 

interfaces são o ponto de interconexão entre os nodos terminal e os de roteamento.  A sua 

função é a de implementar o protocolo
24

 de comunicação.  A rede transporta a 

informação na forma de pacotes, resultado da divisão das mensagens geradas pelos 

componentes de computação do SoC. Uma comunicação é realizada com sucesso quando 

a informação enviada é corretamente recebida pelo destinatário.  Na Figura 2.4. é 

apresentada uma rede tipo grelha 3x3, onde cada nodo de roteamento possui ligações para 

um nodo terminal (mestre-M ou escravo-E) e para outros nodos de roteamento vizinhos.  

A Figura 2.5 apresenta a estrutura geral do roteador.  

                                                 
21

 Termo empregado no texto para denominar os componentes que fazem parte da estrutura de computação 

de um SoC, por exemplo processadores, memórias e componentes I/O. Podem ser mestres ou escravos. 

22
 O termo nodo de roteamento é empregado para denominar os roteadores dentro da rede. O roteador é o 

componente que realiza a comutação dos pacotes dentro da rede. 

23
 As interfaces fazem parte da estrutura de comunicação.  

24
 Conjunto de regras que permitem a comunicação dentro de um sistema. 
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Figura 2.4. NoC grelha 3x3. 

 

Um componente é denominado de mestre quando inicia a transação e de escravo 

quando é o alvo dessa transação.  Um componente pode ser mestre ou escravo ao longo 

do funcionamento do sistema.  Uma transação é qualquer processo de comunicação entre 

dois nodos terminais do SoC.  Em nosso estudo, definimos uma transação como o 

conjunto de comutações (chaveamento do pacote em cada roteador) requeridas para 

completar a comunicação entre um par mestre-escravo
25

.  Uma transação é modelada 

pelo conjunto de eventos que ocorrem na rede.  Estes eventos são devidos à comunicação 

(armazenagem da informação no roteador, arbitragem, roteamento e envio da 

informação) e/ou à implementação de serviços de segurança. 

 

 

                                                 
25

 No SoC, os componentes mestres são os processadores, os controladores de acesso direto à memória 

(DMA) ou blocos ASIC, já os escravos são memórias, coprocessadores, módulos de E/S.  
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Figura 2.5. Configuração geral de um roteador. 

 

 

Os conceitos referentes aos componentes das NoCs foram incluídos no apêndice A. O 

leitor também pode consultar as referências [FLI10] [KIM10] [MIC06] [NIC09]. 

 

 

2.3.1.  PARÂMETROS DA NoC 

 

Uma NoC  é caracterizada por um vasto conjunto de parâmetros
26

.  Portanto, a tarefa de 

projetar uma NoC é uma tarefa complexa [MIC06] [FLI10].  O projeto de uma NoC 

baseia-se na seleção dos valores do conjunto de parâmetros que define suas 

características físicas e lógicas.  O objetivo é encontrar a configuração da NoC que 

satisfaça aos requisitos funcionais
27

 e de desempenho do sistema.  

 

 Assim como nesses sistemas, as diferentes camadas do modelo de referência ISO-

OSI podem ser identificadas nas NoCs.  Toda NoC implementa no mínimo as três 

camadas inferiores do modelo ISO-OSI (rede, enlace e física).  Porém, existem cada vez 

mais aplicações que exigem a utilização de um conjunto de serviços especializados da 

comunicação, de forma que seja garantida uma qualidade no intercâmbio de dados e, 

portanto, a satisfação dos requisitos do sistema [AGA07].  A adoção das camadas 

superiores do modelo ISO-OSI no projeto da NoC permite que sejam implementados 

                                                 
26

 Termo empregado no texto para denominar o conjunto de atributos que podem ser escolhidos para 

configurar (instanciar) uma estrutura. 

27
 A segurança de um sistema faz parte dos requisitos funcionais. A inclusão de mecanismos de segurança 

numa NoC requer o acréscimo da funcionalidade dos componentes da rede. A inclusão dos serviços pode 

exigir a modificação dos valores dos parâmetros. 
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diferentes serviços de comunicação com o intuito de suprir os requisitos de desempenho 

das aplicações.  O conceito de QoS no projeto das NoCs viabiliza a operação com 

qualidade de uma aplicação.  A QoS corresponde ao conjunto de serviços e mecanismos 

implementados na rede com o propósito de satisfazer as restrições das aplicações em 

termos de atrasos, vazão ou taxa de perda.  Estes mecanismos são implementados nos 

terminais de comunicação e/ou nos roteadores da rede.  

 

Os parâmetros que definem a configuração da NoC e alguns de seus possíveis valores 

são apresentados na Tabela 2.5.  Os parâmetros da NoC foram divididos segundo as 

camadas do modelo ISO-OSI [NIC09]. 

 

Tabela 2.5.  Espaço de projeto das NoCs. 

Camada 
Parâmetro de 
configuração  Descrição Alternativas 

Aplicação   
(interface do 

usuário) Serviços 

Funcionalidades que oferece a rede com o objeto 
de garantir alguma característica na comunicação 
entre os nodos terminais. QoS, segurança 

Apresentação 
(tradução) 

Tipo de 
interface 

Monta pacotes que trafegam na rede e implementa 
protocolo de comunicação da rede. 

Customizada, 
padrão (OCP, 
AMBA, AXI) 

Sessão 
(sincronização) Sincronização Gerenciamento dos eventos de comunicação 

Síncrona, 
assíncrona 

Transporte 
(Tradução) 

Técnica de 
chaveamento 

Métodos para a transferência das mensagens na 
rede Pacote, circuito 

Buffer da 
interface 

Capacidade de armazenagem dos buffers da 
interface 0,1,2,3.. 

Controle de 
fluxo 

Política de alocação da informação nos canais e 
buffers. 

Slack buffer, canais 
virtuais 

Tipo de rede Natureza dos roteadores ligados à rede 

Homogênea 
(iguais), 
heterogênea 
(diferentes) 

Rede 
(endereçamento, 

chaveamento) 

Mapeamento 
Ligação entre componentes da estrutura de 
computação e da comunicação Estático, dinâmico  

Tamanho Número de roteadores que constituem a rede 1,2,... # Ips 

Topologia Forma de interconexão entre os roteadores da rede 

Direta ou indireta 
Grelha, toróide, 
árvore, 2D, 3D... 

Estratégia de 
roteamento 

Algoritmo que define o caminho a ser percorrido 
por um pacote através dos canais da rede 

Implementação:  
Tabela, FSM 

Momento: 
Estático, dinâmico 

Unidade: Central, 
distribuída 
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Tabela 2.5.  Continuação. 

Camada 
Parâmetro de 
configuração  Descrição Alternativas 

Rede 

Portos por 
roteador 

Número de ligações do roteador com outros 
componentes (computação e/ou comunicação) 

2,3,4... 

Granularidade 
do roteamento 

Unidade de informação sob a qual é realizado o 
roteamento 

Mensagem, 
pacote, flit 

Enlace                                
(De pacotes a 

bits) 

Arbitragem 

Técnica usada na resolução de conflitos decorrentes 
da existência de múltiplos pacotes competindo por 

um mesmo caminho através dos canais da rede. 

Prioridade: 
Estática, dinâmica 

Deadline 

Largura de 
enlace 

Quantidade de dados que pode ser transferido no 
enlace em um ciclo. # bits 

Buffers por 
roteador Número de buffers em cada roteador da rede 0,1,2,3.. 

Tamanho dos 
buffers Capacidade de armazenamento dos buffers # bits 

Reenvio de 
dados 

Define a forma de como é enviada a resposta do 
escravo. 

separada à 
requisição, junto a 
requisição. 

Codificação da 
informação 

A informação transmitida pode ser codificada com o 
intuito de diminuir potência ou corrigir erros 

Nenhuma, Gray, 
T0, T0C,.. 

Tecnologia de 
multiplexação 

Técnica utilizada para o compartilhamento dos 
recursos da rede 

TDMA, SDMA, 
FDMA,CDMA. 

Física 
(implementação) 

Escalonamento 
dinâmico de 
tensão 

aplicação da técnica para reduzir potência que 
permite a variação de forma dinâmica da tensão do 
circuito  

Com 
escalonamento, 
sem 
escalonamento 

Localização 
Define a natureza da integração da interface de 
rede e do roteador com o nodo de processamento extra-tile, intra-tile 

Tipo de 
conexão 

Define a tecnologia empregada na conexão dos 
componentes da rede fio, sem fio, ótico. 

 

A escolha do valor de cada um destes parâmetros tem um impacto no desempenho e 

custo do sistema.  Para tratar esta complexidade, idealmente o projeto deveria poder ser 

dividido em tarefas simples e independentes onde em cada tarefa foram tomadas decisões 

sobre a rede, refinando assim cada vez mais a configuração final [FLI10]. 

 

 

2.3.2.  PROJETO DAS NoCs 

 

O fluxo de projeto das NoCs é apresentado na Figura 2.6.  O projeto da NoC consiste na 

tomada de decisões que permitem a definição dos parâmetros de configuração da rede na 

busca da satisfação dos requisitos funcionais e de comunicação do sistema e usualmente, 
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assim como na otimização de um ou mais índices de desempenho (objetivo de 

otimização). 

 

 
Figura 2.6. Fluxo de projeto da NoC. 

 

 

O projeto das NoC é composto de três fases:  

 

1) Especificação da NoC, que descreve os requisitos da NoC.  Utiliza as restrições 

resultantes da análise dos requisitos de comunicação do SoC (número e tipo dos 

componentes de computação, protocolos de comunicação, interfaces de rede e 

serviços necessários). 

2) Configuração da NoC, que define os valores dos parâmetros da NoC. Estes são 

divididos em alto, médio e baixo impacto segundo o objetivo de optimização no 

projeto da NoC.  O valor dos parâmetros define as características físicas e lógicas 

da NoC. 

 

3) Avaliação da NoC, que avalia a satisfação dos requisitos de comunicação da NoC 

resultante.  Se uma instância não é satisfatória, a configuração da NoC (fase 2) 

deve ser repetida.  
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A configuração de uma NoC é uma tarefa complexa e alvo de amplo estudo [FLI10]. 

Para atingir as especificação da NoC, o ideal é que sejam definidos primeiro os 

parâmetros que possuem um maior impacto no objetivo de optimização do sistema 

(latência, potência, área), uma vez que a escolha de um parâmetro pode impor restrições 

nas decisões subsequentes.  

 

Segundo [BEN01], dentre o amplo conjunto de parâmetros, três são relevantes na 

definição de uma NoC: 1) Topologia, 2) Estratégia de roteamento, e 3) Controle de fluxo. 

Em 2005 o mesmo autor em [BEN05] demonstrou que o mapeamento dos IPs na NoC é o 

parâmetro de maior impacto no desempenho da NoC.  Isto mostra o caráter dinâmico do 

problema da configuração da NoC e a sua dependência com as características da 

aplicação. 

 

A Tabela 2.6 apresenta um resumo dos trabalhos apresentados em [FLI10] [MIC06] 

[DUA02] [LER07] cujos objetivos de otimização são: latência, potência, área, 

confiabilidade.  Esta tabela organiza os parâmetros da NoC segundo o seu impacto em 

cada objetivo de otimização em três categorias: alto, médio e baixo impacto.  Nem todos 

os parâmetros de configuração da NoC se encontram relacionados na tabela, uma vez que 

nem sempre é simples a avaliação do seu impacto sobre a NoC. 

 

Tabela 2.6.  Classificação dos parâmetros da NoC segundo o seu impacto[LER07].  

Parâmetro de 
configuração  

ÁREA POTÊNCIA LATÊNCIA 

Alto  Médio Baixo Alto  Médio Baixo Alto  Médio Baixo 

Serviços x     x     x     

Tipo de interface           x x     

Sincronização x       X     x   

Técnica de 
chaveamento x     x     x     

Buffer da 
interface x     x           

Controle de fluxo   x     x     x   

Tipo de rede     x   x     x   

Mapeamento x     x     x     

Tamanho x     x       x   

Topologia x     x     x     
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      Tabela 2.6.  Continuação. 

Parâmetro de 
configuração  

ÁREA POTÊNCIA LATÊNCIA 

Alto  Médio Baixo Alto  Médio Baixo Alto  Médio Baixo 

Estratégia de 
roteamento   x   x    x     

Portos por 
roteador   x     x       x 

Granularidade do 
roteamento   x       x x     

Arbitragem     x   x   x     

Largura de enlace   x     x     x   

Buffers por 
roteador x       x     x   

Tamanho dos 
buffers x       x     x   

Reenvio de dados x     x     x     

Codificação da 
informação     x x       x   

Tecnologia de 
multiplexação   x     x   x     

Escalonamento 
dinâmico de 
tensão     x   x       x 

Localização   x       x   x   

Tipo de conexão     x     x   x   

 

 

2.3.3. COMPARAÇÃO ENTRE O PROJETO DE REDES EXTRACHIP E REDES 

INTRACHIP 

 

Projetar uma NoC é um problema recente.  Sua solução vem sendo baseada nas 

soluções existentes para o projeto das redes extrachip (sistemas distribuídos e 

sistemas paralelos) para aplicações nas área de Internet, telefonia e computação em 

grade (do inglês grid) e das redes de computadores.  A adoção por parte das redes 

intrachip das  topologias, técnicas de roteamento e de controle de fluxo das redes 

extrachip são exemplos disto.  

 

Porém, nem todas as soluções existentes no domínio das redes extrachip podem ser 

utilizadas diretamente para as NoCs.  As NoCs possuem restrições específicas de projeto. 

Segundo [MIC06], as principais diferenças entre as redes intrachip e as redes extrachip 

são: 
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 Alto comportamento dinâmico dos sistemas: As NoCs devem suportar 

aplicações cujos requisitos variam no tempo (por exemplo as aplicações de 

vídeo e 3D). 

 

 Restrições Físicas: As NoCs devem ser projetadas sob estritas restrições de 

recursos.  Estes sistemas são limitados em termos de área e potência. 

 

 Comportamento de tempo-real: A maioria das aplicações que utilizam uma 

NoC exigem a implementação de QoS. 

 

 Confiabilidade: As NoCs devem ser confiáveis, isto é, tolerante a falhas. 

 

 Reconfigurabilidade: As NoCs são passíveis de reconfiguração. 

 

 Previsibilidade: Pelas características do projeto sobre silício a topologia e 

componentes integrados na NoC são conhecidos e o seu comportamento pode 

ser antecipado.   

 

Este conjunto de diferenças torna o projeto de redes intrachip distinto do projeto de 

redes extrachip.  As NoCs devem integrar serviços que garantam a satisfação dos 

requisitos de comunicação de aplicações complexas (caracterizadas por uma alta 

demanda no gerenciamento dos recursos da rede e processamento dos dados), porém, sob 

restrições estritas de projeto. 

 

O middleware dos sistemas distribuídos é implementado pela estrutura de 

comunicação do SoC.  A maior parte de sua funcionalidade é desenvolvida em hardware 

e integrada à interface de rede [KIM10].   

 

A segurança dos sistemas eletrônicos atualmente é implementada mediante 

mecanismos de segurança físicos ou lógicos.  Os mecanismos físicos são constituídos por 
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barreiras físicas baseadas em perímetros de segurança que limitam o contato ou acesso 

direto aos recursos do sistema.  Isto é, protegem o sistema contra ataques tipo hardware. 

Comumente são utilizados sensores de luz e redes complexas de acoplamento capazes de 

destruir o circuito integrado quando detectam uma intrusão.  Este mecanismo é utilizado 

na família de dispositivos utilizados nas plataformas Xbox 360, cartões GSM SIM e 

aparelhos de televisão digital [NAO10].  Os mecanismos lógicos buscam proteger os 

sistemas no nível operacional e da aplicação, isto é, contra ataques tipo software.  Estes 

mecanismos protegem os recursos do sistema contra acessos remotos e processos 

maliciosos executados por uma aplicação.  Também procura a proteção de sistemas 

contra erros não intencionais, como remoção acidental de informação do sistema ou da 

aplicação.  Os mecanismos lógicos podem ser utilizados para implementar os 7 serviços 

de segurança (autenticação, não repudio, confidencialidade, integridade de dados, 

disponibilidade, controle de acesso e auditoria). 

 

Geralmente a segurança lógica é desenvolvida pelos nodos terminais do SoC, 

mediante componentes IP que implementam algoritmos de criptografia (simétrica e 

assimétrica), algoritmos de hashing
28

 (MD4, MD5 e SHA), controle de paridade 

(simples, cruzada e de redundância cíclica), assim como assinaturas e certificados 

digitais.  Para mais informações acerca dos conceitos de criptografia e segurança, o leitor 

pode consultar as referências [KAU02] [AND01] [TIP03] [ERI08]. 

 

 

2.4.  DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo apresentamos os sistemas distribuídos, que designamos por redes 

extrachip como sendo um conjunto de componentes que interagem de forma cooperativa 

e coordenada com o intuito de atingir um objetivo comum.  Estes componentes podem 

ser unidades de processamento autônomo, sensores, impressoras, arquivos, páginas web, 

acesso a banco de dados distribuídos, entre outros.  

 

                                                 
28

 Também denominado de algoritmos de escrutínio. 
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Na busca da padronização, as redes extrachip são modeladas mediante um modelo de 

7 camadas denominado de ISO-OSI.  Cada camada implementa um conjunto específico 

de funções o que permite projetar de uma forma organizada e hierárquica as redes 

extrachip. 

 

A execução das aplicações de forma eficiente e segura é um dos desafios das redes 

extrachip.  Para isto são implementados serviços de QoS (Qualidade de serviço) e QoSS 

(Qualidade do serviço de segurança).  Estes conceitos permitem a customização e 

aumento de eficiência do sistema mediante a implementação de diferentes níveis de 

serviço. 

 

Atualmente, muitos dos sistemas eletrônicos são desenvolvidos na forma de SoCs 

(Sistemas-sobre-Silício). Os SoCs são sistemas computacionais (sistemas hardware/ 

software, implementados num único chip.  O crescente número de unidades de 

processamento e demais componentes de hardware do SoC e o aumento das exigências 

na comunicação intrachip, tornan as NoCs a estrutura de comunicação mais utilizada para 

os atuais SoCs. 

 

No nosso trabalho nós acrescentamos as características que definem QoSS à lista dos 

parâmetros de configuração de uma NoC.  Nos próximos capítulos mostraremos de que 

forma o espaço de projeto da rede pode ser explorado na busca de uma solução ótima de 

uma NoC para uma determinada aplicação. 
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CAPÍTULO 3.  

 

ESTADO DA ARTE 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o desenvolvimento científico de 

métodos que buscam incluir serviços em redes intrachip (NoC) com o 

intuito de satisfazer os requisitos dos sistemas-sobre-silício (SoC). O 

capítulo fornece uma revisão geral dos principais trabalhos encontrados 

na literatura dos últimos anos que implementam tanto mecanismos QoS 

como de segurança. 

 

 

“A secure design is only as strong as the weakest link”  

[SCH07]. 

 

 
 

3.1.  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE NoCs 
 

O aumento da complexidade dos SoC
29

 promove a reutilização de componentes hardware 

e/ou software previamente projetados e testados [POL03].  Esta metodologia corresponde 

ao projeto baseado em plataforma (ver Capítulo2).  O êxito do projeto de um SoC consiste, 

entre outros fatores, na adequada escolha e dimensionamento dos componentes hardware-

software das estruturas de computação e comunicação.  Como resultado, a configuração 

final do SoC deve atingir um conjunto de requisitos funcionais e temporais, além de 

otimizar algumas métricas de desempenho e custo.  

 

A estrutura de comunicação é o coração do SoC [BEN05].  Esta possui um forte 

impacto no desempenho total do sistema [BEN06].  A NoC foi proposta como uma nova 

forma de interconexão para os diferentes componentes de um SoC em [BEN01].  Desde 

então, diversos estudos foram publicados sobre o projeto dos componentes básicos da NoC 

(roteadores, enlaces e interfaces) [KIM10]. 

                                                 
29

 A sigla SoC é utilizada neste trabalho para designar sistemas digitais sobre silício. 
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O alvo dos esforços na pesquisa das NoCs passou a ser o desenvolvimento dos 

componentes da rede, gerando diversas arquiteturas de roteadores e topologias, visando a 

satisfação das exigências do projeto do SoC [BAN04].  

 

Como selecionar o valor dos parâmetros da NoC?, Quando deve ser projetado um 

componente especifico para o sistema?, Como fornecer todos os serviços de comunicação 

que o sistema necessita?.  Para tentar respondê-las, foram desenvolvidos diferentes métodos 

que permitem a avaliação das diferentes configurações da rede.   

 

As NoCs podem ser alvo de avaliações que verifiquem a satisfação dos requisitos de 

custo ou de desempenho.  Estas diferentes avaliações podem ser feitas ao longo do fluxo de 

projeto da NoC: através de modelos abstratos do sistema de alto nível (por exemplo, TLM-

Transaction Level Model) [DON04] ou baixo nível (por exemplo, RTL-Register Transfer 

Level) [SEI10], nas primeiras etapas no fluxo de projeto, assim como de protótipos da NoC 

[NIC09], no final do fluxo do projeto.   

 

 

3.1.1. AVALIAÇÃO DO CUSTO DA NoC 

 

Os primeiros trabalhos publicados avaliam as NoCs através da quantificação de seu custo 

em termos da área que ocupa e da potência que dissipa. 

 

Em [PES04], [EIS04] e [BHO05], a avaliação é feita em termos da área ocupada.  Esta 

métrica é constituída pela somatória da área ocupada pelos roteadores, enlaces e interfaces.  

 

Existem diferentes escolhas que podem ser aplicadas ao longo do projeto da NoC com o 

propósito de diminuir a área.  Com o intuito de encontrar a configuração da NoC que 

satisfaça os requisitos de comunicação e ocupe a menor área, as principais técnicas 

utilizadas são: 1) reconfiguração [SHE10]; 2) alocação de tarefas e recursos; e 3) 

gerenciamento de tráfego.  Estas técnicas promovem o incremento do compartilhamento 

dos recursos da rede [LER07].  
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Em [SIL10] e [RHE04] a avaliação da NoC é realizada levando-se em consideração a 

sua potência consumida.  A potência da NoC é determinada pela somatória da potência 

dissipada pelos roteadores, enlaces e interfaces da rede.  Em cada caso, esta potência é 

constituída por três fatores [SIL10]:  

 

1) Potência dinâmica: Resulta da carga e descarga das capacitâncias do circuito. 

 

2) Potência de curto-circuito: Associada a cada transição de uma porta lógica. 

 

3) Potência estática: Controlada pela corrente de fuga nos transistores e nas junções. 

 

Para tecnologias com largura de canal superior a 180 um, a potência estática pode ser 

desprezada, pois é muito inferior à potência dinâmica.  Porém, nas tecnologias atuais, isto 

já não é possível, uma vez que a potência estática é inversamente proporcional ao tamanho 

dos transistores.  Desta forma, a potência estática passa a ser uma componente fundamental 

na potência global do circuito [LER07]. 

 

Existem diferentes técnicas utilizadas na otimização da potência da NoC.  A 

transmissão via pares diferenciais [BEN01] e codificação para redução de atividade de 

chaveamento nos canais [PAL07] são utilizadas para redução da atividade de chaveamento 

nos enlaces da NoC.  Os autores de [BAI01], propõem o emprego de protocolos de 

comunicação que não necessitam a presença de um sinal de sincronização global (sinais de 

relógio, por exemplo).  Sinais de relógio são ineficientes do ponto de vista do consumo de 

energia, tendo sido demonstrado que estes são responsáveis por uma fração significativa da 

dissipação de potência em sistemas síncronos.  Outra técnica muito utilizada inclui a 

gerência dinâmica de potência (dynamic power management) que integra mecanismos 

como o ajuste dinâmico de tensão e frequência (dynamic voltage/frequency scaling ou 

DVFS).  Este seleciona o estado de consumo de energia apropriado segundo a carga de 

trabalho.  Quando um componente da NoC não é utilizado este pode ser desligado. A 

técnica utilizada em [LER07] propõe a diminuição de potência nas primeiras etapas do 
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projeto mediante o mapeamento das tarefas da aplicação que se comunicam com mais 

frequência na mesma unidade de processamento.  Ao coexistirem no mesmo componente, 

não precisam fazer uso da NoC para se comunicar.     

 

 

3.1.2.  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS NoCs 

 

As NoCs podem ser avaliadas mediante três técnicas: 1) avaliação de modelos analíticos 

[OGR07]; 2) a partir de simulações de modelos de alto nível, por exemplo, SystemC-TLM 

[SEP06] [DON04] [MOU03], modelos UML [MUE06] e modelos Matlab [JOJ10] e de 

baixo nível RTL [SEI10]; e 3) medição de protótipos [BEN05].  A avaliação da NoC 

baseada em simulações é a técnica mais utilizada.   

 

Os primeiros ambientes para a simulação de NoCs foram o NS2 e o OPNET.  Estes 

foram desenvolvidos para o projeto de redes extrachip [NS211].  NS2 é um simulador 

monolítico
30

 de livre distribuição.  Os modelos aceitos pelo ambiente NS2 são baseados em 

scripts
31

 TCL (do inglês Tool Command Language).  Os parâmetros da rede acham-se 

distribuídos ao longo do código fonte.  Já OPNET [OPN11] é um simulador comercial que 

possui uma biblioteca de modelos dos diferentes componentes de uma rede.  Utiliza uma 

interface gráfica e é baseado em descrições de máquina de estado.  

 

Porém estes ambientes não são adequados para a avaliação das NoC uma vez que não 

levam em consideração o custo da implementação da rede e que a menor unidade de tempo 

utilizada pelas ferramentas é o segundo, e nas NoCs a unidade de grandeza é o 

nanosegundo.  As limitações dos ambientes de simulação OPNET e NS2 promoveram o 

desenvolvimento de ambientes de simulação próprios para a avaliação de NoCs.  Nos 

últimos 5 anos o número de ambientes de projeto e avaliação das NoCs tem aumentado de 

                                                 
30

 Configuração do sistema operacional que estrutura o sistema como um conjunto de rotinas capazes de 

interagir entre si.  

31
 Programas executadas do interior de programas e/ou de outras linguagens com o objetivo de estender a sua 

funcionalidade. 
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forma exponencial.  Exemplos de ambientes de projeto e avaliação de NoCs são: ATLAS 

[ATL11], PROTEO [NUR02], NOCWIZARD [JOV08], ARTERIS [ART11].  

  

  

3.1.2.1.  Métricas utilizadas na avaliação  

 

As primeiras métricas utilizadas para avaliar diferentes configurações de redes foram a 

latência [JAL04], [NIL04] e [SEI10] e a vazão [BER05] e [BOL04].   

 

Outras métricas utilizadas na avaliação de NoCs são as mesmas utilizadas na avaliação 

de desempenho das redes extrachip.  Estas incluem o tempo de espera nos roteadores 

[BOL04a], latência do roteador [SEP06], utilização do enlace [NIC09], carga da rede 

[NUR10], jitter [BOL04].  Para cada aplicação, um conjunto de métricas é selecionado com 

o propósito de verificar se uma determinada configuração da NoC satisfaz os objetivos de 

comunicação do sistema Estas métricas também permitem comparar o desempenho entre 

diferentes configurações da NoC.          

 

O estudo apresentado em [BER05] compara o desempenho de cinco topologias de rede 

(grelha, toróide, hipercubo, borboleta e indireta de três estágios) utilizando a latência da 

NoC como métricas de desempenho e a área e potência como métricas de custo.  Neste 

trabalho as 5 configurações da NoC são testadas para aplicações de vídeo que incluem o 

VOPD (do inglês Video Object Plane Decoder); decodificador de MPEG4; PIP (do inglês 

Picture-In-Picture); e MWD (do inglês Multi-Window Display).  Cada uma destas 4 

aplicações é caracterizada por um tipo de tráfego e requisitos de comunicação.  Os 

resultados mostraram que para a aplicação de VOPD a topologia que apresenta um melhor 

desempenho e um menor custo é a borboleta.  O número de roteadores ao longo do 

caminho entre os componentes mestre-escravo para esta topologia é menor quando 

comparadas com as outras 4 alternativas.  Já para a aplicação do decodificador MPEG4 a 

melhor topologia é a grelha, uma vez que é capaz de satisfazer os requisitos de vazão ao 

mesmo tempo em que diminui o custo do sistema.  Isto ocorre porque utiliza roteadores de 

menor tamanho (menor número de portos) e uma quantidade menor de enlaces.  Para as 
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aplicações de PIP e MWD as topologias de grelha, toróide e borboleta obtêm latências 

similares.  Porém usando o custo como critério de seleção, a topologia grelha é a melhor.  

 

 

3.1.2.2.  Tráfego das NoCs 

  

A avaliação de desempenho está estreitamente ligada ao tráfego da NoC, uma vez que este 

descreve a comunicação do sistema.  Uma avaliação eficaz depende amplamente da correta 

modelagem das características da comunicação do sistema.  Idealmente, o projetista deve 

utilizar quatro tipos de tráfego:  

 

 Tráfego específico da aplicação: Utiliza o rastro da comunicação da 

aplicação previamente executada [BEN05].  

 

 Tráfego paramétrico: As condições de comunicação são estabelecidas pelo 

projetista [SEP06], [SEI10] e [ATL11]. 

 

 Tráfego aleatório: As condições do tráfego são estabelecidas por 

distribuições estatísticas [SEP06], [ATL11] e [DAG10]. 

 

 Tráfego de condições extremas: Também denominado corner case, utiliza 

condições de tráfego excepcionais, fora das condições normais de operação 

do sistema [SEP06] [LAH01] [LER07].  

 

Cada um destes tipos de tráfego oferece um nível diferente de cobertura.  Como 

consequência, estas condições não são excludentes, mas sim complementares no estudo de 

desempenho da rede. 

 

Para realizar a avaliação de desempenho são considerados três aspectos do tráfego: a 

distribuição topológica, descrita pela distribuição física dos componentes de computação na 

estrutura de comunicação; a natureza do tráfego, definida pela distribuição estatística que 

descreve a forma de comunicação entre os diferentes componentes da estrutura de 
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computação; e o tipo de tráfego, determinada pela classe de informação que trafega na 

estrutura de comunicação.  

 

A maioria dos trabalhos de avaliação de desempenho das NoCs exploram o aspecto 

topológico do tráfego da rede [SAN05].  Existem três tipos de tráfego utilizados como 

benchmarks na avaliação das NoCs: Hot spot, transposto e aleatório [BOL04].  No cenário 

hot spot o componente mestre possui um destino para se comunicar com maior frequência.  

No cenário transposto o componente mestre ligado a um roteador localizado na posição (i,j) 

da rede se comunica unicamente com o componente ligado à posição (j,i) da mesma.  

Portanto, no hot spot o componente mestre além de se comunicar com o nodo preferencial, 

pode se comunicar também com outros nodos ligados à rede (escravos múltiplos).  Por 

outro lado, no transposto o alvo da comunicação é sempre o mesmo (escravo único).  No 

cenário aleatório os componentes da estrutura de computação se comunicam de forma 

uniforme. 

 

Até o trabalho de [SCH09] a natureza do tráfego nas NoCs era considerado Poisson. 

Porém [SCH09] demonstrou que o tráfego na NoC pode apresentar dependências de longa 

duração (do inglês Long Range Dependence, LRD), ou seja, a correlação entre a chegada 

de pacotes decai muito lentamente com o tempo. O tráfego LRD é um fenômeno estatístico 

que tem recebido bastante atenção na área das telecomunicações nestes últimos 10 anos 

[PAR00].  LRD tem impacto no dimensionamento e no controle de tráfego das redes.  Em 

[SCH09] é apresentado um mecanismo para suportar o tráfego LRD baseado no aumento 

dos buffers dos roteadores em até 100 flits.  Porém, os recursos do SoC são limitados e a 

implementação deste mecanismo pode se tornar proibitiva.     

 

Quanto ao tipo de tráfego, inicialmente não existia nenhuma distinção entre as 

diferentes informações que trafegavam pela NoC.  Os diferentes tipos do tráfego nas NoCs 

começaram a ser estudados em [RIJ03].  Este trabalho pioneiro admitiu a ideia da 

existência de distintos fluxos de comunicação no SoC, onde cada um é caracterizado por 

um conjunto de requisitos específicos.  Este conceito permitiu a inclusão de serviços de 
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comunicação diferenciados para cada fluxo, também conhecido como Qualidade de Serviço 

- QoS (do inglês Quality-of-sevice).   

 

As primeiras NoCs foram projetadas para aplicações de propósito geral e não existia 

nenhuma diferenciação entre os fluxos que compõem o tráfego da rede.  Estas redes são 

denominadas de NoCs melhor esforço (Best effort) [PES04], [EIS04], [BHO05], [RHE04], 

[JAN03], [GOO02].  O objetivo do projeto destas NoCs é apenas garantir a correta 

comunicação entre os componentes mestre e escravo.  

 

 

3.1.2.3.  Otimização de desempenho das NoCs 

 

A otimização do desempenho da NoC é focado na diminuição da latência da NoC [NIL04].  

Com o objetivo de diminuir a latência das NoCs, existem diferentes técnicas que podem ser 

aplicadas na seleção dos parâmetros de configuração da rede.  Entre as técnicas mais 

utilizadas para a otimização de latência se encontra a geração de mapeamento customizado 

para a aplicação, que diminui a frequência da comunicação [HU03] [HU05]; reserva de 

recursos, que garantem a disponibilidade dos recursos para os diferentes fluxos [BOL04]; e 

topologias customizadas, que diminuem o caminho entre os componentes mestre e escravo 

[BEN05].    

 

Em [RAM05] são integrados na NoC enlaces tolerantes a falhas, isto é, capazes de 

verificar a correta transmissão da informação ao longo do caminho percorrido.  A latência é 

diminuída uma vez que é evitada a retransmissão da informação.  Embora tenha sido 

comprovada a diminuição da penalidade de tempo, [RAM05] não realizou uma análise do 

custo adicional causado pela adição dos circuitos ao longo dos enlaces.  A análise desse 

custo é importante, pois garante que a melhora do desempenho da rede não representa 

custos elevados. 

 

A partir do momento em que os conceitos foram desenvolvidos e a avaliação do custo e 

desempenho foi satisfatória, as NoCs passaram a ter utilização prática. 
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Arteris [ART11] é a primeira companhia que fornece NoCs e ferramentas para a  

simulação e projeto.  Esta novidade no mercado de semicondutores facilitou a adoção da 

NoC em diferentes sistemas eletrônicos disponíveis no mercado.  Atualmente a NoC pode 

ser encontrada na plataforma de processamento OMAP 4 [OMA11], telefones móveis da 

Samsung [SAM11], televisões digitais da LG [LGP11], SoCs para o processamento de 

vídeo da Pixelworks [PIX11] e da Mobileye [MOB11].   

 

 

3.2.  QUALIDADE DE SERVIÇO - QoS 
 

A implementação de QoS nas NoCs utiliza quatro estratégias inspiradas nos modelos de 

implementação de QoS nas redes extrachip: 1) dimensionamento customizado da NoC 

[BEN06]; 2) modelo InterServ [RIJ03], [AND05b]; 3) modelo DiffServ [BOL04], 

[FUR04], [LIA04]; e 4) modelo MPLS (do inglês Multiprotocol Label Switching) [KIM06]. 

 

O dimensionamento customizado da NoC ajusta os parâmetros da rede segundo a 

listagem dos requisitos de comunicação da aplicação.  O objetivo é garantir a largura de 

banda suficiente entre os componentes da estrutura de computação ligados à rede.  Este 

método foi adotado nos trabalhos de [BER04][BEN05][BEN06].  Estes trabalhos 

manipulam a largura do canal entre roteadores e o número de roteadores para configurar a 

NoC XPIPES de forma que são satisfeitos os requisitos de comunicação das aplicações.  No 

estudo experimental, estes trabalhos empregam a latência e a largura de banda como as 

métricas para avaliar as diferentes configurações da rede.  O dimensionamento customizado 

busca a configuração ótima da NoC.  Porém, é caracterizado pelo seu alto custo em termos 

de tempo de projeto e baixa reutilização de componentes IP.  Por outro lado, o tráfego das 

aplicações é dificilmente previsível [SCH09].  Portanto, a utilização deste método não 

garante que os requisitos de desempenho sejam satisfeitos na ocorrência de pontos de 

contenção.  

 

O modelo InterServ é implementado pela reserva de recursos da rede.  O intuito é 

garantir a disponibilidade dos recursos da rede para que possam ser usados quando 
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requisitados.  Os mecanismos utilizados são o roteamento por circuito, reserva de canais 

virtuais e reserva de largura de banda [FLI10].  A implementação do modelo InterServ 

fornece um controle total da latência dos pacotes com requisitos estritos de desempenho.  

Porém, o estabelecimento do caminho na NoC impede que os recursos reservados da NoC 

(enlaces e roteadores) sejam utilizados por outros pacotes, gerando contenção na rede.  A 

reserva de recursos permite o controle do desempenho dos fluxos garantidos.  Porém 

apresenta três desvantagens: 1) baixa escalabilidade, uma vez que a área do roteador 

incrementa proporcionalmente ao número de conexões suportadas; 2) ineficiente uso da 

largura de banda, já que os recursos são alocados sob o pior cenário de tráfego; e 3) 

imprevisibilidade, uma vez que a reserva prolongada de recursos pode acarretar latências 

imprevisíveis.  Portanto, para pacotes muito compridos ou com alta taxa de geração, a 

implementação do modelo InterServ pode ser proibitivo.  O roteamento por circuito é 

utilizado nas redes RIJ03 [RIJ03], Æthereal [GOO05], MANGO [BJE05], aSOC [LIA04], 

Octagon [KAR01] e SoCBUS [WIK03].   

 

O modelo DiffServ utiliza mecanismos capazes de identificar e caracterizar os pacotes. 

A classificação dos pacotes permite estabelecer a prioridade para a utilização dos recursos 

da rede.  O mecanismo mais utilizado é a arbitragem com prioridades fixas [SZI04]. 

DiffServ evita a reserva de recursos.  Este esquema fornece uma melhor adaptação à 

variação do tráfego da rede e potencialmente pode fornecer uma melhor utilização dos 

recursos da rede [KIM10].  Porém, o compartilhamento de recursos impede que os 

requisitos estritos sejam garantidos.  Quando existe um grande número de pacotes com 

requisitos estritos de desempenho, o comportamento da NoC é similar a uma NoC melhor 

esforço. Este método é usado nas redes QNoC [BOL04] e SuperGT [MAR07b].  Nestes 

trabalhos a classificação dos pacotes é feita na interface da rede.  No trabalho de [BOL04], 

os pacotes são classificados em 4 níveis: sinalização, tempo real, leitura-escrita e rajada 

(transferência em bloco).  A cada nível é outorgada uma prioridade diferente.  Para cada 

nível é reservado um canal virtual dentro do roteador.  O roteador comuta os pacotes 

segundo sua prioridade. Os requisitos de QoS são verificados através de cálculos analíticos 

e simulações.  SuperGT NoC [MAR07b] propõe uma NoC baseada na rede Æthereal 

classificando os pacotes em: a) pacotes melhor esforço e; b) latência garantida.  A NoC 
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utiliza canais virtuais para armazenar os pacotes garantidos, porém, diferente do modelo 

InterServ, estes não são reservados podendo também ser usados por pacotes melhor esforço 

na ausência dos garantidos.  

 

O modelo MPLS é implementado por [KIM06].  Este modelo utiliza uma etiqueta de 

tamanho fixo reduzido que fornece uma representação abreviada do cabeçalho do pacote.  

O MPLS permite que os pacotes sejam classificados e roteados a partir de etiquetas 

atribuídas na interface da rede por um caminho virtual. 

 

Atualmente, a maioria das NoCs são redes melhor esforço [SEP06] [BEN05] [ART11].  

A popularidade das NoCs melhor esforço se deve ao fato de serem projetadas para 

aplicações que requisitam a entrega ordenada dos pacotes e não possuem restrições estritas 

de desempenho [MIC06].  Segundo [RIJ03] esta condição possibilita a melhor utilização 

dos recursos da rede e diminui o tempo de projeto, uma vez que não promovem a reserva de 

recursos.  Porém, estas NoCs são susceptíveis a degradação do desempenho da rede, 

tornando-as insuficientes para satisfazer as necessidades de aplicações com requisitos 

estritos.  A Tabela 3.1 apresenta o sumário dos trabalhos que implementam QoS na NoC. 

 

 

3.3.  SEGURANÇA NAS NoCs 
 

Desempenho não é o único requisito das atuais aplicações.  A incursão de sistemas 

embarcados no desenvolvimento de funções críticas, a capacidade de reconfiguração que 

otimiza o custo do projeto e desempenho assim como permite a atualização do seu software 

e hardware, fazem da segurança um requisito fundamental no projeto dos SoCs [KOC04] 

[EVA05].  Os sistemas embarcados atuais desempenham estas funções críticas sem 

segurança, colocando em risco a funcionalidade do sistema e a informação crítica 

armazenada neste, tais como informação pessoal ou licenças.   
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Tabela 3.1. Características das NoCs que implementam QoS. 

NoC Tipo Serviço Categorias Estratégia 
Reserva de 

recursos Chaveamento Parâmetros de configuração 

Aethereal   
[GOO05] 

Homogênea 
Síncrona 

Melhor esforço    
Vazão garantida 

Dados                 
 Controle 

Chaveamento 
por circuito Sim Circuito 

Controle de fluxo (Canais virtuais) 
Arbitragem (Round-Robin)  
Tecnologia de multiplexação (TDMA) 

MANGO   
[BJE05] 

Heterogênea   
Assíncrona 

Melhor esforço    
Vazão garantida Par mestre-escravo 

Chaveamento 
por circuito Sim Circuito 

Controle de fluxo (Canais virtuais) 
Arbitragem (prioridade) 

aSoC       
[LIA04] 

Homogênea 
Síncrona Diferenciado 

Componente 
mestre 

Chaveamento 
por circuito Sim Circuito Largura de enlace (# bits) 

Octagon    
[KAR02] 

Homogênea 
Síncrona 

Melhor esforço    
Vazão garantida 

Componente 
mestre 

Chaveamento 
por circuito Sim Circuito Controle de fluxo (Canais Virtuais) 

QNoC     
[BOL04] 

Homogênea 
Síncrona 

Melhor esforço 
Vazão garantida 

Latência garantida 

Sinalização 
Tempo real 

Leitura-escrita 
Rajada 

Inclusão de 
prioridades Sim 

Pacote 
(wormhole) 

Controle de fluxo (canais virtuais) 
Arbitragem (prioridade) 

Tecnologia de multiplexação (TDMA) 

XPIPES  
[BER04] 

Heterogênea   
Síncrona Melhor esforço - 

Projeto 
 Customizado Não 

Pacote 
(wormhole) Largura de enlace (# bits)  

SuperGT   
[MAR07] 

Homogênea 
Síncrona 

Melhor esforço     
Latência garantida 

Dados                 
Controle 

Inclusão de 
prioridades Sim 

Pacote 
(wormhole) 

Controle de fluxo (Canais virtuais) 
Arbitragem (prioridade) 
Tecnologia de multiplexação (TDMA) 

NOSTRUM 
[MIL04] 

Homogênea 
Síncrona 

Melhor esforço    
Vazão garantida 

Componente 
mestre 

Chaveamento 
por circuito Sim Circuito 

Controle de fluxo (Canais virtuais) 
Arbitragem (prioridade) 
Tecnologia de multiplexação (TDMA) 

ARTERSIS 
[ART11] 

Heterogênea 
Síncrona 

Melhor esforço    
Vazão garantida 

Componente 
mestre 

Inclusão de 
prioridades Sim 

Pacote 
(wormhole) 

Controle de fluxo (Canais virtuais) 
Arbitragem (prioridade) 
Tecnologia de multiplexação (TDMA) 

Hermes_TMP   
[SEP06] 

Heterogênea 
Síncrona Melhor esforço - 

Projeto 
 Customizado Não 

Pacote 
(wormhole) 

Topologia (grelha, toróide, nested ring)  
Controle de fluxo (Canais virtuais) 
Arbitragem (prioridade) 

Tecnologia de multiplexação (TDMA) 
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Os atuais sistemas embarcados são passíveis de ataques.  Ataques típicos aos sistemas 

embarcados incluem ataques por software que buscam a inabilitação dos recursos 

[COB05] ou configuração maliciosa dos IPs [EVA05].  Um estudo conduzido pela IBM 

[COB05] estima um aumento exorbitante no número de vírus de computador que passou 

de 4.551 em 2002 a 28.327 em 2004.  Este estudo também aponta que os próximos alvos 

dos ataques são os sistemas embarcados, tais como, telefones celulares, reprodutores de 

mídia, sistemas de comunicação por satélite e sistemas automotivos, entre outros.  Os 

ataques a estes sistemas causaram bilhões de dólares em perdas [KOC04].  

  

O primeiro vírus móvel foi o Cabir [CAB11], também conhecido como EPOC.cabir.  

Este vírus foi identificado em 2005.  Cabir foi projetado para infectar telefones celulares 

que adotam o sistema operacional Symbian.  Quando um telefone é infectado pelo Cabir, 

a mensagem "Caribe" é mostrada na tela do telefone cada vez que este é ligado.  O vírus 

então usa a função MMS (do inglês Multimedia Messaging System) do telefone e a 

tecnologia de transmissão de dados sem-fio, Bluetooth, para se replicar.  O ataque 

acessava a informação da lista de telefones e reduzia o nível da bateria. Após o Cabir, 

apareceram os vírus Mosquitosv2 e Zombie que também afetaram os dispositivos móveis 

com sistema operacional Symbian.  Mosquitosv2 é um vírus móvel que se disseminou por 

uma versão modificada de um jogo para telefone chamado de Mosquitos. Quando 

executado, o programa envia mensagens SMS (do inglês Short Message Service) a 

diferentes números sem o consentimento do usuário.  O custo das mensagens era debitado 

da conta do usuário.   

 

As vitimas deste vírus tinham baixado conscientemente uma versão ilegal do jogo, 

porém desconheciam a existência do cavalo de Tróia
32

 embutido neste jogo.  A solução 

era apagar o jogo do dispositivo móvel.  Por sua parte, o vírus Zombie afetou a mais de 1 

milhão de dispositivos móveis na China, o qual registrou perdas de mais de 300.000 

dólares diários. Este vírus capturava a lista telefônica do dispositivo e enviava mensagens 

com enlaces pay-per-click.  

                                                 
32

 Em inglês Trojan horse, é um programa malicioso que busca abrir uma porta para uma possível invasão 

ao sistema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
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Cabir, Mosquitos e Zombie mostraram a importância da inclusão da segurança nos 

sistemas embarcados.  Desde então, a segurança destes sistemas se tornou um dos 

principais desafios da indústria dos semicondutores.  Systemantec [SYS11], McAfee 

[MCA11], F-Secure [FSE11] e TrendMicro [TRE11] são algumas das companhias que 

fornecem soluções de segurança baseadas em software para os sistemas embarcados.  Em 

2010 a Intel, companhia, que produz 80% de todos os microprocessadores do mundo, 

adquiriu a McAfee por US$ 7,68 bilhões.  Este negócio faz parte do esforço da fabricante 

de processadores de tornar a segurança um foco estratégico [MCA11].  

 

O relatório anual da McAfee para sistemas embarcados apresenta os desafios atuais e 

futuros relativos a segurança.  Em 2006, o número de software malicioso
33

 para os 

sistemas emarcados foi de 726.  Já o relatório do McAfee em 2011 [MCA11] assinala que 

em 2010 o número de software malicioso para os sistemas embarcados teve um aumento 

de 46% com respeito ao ano anterior.  O número de malware reportados para estes 

sistemas chegou a 20 milhões, o que constitui uma média de 55.000 novas ameaças 

diárias.  Os principais alvos de ataque foram os dispositivos móveis, como os 

smpartphones e os Tablet PC, que utilizam sistemas operacionais Symbian (da Nokia) e 

Android (da Apple e Google).  Isto mostra o incremento exponencial dos ataques aos 

sistemas embarcados.  Este aumento é causado pela junção da popularização dos sistemas 

embarcados móveis com o incremento de sua conectividade [NIC09].  Estes sistemas 

executam aplicações cada vez mais complexas, caracterizadas pela introdução de 

conteúdos ativos
34

 e a transmissão de informação crítica.  Os conteúdos ativos constituem 

uma porta de entrada a novos e cada vez mais sofisticados tipos de ataques.  Já a 

informação crítica (senhas bancárias, informação pessoal, números de cartões de crédito, 

por exemplo) motiva o ataque a estes sistemas.  

 

                                                 
33

 Também conhecido como malware, do inglês malicious software é um software destinado a se infiltrar 

em um sistema computacional de forma ilícita com o intuito de causar algum dano ou roubo de 

informações.  Exemplos de malware são vírus, gusanos e cavalos de tróia.  

34
 Conteúdo interativo ou animado.  Geralmente inclui pequenos programas ou scripts. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vírus_de_computador
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Aplicações e tecnologias como a NFC (do inglês Near Field Communication)
35

, 

amplamente utilizada nos dispositivos móveis, permitem que um conjunto de operações 

críticas sejam realizadas em componentes eletrônicos móveis que armazenam informação 

sensível [KOG10].  Atualmente é possível realizar transações financeiras a partir de 

dispositivos móveis que incluem consultas e transferências de dinheiro, pagamento de 

serviços (por exemplo, o ingresso móvel
36

 do inglês mobile ticketing) assim como 

permitem a execução de aplicações que fornecem chaves eletrônicas (no lugar das chaves 

físicas) e documentos de identidade eletrônicos [ERI08].  Analistas especulam que em 

2015, mais de 400 milhões de dispositivos estarão conectados e suportarão estes serviços 

[FLI10]. 

  

O software malicioso nos sistemas embarcados é novo, mas existe um paralelo com 

as redes extrachip [FIO08].  De alguma forma, os desafios que agora enfrentamos na 

NoC são os mesmos que a rede extrachip enfrentou faz uma década.  Porém, as restrições 

características dos sistemas embarcados, demandam implementações inovadoras.  

 

Uma das técnicas que tem sido adotada do mundo das redes extrachip é a 

virtualização [ERI08].  A virtualização é uma estratégia que utiliza ferramentas de 

software para criar um ambiente controlado dentro do sistema no qual podem ser 

executadas as aplicações não confiáveis.  Desta maneira é restringido o acesso ao sistema 

e são diminuídos os possíveis danos.  Por este motivo esta estratégia é também conhecida 

como caixa de areia [ERI08].  A vantagem desta técnica é a sua flexibilidade, uma vez 

que é possível executar na caixa de areia qualquer aplicação.  Porém, requer de um 

gerenciamento cuidadoso do sistema, o usuário perde autonomia sobre o sistema e não é 

aconselhável em aplicações complexas como multimídia [ERI08].  

                                                 
35

 Conjunto de tecnologias sem fio de curto alcance (até 20 centímetros) que operam na frequência de 13.56 

MHz.   
36

 Permite que os usuários de dispositivos móveis ordenem, paguem, obtenham e validem os bilhetes de 

qualquer lugar.  Este serviço já é utilizado em alguns países no transporte público e em cinemas. Prevê-se a 

sua rápida divulgação em outros países devido às vantagens oferecidas tanto aos fornecedores de serviços, 

uma vez que reduz o custo operacional, como aos clientes, pela sua conveniência. 
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Segundo [FIO08] [COB05], a implementação da segurança deve atingir as camadas 

mais baixas do sistema OSI.  A segurança baseada unicamente em software, como no 

caso da virtualização, não é vantajosa [ERI08], uma vez que restringe a implementação e 

não garante a segurança do sistema. 

Atualmente, algumas características de segurança são incorporadas na estrutura de 

computação do SoC. Novas arquiteturas de processadores incluem mecanismos de 

segurança.  Para evitar os ataques de transbordamento de dados (do inglês buffer 

overflow), nas arquiteturas do processador AMD x86 [SHA11] e do Efficeon [KAN11] 

existe um bit (non-executable bit) que previne que um código não autorizado seja 

executado em áreas restritas de memória.  Já o Trustzone da ARM [TRU03], AEGIS 

[SUH05], XOM [XOM00], OMAP [OMA11], XEON E7 (de 10 núcleos) [INT11] e o 

MP22 [NEC11] incorporam medidas de segurança que fornecem serviços de 

confidencialidade e integridade para a informação crítica.  

 

A implementação da segurança na estrutura de comunicação, considerada o coração 

dos atuais SoCs [BEN06] [OGR09], ainda é pouco explorada [FIO08]. 

 

Um dos objetivos de nosso trabalho é a implementação de serviços de segurança na 

estrutura de comunicação do SoCs baseados em NoC.  Do conjunto de 7 serviços de 

segurança que podem ser implementados, este trabalho propõe a implementação de 

controle de acesso e autenticação.  Estes serviços são amplamente estudados nos sistemas 

distribuídos.  Segundo [COB05], os serviços de controle de acesso e autenticação podem 

ser implementados na estrutura de comunicação, uma vez que o custo adicional causado 

pela computação extra dos outros serviços de segurança, torna-os pouco atrativos. 

  

3.3.1.  O SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO 

 

O objetivo do controle de acesso é a filtragem da informação, desta forma é garantido que 

somente os usuários permitidos possam exercer os seus direitos sobre os recursos do 

sistema.  A política de controle de acesso pode ser: 1) discreta, definida pelos donos do 

recurso; ou 2) não discreta, definida pelo sistema.  A política discreta mais popular é 
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DAC (do inglês Discretionary Access Control) [KAU02].  Já entre as políticas não 

discretas encontramos o controle de acesso obrigatório (MAC do inglês Mandatory 

Access control), e o baseado em papeis (RBAC do inglês Role Based Access Control) 

[TIP03].  O MAC controla as permissões para as transações de leitura e escrita.  O RBAC 

é usado para transações mais complexas que as do MAC.  No RBAC, o usuário deve ter 

um papel válido no sistema e somente poderá executar as transações válidas para o seu 

papel.  

 

Os sistemas embarcados adotam estes conceitos.  As políticas são implementadas na 

forma de software ou hardware.  Os processadores AMD x86 [SHA11] e Efficeon 

[KAN11] são exemplos da implementação do controle de acesso na estrutura de 

computação.  Estes utilizam a política de controle de acesso MAC através da utilização 

do bit de controle.  A implementação do controle de acesso na estrutura de comunicação 

é o objetivo do trabalho apresentado em [COB05].  [COB05] propõe SECA (Security-

Enhanced Communication Architecture), uma arquitetura baseada na estrutura de 

comunicação AMBA da ARM [AMB11].  AMBA é composta de dois barramentos: 

AHPB (Advanced High Performance Bus) barramento de alta velocidade e APB 

(Advanced Peripheral Bus) barramento para periféricos.  Estes barramentos são 

conectados por uma ponte.  SECA é apresentada na Figura 3.1.  SECA evita ataques de 

modificação, extração de informação e degradação do serviço causada pela repetição da 

informação. 

 

SECA é composta de dois blocos de hardware: 1- SEM  (Security enforcement 

module) que monitora e controla as transferências de informação; e 2- SEI (Security 

enforcement Interface) que utiliza uma tabela para filtrar as informações que chegam a 

cada componente escravo do sistema.  SECA também possui um componente software 

SK (Secure kernel) que manipula a configuração do SEM e dos SEIs.  Este trabalho 

apresenta a primeira adaptação dos conceitos de segurança em sistemas distribuídos na 

implementação de estruturas de comunicação intrachip seguras.  Esta adota a arquitetura 

centralizada da segurança.  A inclusão de um módulo central como o SEM ou SK, 

capazes de observar todas as informações e configurar os componentes de segurança, 
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pode tornar o sistema mais vulnerável.  Pelas características próprias do barramento, esta 

solução não é escalável.  Nenhuma avaliação do impacto da inclusão da segurança sobre 

o desempenho do sistema é realizado.  

 

 
Figura 3.1.  Diagrama de blocos da arquitetura proposta por [COB05]. 

 
 

No trabalho de [FIO07] é proposta uma arquitetura NoC (Ver Figura 3.2) que 

implementa o serviço de controle de acesso para MPSoCs (do inglês Multi-processor 

SoC). O intuito é evitar ataques às memórias do MPSoC.  A rede proposta nesse trabalho 

inclui os blocos DPUs (Data Protection Unit) nas interfaces da NoC e NSM (Network 

Secure manager).  Os DPUs limitam o acesso a lugares de memória restritos.  Estes 

blocos podem ser adicionados nas interfaces do componente mestre ou escravo.  Nos 

componentes mestre, o DPU verifica os valores da informação antes de ser injetada na 

rede, já nos escravos, o DPU permite ou nega o acesso da informação à memória.  O 

controle de acesso é baseado em uma tabela que contém os pares de endereços 

permitidos.  O componente NSM realiza a configuração das interfaces e atualiza os 

valores das tabelas de acesso armazenadas nos DPUs.   
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O trabalho de [FIO07] representa um avanço na inclusão de segurança nas NoCs.  A 

proposta de [FIO07] implementa um único nível de segurança.  A segurança é 

implementada na interface dos escravos da NoC, aumentando desta forma o seu 

reaproveitamento, mas prejudicando o desempenho da rede, uma vez que os pacotes 

rejeitados no escravo trafegaram pela rede desperdiçando recursos.  Este controle de 

acesso pode ser feito antes do pacote ser inserido na NoC.  

 

 

 
Figura 3.2.  Diagrama de blocos da arquitetura proposta por [FIO07]. 

 

 

 

3.3.2.  AUTENTICAÇÃO 

 

Os mecanismos de implementação do serviço de autenticação nas redes de computador 

são: código de autenticação MAC (do inglês Message Authentication Code), assinatura 

digital e desafio-resposta [AND01].  Estes mecanismos utilizam técnicas criptográficas. 
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Na autenticação baseada no código de autenticação MAC, cada emissor insere nos 

seus pacotes o resultado da encriptação simétrica de uma porção desse mesmo pacote 

(MAC). O receptor utiliza a chave simétrica
37

 para decriptar o MAC.  Um pacote 

autenticado é aquele em que a porção do pacote encriptado e o MAC decriptado são 

iguais.   

A assinatura digital é uma mensagem encriptada de forma assimétrica pelo emissor da 

mensagem.  O emissor utiliza uma chave privada para encriptar a mensagem.  O receptor 

utiliza a chave pública do suposto emissor para decriptar a mensagem.  Um pacote 

autêntico é passível de decriptação com a chave pública do emissor.  

 

O desafio-resposta é baseado na premissa que a fonte da mensagem verdadeira possui 

uma informação privilegiada que permite resolver um desafio.  O servidor envia um 

desafio que só pode ser respondido pelo cliente caso este detenha as informações de 

autenticação corretas. 

 

A efetividade destes três mecanismos de autenticação é baseada na segurança da 

chave de encriptação.  Quando revelada, o sistema pode ser enganado [AND01].  Na 

maioria das redes de computadores, o custo da criptografia é desprezível, porém as 

restrições severas dos sistemas embarcados tornam a implementação destas funções 

complexas em fatores críticos de projeto [HAM07].  A integração de funções de 

criptografia na estrutura de comunicação de sistemas embarcados pode tornar-se 

proibitiva.  Portanto, devem ser desenvolvidos novos mecanismos que permitam uma 

autenticação da fonte e minimizem o impacto no desempenho do sistema. 

 

Apesar de que a falsificação de identidade é um dos ataques mais comuns nos 

sistemas embarcados [KOC04], até agira não se conhece nenhuma implementação de 

serviços de autenticação na estrutura de comunicação NoC.   

 

 

                                                 
37

 Informação secreta compartilhada pelos pares de componentes emissores e receptores autorizados. 
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3.3.3.  OUTROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA IMPLEMENTADOS NAS NoCs 

 

O trabalho de [GEB03] propõe a implementação do serviço de confidencialidade nas 

NoCs.  O objetivo desta NoC é manter o sigilo das informações trocadas entre os 

componentes da estrutura de computação do SoC.  A arquitetura de [GEB03] implementa 

funções de criptografia nas interfaces da rede.  Este trabalho foi o precursor da inclusão 

da segurança na NoC.  Porém, a função de encriptação pode gerar latências proibitivas.  

No trabalho de [WU06] é projetado um criptoprocessador de alto desempenho.  O 

desempenho da arquitetura de [WU06] melhora até 70% a vazão e diminui até 90% 

potência quando comparado com outras arquiteturas similares.  Porém, se o 

criptoprocessador de [WU06] fosse integrado às interfaces de uma NoC, poderia gerar 

gargalos de comunicação e aumentar consideravelmente a dissipação de potência.  A sua 

vazão atinge 214 Mbps operando a 450 MHz e dissipa 41.6 mW, quase uma quarta parte 

da potência total dissipada por uma NoC 4x4 [BEN06].    

 

Os trabalhos de [EVA05] e [DIG07] propõem uma arquitetura que implementa os 

serviços de disponibilidade e não repúdio nas NoCs (Figura 3.3).  Esta arquitetura 

adiciona à NoC dois tipos de componentes hardware: 1) SNI (Secure Network Interface), 

interfaces usadas para filtrar a informação que é injetada à NoC.  As SNIs restringem o 

tamanho dos pacotes injetados numa NoC, de forma que não superem o tamanho dos 

buffers dos roteadores da rede.  O intuito é garantir a disponibilidade dos recursos da 

rede. 2) SCM (Secure Network Manager), um bloco utilizado para monitorar as 

transações dentro da NoC.  SCM é um processador dedicado ao controle de segurança na 

NoC.  Este módulo se encarrega da configuração das SNIs e na anotação dos eventos de 

comunicação da rede.  

 

De forma similar ao trabalho apresentado em [COB05], a arquitetura da Figura 3.3 

propõe a inclusão de um módulo monitor (SCM).  A capacidade de monitoração e de 

controle de todos os recursos da rede pode ser perigoso.  O SCM pode tornar a NoC mais 

vulnerável, uma vez que um ataque bem sucedido ao módulo SCM pode comprometer 

toda a NoC.  



 

 

 

70 

 

 

A Tabela 3.2 sumariza os trabalhos referentes à implementação de serviços de 

segurança na estrutura de comunicação.  

 

 
Figura 3.3.  Diagrama de blocos da arquitetura proposta por [EVA05] e [DIG07]. 

 

 

Tabela 3.2. Trabalhos que implementam serviços de segurança. 

Trabalho 

Extração 
da 

informação 

Modificação 
da 

informação 

Negação do serviço 

Escalável Repetição Deadlock Lívelock Starvation 

SECA Sim Sim Sim - - - Não 

[EVA05] 
[DIG07] Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

[FIO07] Sim Não 
Só no 

mestre Não Não Não Sim 

 

 

3.4.  QUALIDADE DE SERVIÇO DA SEGURANÇA 
 

O conceito de QoSS (do inglês Quality-of-Security-Service) foi proposto por [IRV00] 

como uma técnica que adiciona a segurança como uma dimensão de QoS para os sistemas 

de redes de computadores.  Este conceito permite a existência de diferentes níveis de 

segurança para as aplicações executadas nestes sistemas.  Originalmente foi criado para 

fornecer uma segurança dinâmica às redes de computadores e de comunicações do 
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governo americano.  QoSS foi produto da iniciativa MSHN (Management System for 

Heterogeneous Networks) do programa Quorum- DARPA/ITO [QUO11].  QoSS permite 

que o nível de segurança seja objeto de negociação entre o emissor e receptor da 

informação.  Geralmente esta negociação é feita usando mecanismos de sessão [IRV00] e 

protocolos.  Cada nível de serviço possui um custo.  Terminada a negociação, o serviço é 

fornecido enquanto durar a sessão.  

 

QoSS atualmente abrange vários aspectos na pesquisa da segurança dos sistemas 

distribuídos: qualidade da proteção, segurança adaptativa, segurança dinâmica e acesso 

de controle baseado em risco [ERI08].  Existem vários desafios no suporte ao QoSS.  São 

alvo de pesquisa atuais métricas que permitam avaliar QoSS, protocolos QoSS e 

mapeamento QoSS nos mecanismos de segurança [YOU06] [CHE06] [CHE08].  

 

O conceito de QoSS ainda não é utilizado nos SoCs.  Isto é, a segurança embebida 

carece de níveis de segurança.   

 

Com o objetivo de estimar a efetividade dos mecanismos de segurança de uma rede 

de computadores são simulados diversos ataques [TIP03].  Estes ataques buscam dois 

objetivos: i) emular o possível ambiente de trabalho e ii) explorar as vulnerabilidades do 

sistema.  

 

Para desenvolver estes ataques, existem iniciativas que buscam coletar informações 

acerca dos incidentes de segurança nas redes de computadores.  O relatório dessas 

informações é uma prática crescente, o que consequentemente leva ao incremento da base 

de dados que são relevantes para o tratamento de muitas ocorrências.  O documento 

CERT [CER11] disponibiliza a todos os usuários da Internet uma base de dados com 

informações quantitativas sobre reportes de incidentes de segurança mensais desde 1999.  

Segundo este repositório os incidentes mais comuns são a disseminação de vírus, 
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vermes
38

 (do inglês worms), ataques a servidores web, negação de serviços, varreduras de 

portas, tentativas de invasão e fraude.  

 

O tráfego utilizado no teste das NoCs que implementam serviços de segurança deve 

ser composto por um conjunto de cenários que simulem os três possíveis tipos de ataque: 

Extração de informação, modificação de informação e negação do serviço.  Com base nos 

resultados dos testes de segurança é possível verificar quais mecanismos de segurança 

são realmente efetivos e recomendados para a proteção do sistema.  Atualmente não 

existem iniciativas para coletar informação acerca das características dos ataques aos 

sistemas embarcados.  Isto se deve ao fato de a segurança nestes sistemas ser objeto de 

pesquisa recente.  

 

 

3.5.  TRABALHO DESENVOLVIDO NO GRUPO GSEIS 

 

A avaliação de desempenho das NoCs é o objeto de algumas das pesquisas do grupo 

GSEIS (Sistemas Eletrônicos Integrados e Software Aplicado) da Universidade de São 

Paulo.  O projeto de estruturas de comunicação e a avaliação de seu desempenho a partir 

de modelos de alto nível, ou seja nas primeiras etapas do projeto do sistema é uma das 

áreas de pesquisa de GSEIS.  Em [ESL03], [LOZ05] e [ESL09] é realizado o estudo de 

desempenho da estrutura de comunicação baseadas em barramento a partir de modelos 

SystemC-TLM. Estes trabalhos utilizam geradores de tráfego paramétricos e aleatórios. 

 

O trabalho de [SEP06] realiza a exploração do espaço do projeto das NoCs que 

oferecem serviços de melhor esforço, a partir de modelos de alto nível de abstração 

(Transaction Level Model- cycle accurate).  Este trabalho apresenta uma metodologia 

para a avaliação de desempenho da rede.  O estudo utiliza a simulação de um conjunto de 

configurações (instâncias) da rede e diferentes condições de tráfego.  Estas configurações 

surgem da combinação de um conjunto de topologias e algoritmos de roteamento.  A 

                                                 
38

 Um verme é um programa auto-replicante que difere de um vírus pelo fato do verme ou worm ser um 

programa completo e não precisa de outro para se propagar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Auto-replicação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vírus_de_computador
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avaliação é feita pela quantificação de 6 métricas: duração média das transações, vazão 

das transações, largura de banda, tempo de espera médio por roteador, nível de 

comutação por roteador e dispersão.  Como estudo de caso, a avaliação de desempenho 

de diferentes configurações da NoC Hermes_Temp
39

 foi realizada.  Em contraste com os 

estudos prévios de avaliação de desempenho em alto nível, neste trabalho são 

desenvolvidas ferramentas de aquisição e análise de dados que permitem calcular 

métricas de desempenho e elucidar o que ocorre no interior da rede.  A quantificação do 

comportamento global da rede como vem sendo feito até então, descrevia a NoC como 

uma caixa preta que fornecia um determinado valor de vazão e latência.  Por outro lado, a 

avaliação dos componentes que constituem a rede, como foi realizada neste trabalho, 

permite que o projetista possa detectar pontos de contenção dentro da rede e facilita o 

projeto de redes homogêneas e heterogêneas.  

 

 

3.6.  DISCUSSÃO 
 

Os sistemas embarcados são atualmente caracterizados pelo incremento de sua 

conectividade e a execução de aplicações cada vez mais complexas.  Na última década o 

número de malware para os sistemas embarcados aumentou exponencialmente, tornando 

a segurança uma prioridade para toda a indústria de semicondutores.     

 

A segurança é atualmente um requisito crítico que deve ser integrado ao longo do 

fluxo de projeto dos SoCs.  Os serviços de segurança podem ser implementados na 

estrutura de computação.  Porém, a visibilidade e capacidade de monitoração da estrutura 

de comunicação do SoC a tornam atraente na implementação da segurança.  

 

O malware nos sistemas embarcados é novo, mas existe um paralelo com as redes 

extrachip.  De alguma forma os desafios que agora enfrentamos na NoC são os mesmos 

que a rede extrachip enfrentou faz uma década.  Porém, as restrições características dos 

sistemas embarcados, demandam implementações inovadoras.  A inclusão da segurança 

                                                 
39

 Modelo temporizado criado a partir de um modelo untimed existente (Hermes).  
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na estrutura de comunicação do SoC é o desafio atual e objeto de ampla pesquisa pela 

comunidade da NoC.    

 

Pelas características e papel desempenhado pela NoC, a segurança deve ser 

implementada de forma eficiente, uma vez que muitas aplicações possuem requisitos 

estritos de desempenho.  A segurança nas NoCs é uma área nova de pesquisa que está 

começando a despertar o interesse da comunidade NoC.  A despeito de sua relevância no 

projeto da estrutura de comunicação da rede, existem somente quatro trabalhos que 

implementam segurança na NoC [GEB03], [EVA05], [DIG07] e [FIO07].  Apesar de 

serem precursores na implementação de segurança em NoCs, nenhum destes trabalhos 

apresentou um estudo da eficácia e da eficiência dos mecanismos de segurança e do 

impacto da inclusão da segurança sobre o desempenho do sistema.  Nas propostas acima, 

a inclusão de segurança nas NoCs modificou somente a funcionalidade das interfaces.  O 

uso de outros recursos da rede ainda não foi explorado.   

 

A implementação do conceito QoSS é muito vantajoso em relação a sistemas que 

implementam um único nível de segurança, uma vez que a existência dos diferentes 

níveis de segurança permite que o projetista possa escolher a configuração que se adapte 

melhor às características do seu sistema.  Desta forma é possível conciliar a segurança e 

desempenho do sistema.  

 

Neste trabalho são implementados os serviços de controle de acesso e autenticação na 

NoC.   

.  
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CAPÍTULO 4.  

 

METODOLOGIA PROPOSTA PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA DA NOC 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o conjunto de tarefas 

necessárias para a inclusão do conceito Qualidade-do-serviço-de-

segurança no projeto das redes intrachip. A inclusão de segurança 

numa NoC, que designaremos pela sigla NoC-QoSS é realizada em 5 

etapas: identificação, definição, implementação, avaliação e 

otimização. O resultado é uma instância da NoC que satisfaz os 

requisitos de desempenho e segurança do sistema. 

 

 

 

4.1.  DESCRIÇÃO GERAL DA METODOLOGIA 

 
A metodologia de projeto das NoC-QoSS

40
 é baseada na definição de uma política de 

segurança transacional, isto é, os diferentes requisitos de segurança são expressos em 

termos das transações que ocorrem no sistema.  Nesta metodologia é incluído um 

conjunto de tarefas de projeto que possibilitam a definição, refinamento e implementação 

da política de segurança do sistema na rede intrachip. 

 

Transações são usadas como uma abstração da comunicação que descreve a interação 

entre os processos executados nos diferentes componentes IP do sistema. Estes processos 

implementam o comportamento do sistema através da transformação dos dados. 

 

Uma transação é modelada como uma sequência de eventos que garantem a correta 

operação do SoC.  A transação possui quatro características: atômica (ocorre ou não 

ocorre), consistente (a transformação é correta), isolada (não apresenta anomalias de 

concorrência) e durável (assim que for feita uma mudança, este estado é mantido) 

[BLA04].  Na seção 2.3 (Capítulo 2) deste texto, definimos uma transação como 

                                                 
40

 Rede intrachip que implementa serviços de Qualidade de Serviço de segurança (QoSS). 
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qualquer processo de comunicação entre dois nodos terminais do SoC.  Uma transação é 

composta pelo conjunto de comutações (chaveamento do pacote em cada roteador) 

requeridas para completar a comunicação entre um par mestre-escravo
41

.  O 

comportamento de uma aplicação pode ser representado por um conjunto de transações. 

As aplicações podem ser caracterizadas por um conjunto de requisitos de segurança e 

desempenho, os quais são satisfeitos pelo conjunto de serviços da rede intrachip.  A 

Figura 4.1 apresenta as diferentes dimensões que integram o conceito QoSS.  Cada 

dimensão representa um serviço que pode ser fornecido às transações que compõem a 

aplicação pela rede intrachip.  Cada serviço possui diferentes níveis de serviço que são 

representados pela variação de cores em cada dimensão.  

 

Assim como QoS, QoSS pode implementar o serviço de segurança em diferentes 

níveis: diferenciado, garantido ou melhor esforço.  Cada um destes níveis é aplicável  a 

cada um dos 7 possíveis serviços de segurança : (i) Autenticação; (ii) Não repúdio; (iii) 

Confidencialidade; (iv) Integridade de dados; (v) Disponibilidade; (vi) Controle de 

acesso; e (vii) Auditoria.  

 

Figura 4.1. Dimensões que integram o conceito QoSS. 

 

Segundo as características de segurança existem dois tipos de transações: 

 

                                                 
41

 No SoC, os componentes mestres são os processadores, os controladores de acesso direto à memória 

(DMA – Direct Memory Access ) ou blocos ASIC, já os escravos são memórias, coprocessadores, módulos 

de E/S.  



 

 

 

77 

 

1) Transação crítica: Inclui a comunicação de informação sensível. Esta requer  

serviços de segurança. Segundo os requisitos da aplicação, a cada transação 

crítica é atribuído um nível de segurança. Exemplos de informações sensíveis são 

chaves de criptografia, senhas bancárias e bits com a configuração de um 

componente IP.  

 

2) Transação não crítica: Comunicação da informação que não requer serviços de 

segurança.  

 

As transações críticas e não críticas por sua vez, podem possuir diferentes requisitos 

de desempenho (latência, jitter, vazão e taxa de perda).  A vantagem de nossa 

metodologia, baseada numa visão transacional do sistema, reside na possibilidade de se 

fazer uma rápida configuração da NoC-QoSS e previsão do seu desempenho.  Como 

resultado é possível escolher uma configuração da rede durante as primeiras etapas do 

fluxo do projeto do SoC que satisfaça os requisitos do sistema.  Esta previsão e escolha 

permitirão a redução do tempo e custo de desenvolvimento do projeto.  

 

Para realizar a exploração das possíveis configurações da NoC,  são utilizados 

modelos SystemC-TLM (transaction level model) do SoC, que permitem a descrição do 

comportamento do SoC e da comunicação de forma independente [CAL03]. O uso da 

abstração TLM reduz o esforço na modelagem do sistema e a velocidade de sua 

simulação é incrementada em até 300% quando comparada a simulações realizadas no 

nível RTL [DON04] [ESL09].  O desempenho de cada configuração da rede pode ser 

analisado e avaliado para uma grande variedade de condições de tráfego [LOZ05]. 

 

A metodologia proposta para o projeto das redes NoC-QoSS é constituída por 5 etapas: 

 

1) IDENTIFICAÇÃO: Nesta etapa são identificadas as transações a partir do 

modelo comportamental do sistema.  Estas são classificadas em duas categorias: 

críticas e as não críticas.  
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2) DEFINIÇÃO: São estabelecidos os objetivos de segurança e de comunicação do 

sistema.  Nesta etapa é implementado o conceito QoSS. Para as diferentes 

transações do sistema são estabelecidos os serviços de segurança e os seus níveis. 

 

3) IMPLEMENTAÇÃO: Os mecanismos de segurança e de comunicação são 

escolhidos e implementados. Nesta etapa, são definidos os valores dos parâmetros 

de configuração da NoC.  

 

4) AVALIAÇÃO: Nesta etapa, é verificada a satisfação dos objetivos de segurança 

e de desempenho da NoC-QoSS resultante.  

 

5) OTIMIZAÇÃO: Nesta etapa, são realizadas modificações dos parâmetros de 

configuração da NoC baseadas nos resultados da avaliação de desempenho (etapa 

4) da NoC-QoSS. O objetivo destas modificações é a otimização dos valores das 

métricas de desempenho.   

 

A Figura 4.2. apresenta a metodologia proposta dentro do fluxo de projeto de uma 

NoC-QoSS. 

 

Figura 4.2. Projeto de comunicação da NoC-QoSS. 
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4.2. PRIMEIRA ETAPA: IDENTIFICAÇÃO 
 

A etapa de identificação tem por objetivo o reconhecimento das transações críticas que 

ocorrem no SoC. No modelo comportamental, a transação corresponde ao 

compartilhamento de variáveis entre os diversos comportamentos do sistema.  Estas 

variáveis trafegam ao longo de canais.  Para a realização desta etapa, são necessárias duas 

informações: 

 

a) Modelo comportamental do sistema: O modelo comportamental do sistema é 

constituído de variáveis (armazenam dados), comportamentos (tarefas que 

transformam os dados) e canais (transferem dados).  

 

b) Política de segurança do sistema: A política de segurança define um conjunto 

de regras pelas quais é definido o acesso aos recursos. Esta depende do modelo de 

ameaça do sistema, isto é, contra o que o ambiente de operação do SoC deve estar 

prevenido, as possíveis ameaças, as vulnerabilidades do sistema e os riscos que se 

está disposto a enfrentar.  

 

Nesta etapa, o modelo comportamental é usado para listar as tarefas do SoC e 

identificar o fluxo de informação dentro do sistema.  A política de segurança do sistema é 

utilizada na identificação das variáveis críticas.  Como resultado, é obtido um grafo de 

segurança que designaremos em nosso trabalho de SAG (do inglês Security Application 

Graph).  Segundo a abstração do sistema, definimos dois subtipos de SAGs: SAG-task e 

SAG-IP. Nesta etapa é usado o SAG-task.  O SAG-task é constituído pelo conjunto de 

tarefas (conjunto de círculos na Figura 4.3) e canais (setas na Figura 4.3) do sistema.  

Cada canal é caracterizado pelo conjunto de variáveis transferidas entre um par de tarefas 

a e b (Var a-b). No SAG-task são destacados os canais e variáveis críticos do sistema 

(linhas vermelhas mais grossas na Figura 4.3).  

 

A Figura 4.3 apresenta um exemplo do resultado da primeira etapa de nossa 

metodologia.  Este SoC realiza 7 tarefas (T1-T7).  Neste sistema foram identificados os 
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canais entre as tarefas T1-T7, T2-T3, T4-T3 e T4-T5, como os canais que transferem 

variáveis críticas.  Estes canais são representados no grafo pelas setas destacadas em 

vermelho. O exemplo da Figura 4.3 possui 4 canais críticos.  

 
Figura 4.3. Exemplo de conjunto de tarefas do SoC. 

 

 

 

4.3. SEGUNDA ETAPA: DEFINIÇÃO 
 

A etapa de definição tem como propósito o estabelecimento dos objetivos a serem 

atingidos pela estrutura de comunicação em termos de segurança e desempenho e que 

serão avaliados mediante a estimativa de um conjunto de métricas.  

 

Para a realização desta etapa, são necessárias três informações: 

 

a) Componentes da estrutura de computação: Estes resultam da escolha dos 

componentes IP de computação.  Como resultado, o conjunto de tarefas do SoC 

foram alocadas neste conjunto de módulos IP.  

 

b) Política de segurança do sistema: A política de segurança define um conjunto 

de regras pelas quais é definido o acesso aos recursos.  Esta deve prever o 

ambiente de operação do SoC, as possíveis ameaças, as vulnerabilidades do 

sistema e os riscos que se está disposto a enfrentar.  

 

c) SAG-task (Security Application Graph): O grafo resultante da etapa anterior de 

identificação que destaca as variáveis e canais críticos do sistema.  
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O mapeamento das tarefas nos componentes IP de computação do sistema é uma 

tarefa complexa [WAL09] realizada pelos arquitectos da estrutura de computação do 

SoC. Esta tarefa foge do escopo de nosso trabalho.  Porém outras referências podem ser 

consultadas [WAL09] [SCH09b]. 

  

Na segunda etapa de nossa metodologia são identificadas as transações críticas que 

ocorrem entre os diferentes módulos hardware/software da estrutura de computação do 

SoC.  Para cada par de componentes da estrutura de computação são definidos os serviços 

que devem ser satisfeitos pela estrutura de comunicação.  Como resultado desta etapa 

obtém-se o grafo SAG-IP e a tabela de serviços da NoC.  O SAG-IP destaca o conjunto de 

transações críticas entre os diferentes IPs da estrutura de computação.  A tabela de 

serviços lista para cada par mestre-escravo de IPs, os serviços que devem ser satisfeitos 

pela estrutura de comunicação e os seus níveis correspondentes.  

 

A Figura 4.4 apresenta o SAG-IP resultado da execução da segunda etapa de nossa 

metodologia para o SoC descrito na Figura 4.3.   

 

 
Figura 4.4. Exemplo de conjunto de tarefas do SoC. 

 
 

A estrutura de computação do SoC do exemplo é constituída por 5 IPs. As setas 

indicam a comunicação entre os diferentes IPs.  Os círculos dentro de cada IP 

correspondem às tarefas do SoC.  Note que várias tarefas podem ser alocadas a um 

mesmo IP.  As linhas vermelhas entre os diferentes IPs (IP1-IP2 e IP3-IP4) 
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correspondem às informações críticas que trafegam pela estrutura de comunicação do 

SoC.  

 

A Tabela 4.1 apresenta um exemplo da tabela de serviços, obtida na etapa de definição 

do projeto das NoCs-QoSS.  Esta informação pode ser obtida de forma automática ou 

manual, após uma análise do projetista.  Esta inclui o conjunto de transações, o tipo de 

serviço requerido e o nível de cada serviço. 

 

Tabela 4.1. Informações da etapa de definição. 

Par Transação Serviço Nível 

IP1- IP2 

Leitura Segurança Controle de acesso Garantido 

Escrita Desempenho Vazão Melhor esforço 

Escrita com espera Segurança Autenticação Diferenciado 

IP1- IP3 
Leitura exclusive Desempenho Vazão Garantido 

Escrita Desempenho Latência Melhor esforço 

IP2- IP3 
Leitura Desempenho Jitter Garantido 

Leitura enlaçada Desempenho Latência Melhor esforço 

IP3- IP4 
Escrita Segurança Integridade Melhor esforço 

Escrita condicional Segurança Autenticação Garantido 

IP4- IP5 Escrita condicional Desempenho Taxa de perda Melhor esforço 

IP2- IP5 
Leitura exclusive Desempenho Jitter Diferenciado 

Escrita Desempenho Vazão Melhor esforço 

 

 

A análise destes requisitos resulta na definição do conjunto dos objetivos de 

comunicação e segurança. Estes objetivos são transformados em métricas que 

posteriormente serão avaliadas na quarta etapa do projeto QoSS (avaliação).  

 

 

4.4. TERCEIRA ETAPA: IMPLEMENTAÇÃO 
 

A etapa de implementação tem como objetivo a definição dos parâmetros de 

configuração da NoC-QoSS. Estes parâmetros são afetados pela seleção dos mecanismos 

utilizados para implementar os serviços de segurança.   
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Para a realização desta etapa, são necessárias três informações: 

 

a) Tabela de serviços: Resultado da execução da segunda etapa (definição) de nossa 

metodologia.  Esta contém a informação dos serviços que a NoC deve fornecer 

para satisfazer os requisitos de segurança e desempenho do sistema.  

 

b) Biblioteca de componentes da NoC: A biblioteca é constituída pelo conjunto de 

roteadores e enlaces que constituem a NoC.  Estes componentes são 

caracterizados pela totalidade ou um subconjunto dos parâmetros apresentados na 

Tabela 2.5.  Estes componentes podem ser passíveis de parametrização ou não. 

Nossa metodologia pode ser implementada para qualquer NoC.  Em nosso estudo 

utilizamos a rede Hermes_Temp [SEP06].  

 

c) Biblioteca de mecanismos de segurança: Esta biblioteca é constituída pelo 

conjunto de mecanismos que podem ser adicionados à NoC para implementar os 

diferentes serviços de segurança.  

 

d) Características do projeto: Inclui as restrições do projeto como tempo de 

desenvolvimento e as regras de comunicação do sistema (protocolo de 

comunicação).  

 

Como resultado da etapa de implementação, é gerada uma instância da rede NoC-

QoSS. Isto é, são estabelecidos os valores dos parâmetros que constituem a NoC.  A 

estrutura de comunicação neste nível é constituída por um conjunto de roteadores e 

enlaces que devem ser configurados de forma que satisfaçam os requisitos de segurança e 

desempenho do sistema.  

A NoC-QoSS pode ser projetada de duas formas:  

1. Alternativa 1: Integrar o conceito QoSS na interface da rede. Permite agregar 

uma estrutura que acrescenta serviços de segurança à uma NoC sem segurança.  



 

 

 

84 

 

Esta interface segura implementa os serviços QoSS requeridos por uma rede já 

configurada. 

2. Alternativa 2: Considerar os requisitos de QoSS no fluxo de projeto das redes 

intrachip.  Desta forma os parâmetros de configuração da rede são definidos 

visando a satisfação de todos os requisitos do SoC.  

Estas duas alternativas são apresentadas na Figura 4.5. Os trabalhos que implementam 

segurança na estrutura de comunicação implementam a primeira forma de projeto (na 

interface).  A segunda (no roteador, por exemplo) explorada pela primeira vez para o  

mundo NoC nesta tese. 

 

Figura 4.5 Alternativas de implementação dos mecanismos QoSS. 

 

 

Estas duas formas de implementação possuem um impacto direto na comunicação da 

rede.  A escolha de uma destas duas alternativas dependerá das características do 

projeto, da biblioteca de componentes da NoC e da tabela de serviços.   

A Figura 4.6 apresenta um exemplo do modelo de comunicação de uma transação para 

as duas alternativas de implementação dos mecanismos QoSS.  A transação da Figura 4.6. 

é composta de três comutações nos roteadores r, r+1 e r+2.  Cada linha representa uma 

comutação de um pacote.  Os eventos de comunicação apresentados são: armazenagem 

(STO), arbitragem (ARB), roteamento (ROT), envio do flit cabeçalho (HDR) e envio dos 

flits de carga útil (PAY1, PAY2) e os eventos de segurança (S). Este modelo permite 

analisar o comportamento da rede.   
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Figura 4.6 Modelo de comunicação para as alternativas 1(a) e 2 (b), 

respectivamente de implementação dos mecanismos QoSS.  

 

A etapa de implementação seleciona os mecanismos de segurança listados na 

biblioteca de mecanismos de segurança de forma a satisfazer os requisitos de projeto 

definidos na tabela de serviços.  Para configurar a NoC são utilizados os componentes das 

bibliotecas de componentes da NoC e de mecanismos da NoC.  

 

O pacote é constituído pelo cabeçalho, carga útil é terminador.  As informações 

embutidas no cabeçalho e no terminador dependem das regras de comunicação do 

sistema (protocolo).  Diferentes mecanismos de segurança podem requisitar a adição de 

diferentes informações dos pares mestre-escravo e da rede no pacote.  A comunicação da 

NoC pode seguir um protocolo padrão ou proprietário.  Nossa metodologia pode ser 

utilizada para qualquer destas situações.  O importante é a inclusão dos parâmetros dos 

mecanismos de segurança contidos na biblioteca de mecanismos de segurança. 

   

 

4.5. QUARTA ETAPA: AVALIAÇÃO 
 

A etapa de avaliação tem como propósito a quantificação da eficácia e da eficiência
42

 

da configuração da NoC-QoSS.  A eficácia da NoC-QoSS é definida como a capacidade 

da rede intrachip em fornecer os serviços requeridos, isto é, está relacionada com a 

satisfação da funcionalidade da rede.  A eficácia da segurança é definida pela satisfação 

da política de segurança adotada. Segundo [MIR09], a eficácia da segurança pode ser 

                                                 

42
 Eficácia e eficiência são conceitos diferentes. A eficácia trata de fazer as coisas certas. Já a eficiência faz 

referência ao desempenho. A eficácia está relacionada a uma escolha e, depois, realizá-la de forma 

produtiva leva à eficiência [ADM11].  
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quantificada, por exemplo, pela porcentagem e tipo de ataques evitados no sistema.  A 

eficiência, por sua vez, está relacionada ao desempenho da NoC-QoSS.  

 

Para a realização desta etapa, são necessárias quatro informações: 

 

a) Instância da NoC-QoSS: Resultado da execução da terceira etapa 

(implementação) de nossa metodologia. 

 

b) Métricas: Um dos resultados da execução da etapa 2 de nossa metodologia 

(definição) é o estabelecimento dos objetivos a serem atingidos em termos de 

segurança e desempenho. Esta informação é utilizada para avaliar a configuração 

da NoC-QoSS.  

 

c) Geradores de ataques à NoC: Constituído por possíveis cenários de ataque ao 

SoC.  

 

d) Geradores de tráfego: Os geradores de tráfego podem ser dependentes ou 

independentes da aplicação. Estes geradores buscam capturar a informação do 

tráfego.  O tráfego da NoC consiste no conjunto de fluxos de comunicação que 

acontecem no SoC.  O tráfego pode ser descrito por 3 características: a distribuição 

topológica, a natureza e o tipo do tráfego.  A distribuição topológica é influenciada 

pela disposição dos componentes da estrutura de computação e o modo com que os 

mesmos estão fisicamente conectados à NoC.  A topologia e o algoritmo de 

roteamento da NoC impõem um caminho físico particular que define por onde o 

tráfego flui.  A natureza do tráfego depende da aplicação e está relacionada com a 

identificação de um padrão estatístico que define a forma de comunicação entre os 

diferentes componentes da estrutura de computação.  O tipo do tráfego é 

determinado pelo tipo de dados que são transmitidos através da rede.     

 

A quarta etapa de nossa metodologia utiliza os geradores de ataque e de tráfego para 

comprovar a eficácia e eficiência da rede, respectivamente.  Como resultado desta etapa 
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é quantificado um conjunto de métricas de segurança e de desempenho da NoC. Se os 

objetivos de segurança e desempenho não são satisfeitos, a quinta etapa de nossa 

metodologia deve ser realizada (otimização) com o intuito de configurar e avaliar o 

cumprimento do conjunto de objetivos de comunicação e segurança da NoC.  Neste 

trabalho utilizaremos APOLLO. APOLLO é um ambiente de simulação que permite 

a avaliação de diferentes configurações da NoC-QoSS, usando a quantificação de um 

conjunto de métricas de desempenho globais e locais, assim como a medição das 

diferentes variáveis de segurança. As métricas de segurança propostas para avaliar a 

eficácia da segurança e o desempenho das NoC-QoSS são apresentadas nas Tabelas 4.2- 

4.3.  APOLLO foi desenvolvido no ambito desta tese.  

 

 

Tabela 4.2. Métricas de segurança. 

Tipo Métrica Unidade Descrição 

Se
gu

ra
n

ça
 

Eficiência da segurança 
Transações/ciclo 

Número de transações críticas que trafegaram 
pela rede no tempo de simulação. 

Periculosidade 
Ataques 

Número de ataques detectados por roteador 

Eficácia de controle 
Adimensional 

Número de pacotes rejeitados / Número de 
pacotes maliciosos  

Eficácia da segurança 
Adimensional 

Número de ataques detectados/ Número de 
ataques gerados 

 

 

 

Tabela 4.3. Métricas de desempenho. 

Tipo 
Métrica 

Unidades Descrição 

G
lo

b
ai

s 

Latência média das transações 
Ciclos 

Tempo médio requerido para completar uma 
transação. 

Vazão média das transações 
Transações/ciclo 

Número médio de transações completadas no 
tempo de simulação. 

Área da NoC 
m

2 
Soma da área dos enlaces e a área dos roteadores. 

Potência da NoC 
mW 

Soma da potência dos enlaces e a potência dos 
roteadores. 
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Tabela 4.3. Continuação. 

Tipo 
Métrica 

Unidades Descrição 

Lo
ca

is
 

Tempo de espera média por 
roteador Ciclos 

Tempo médio gasto pelo pacote para completar o 
evento de armazenagem no buffer de entrada do 
roteador. 

Latência média do roteador R 
Ciclos 

Tempo médio gasto em completar as transações 
que são originadas em R. 

Número médio de roteadores 
Roteadores 

Número médio de roteadores percorridos para 
completar uma transação. 

Taxa de utilização por roteador 
Adimensional 

Percentagem de pacotes comutados por cada 
roteador na rede. 

Taxa de utilização do canal 
Adimensional 

Percentagem de requisições de comutação 
atendidas por cada canal do roteador no tempo 
de simulação. 

Comprimento do enlace 
m 

Distância Manhattan percorrida em cada 
transação 

 

 

4.5.1. APOLLO 

 

O ambiente APOLLO desenvolvido nesta tese é apresentado na Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Ambiente de simulação APOLLO. 
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Os componentes de APOLLO são explicados a seguir. 

1. Geradores e receptores de trafego:  

Emulam o comportamento dos blocos mestre e escravo do SoC, respectivamente. Estes 

componentes estabelecem diferentes condições de tráfego baseados em modelos que 

representam a geração e recepção de informação em um sistema de computação. Os 

geradores e receptores de tráfego podem ser independentes ou dependentes da aplicação. 

a) Os geradores independentes da aplicação criam cenários que representam um 

conjunto de condições de tráfego possíveis na rede. Neste trabalho avaliaremos os 

três aspectos do tráfego: (i) distribuição topológica, (ii) natureza do tráfego e (iii) 

classe do tráfego.  As duas primeiras são utilizadas para avaliar o desempenho da 

NoC, a terceira é utilizada na avaliação da eficácia da NoC.  A distribuição 

topológica é influenciada pela disposição dos componentes da estrutura de 

computação e o modo com que os mesmos estão fisicamente conectados à NoC.  

A natureza do tráfego depende da aplicação e está relacionada com a identificação 

de um padrão estatístico que define a forma de comunicação entre os diferentes 

componentes da estrutura de computação.  

b) Os geradores dependentes da aplicação podem ser de dois tipos: i) A partir de 

simulações de uma aplicação real são extraídas as informações sobre as 

características do tráfego na rede que são posteriormente reproduzidas mediante 

geradores de tráfego; e ii) A partir de modelos dos mestres e escravos em 

substituição aos geradores/receptores de tráfego.  

 

Os receptores de tráfego conomem os pacotes e verificam o seu correto recebimento.  

 

2. Monitores:  

 

Anotam os eventos de comunicação. Estes eventos correspondem aos identificados no 

modelo de comunicação. 

 



 

 

 

90 

 

3.   Avaliadores:  

Utilizam a informação dos monitores para quantificar um conjunto de métricas de 

desempenho e variáveis de segurança.  As métricas de desempenho são critérios usados 

para expressar de forma quantitativa o desempenho de um sistema.  As métricas são 

escolhidas segundo as especificações e requisitos do sistema, já que as informações 

medidas devem fornecer critérios que permitam realizar uma escolha da melhor instância 

(configuração definida pelos seus parâmetros) da estrutura de comunicação.  Atualmente, 

APOLLO quantifica um conjunto de 10 métricas.  Estas são divididas em: globais, que 

usam o modelo de caixa preta da rede; e locais, que usa o modelo de caixa cinza da rede.  

(Ver Tabela 4.3) 

 

4. Rede intrachip:  

As diferentes configurações da rede são implementadas utilizando um modelo SystemC-

TLM temporizado da rede [SEP06].  

 

 

4.6. QUINTA ETAPA: OTIMIZAÇÃO 
 

A etapa de otimização tem como propósito o aprimoramento da eficiência da NoC-QoSS.  

Para a realização desta etapa, são necessárias três informações: 

 

a) Resultados das métricas de desempenho: Resultado da execução da quarta 

etapa de nossa metodologia (avaliação). 

 

b) Parâmetros de configuração da NoC-QoSS: Instância da NoC que será 

otimizada.  Estes  resultam da execução da etapa 3 de nossa metodologia 

(implementação). 

 

c) Métrica global de otimização: Parâmetro de desempenho que será otimizado. 
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Neste trabalho propomos três métodos para a otimização da eficiência das NoCs-

QoSS:  

 

1. Modificação baseada em regras. 

 

2. Mapeamento dos componentes da NoC (aplicação única ou  múltiplas aplicações). 

 

3. Chaveamento híbrido. 

 

Após a modificação da NoC-QoSS, a avaliação da eficácia e da eficiência da rede deve 

ser feita.   

 

 

4.6.1. MODIFICAÇÃO BASEADA EM REGRAS 

 

O projeto da NoC é constituído de duas fases: construção e ajuste [BEN06].  Como 

resultado da fase de construção, é criada uma primeira instância da NoC-QoSS (etapa de 

implementação).  A fase de ajuste permite a modificação dos parâmetros de configuração 

da NoC resultado da primeira fase. 

 

Este método permite a transformação de uma instância homogênea da NoC em uma 

heterogênea.  Uma NoC homogênea é uma estrutura regular de aplicação geral baseada 

em topologias tipo grelha com roteadores idênticos.  Estas estruturas são simples e 

diminuem a potência dos enlaces da rede.  No entanto, as redes homogêneas podem 

apresentar latência prolongada e aumento de probabilidade de bloqueio das mensagens 

que trafegam pela NoC [OGR07].  As NoCs heterogêneas são estruturas irregulares que 

integram diferentes arquiteturas de roteador para comunicar os diferentes componentes da 

estrutura de computação.  Estas redes prometem ser uma alternativa para a obtenção de 

estruturas de comunicação mais eficientes.   
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O espaço de soluções das NoC heterogêneas é maior que o das NoC homogêneas.  

Este desafio motiva o desenvolvimento de metodologias e técnicas de projeto das NoC 

que permitam configurar de forma eficiente as redes heterogêneas [OGR09].  

 

As NoCs homogêneas são inspiradas em redes de interconexão.  Entretanto, SoCs 

podem ser heterogêneos e de aplicação específica.  Geralmente, cada um dos 

componentes da estrutura de computação de um SoC possui diferentes requisitos de 

comunicação e segurança.  Uma vez que uma configuração homogênea pode não 

satisfazer os requisitos de comunicação do SoC, uma rede heterogênea pode ser utilizada 

de forma que: (i) aproveite as características da comunicação dos diferentes componentes 

da estrutura de computação e (ii) aumente a utilização dos componentes da NoC 

[OGR09]. 

 

Nosso método é baseado em um conjunto de regras que guiam o projetista na 

configuração dos parâmetros locais da rede de forma que os objetivos de desempenho da 

NoC-QoSS sejam atingidos.  Para aplicar este método, são necessárias quatro 

informações: 

 

a) Resultados das métricas de desempenho: Resultado da quarta etapa de nossa 

metodologia (avaliação). 

 

b) Parâmetros de configuração da NoC-QoSS: Resultado da terceira etapa de 

nossa metodologia (implementação).  

c) Requisitos de comunicação: que devem ser satisfeitos pela instância da NoC 

resultante (definição). 

 

d) Critério de parada: Número de iterações de otimização que o projetista está 

disposto a realizar.   

 

As regras propõem modificações da configuração atual da NoC-QoSS e são ativadas 

segundo o valor das métricas de desempenho.  A cada iteração, é realizada uma 
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modificação da atual NoC-QoSS. As modificações são cumulativas. O método é 

apresentado na Figura 4.8. A configuração da NoC é modificada segundo três regras:  

 

 

1. Inserção de enlace. 

2. Inserção de canal virtual. 

3. Incremento do buffer na porta de saída do roteador. 

 

 

Figura 4.8.  Otimização baseada em regras. 

 

O desempenho da nova configuração é avaliado em cada iteração.  Este processo de 

refinamento é repetido até que sejam satisfeitos os requisitos de comunicação do SoC ou 

o número de iterações de otimização especificado pelo projetista seja atingido.  Quando 

não é encontrada uma configuração satisfatória da NoC, o projetista pode utilizar outra 

configuração inicial da rede para recomeçar a fase de ajuste.  Isto é repetir a etapa 3 

(implementação).   
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As regras surgiram após a análise do modelo de transação na NoC, apresentado na 

Figura 4.6. Consideramos uma rede N, constituída por um conjunto de R roteadores e um 

conjunto de L enlaces.  Cada componente da estrutura de computação é ligado a um 

roteador da NoC.  Uma transação corresponde à comunicação de um componente mestre 

(s) para um componente escravo (d). Rs e Rd são os roteadores que estão ligados  aos 

componentes mestre e escravo, respectivamente.  Por conveniência, a Tabela 4.4 

apresenta o resumo da notação usada neste método. 

 

Tabela 4.4.  Notações usadas no método regra. 

Símbolo Descrição 

NR Número de roteadores desde Rs até Rd. 

Dj Atraso no roteador j. 

LTs Latência média das transações originadas no roteador s.  

Ms Tempo de comutação do roteador s. 

ρC Taxa de utilização do canal. 

ρR Taxa de utilização do roteador  

PFC Probabilidade de que o canal esteja livre. 

PBC Probabilidade de que o canal esteja ocupado. 

PFR Probabilidade de que o roteador esteja livre. 

PBR Probabilidade de que o roteador esteja ocupado. 

Rd Roteador ligado ao componente escravo. 

Rs Roteador ligado ao componente mestre. 

tARB Tempo de execução do algoritmo de arbitragem. 

tATO Tempo de armazenagem do pacote no buffer. 

tPAC Tempo gasto na transferência do pacote. 

 

 

Os tempos médios gastos nos eventos de armazenagem (STO) e de arbitragem (ARB) 

podem ser definidos pela Equação 4.1 e 4.2, respectivamente.  O tempo gasto pelo 

roteamento (ROT) é constante e depende do algoritmo de roteamento da NoC. 

 

                                                                          Equação 4.1 

 

                                                           Equação 4.2 

 

Onde as probabilidades PBC=ρC e PBR=ρR. O valor de LTS é definido na Equação 4.3. 

  

                                                                        Equação 4.3 
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Ms é definido na Equação 4.4 pelo tempo gasto nos eventos de comutação no roteador. 

Dj, na Equação 4.5, é a soma do tempo gasto para realizar os eventos STO, ARB e ROT 

ao longo do caminho na NoC entre o mestre e o escravo. 

 

                                                                 Equação 4.4 

     

                                                                               Equação 4.5 

 

As regras propostas visam a redução dos tempos envolvidos na transferência do 

pacote. 

 

1. Inserção de enlace: Reduz a latência pela redução do número de roteadores 

necessários para completar uma transação (menos comutações).  Esta modificação, 

por sua vez, incrementa a vazão da rede [SEP07].  A área da rede também se 

incrementa devido aos enlaces, portos extras e modificações na arbitragem e 

roteamento.  O consumo de potência diminui, uma vez que a dissipação extra dos 

novos enlaces é compensada pelo decremento no consumo de potência dos roteadores 

que são evitados no novo percurso para completar a transação. 

 

2. Inserção de canal virtual: O canal virtual associa a cada canal físico múltiplos 

buffers, desacoplando os recursos de armazenagem e transmissão [DAL90].  O canal 

virtual reduz a latência da rede, uma vez que diminui o tempo de espera no roteador 

(diminui o tempo de STO na Figura 4.6) [SEP07].  A vazão aumenta devido ao 

incremento de número de pacotes transferidos na rede.  A área e consumo de potência 

da rede aumentam como consequência da inserção de buffers na rede e das 

modificações no controle de fluxo. 

   

3. Incremento do buffer na porta de saída do roteador: O buffer na porta de saída 

do roteador permite a comutação de novos pacotes enquanto o pacote, previamente 

roteado, espera pela utilização do roteador vizinho.  Esta modificação reduz a latência 

da rede, uma vez que aumenta a probabilidade do roteador estar disponível, 
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diminuindo o tempo de espera do pacote (diminui o tempo de STO na Figura 4.6) 

[SEP07].  Aumenta a vazão da rede, uma vez que o número de pacotes transferidos na 

rede é maior e aumenta a área da rede e o consumo de potência pela inserção de 

buffers.   

 

A potência da NoC (PNoC) é determinada pela Equação 4.6 como a soma dos valores 

da potência dos enlaces (PLi) e a dos roteadores (PRi).  PLi e PRi são proporcionais às taxas 

de utilização dos canais e dos roteadores, respectivamente. 

 

                                                                                            Equação 4.6 

 

Para decidir qual das três regras deve ser aplicada, em cada ciclo de otimização as 

métricas de desempenho da configuração são avaliadas.  O pior valor entre NR (número 

de roteadores entre a fonte e destino da comunicação, hop distance), STOj (tempo de 

armazenagem) e ARBj (tempo de arbitragem) decide qual modificação é realizada.  O 

algoritmo da Figura 4.9 apresenta a escolha da regra aplicada no roteador Rs que 

apresentou o pior valor de latência LTS.  Estes valores são obtidos a partir da 

quantificação das métricas na quarta etapa de nossa metodologia.  Segundo os nossos 

resultados reportados em [SEP07], a adoção deste método permite a melhora da 

eficiência da NoC em termos de latência em até 63,4%, após 5 iterações.  

 

 

Se a latência não satisfaz o desempenho 

   Escolha Rs que apresente o pior valor LTS 

       Analise LTS 

           Caso pior parâmetro do LTS é 

               Se NR: Inserção de enlace entre Rs e Rd, cuja frequência de comunicação é máxima. 

               Se STOj: Inserção de canal virtual em Rj no canal mais usado por Rs. 

               Se ARBj: Incremento do buffer na porta de saída do roteador em Rj na porta de                 

                               saída mais usado por Rs. 

    Avalie a nova configuração da NoC. 

Figura 4.9. Algoritmo de decisão da regra. 
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Note que este método somente modifica os parâmetros locais da NoC. Quando a 

utilização deste método não resulta em uma melhora significativa na eficiência da NoC, o 

projetista pode decidir entre escolher outra configuração da NoC-QoSS (repetir a etapa 

3: implementação) ou utilizar o Método 2. 

 

 

4.6.2. MAPEAMENTO DOS COMPONENTES DA NoC 

 

O mapeamento dos componentes consiste em estabelecer a ligação entre os diferentes 

componentes das estruturas de computação e comunicação.  O mapeamento é 

considerado um problema NP-hard [GAR79], onde o espaço de busca cresce de forma 

fatorial segundo o número de componentes da estrutura de computação. 

 

Trabalhos prévios utilizam heurísticas para definir mapeamentos que otimizem uma 

única métrica: potência ou latência.  Segundo [JEN07], a otimização de uma única 

métrica pode ser desfavorável, uma vez que a instância da NoC resultante pode ser 

inapropriada, ou mesmo proibitiva, para outra métrica importante no projeto da rede.  

Para superar esta limitação, foram propostos algoritmos multi-objetivo.  Este tipo de 

algoritmo encontra um conjunto de alternativas de mapeamento.  Algoritmos multi-

objetivo genéticos e branch-and-bound são utilizados em [JEN07] e [ASC05] para 

encontrar o mapeamento que minimiza de forma simultânea a latência e o consumo de 

potência.          

 

Os algoritmos genéticos mostram ser superiores àqueles do tipo branch-and-bound, 

porém, a pressão da seleção nos algoritmos genéticos pode reduzir a detecção do número 

de mínimos locais [DEB99].  Resultados anteriores mostraram a habilidade dos 

algoritmos baseados nos princípios do sistema imune (AIS do inglês artificial immune 

systems) na exploração minuciosa do espaço de soluções, superando os algoritmos 

genéticos tanto em velocidade de convergência como na diversidade de soluções 

[DEB99], [KIN00].      
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O método 2 proposto em nosso trabalho utiliza MAIA (Multi-objective Adaptive 

Immune Algorithn), um algoritmo evolutivo, descrito em C++, que utiliza os princípios 

do sistema imune para realizar o mapeamento dos componentes da estrutura de 

computação do SoC na rede intrachip. MAIA permite realizar o mapeamento de um 

conjunto de IPs de um SoC que utiliza uma NoC como estrutura de comunicação.  As 

melhores topologias são testadas no framework APOLLO [SEP06].  

 

O sistema imune (SI) de um organismo é constituído por um conjunto de mecanismos 

que protegem o organismo contra um número ilimitado de atacantes biológicos 

(antígenos), como microorganismos, parasitas e vírus [KIN00].  O sistema imune possui 

duas linhas de defesa: 1) inato, que utiliza substâncias químicas e glóbulos brancos; e 2) 

adaptativo, que cria um conjunto de anticorpos capazes de reconhecer
43

 o antígeno que 

não foi eliminado pelo SI inato. O SI adaptativo utiliza os seguintes mecanismos: 

reconhecimento de padrões, seleção clonal, supressão clonal, maturação, aprendizagem e 

memória.  Para executar MAIA são necessárias as seguintes informações: 

 

a) Resultado da síntese da computação: Define o conjunto de módulos IP da 

estrutura de computação.  

 

b) Instância da NoC-QoSS:  Resultado da execução da terceira etapa 

(implementação) de nossa metodologia. 

 

c) Funções objetivo: que permitem a otimização das métricas. 

 

d) População: Número de alternativas de mapeamento avaliadas por iteração. 

 

e) Probabilidade de mutação: Utilizada na construção de novas alternativas de 

mapeamento. 

 

                                                 
43

 Isto é, alta afinidade entre o antígeno e anticorpo. 
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f) Critério de parada: Critério usado para parar a busca de alternativas de 

mapeamento. 

Durante a execução de MAIA, diferentes soluções de mapeamento são criadas e 

avaliadas.  O algoritmo permite, mediante um conjunto de métricas, comparar várias 

soluções de mapeamento na NoC.  As metáforas utilizadas do sistema imune biológico 

são apresentadas na Tabela 4.5. 

 

 

Tabela 4.5.  Metáforas utilizadas do sistema imune biológico. 

Sistema Imune Mapeamento 

Antígeno Característica da aplicação. 

Anticorpo Soluções de mapeamento da NoC. 

Afinidade Calculo das funções objetivo. 

Seleção clonal 
Classificação e modificação dos mapeamentos segundo 
resultados das funções objetivo. 

Mutação Operação aleatória dos mapeamentos da NoC.  

Aprendizagem e memória Conjunto das melhores soluções de mapeamento. 

Supressão clonal Eliminação dos mapeamentos não satisfatórios. 

 

 

O algoritmo MAIA é apresentado na Figura 4.10. As etapas de MAIA são explicadas a 

seguir:  

 

O antígeno (Ag) codifica as características da aplicação (quantidade e conexão entre 

os IPs e o seu volume de comunicação).  Já, os anticorpos (Ab) representam as soluções 

de mapeamento dos componentes da estrutura de computação na rede.  No algoritmo 

MAIA, o conjunto de mapeamentos iniciais (população inicial) é constituído por 

mapeamentos aleatórios e sugestões do projetista. 

 

O calculo das funções objetivo quantifica o valor das métricas que buscam ser 

otimizadas.  O valor das funções objetivo é utilizado para classificar os mapeamentos. A 

classificação é baseada no resultado da soma ponderada dos resultados das funções 

objetivo (EVAi). Ver Equação 4.7.  Os pesos da Equação 4.7 (wi) são fornecidos pelo 

projetista. 
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Figura 4.10. Algoritmo MAIA. 

 

 

 

EVAi = wi . Objetivo i                                                    Equação 4.7 

 

Do conjunto inicial de mapeamentos, os melhores mapeamentos prosseguem para a 

seleção clonal.  O restante entrará no processo de qualificação dos anticorpos (no lado 

direito do algoritmo).  A seleção clonal é constituída pelas seguintes tarefas : 

 Clonar: As soluções de mapeamento são copiadas. A solução de mapeamento 

original é armazenada na Memória enquanto que as cópias são modificadas no 

bloco Mutar. 
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 Memória: Armazena as melhores soluções de mapeamento (também 

denominadas de conjunto de Pareto).  Este conjunto é continuamente avaliado e 

classificado.   

 Classificação: Organiza os mapeamentos segundo o valor das funções objetivo. 

 Seleção: As melhores soluções são mantidas na memória.  As soluções 

descartadas são enviadas ao bloco apoptose. 

 Apoptose: Elimina as soluções de mapeamento. 

 Mutar: Modifica as soluções de mapeamento mediante dois operadores: 

deslocamento e mutação de ponto.  O deslocamento permite que os componentes 

de computação do SoC sejam mudados N posições com respeito aos roteadores da 

NoC. O deslocamento é aplicado a uma solução de mapeamento.  Na Figura 4.11 

o mapeamento M1 é deslocado duas posições.  O resultado é o mapeamento M2.  

A mutação de ponto permite a permutação de posição de dois componentes da 

estrutura de computação na rede.  A Figura 4.12 apresenta a permutação dos IPs 2 

e 6. O resultado é o mapeamento M2. 

A etapa de qualificação dos anticorpos avalia a similaridade das soluções de 

mapeamento.  Este é um ponto essencial na execução de um algoritmo baseado em 

sistema imune e faz parte da vantagem deste tipo de algoritmo sobre os algoritmos 

genéticos.   

 

Figura 4.11. Deslocamento do mapeamento. 
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Figura 4.12.  Mutação de ponto do mapeamento. 

 

A função de qualificação de cada mapeamento (Qi), na Equação 4.8, corresponde à 

divisão entre o resultado da sua função EVA (Equação 4.7) com a similaridade (SIM), na 

Equação 4.9. 

                                                                                             Equação 4.8 

                                       

                                                                                         Equação 4.9 

 

Nab é o número de soluções de mapeamento que entraram no bloco de qualificação e 

dij corresponde à distância euclidiana entre duas soluções.  O valor de Qi é utilizado para 

determinar a probabilidade de uma solução de mapeamento ser escolhida para formar 

parte da seguinte população de soluções avaliadas na seguinte iteração do algoritmo. 

 

A seguinte etapa no algoritmo é a construção de nova população.  Para criar a nova 

população são utilizados os clones mudados das soluções e as soluções rejeitadas.  Nesta 

etapa são selecionados os mapeamentos que serão modificados, assim como o operador 

que será aplicado ao mapeamento (deslocamento, mutação de ponto ou cruzamento).  O 

deslocamento e mutação de ponto são apresentados nas Figuras 4.11-4.12. 

 

O cruzamento, apresentado na Figura 4.13, combina duas soluções de mapeamento.  
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Figura 4.13. Cruzamento entre soluções de mapeamento. 

 

 

O critério de parada corresponde a um número de iterações estabelecidas pelo 

projetista.  Em MAIA este critério pode ser determinado pelo projetista ou pelo critério 

usado em [HU03] que para a execução do algoritmo quando não é esperada uma 

otimização significativa na iteração seguinte.   

 

 

M2AIA 

 

MAIA também pode ser utilizado em sistemas de múltiplas aplicações.  Este tipo de 

sistemas é a tendência dos atuais sistemas eletrônicos, os quais são capazes de integrar 

múltiplas aplicações num mesmo dispositivo.  Plataformas como os MPSoCs são 

passiveis de atualização, permitem implementar múltiplas aplicações, reduzindo assim o 

custo e tempo de desenvolvimento. 

 

M2AIA é uma versão da MAIA que permite o mapeamento dos componentes IP para 

sistemas de múltiplas aplicações. A Figura 4.14. apresenta o diagrama de blocos de 
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M2AIA. Da mesma forma que MAIA, M2AIA analisa as características das aplicações 

descritas sob a forma de APCGs. Como resultado, M2AIA gera o pior APCG (P-APCG), 

onde para cada fluxo de comunicação entre qualquer par de IPs, os requisitos mais 

estritos entre todas as aplicações do sistema são selecionados. A Figura 4.15 apresenta 

um exemplo da construção do P-APCG para um sistema com 6 IPs e 2 aplicações. 

 

 

 

 
Figura 4.14. Diagrama de blocos de M2AIA. 

 

 

O P-APCG é utilizado como a entrada do algoritmo MAIA.  Como resultado é obtido 

um conjunto de soluções de mapeamento dos componentes IP na NoC (conjunto de 

Pareto) que satisfazem os requisitos de todas as aplicações e que otimizam os índices de 

potência e latência.  
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Figura 4.15 Geração do pior APCG (P-APCG). 

 

 

 

4.6.3.  CHAVEAMENTO HÍBRIDO 

 

Segundo o reporte de ataques aos sistemas embarcados [CSI10], o ataque via software 

mais comum e perigoso aos sistemas embarcados é a negação do serviço ou DoS (do 

inglês Denial-of-Service).  O ataque DoS é definido como qualquer tentativa de degradar 

o desempenho do sistema [LAH01] [OGR05].  Os recursos compartilhados do SoC 

podem ser alvo de intrusos cujo propósito é comprometer a funcionalidade do sistema.  

Este ataque pode ser executado por meio do abuso dos direitos de comunicação de um IP 

autorizado o qual pode gerar um tráfego tal, que provoque contenção e evite que a 

entrega da informação crítica por parte da NoC [KOC04]. 

 

A NoC pode ser utilizada para evitar os ataques DoS ao SoC e garantir a satisfação dos 

requisitos do sistema.  O tráfego do sistema é composto por diferentes fluxos de 

comunicação, isto é, pelo conjunto de transações entre cada par de IPs do SoC. Os fluxos 

de comunicação são caracterizados por três parâmetros: 
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1) Par mestre-escravo de IPs, isto é iniciador e alvo da comunicação (par mestre-

escravo). 

 

2) Natureza, determinada pela distribuição estatística que descreve a comunicação 

(Poisson, LRD). 

 

3) Tipo, que define a classe de informação transmitida (crítica-não crítica).  

 

Nos sistemas que transmitem informação crítica é importante garantir a sua oportuna e 

correta entrega. Portanto, a NoC deve integrar um mecanismo que garanta que os fluxos 

críticos serão entregues.  O projeto da NoC requer a especificação de um grande número 

de parâmetros.  Neste método de otimização propomos a utilização do parâmetro de 

técnica de chaveamento para fornecer a segurança do sistema e evitar ataques DoS. 

 

A técnica de chaveamento gerencia a comunicação da informação através da NoC. 

Existem duas alternativas para implementar a técnica de chaveamento:  1) chaveamento 

por pacote e 2) chaveamento por circuito.  Estas técnicas são explicadas na seção anexo 

A deste texto.  O leitor também pode consultar as seguintes referências [FLI10] [MIC06] 

[KIM10]. 

 

O chaveamento hibrido combina o chaveamento por pacote e por circuito. A eficiente 

utilização dos recursos do chaveamento por pacote é empregada para a comutação dos 

pacotes não críticos e para antecipar as decisões de roteamento e comutação dos pacotes 

críticos.  O chaveamento por circuito é utilizado para realizar a rápida e oportuna 

transferência de informação crítica na rede. Porém, neste chaveamento não é causada 

contenção aos outros fluxos de comunicação, uma vez que os recursos reservados não são 

bloqueados. A operação da técnica híbrida de chaveamento é apresentada na Figura 4.16.  
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Figura 4.16.  Técnica de chaveamento híbrida. 

 

 

Uma vez que o componente da estrutura de computação gera a mensagem, esta é 

classificada em informação crítica ou não crítica.  A classificação é realizada segundo a 

política de segurança do sistema.  A informação não crítica transita pela rede sob a forma 

de pacotes (o chaveamento por pacotes é empregado).  Já, a transferência da informação 

crítica requer a execução de 5 tarefas:  

 

1) Inserção do pacote dourado: Esta tarefa é desenvolvida pela interface da NoC. O 

pacote dourado é um pacote especial composto pela tripla (Mc, Sc, ID). Onde Mc 

e a fonte da comunicação, Sc é o destino e ID é o número da identificação da 

transação crítica. 
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2) Adição da identificação ID de armazenagem: Permite a identificação de cada 

pacote dourado. A ID é determinada pelo roteador mestre, isto é, pelo roteador 

que está diretamente ligado ao componente da estrutura de computação que inicia 

a comunicação (adição de ID).  Nos outros roteadores pelos quais trafega este 

pacote, o campo ID é intocável (armazenagem do ID).  Cada roteador mestre da 

rede tem seu próprio intervalo de possíveis IDs. Isto permite que cada ID seja 

único na NoC.  Quando um pacote dourado chega a um dos roteadores, este é 

armazenado sem precisar interromper a comutação do roteador.  

 

3) Execução do algoritmo de roteamento: Determina a porta de saída do roteador 

que deve ser utilizada para comutar o pacote dourado. O resultado é armazenado 

junto com o ID do pacote dourado num buffer dentro do roteador.  

 

4) Propagação do pacote dourado: Realiza a comutação do pacote dourado segundo 

a porta de saída determinada pelo algoritmo de roteamento. 

 

5) Chaveamento por circuito: Quando o pacote dourado chega até o roteador 

destino, isto é o roteador ligado ao componente da estrutura de computação alvo 

da comunicação, um sinal de reconhecimento é gerado.  Esta sinal transmite o ID 

do pacote dourado na NoC. Os roteadores que armazenam este ID interrompem a 

sua operação de forma que permitem a transferência da informação crítica. A 

informação crítica atinge o alvo da comunicação de forma imediata, uma vez que 

a arbitragem e o roteamento foram feitas de forma antecipada para este tipo de 

fluxos pelo pacote dourado.  Um código finalizador é anexado à informação 

crítica de forma que sejam liberados os recursos assim que este código seja 

comutado pelo roteador.  

 

A técnica de chaveamento híbrida é uma alternativa eficiente para sistemas que 

combinam diferentes tipos de tráfego (crítico e não crítico). Sua utilização evita também 

ataques do tipo DoS, uma vez que garante a entrega oportuna dos pacotes críticos,  ao 

tempo reduz a latência da rede intrachip e a potência total dissipada. 
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4.7.  DISCUSSÃO 

 

A implementação da segurança de um sistema computacional está estreitamente 

relacionada ao conjunto de ameaças e possíveis ataques dos quais o sistema pode ser 

alvo.  Este é a base da política de segurança, a qual define os limites da segurança.  

   

Neste capítulo apresentamos a metodologia proposta para a integração da segurança ao 

longo do fluxo de projeto das redes intrachip.  Como resultado é obtida uma 

configuração da NoC-QoSS que satisfaz os requisitos de segurança e desempenho do 

sistema.  O conjunto de etapas envolvidas nesta metodologia pretende integrar o conceito 

de segurança ao já consolidado fluxo de projeto da rede intrachip.  A metodologia é 

composta de 5 etapas: identificação, definição, implementação, avaliação e otimização.  

Cada uma destas etapas é um refinamento da etapa anterior. As decisões tomadas 

afetaram a configuração final da rede.  

 

1) Identificação: Identifica o conjunto de transações críticas. 

 

2) Definição:  Estabelece as metas em termos de segurança e desempenho que a 

configuração final da NoC deve atingir. 

 

3) Implementação:  Estabelece o valor dos parâmetros da NoC-QoSS. Nesta etapa 

são integrados os mecanismos de segurança na interface ou no roteador da NoC.  

 

4) Avaliação: Utiliza um ambiente de simulação que permite verificar que a 

configuração da NoC-QoSS atinge as metas de segurança e desempenho.  Este 

ambiente utiliza um conjunto de cenários de tráfego e ataque e anota os eventos 

de comunicação da rede. 

 

5) Otimização: Permite que algum dos índices de desempenho seja aprimorado.  
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CAPÍTULO 5.  

 

ESTUDO DE CASO 1: SEGURANÇA ESTÁTICA DA NOC 

 

Neste capítulo descrevemos o sistema utilizado para ilustrar de forma 

didática a integração da segurança na rede intrachip (NoC) do Sistema-

sobre-silicio (SoC) aplicando a nossa metodologia, consistente em 5 

etapas: identificação, definição, implementação, avaliação e otimização. 

O estudo de caso foi selecionado de forma que represente uma ampla 

variedade de sistemas. Porém note que a nossa proposta pode ser 

aplicada a casos mais específicos. 

 

 

 

5.1.  DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Nosso estudo de caso consiste numa aplicação fictícia que integra um total de 32 tarefas. 

Ao longo do fluxo de projeto do SoC estas tarefas são mapeadas em 16 componentes IPs
44

, 

que constituem a estrutura de computação do SoC de nosso exemplo.  Os projetistas do SoC 

decidiram que estes componentes IP se comunicam através de uma NoC.  A nossa 

aplicação realiza tarefas críticas e manipula informação que requer serviços de segurança 

(autenticação e controle de acesso
45

) e desempenho (latência). 

 

As 32 tarefas da aplicação são mapeadas nos 16 componentes IPs de forma que todos os 

componentes ligados à NoC são capazes de armazenar e ou processar informação crítica 

(todos os 16 IPs requerem de serviços de segurança)
46

. Além disto, cada um destes 

componentes pode atuar como mestre ou escravo da comunicação, isto é, pode iniciar ou 

ser o alvo da comunicação. 

                                                 
44

  Este número de IPs foi escolhido aleatóriamente. Existem diversos critérios para realizar este mapeamento 

da funcionalidade no sistema.   
45

 Estes serviços foram escolhidos como exemplo, uma vez que segundo [KOC04] são os mais naturais à 

estrutura de comunicação. Porém, atualmente a implementação dos outros serviços é objeto de pesquisa do 

grupo GSEIS.  
46

 Atualmente técnicas como a virtualização da segurança, que permitem emular a técnica de caixa de areia 

(ver seção 3.3), são capazes de integrar a informação crítica num conjunto restrito de componentes IPs do 

SoC. Isto é, somente alguns IPs precisariam de serviços de segurança. Porém, o nosso estudo de caso visa a 

integração da segurança em plataformas gerais (como MPSoCs) e busca apresentar o cenário mais desafiante 

possível na implementação da segurança.  
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Para implementar a segurança do sistema os projetistas decidiram que utilizariam a 

NoC.   

  

O sistema é regulado por uma política de segurança estática, isto é, não muda ao longo 

da execução da aplicação ou do tempo de vida do sistema.  Este tipo de segurança é o 

considerado na maioria dos sistemas eletrônicos atuais, os quais são projetados 

especificamente para satisfazer uma aplicação [AGA07].  

 

O sistema proposto como estudo de caso é apresentado na Figura 5.1. As cinco setas 

localizadas junto a cada IP correspondem às dimensões do QoSS e servem para chamar a 

atenção ao leitor sobre a possibilidade de que cada componente IP pode possuir diferentes 

características de desempenho e segurança (taxa de perda-T, vazão-V, latência-L, jitter-J, 

segurança-S). Estes requisitos devem ser atingidos pela configuração da rede intrachip 

resultante.   

 

Figura 5.1. Sistema proposto como estudo de caso. 

 

 

A descrição de cada uma das 5 etapas da metodologia é apresentada no Capítulo 4.  

Neste capítulo, o projeto da NoC-QoSS é realizado passo a passo seguindo a nossa 

metodologia.  Algumas das tarefas são realizadas manualmente pelo projetista, enquanto 

que em outras são usadas ferramentas automáticas.   
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5.2.  IDENTIFICAÇÃO 
 

A Tabela 5.1 sumariza os requisitos e os resultados da execução da primeira etapa de nossa 

metodologia para a inclusão de segurança. Nas seções 5.2.1 – 5.2.3 são apresentadas os 

valores referentes ao nosso estudo de caso e o resultado da tarefa de projeto identificação. 

 

Tabela 5.1.  Características da etapa de identificação 

Objetivo  Classificação das transações em críticas e não críticas  

Informações necessárias  Modelo comportamental do sistema 

 Política de segurança do sistema 

Resultado  SAG_task (Security Application Graph) 

 

 

 

5.2.1.  MODELO COMPORTAMENTAL DO SISTEMA 

 

O modelo comportamental do sistema representa a funcionalidade do sistema como um 

conjunto de tarefas que interatuam entre si para cumprir com um objetivo. Aqui 

representamos o modelo comportamental a partir de um grafo cujos vértices são as tarefas e 

as setas representam os canais sob os quais existe um fluxo de variáveis.  A transação nesta 

etapa é representada como a transferência de variáveis entre as diferentes tarefas.  A Figura 

5.2 apresenta o modelo comportamental de nosso estudo de caso.  Este é composto de 32 

tarefas.  Cada uma das setas é caracterizada pela listagem das variáveis transferidas.  

 

Figura 5.2. Modelo comportamental 32 tarefas. 
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5.2.2. POLÍTICA DE SEGURANÇA DO SISTEMA 

 

A política de segurança define as regras de segurança do sistema. Para definir este conjunto 

de regras é preciso estabelecer um marco de referência que defina as possíveis ameaças ao 

sistema.  Neste marco é estabelecido o alcance de segurança do sistema, isto é, sob quais 

condições é considerado que o sistema é seguro.  Criar um sistema totalmente seguro é 

impossível, mas é possível garantir esta segurança dentro do marco de segurança.  Esta 

tarefa é realizada pelo projetista, numa etapa prévia à nossa metodologia.  A definição da 

política de segurança utiliza a especificação do sistema, a análise do ambiente de operação 

do sistema e uma taxonomia de ataque.  Como resultado da análise da especificação e da 

guia da taxonomia de ataques, a política de segurança resultante é apresentada na Tabela 

5.2. 

A política de segurança lista as 32 tarefas que compõem o sistema e define para cada 

tarefa o conjunto de direitos sobre as demais tarefas do sistema, assim como as condições 

para a sua interação.  Foram definidos 4 categorias que caracterizam a segurança do sistema 

(sempre. quase sempre, as vezes e nunca) que representam a percentagem da necessidade 

do serviço de segurança na transação.  Estas categorias correspondem a 100%, 99%-60%, 

59%-1% e 0% respectivamente.  

 

 

5.2.3. SAG_TASK 

 

O SAG_TASK é gerado a partir da análise da política de segurança é o modelo 

comportamental do sistema.  Por médio da política de segurança é possível identificar no 

modelo comportamental as transações críticas. Na Figura 5.3 é apresentado o SAG_TASK.  

As linhas vermelhas grossas indicam os canais que transferem as variáveis críticas do 

sistema.  Em nossa aplicação existem 19 canais que transmitem informações críticas e que 

necessitam da implementação de algum grau de segurança. 
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Tabela 5.2.  Política de segurança do sistema. 

 
Tarefa  Quem  

Info 
crítica 

Transações permitidas (Direitos) 

Sob quais 
condições 

Verificar Acesso Verificar Origem 

Leitura Escrita 

Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast Usuário Root 

1 4 x X   X     X      Quase sempre Quase sempre 

2 

3                   Quase sempre Quase sempre 

17 x X       X X      Quase sempre Quase sempre 

26 x X    X     X      Quase sempre Quase sempre 

27                   Quase sempre Quase sempre 

3 

2                   Quase sempre Quase sempre 

11                   Quase sempre Quase sempre 

12 x X   X     X      Quase sempre Quase sempre 

4 

1 x X   X     X      Quase sempre Quase sempre 

5 x                 Quase sempre Quase sempre 

9                   Às vezes Às vezes 

5 
4 x                 Quase sempre Quase sempre 

9                   Às vezes Às vezes 

6 

7                   Sempre Nunca 

14 x                 Sempre Nunca 

19 x                 Sempre Nunca 

20 x                 Sempre Nunca 

7 6                   Sempre Nunca 

8 9                   Nunca Às vezes 

9 

4 x                 Nunca Às vezes 

5                   Nunca Às vezes 

8                   Nunca Às vezes 

10                   Nunca Às vezes 

22 x                 Nunca Às vezes 

10 9                   Nunca Às vezes 

11 

3                   Quase sempre Quase sempre 

12                   Quase sempre Quase sempre 

15                   Quase sempre Quase sempre 
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Tabela 5.2 Continuação. 

Tarefa Quem 
 
 

Info 
crítica 

 

Transações permitidas (Direitos) 

Sob quais 
condições 

Verificar Acesso Verificar Origem 

Leitura Escrita 

Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast Usuário Root 

12 

3 x x   x     x  x   Quase sempre Quase sempre 

11   x      x     x    Quase sempre Quase sempre 

15 x x      x      x   Quase sempre Quase sempre 

13 
20 x x     x     x   Sempre Nunca 

29 x x      x     x    Sempre Nunca 

14 6 x x   x       x   Sempre Sempre 

15 
11     x x          X Nunca Quase sempre 

12 x    x  x        x   Nunca Quase sempre 

16     x x       x    Nunca Quase sempre 

16 15     x x       x   Nunca Quase sempre 

17 

2 x x       x x x   Quase sempre Nunca 

18       x         x  Quase sempre Nunca 

23               x   Quase sempre Nunca 

18 

17   x         x     Quase sempre Nunca 

20 x x          x      Quase sempre Nunca 

25 x x         x     Quase sempre Nunca 

19 

6 x x         x     Nunca Quase sempre 

22 x   x       x      Nunca Quase sempre 

24 x   x        x   x Nunca Quase sempre 

20 

6 x x    x     x   Sempre Sempre 

13 x x    x          Sempre Sempre 

18 x   x    x         Sempre Sempre 

29 x   x   x         Sempre Sempre 

21 22   x     x          Quase sempre Quase sempre 

22 

9 x x      x         Quase sempre Quase sempre 

19 x x               Quase sempre Quase sempre 

21   x               Quase sempre Quase sempre 

23 17   x                Sempre Nunca 
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Tabela 5.2 Continuação. 

Tarefa Quem 
Info 

Crítica 

Transações permitidas (Direitos) 

Sob quais 
condições 

Verificar Acesso Verificar origem 

Leitura Escrita 

Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast Usuário Root 

23 24  x        Sempre Nunca 

24 

19 x x     x         Sempre Nunca 

23   x      x          Sempre Nunca 

25   x     x         Sempre Nunca 

25 

18 x  x   x         Sempre Nunca 

24   x     x          Sempre Nunca 

26 

2 x  x x    X      Quase sempre Nunca 

27   x      x         Quase sempre Nunca 

27 

2   x   x           Quase sempre Nunca 

26    x x            Quase sempre Nunca 

28 29     x  x           Nunca Às vezes 

29 

13 x   x x       x  Nunca Às vezes 

20 x   x x         x Nunca Às vezes 

28     x  x       x  Nunca Às vezes 

31 x  x x         Nunca Às vezes 

30 31   x    x          Nunca Quase sempre 

31 

29 x x   x       x  Nunca Quase sempre 

32   x   x           Nunca Quase sempre 

30   x    x            Nunca Quase sempre 

32 31   x   x           Nunca Quase sempre 
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Figura 5.3.  SAG_TASK do estudo de caso. 

  

 

5.3 .  DEFINIÇÃO 
 

A Tabela 5.3 apresenta os requisitos necessários para a realização da segunda etapa de 

nossa metodologia para a inclusão de segurança. Nas seções 5.3.1 – 5.3.4 são apresentadas 

as informações utilizadas e os resultados da etapa definição.  

 

Tabela 5.3. Características da etapa de definição. 

Objetivo 
Estabelecimento de metas a serem atingidas em termos de segurança e 
desempenho do sistema  

Informações necessárias Componentes da estrutura de computação 

 Política de segurança do sistema 

 SAG_task (Security Application Graph) 

Resultado  SAG_IP 

 Tabela de serviços 

 

 

5.3.1. COMPONENTES DA ESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO 

 

Em nosso estudo de caso a estrutura de computação do SoC é constituída por 16 

componentes IP.  As 32 tarefas que compõem a nossa aplicação são mapeadas nestes 16 

IPs. O resultado deste mapeamento realizado pelo projetista é apresentado na Figura 5.4. 
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Figura 5.4.  Mapeamento das tarefas nos IPs do SoC. 

 

5.3.2.  POLITICA DE SEGURANÇA DO SISTEMA 

 

A política de segurança é a mesma descrita na seção 5.2.2. 

 

5.3.3. SAG_TASK 

 

O SAG_TASK é o resultado da execução da primeira tarefa de projeto Identificação, 

apresentado na seção 5.2.3. 

 

5.3.4. SAG_IP 

 

A construção deste grafo resulta da inclusão das características de segurança no sistema 

mapeado nos componentes da estrutura de computação. A Figura 5.5 apresenta o SAG_IP, 

resultado do mapeamento das 32 tarefas nos 16 componentes IP da estrutura de computação 

do SoC. As setas vermelhas indicam as transações críticas, isto é, que requerem de serviços 

de segurança. Note que em nosso exemplo, todas as transações entre diferentes IPs 

requerem de serviços de segurança.  Algumas das transações críticas identificadas no 

SAG_TASK podem ser mapeadas ao interior de um mesmo IP, como é o caso das 

transações entre as tarefas 4 e 5 do IP 2 na Figura 5.5. Este caso foge do escopo de nosso 

trabalho, uma vez que a segurança implementada na NoC abrange unicamente aquelas 
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transações entre diferentes IP e que requerem a utilização da estrutura de comunicação do 

SoC para transferir a informação.  

 

 
Figura 5.5. SAG-IP do estudo de caso. 

 

 

5.3.5.  TABELA DE SERVIÇOS 

 

A Tabela 5.4. apresenta o conjunto de serviços requeridos pelas diferentes transações que 

ocorrem no sistema. Esta tabela surgiu a partir da análise da especificação e dos 

componentes da estrutura de computação.  Em nosso exemplo, dos quatro possíveis 

serviços de desempenho (latência, vazão, taxa de perda e jitter), o sistema precisa fornecer 

unicamente o serviço de desempenho de latência à aplicação. O projetista decidiu utilizar 

três diferentes níveis para os serviços de desempenho: Melhor esforço, diferenciado e 

garantido, onde o garantido satisfaz o requisito de desempenho sob qualquer condição.  

 

Após a análise da especificação do sistema e a política de segurança, o projetista 

identificou que o sistema precisa fornecer unicamente os serviços de controle de acesso e 

autenticação. O projetista também decidiu que cada um destes serviços, 4 níveis de 

segurança diferentes devem ser implementados, desde o nível 0, sem segurança, até o nível 

3, máximo nível de segurança. 
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Tabela 5.4. Tabela de serviços do estudo de caso. 

Mestre Escravo 

Leitura Escrita 

QoS Segurança 

Taxa 
de 

perda Jitter Vazão  Latência 
Controle 
acesso Autenticação C.A + A Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast 

IP1 

IP2 X   X     X        Dif.     

Nível 2 
IP5 X   X     X              

IP9 X       X X              

IP14 X    X     X              

IP2 
IP1 X   X                    Nível 2 

IP4 X   X          Gar.     Nível 1     

IP3 

IP7 X       X            

Nível 3 

    

IP10 X        X                

IP11 X        X                

IP4 
IP2   X  X      X    Gar.       

Nível 1 
  

IP12   X        X              

IP5 

IP1 X    X                    

Nível 2 IP8 X    X          Gar.   Gar.     

IP12 X   X              Dif.     

IP6 
IP11   X     X              

Nível 3 
    

IP15   X    X       Dif.         

IP7 IP3   X    X X               Nível 3 

IP8 IP5   X    X        Gar.   Gar.   Nível 2   

IP9 

IP1  X     X              

Nível 2 

    

IP11  X     X                  

IP13   X   X                  

IP10 

IP3  X   X    X              

Nível 2 

  

IP12  X   X                    

IP13   X  X              Dif.     

IP11 

IP3 X   X    X                

Nível 3 
IP6 X    X                    

IP9 X    X                    

IP15 X   X                    
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Tabela 5.4. Continuação. 

Mestre Escravo 

Leitura Escrita 

QoS Segurança 

Taxa 
de 

perda Jitter Vazão  Latência 
Controle 
acesso Autenticação C.A + A Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast 

IP12 

IP4  X   X                    

Nível 2 IP5  X   X              Dif     

IP10 X    X                    

IP13 
IP9  X  X                

Nível 3 
    

IP10  X X              Dif     

IP14 IP1 X    X                Nível 2     

IP15 

IP6 X    X          Dif       

Nível 1 

  

IP11 X    X                    

IP16   X  X                    

IP16 IP15   X X                 Nível 2   
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5.4 .  IMPLEMENTAÇÃO  

 

A Tabela 5.5 apresenta os requisitos necessários para a realização da terceira etapa de 

nossa metodologia para a inclusão de segurança. Nas seções 5.4.1 – 5.4.5 são 

apresentadas as informações utilizadas e os resultados da etapa implementação.  

 

Tabela 5.5. Características da etapa de implementação. 

Objetivo Definição dos parâmetros de configuração da NoC_QoSS 

Informações necessárias Tabela de serviços 

 Biblioteca de componentes da NoC 

 Biblioteca de mecanismos de segurança 

 Características do projeto 

Resultado NoC_QoSS 

 

 

 

5.4.1. TABELA DE SERVIÇOS 

 

A tabela de serviços é um dos resultados da execução da segunda tarefa de projeto 

Definição, apresentada na seção 5.3.5. 

 

 

5.4.2. BIBLIOTECA DE COMPONENTES DA NoC 

 

Em nosso estudo de caso utilizamos a biblioteca de componentes das redes intrachip 

Hermes-Temp
47

 [SEP06] e NoC-QoS
48

 [SEP07] [SEP10a] [SEP10b].  Ambos modelos 

estão descritos em System-C TLM com precisão de ciclo e foram validados utilizando 

modelos RTL.   

 

 A Tabela 5.6 sumariza os parâmetros da biblioteca de componente da rede intrachip.  

 

 

 

 

                                                 
47

 Hermes_Temp é um modelo temporizado descrito em alto nível e desenvolvido a partir da rede Hermes.  

Os componentes desta rede não fornecem suporte de QoS.  Os pacotes são tratados da mesma maneira, 

sendo encaminhados na medida do possível (serviço melhor esforço). 

48
 Modelo temporizado cujos componentes fornecem suporte a QoS nos níveis diferenciado e garantido.  
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Tabela 5.6.  Características dos componentes da biblioteca da rede intrachip. 

Camada Parâmetro de configuração  Valor 

Aplicação    
(interface do usuário) Serviços QoS, segurança 

Apresentação  
(tradução) Tipo de interface 

OCP  
(Open Core Protocol) 

Sessão  
(sincronização) Sincronização Síncrona 

Transporte (Tradução) 

Técnica de chaveamento Pacote, circuito 

Buffer da interface 2- 8 flits 

Controle de fluxo Canais virtuais, Slack buffer 

Tipo de rede Homogênea , Heterogênea 

Rede  
(endereçamento, 

chaveamento) 

Mapeamento Estático  

Tamanho nxn 

Topologia Grelha 2D, toróide, anel cordal...  

Estratégia de roteamento XY 

Portos por roteador 2-n 

Granularidade do roteamento Pacote, circuito 

Enlace                                
(De pacotes a bits) 

Arbitragem Round Robin, Prioridade.  

Largura de enlace 16 bits 

Buffers por roteador 3-5 

Tamanho dos buffers 4 flits (entrada)  

Reenvio de dados 
Separada a requisição (Split 
transaction) 

Codificação da informação Nenhuma 

Tecnologia de multiplexação Nenhuma 

 

 

5.4.3.  BIBLIOTECA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA 

 

A nossa biblioteca é composta por um conjunto de mecanismos que permitem 

implementar dois serviços de segurança: controle de acesso e autenticação. Existem duas 

alternativas para a implementação dos serviços de segurança na NoC (ver Figura 5.6):  

 

1. Na interface da rede: Antes que o pacote seja injetado na rede pelo componente 

mestre ou antes de ser recebido pelo componente escravo. 

 

2. Nos roteadores: Ao longo do caminho do pacote.  
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(a)                                              (b) 

Figura 5.6. Formas de implementação dos serviços de segurança na rede intrachip: 

a) na interface; b) no roteador. 

 

 

Em nosso trabalho exploramos estas duas alternativas de implementação do serviço 

de segurança. 

 

Nas seções 5.4.3.1 e 5.4.3.2 são descritos os mecanismos de segurança desenvolvidos 

para implementar os serviços de controle de acesso e autenticação.  Em cada seção são 

representadas as características de cada mecanismo e a sua aplicação em nosso estudo de 

caso.  

 

 

5.4.3.1.  Controle de Acesso 

O objetivo do mecanismo de controle de acesso é regular o tráfego de dados entre os 

diferentes nodos da rede e impedir a realização de transações que efetuam acessos 

nocivos ou não autorizados.  A implementação deste serviço requer a definição das 

transações permitidas e as suas características, que incluem, por exemplo, informações 

sobre a origem e destino da transação e o conjunto de direitos sobre os recursos. Note que 

existem diferentes mecanismos que implementam o serviço de controle de acesso 

(Capítulo 3). A implementação dos diferentes níveis de segurança depende do mecanismo 

de segurança utilizado.   
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O mecanismo de controle de acesso aqui implementado é realizado na forma de 

firewalls
49

, isto é mediante tabelas de acesso que armazenam os direitos de cada IP sobre 

um determinado recurso e que permitem filtrar a informação. A configuração destas 

tabelas é baseada na política de segurança. 

  

Estes firewalls são blocos de hardware que especificam a forma como um 

componente mestre pode acessar o escravo. Este funciona como uma barreira que permite 

ou bloqueia a realização das transações. O controle de acesso é feito pela comparação das 

informações embutidas no pacote e a tabela que contém as regras de acesso (tabelas de 

acesso). Estes dados permitem conferir os direitos do mestre M (origem) sobre o escravo 

S (destino) e permitir ou bloquear a transação requisitada (operação). 

  

A Figura 5.7 apresenta a estrutura dos firewalls. Este é composto pela tabela de 

acesso, que armazena as regras de acesso; o extrator, que fornece as diferentes 

informações de interesse embutidas no pacote; e um conjunto de comparadores que 

permite verificar as diferentes informações contidas no pacote com as contidas na tabela 

de acesso. Como resultado a transação é aceita ou bloqueada (descartada).   

 

Neste trabalho assumimos que os mecanismos de segurança são seguros, portanto, as 

informações armazenadas nas tabelas de acesso não podem ser maliciosamente 

modificadas.  A vantagem deste mecanismo de controle de acesso é a sua flexibilidade, 

que permite a inclusão de novas informações a serem verificadas ao longo do fluxo de 

projeto, assim como a sua adaptabilidade, uma vez que as tabelas de acesso podem ser 

facilmente atualizadas.  O tamanho dos firewalls é proporcional ao número de 

componentes que requerem serviço de controle de acesso, a política de segurança e ao 

tamanho da rede e ao nível de segurança. 

                                                 
49

 Funciona como um filtro.  O termo inglês firewall faz alusão comparativa da função que este 

desempenha para evitar o alastramento de acessos nocivos dentro de uma rede de computadores à uma 

parede corta-fogo (firewall), que evita o alastramento de incêndios pelos cômodos de uma edificação 

[COB05]. 



 

 

 

126 

 

 
Figura 5.7.  Estrutura de firewalls. 

 

 

Existem três tipos de firewall, VF,VT e VP, cada um é caracterizado pelo tipo de 

informação que utiliza para verificar a transação.  

 

 VF: Verifica a fonte/destino da transação, isto é, confere os direitos de acesso do 

endereço do componente mestre/escravo embutido no cabeçalho do pacote.  

 VT: Verifica o tipo de operação (Op), isto é, confere se as operações que serão 

realizadas nos respectivos recursos durante a transação estão autorizadas. Utiliza 

um conjunto de informações que lhe permite a verificação de acesso à memória: 

Endereço, Tam e Tempo. Estes campos permitem especificar o conjunto de 

endereços permitidos para cada transação (Endereço), o intervalo de endereços 

que podem ser acessados-modificados (Tam) e a quantidade de tempo/transações 

limite para acessar/modificar à memória. 

 VP: Verifica o papel do componente mestre que inicia a transação.  

 

O VF fornece um controle de acesso básico, já o VT pode ser utilizado para detectar 

ataques do tipo buffer overflow (Seção 5.5.3), um dos ataques mais comuns aos sistemas 

embarcados.  Neste tipo de ataques são explorados os direitos de um componente 

autêntico, de tal forma que utiliza os direitos de um componente autorizado para realizar 
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operações não autorizadas [AMO94]. Este ataque permite, por exemplo, que sejam 

acessadas ou modificadas posições de memória restritas. Como consequência, 

informações são reveladas e/ou comportamentos não previstos do sistema podem ser 

produzidos. Para evitar estes ataques, os firewalls são capazes também, de verificar as 

características do acesso à memória de cada transação. O VP, por sua parte, inclui o 

contexto de operação do componente mestre, nesse momento, no sistema. 

 

Utilizando a combinação destes 3 mecanismos, surgem os diferentes níveis do 

controle de acesso, que permitem uma verificação mais ou menos rigorosa das 

características da transação. Na Tabela 5.4 observamos que o sistema necessita de 4 

níveis de controle de acesso. A Tabela 5.7. apresenta as características dos 4 níveis de 

controle de acesso que implementaremos na NoC.  

 

Tabela 5.7.  Características dos níveis de controle de acesso. 

Controle de Acesso 

  VF VT VP 

Nível 0       

Nível 1 X     

Nível 2 X X   

Nível 3 X X X 

 

FIREWALLS NA INTERFACE 

 

O firewall é implementado na interface de rede (NI- network interface) da NoC, entre o 

componente da estrutura de computação e o roteador. O controle de acesso pode ser 

realizado em dois pontos da interface: 1) na interface do mestre; 2) na interface do 

escravo.  Na interface do componente mestre, o pacote é revisado antes de ser injetado na 

NoC.  Nestas condições, o firewall verifica as informações do cabeçalho e as compara 

com a tabela de acesso, que contém os possíveis alvos da comunicação e as transações 

permitidas.  Esta tabela é diferente para cada mestre da comunicação. O tamanho do 

firewall varia segundo o número de componentes escravo S com que o mestre M se 

comunica. A Tabela 5.8 apresenta um exemplo das informações contidas no firewall do 

mestre IP11. 
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Tabela 5.8. Exemplo de firewall na interface do mestre IP11. 

  
Mestre 

(M) 

Escravo 
(S) 

VF 

VT 

VP 

Op. 

Endereço Tam Time Leitura Escrita 

IP11 

IP3 R20 Simples Simples 00AB 10 5 usuário 

IP6 R11 Simples Simples 001C 3 2 root 

IP9 R02 Simples Simples 01A0 4 1 usuário 

IP10 R12 Entrelaçada Simples 00A1 5 1 usuário 

IP15 R23 Simples Simples 00C0 6 2 usuário 

 

Na interface do componente escravo, o pacote é analisado assim que este atinge o 

alvo da comunicação. O firewall compara o cabeçalho do pacote recebido com a tabela 

de acesso armazenada na interface do componente escravo. A tabela contém o conjunto 

dos componentes mestre autorizados a acessarem o escravo ligado à interface e as 

transações permitidas. O tamanho do firewall varia conforme o número de componentes 

mestre atendidos pelo escravo. A Tabela 5.9. apresenta um exemplo das informações 

contidas no firewall do escravo IP11
50

.   

 

Tabela 5.9.  Exemplo do firewall na interface do escravo IP11. 

Mestre Escravo 

VF 

VT 

VP 

Op. 

Endereço Tam Time Leitura Escrita 

IP3 

IP11 

R20 Simples Condicional 0015 6 2 root 

IP6 R11 Entrelaçada Espera 0A01 4 2 usuário 

IP9 R02 Simples Espera 000A 3 2 - 

IP10 R12 Simples Simples 01A0 4 2 - 

IP15 R23 Simples Simples 01A0 4 1 - 

 

 

FIREWALL no roteador 

O firewall é implementado nos roteadores da rede, logo após os portos de entrada, de 

forma que o controle de acesso é realizado ao longo do caminho percorrido pelo pacote 

                                                 
50

 Lembre que em nosso exemplo cada componente pode ser mestre ou escravo.  Um componente é mestre 

quando inicia uma transação e escravo quando é o alvo da transação. 
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desde sua origem até atingir o alvo da comunicação. A Tabela 5.10 apresenta um 

exemplo do firewall no roteador para o R22 que liga o IP 11 à NoC.  A verificação do VT 

das transações cujo destino é o componente de computação IP11 é feito nos roteadores 

anteriores. R20 e R21 para as transações cuja origem é o IP3, R11 e R21 para as 

transações com origem no IP6 e R02 e R12 para as transações do IP9. 

 

Tabela 5.10.  Exemplo do firewall no roteador do R22. 

Mestre 
VF 

VT 

VP 

Op. 

Endereço Tam Time Porta Leitura Escrita 

IP3 Sul - - - - - root 

IP6 Sul - - - - - usuário 

IP9 Oeste - - - - - - 

IP15 Norte Simples Simples 01A0 4 1 - 

 

Esta estratégia apresenta duas vantagens sobre a implementação na interface:  

 

1) Os pacotes não autorizados são descartados ao longo do percurso da rede, 

evitando o desperdício de recursos e o aumento de latência. 

 

2) Permite uma maior personalização, uma vez que, conhecido o algoritmo de 

roteamento, é possível prever quais pacotes trafegaram por cada roteador. Esta 

característica permite que as tabelas de acesso sejam mais simples e menores, 

portanto, reduz o consumo de área e potência.  

 

O tamanho da tabela em cada roteador depende de sua localização na NoC e o 

algoritmo de roteamento da rede escolhido pelo projetista. 

 

5.4.3.2.  Autenticação 

O serviço de autenticação permite estabelecer a veracidade da origem do pacote. Até o 

momento, não se conhece nenhuma implementação de serviços de autenticação na 

estrutura de comunicação intrachip. 
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A autenticação nas redes de computadores é realizada mediante a implementação de 

três técnicas: i) código de autenticação MAC, ii) assinatura digital e iii) desafio-resposta. 

Estes mecanismos utilizam técnicas criptográficas. Porém a inclusão de criptografia na 

estrutura de comunicação do SoC pode causar valores de latência e de potência 

proibitivas [HAM07]. O desempenho dos atuais criptoprocessadores supera as restrições 

de latência da maioria das atuais aplicações [WU06] 

 

Em nosso estudo foram desenvolvidos mecanismos que permitem autenticar o pacote 

sem utilizar mecanismos de criptografia. O mecanismo de autenticação aqui proposto é 

útil para NoCs que utilizam um algoritmo de roteamento determinístico. A autenticação é 

implementada num módulo que denominamos de analisador. 

 

A Figura 5.8 apresenta a estrutura do analisador. Este é composto pelo extrator, 

tabelas de autenticação e comparador.  Cada pacote é caracterizado pela história do 

pacote
51

, que permite identificar sua procedência e é definida pelo seu caminho 

percorrido. Ao longo do percurso da NoC, o pacote é modificado por cada roteador que 

integra um bloco marcador. O marcador certifica a comutação do pacote pelo roteador. 

 

O extrator identifica a história do pacote. O comparador checa esta informação do 

pacote com aquela armazenada na tabela de autenticação, que corresponde à informação 

correta que um pacote autêntico deve conter. Como resultado a transação é autenticada ou 

bloqueada (descartada).   

 

Propomos aqui a utilização de 3 mecanismos diferentes para determinar a história de 

roteamento: número de roteadores percorridos (RP), identificação dos roteadores 

percorridos (ID) e código de comunicação (CC). Cada uma utiliza diferentes informações 

embutidas no pacote. 

 

                                                 
51

 Este tipo de informação pode ser anexado no terminador do pacote. 
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Figura 5.8.  Estrutura do analisador. 

 

 

 

1. Número de roteadores percorridos (RP): A transferência de um pacote por um 

roteador causa a modificação do campo terminador do pacote.  Este campo 

armazena o número de comutações do pacote. Quando o pacote é injetado na rede 

o registro do terminador é zerado.  À medida que avança pela rede, o número de 

roteadores percorridos é registrado.  Um pacote é autêntico quando o número de 

roteadores percorridos corresponde ao valor correto quantificado pelo bloco 

analisador.  Para redes intrachip que implementam o algoritmo de roteamento 

XY, o valor final do número de roteadores percorridos deve corresponder à 

distancia hamming entre a fonte e o destino do pacote.  

 

2. Identificação dos roteadores percorridos (ID): Quando comutado, o pacote é 

modificado. Nesta técnica, o campo terminador do pacote recebe uma marca do 

roteador. Esta marca representa a assinatura do roteador. Um pacote é autêntico 

quando possui o conjunto correto de assinaturas dos roteadores da NoC.  A 

sequência correta é armazenada no analisador. 
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3. Código de comunicação (CC): Este código representa o número de transações 

entre um par mestre-escravo. O registro deste valor é armazenado tanto no 

componente mestre como no escravo. Nesta técnica, este valor é embutido no 

terminador. Nesse caso, o analisador compara o valor recebido pela transação 

entrante, com o registro interno no escravo das transações realizadas por esse 

mestre. Isto é possível já que em uma NoC com roteamento determinístico, um 

par mestre-escravo sempre se comunica pelo mesmo caminho. Desta forma se 

garante que os pacotes sejam entregues na mesma ordem na que foram gerados.  

 

Os diferentes níveis de autenticação surgem da combinação destes 3 mecanismos. Na 

Tabela 5.4 observamos que o sistema necessita de 4 níveis de autenticação. A Tabela 

5.11. apresenta as características dos 4 níveis de autenticação que implementaremos na 

NoC. Um maior nível de autenticação utiliza um maior número de técnicas para verificar 

a história de roteamento do pacote. 

  

Tabela 5.11.  Características dos níveis de autenticação. 

Autenticação 

  RP ID CC 

Nível 0       

Nível 1 X     

Nível 2 X X   

Nível 3 X X X 

 

    

 ANALISADOR na interface 

 

O analisador é implementado na interface de rede (NI- Network interface) da NoC, 

entre o componente escravo da estrutura de computação e o roteador da rede. Uma vez 

recebido o pacote, as informações contidas no campo terminador são extraídas e 

comparadas com as que um pacote autêntico deveria conter.  A Tabela 5.12 apresenta um 

exemplo da tabela de autenticação contida no bloco analisador para o escravo IP11, 

ligado ao roteador R20. 
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Tabela 5.12.  Exemplo do analisador na interface do escravo IP11. 

Mestre Escravo RP ID CC 

IP3 

IP11 

2 2200 0 

IP6 2 0600 0 

IP9 2 00C0 0 

IP10 1 0040 0 

IP15 1 0002 0 

 

 

ANALISADOR no roteador 

O analisador no roteador realiza a autenticação ao longo do caminho percorrido pelo 

pacote.  A vantagem desta estratégia é a redução da complexidade da autenticação, uma 

vez que é feita passo a passo na rede.  O analisador não precisa confirmar o caminho 

inteiro, mas sim confirmar que veio do roteador vizinho. A Tabela 5.13 apresenta um 

exemplo do analisador no roteador R22.  

 

Tabela 5.13.  Exemplo do analisador no roteador R22. 

Mestre RP ID CC 

IP3 Sul Bit 7 do terminador = '1'? 0 

IP6 Sul Bit 6 do terminador = '1'? 0 

IP9 Oeste Bit 9 do terminador = '1'? 0 

IP10 Oeste Bit 10 do terminador = '1'? 0 

IP15 Norte Bit 15 do terminador = '1'? 0 

 

5.4.3.3. Controle de acesso e autenticação 

Os serviços de controle de acesso e autenticação podem ser implementados de forma 

simultânea na interface ou no roteador.  

 

a) Alternativa 1: Na interface 

A Figura 5.9 apresenta a implementação do nível 3 de segurança para os serviços de 

controle de acesso e autenticação na interface da rede (Interface QoSS). Os mecanismos 

de segurança são implementados sob a forma de uma tabela.  O tamanho da tabela 

aumenta segundo o nível de segurança requerido pela aplicação. Uma segurança maior 
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requer a verificação de uma maior quantidade de parâmetros da transação, isto é acarreta 

um crescimento horizontal na tabela. Já o crescimento vertical da tabela é determinado 

pelo tamanho do sistema (número de IPs integrados no SoC) e da quantidade de 

informação crítica armazenada.      

 

 
Figura 5.9. Implementação dos mecanismos de segurança na interface. 

 

 

b) Alternativa 2: No roteador 

 

A Figura 5.10. apresenta o roteador que implementa os serviços de controle de acesso e 

autenticação.  Este é composto pelos seguintes blocos funcionais: 

 

Figura 5.10. Implementação dos mecanismos de segurança no roteador. 
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 Firewall: Implementa o serviço de controle de acesso. Este bloco é encarregado 

de permitir ou bloquear os pacotes que requisitam o serviço do roteador e 

classificar os pacotes permitidos em duas categorias: críticos e não críticos. 

 

 Analisador: Implementa o serviço de autenticação dos pacotes críticos. O 

analisador utiliza a história de roteamento, incluída no pacote, para certificar a 

origem da informação. 

 

 Armazenagem: Implementa canais virtuais para garantir o atendimento dos 

pacotes prioritários.  

 

 Lógica de arbitragem: Implementa o mecanismo de arbitragem.  Seleciona qual 

dos pacotes armazenados no roteador será transmitido. 

 

 Lógica de roteamento: Implementa o mecanismo de roteamento.  Seleciona qual 

dos portos de saída deve ser utilizado para transferir o pacote. 

 

 Núcleo de roteamento: Matriz de interconexão que liga aos portos de entrada com 

os de saída do roteador. 

 

 Marcador: Este bloco opera o campo terminador do pacote, que permite certificar 

que o pacote foi comutado pelo roteador.     

 

A operação do roteador com serviços de controle de acesso e autenticação é realizada 

em cinco etapas.   

 

1) Primeira etapa: O firewall verifica os direitos do pacote que requisita o uso do 

roteador. Os pacotes aceitos são classificados em críticos e não críticos. Os 

pacotes rejeitados são descartados do roteador e não são comunicados.   
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2) Segunda etapa: A origem dos pacotes críticos é verificada no bloco analisador 

mediante a informação armazenada no campo terminador do pacote. Os pacotes 

autenticados e os pacotes não críticos filtrados são armazenados posteriormente 

no bloco armazenagem.  

 

3) Terceira etapa: Os pacotes críticos são armazenados no VC1 (Virtual channel 1) 

do bloco armazenagem e o restante dos pacotes em VC2 (Virtual channel 2).  

VC1 é reservado para pacotes críticos, mas em ausência deste tipo de pacotes, 

VC1 pode armazenar pacotes não críticos também.  

 

4) Quarta etapa: O bloco arbitragem seleciona qual dos pacotes será comutado 

através do núcleo de roteamento.  O bloco lógica de roteamento define o porto de 

saída que deverá ser usado para transmitir o pacote (configuração do núcleo de 

roteamento).  

 

5) Quinta etapa: Antes do pacote inteiro ser comutado, o bloco marcador opera o 

campo terminador do pacote, certificando a comutação do pacote pelo roteador. 

 

Embora intuitivamente o processo de autenticação sempre preceda o controle de 

acesso [COB05], em nosso roteador, estas etapas foram invertidas.  Isto foi feito após 

comprovar nas simulações que esta configuração resultava mais favorável em termos de 

desempenho e não apresenta riscos de segurança. Os custos em latência diminuíram em 

até 55%, uma vez que somente os pacotes críticos são autenticados.  

 

Na Tabela 5.14 é apresentado o resumo das características dos mecanismos de 

segurança implementados na NoC-QoSS. Para cada serviço, os mecanismos são descritos 

usando 5 categorias: 

 

 Mecanismo de segurança: Refere-se ao nome do bloco que implementa o serviço 

de segurança. 
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 Implementação: O mecanismo de segurança pode ser implementado de duas 

formas: Alternativa 1, que agrega uma estrutura que implementa os serviços 

QoSS requeridos a uma rede já configurada (vide Figura 4.5); ou Alternativa 2, 

que configura os componentes da rede visando a satisfação de todos os requisitos 

do QoSS. 

 

 Parâmetros modificados: Lista dos parâmetros da estrutura de comunicação que 

são alterados. 

 

 Forma de implementação: Estratégia utilizada para a implementação do 

mecanismo de segurança. 

 

 Informação necessária: Lista os campos da estrutura do pacote e as características 

da NoC que devem ser conhecidos para implementar o mecanismo de segurança. 

 

Cada um dos mecanismos de segurança foi descrito em SystemC (SystemC-TLM) 

com precisão de ciclos. SystemC é uma biblioteca de C++ que permite a modelagem em 

TLM dos sistemas. Neste nível, a comunicação entre os diferentes componentes (blocos) 

do sistema é separada da descrição do comportamento de cada um destes blocos 

[CAL03].  A modelagem da comunicação é baseada na transferência e não na forma de 

seu desenvolvimento.  

 

A propriedade característica do nível TLM é a abstração da comunicação em termos 

de interfaces que implementam o conjunto de métodos [MOU03]. Nesta modelagem, os 

mecanismos de transporte de informação (fios na implementação física) são abstraídos na 

forma de sinais ou variáveis, além de existir uma sequência de eventos para realizar a 

transferência de dados, o que constitui o protocolo de comunicação. Nosso modelo, NoC-

QoSS  utiliza um sinal periódico, o sinal clk, como base temporal para o sincronismo da 

comunicação (TLM cycle accurate).  
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Tabela 5.14. Implementação dos serviços de segurança na NoC-QoSS. 

Serviço 
Mecanismo de 

segurança Implementação 
Parâmetros 
modificados 

Forma de 
implementação 

Informação necessária 
C

o
n

tr
o

le
 d

e
 a

ce
ss

o
 

FIREWALL 

Alternativa 1 

Interface de rede 
(mestre/escravo) TABELA 

Origem 
Destino 
Papel 

Operações permitidas 
(direitos) 

 

Alternativa 2 

Roteador TABELA 

Origem 
Destino 
Papel 

Operações permitidas 
(direitos) 

A
u

te
n

ti
ca

çã
o

 

ANALISADOR 

Alternativa 1 
Interface de rede, 

roteador 
(marcador) TABELA 

Origem 
Terminador 

Topologia NoC 
Mapeamento NoC 

Algoritmo de 
roteamento 

Alternativa 2 

Roteador TABELA 

Origem 
Terminador 

Topologia NoC 
Mapeamento NoC 

Algoritmo de 
roteamento 

 

 

 

5.4.4.  CARACTERISTICAS DO PROJETO 

 

Uma das características do projeto é a escolha do protocolo de comunicação.  Este 

pode ser padrão (reconhecido e aceito pela comunidade de projeto) ou personalizado 

(desenvolvido para um projeto específico).  Em nosso trabalho utilizaremos o protocolo 

padrão de comunicação OCP (do inglês Open Core Protocol) [OCP11]. O protocolo OCP 

foi desenvolvido para facilitar a reutilização de componentes no projeto SoC. Atualmente 

é considerado o protocolo de comunicação padrão das redes intrachip. O protocolo de 

comunicação é implementado na interface da rede. Nesta interface, são construídos os 

pacotes que são injetados na rede. A interface OCP é composta por um conjunto de 65 

sinais classificadas em três categorias: (i) banda lateral (16) ; (ii) fluxo de dados (39); e 

(iii) teste (10) [OCP11]. O pacote que trafega pela rede não precisa incluir todas estas 

informações. A estrutura do pacote implementado em nosso trabalho é apresentada na 

Figura 5.11. O pacote é constituído por 9 campos. 
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Figura 5.11. Estrutura do pacote NoC-QoSS. 

 

1. Origem: Identifica a fonte da comunicação. Em nosso estudo, este campo identifica 

o componente IP mestre da transação ligado a um roteador da rede. 

2. Destino: Identifica o alvo da comunicação. Em nosso estudo, este campo identifica 

o componente IP escravo da transação ligado a um roteador da rede. 

3. Operação: Codifica o tipo de transação que o componente mestre solicita ao 

escravo. As transações podem ser: 

i)  Leitura, cujo resultado é a informação armazenada em uma posição de 

memória específica. 

ii) Escrita, cujo resultado é a modificação de uma posição de memória. 

iii) Escrita com espera (do inglês write-non posted), que envia uma 

requisição de escrita e espera a confirmação da sua finalização.  

iv)  Leitura exclusiva que combina a sequência de transações de leitura 

seguidas de uma escrita. 

v) Leitura Entrelaçada (do inglês read-linked), que realiza uma leitura e 

uma escrita. Entretanto, em contraste com a leitura exclusiva, esta 

transação não bloqueia o escravo. 

vi)  Escrita condicional similar a uma escrita com espera. Difere desta 

última, pois não bloqueia o componente escravo durante a transação.  
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vii) Difussão ou multitransmissão (do inglês broadcast), que envia uma 

requisição de escrita a todos os escravos de um componente mestre
52

.  

4. Tipo: Indica o tipo de informação transmitida na transferência.  As categorias 

possíveis são dados ou instruções.  

 

5. Papel: Representa a função que cumpre nesse momento o componente mestre da 

comunicação. O papel pode ser usuário ou supervisor.  

 

6. Prioridade: Permite classificar o tipo de tráfego.  O valor deste campo varia 

segundo a política de segurança definida para o sistema. Esta corresponde ao sinal 

Opt do OCP que permite implementar serviços adicionais.  

 

7. Tamanho: Indica o número de flits de carga útil do pacote. 

 

8. Carga útil: Constituída pela informação gerada pelo componente mestre. 

 

9. Terminador: Contém o registro do caminho percorrido pelo pacote.   

 

As informações contidas no pacote OCP serão utilizadas para implementar os 

serviços de controle de acesso e autenticação. 

 

5.4.5.  NoC-QoSS 

O resultado da tarefa de implementação é uma configuração da rede intrachip que 

implementa o serviço de segurança.  A Tabela 5.15 apresenta as características das NoCs 

selecionadas para o nosso estudo de caso.   

 

Até este ponto, as características da aplicação e decisões do projeto do sistema 

definiram os valores dos parâmetros de configuração da rede das camadas superiores do 

                                                 
52

 O broadcast é deito através de pacotes unicast.  
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modelo ISO-OSI (aplicação, apresentação, sessão e transporte).  A partir de agora o 

esforço é focado na definição dos parâmetros das camadas de rede e enlace
53

. 

 

Na camada de rede, um dos primeiros parâmetros definidos é o tamanho e topologia 

da rede.  Neste estudo optamos por utilizar uma NoC 4x4, que permite que cada um dos 

16 componentes da estrutura de computação esteja ligado à rede por um roteador. A 

topologia selecionada é grelha, a mais usada nos SoCs pela controlabilidade de suas 

características elétricas [COP06] [DUM05].  

 

A tarefa seguinte foi o mapeamento dos componentes da estrutura de computação nos 

componentes da NoC. Este mapeamento foi realizado de forma pseudoaleatória, visando 

que os componentes que se comunicam com maior frequência estivessem próximos. O 

resultado do mapeamento é apresentado na Figura 5.12.   

 

Tabela 5.15. Características da NoC-QoSS. 

Camada Parâmetro de configuração  Valor 

Aplicação    
(interface do usuário) Serviços QoS, segurança 

Apresentação  
(tradução) Tipo de interface 

OCP  
(Open Core Protocol) 

Sessão  
(sincronização) Sincronização Síncrona 

Transporte (Tradução) 

Técnica de chaveamento Pacote 

Buffer da interface 2 flits 

Controle de fluxo Canal virtual 

Tipo de rede Homogênea  

Rede  
(endereçamento, 

chaveamento) 

Mapeamento Estático  

Tamanho 4x4 

Topologia Grelha 2D  

Estratégia de roteamento XY 

Portos por roteador 3-5 (segundo localização) 

Granularidade do roteamento Pacote 

Enlace                                
(De pacotes a bits) 

Arbitragem Round Robin 

Largura de enlace 16 bits 

                                                 
53

 A definição dos parâmetros da camada física não é abordada neste trabalho. 
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         Tabela 5.15. Continuação. 

Camada Parâmetro de configuração  Valor 

 

Buffers por roteador 

3-5 (segundo o número de 

portos) 

Tamanho dos buffers 4 flits (buffer entrada) 

Reenvio de dados 
Separada a requisição (Split 
transaction) 

Codificação da informação Nenhuma 

Tecnologia de multiplexação Nenhuma 

 

 

 

Figura 5.12.  Mapeamento dos componentes de computação do SoC na NoC. 

 

 

Os parâmetros de configuração restantes foram escolhidos de forma tal que a NoC 

resultante pudesse ser comparada com a configuração da NoC sem segurança apresentada 

em [SEP06].  Note que, nesta primeira configuração, o objetivo é a inclusão da segurança 

no sistema.  A satisfação dos requisitos de desempenho do sistema pela NoC é verificada 

na etapa de Avaliação e garantida na etapa de Otimização. 
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As configurações da NoC-QoSS resultantes desta etapa são apresentadas na Tabela 

5.16. O trabalho experimental consistiu em 20 configurações resultantes da variação da 

forma de implementação dos diferentes níveis de segurança para os serviços de controle 

de acesso e autenticação. A coluna Tipo de segurança faz referência à configuração dos 

mecanismos de segurança.  O tipo homogêneo indica que os mecanismos de segurança da 

NoC-QoSS (implementados na interface/roteador) são configurados com o mesmo nível 

de segurança.  Já o heterogêneo faz refêrencia a mecanismos de segurança configurados 

em diferentes níveis.  

 

Tabela 5.16.  Configurações da NoC-QoSS. 

Configuração 
Tipo de 

segurança Serviço 
Nível de 

segurança Implementação 

NoC-QoSS 1 

Homogênea 
Controle de 

acesso 

Nível 1 

Interface 

NoC-QoSS 2 Nível 2 

NoC-QoSS 3 Nível 3 

NoC-QoSS 4 

Homogênea 
Controle de 

acesso 

Nível 1 

Roteador 

NoC-QoSS 5 Nível 2 

NoC-QoSS 6 Nível 3 

NoC-QoSS 7 

Homogênea Autenticação 

Nível 1 

Interface 

NoC-QoSS 8 Nível 2 

NoC-QoSS 9 Nível 3 

NoC-QoSS 10 

Homogênea Autenticação 

Nível 1 

Roteador 

NoC-QoSS 11 Nível 2 

NoC-QoSS 12 Nível 3 

NoC-QoSS 13 

Homogênea 

Controle de 
acesso + 

Autenticação 

Nível 1 

Interface 

NoC-QoSS 14 Nível 2 

NoC-QoSS 15 Nível 3 

NoC-QoSS 16 

Homogênea 

Controle de 
acesso + 

Autenticação 

Nível 1 

Roteador 

NoC-QoSS 17 Nível 2 

NoC-QoSS 18 Nível 3 

NoC-QoSS 19 Heterogênea 

Controle de 
acesso + 

Autenticação Múltiplos níveis Interface 

NoC-QoSS 20 Heterogênea 

Controle de 
acesso + 

Autenticação Múltiplos níveis Roteador 
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5.5  AVALIAÇÃO  

 

A Tabela 5.17 apresenta os requisitos necessários para a realização da quarta etapa de 

nossa metodologia para a inclusão de segurança. Nas seções 5.5.1 – 5.5.5 são 

apresentadas as informações utilizadas e os resultados da etapa avaliação. 

 

Tabela 5.17. Características da etapa de avaliação. 

Objetivo Quantificação da eficácia e da eficiência da NoC_QoSS 

Informações necessárias NoC_QoSS 

 Métricas 

 Geradores de ataque das NoCs 

 Geradores de tráfego 

Resultado Valor das métricas 

 

 

5.5.1.  NoC-QoSS 

 

O conjunto de configurações da NoC-QoSS é o resultado da execução da terceira 

tarefa de projeto Implementação, apresentado na seção 5.4.5 (ver Tabela 5.16). 

 

 

5.5.2. MÉTRICAS 

 

A seleção do conjunto de métricas utilizadas na etapa de avaliação surge da análise da 

tabela de serviços apresentada na seção 5.3.5. Utilizando estas informações, as Tabelas 

5.18-5.19 sumarizam o conjunto de métricas selecionadas para a avaliação das metas de 

segurança e desempenho para cada uma das configurações da NoC-QoSS.  

 

Tabela 5.18. Métricas de segurança. 
Métrica Unidades Descrição 

Percentagem de pacotes críticos 
Transações/ciclo Número de transações críticas que trafegaram 

pela rede no tempo de simulação. 

Eficiência de controle 
Adimensional Número de pacotes rejeitados / Número de 

pacotes avaliados  

Legitimidade das transações 
Adimensional Número de pacotes autênticos/ Número de 

pacotes autenticados 

Eficiência da segurança 
Adimensional Número de ataques detectados/ Número de 

ataques gerados 
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Tabela 5.19. Métricas de desempenho. 
Métrica 

Unidades Descrição 

Latência média das transações 
Ciclos Tempo médio requerido para completar uma 

transação. 

Jitter 
Ciclos Valor médio da variação do atraso entre os 

pacotes sucessivos de dados. 

Área da NoC 
m

2 

Soma da área dos enlaces e a área dos roteadores. 

Potência da NoC 
mW Soma da potência dos enlaces e a potência dos 

roteadores. 

 

 

 

5.5.3. GERADORES DE ATAQUE DAS NOCS  

 

Nesta tarefa são desenvolvidos geradores e receptores de tráfego que emulam diferentes 

tipos de ataques no SoC. Para nosso estudo de caso criamos 6 cenários de ataque. Estes 

geradores permitem avaliar a eficácia dos mecanismos de segurança de controle de 

acesso e autenticação. A eficácia da NoC-QoSS é determinada pela resistência aos 

ataques devido à implementação dos mecanismos de segurança. A resistência aos ataques 

é definida em nosso estudo como a percentagem de ataques detectados do conjunto de 

ataques realizados ao longo da simulação.  Para isto foram desenvolvidos diferentes 

cenários de ataque.  

 

Um ataque é considerado como qualquer ação intencional que busca que o sistema 

não se comporte segundo o esperado.  Segundo o objetivo do ataque, este pode ser 

classificado em três categorias: extração, modificação ou negação do serviço. Um 

exemplo de ataque é o buffer overflow.  Este ataque busca a modificação ou exposição 

do conteúdo de espaços em memoria mediante o abuso dos direitos de um usuário 

autorizado. Para lográ-lo são utilizadas diferentes técnicas como a modificação maliciosa 

de apontadores que retornam informações críticas, inserção de instruções tipo relative 

jumps, que permitem o acesso a outras áreas do código do programa. O objetivo é a 

modificação de diferentes variáveis e dados de controle do programa com o intuito de 

causar um comportamento errático do sistema. Este comportamento errático pode ser 
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refletido em erros de acesso a memória, resultados incorretos, terminação do programa ou 

na abertura de brechas de segurança. 

 

A Tabela 5.20 apresenta o conjunto de 6 cenários de ataque (A1-A6) utilizados na 

avaliação da efetividade das diferentes configurações da NoC-QoSS. Os cenários de 

ataque são classificados segundo o propósito do ataque.  A coluna alvo do ataque faz 

referência ao agente da comunicação (mestre/escravo) sob a qual recai o ataque. 

 

Todos os geradores e receptores, que representam cada um dos cenários de ataque, 

foram modelados em SystemC-TLM com precisão de ciclos.  

 

Tabela 5.20. Conjunto de cenários de ataque desenvolvidos. 

CENÁRIO 
Tipo de 
ataque Descrição 

Alvo do 
ataque 

Informação 
crítica 

A1 

Extração 

Envio de informação crítica Mestre   30%, 50%, 70% 

A2 Leitura de informação crítica Escravo 

30%, 50%, 70% 

A3 Modificação 
Escrita de informação em áreas não 
permitidas (ataque Buffer overflow) Escravo 

30%, 50%, 70% 

A4 

Negação de 
serviço 

Envio de informação a destino 
inexistente  Mestre  

30%, 50%, 70% 

A5 Envio de informação repetida Mestre  30%, 50%, 70% 

A6 Envio de informação a si mesmo Mestre  30%, 50%, 70% 

 

Para realizar a simulação destes cenários e poder identificar o êxito de um ataque os 

receptores de tráfego de APOLLO (seção 4.1.4.1.) foram modificados. Estes receptores 

além de consumir os pacotes e enviar um sinal de recepção da informação, possuem uma 

memória RAM (do inglês Random Access Memory) dividida de forma aleatória em vários 

segmentos
54

 de diferente tamanho. Dentre estes segmentos, alguns foram selecionados 

para armazenar informação crítica, portanto o seu acesso é restrito, enquanto que os 

segmentos restantes armazenavam informação normal. A percentagem de informação 

crítica variava entre 30%, 50% e 70% do total de informação armazenada. 
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 Diferentes intervalos de endereços de memória. 



 

 

 

147 

 

 

5.5.4. GERADORES DE TRAFEGO 

 

Para realizar a avaliação de desempenho criamos diferentes cenários caracterizados 

pelos três aspectos do tráfego: distribuição topológica, natureza e tipo.  

 

a) Distribuição topológica: 

 

Utilizamos três padrões de tráfego que são atualmente considerados benchmark pelos 

projetistas das NoC: Hot spot, transposto e uniforme. Os padrões de tráfego utilizados são 

apresentados na Figura 5.13. 

 

 
Figura 5.13.  Padrões de tráfego: a) Hot spot; b) Transposto; c) Uniforme. 

 

 

 

a) Natureza do tráfego: 

 

 
Figura 5.14. Representação do tempo de geração de pacotes. 

 

 

O tráfego pode ser modelado como uma sequência de pacotes. O tempo entre a geração 

de cada pacote é utilizada para modelar a natureza do trafego.  Na figura 5.14, o 

parâmetro t representa o intervalo de tempo entre pacotes consecutivos de uma mesma 

mensagem gerados por um mesmo componente mestre ligado à rede.   
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Em nosso estudo utilizamos dois tipos de tráfego: clássicos e LRD (Dependência de 

longa duração).  

 

O tráfego clássico foi produzido pelos geradores de tráfego tipo Poisson 

desenvolvidos em [SEP06]. Neste modelo clássico, o valor de t (Figura 5.14) corresponde 

a uma variável aleatória descrita pela distribuição exponencial [SAN05]. A taxa media λ 

do processo Poisson, que descreve o número de eventos por unidade de tempo, é de 0.1.  

 

Para produzir tráfego LRD criamos um gerador de ruído Gaussiano fracionário  FGN 

(do inglês Fractional Gaussian Noise). Este foi adicionado ao ambiente APOLLO.  O 

gerador FGN é baseado no método Box-Muller [BOX58] capaz de produzir variáveis 

Gaussianas aleatórias mediante a transformação de duas variáveis uniformes. O gerador 

FGN é apresentado na Figura 5.15. Este é composto de 4 etapas: 

 

 

 
Figura 5.15.  Gerador FGN baseado no método Box-Muller. 
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 Primeira etapa: Geração de u1 e u2, duas variáveis uniformes no intervalo [0,1).  

 

 Segunda etapa: Operação de u1 e u2 segundo as funções das Equações (5.1-5.3).   

  

               Equação 5.1 

        Equação 5.2 

 

                     Equação 5.3 

 

 

 

Usando estes resultados são utilizadas as Equações (5.4-5.5). Como resultado x1 e x2, 

duas variáveis gaussianas são geradas.   

              Equação 5.4      

 

            Equação 5.5 

 

 

 Terceira etapa: Acumulação de amostras.  Mediante a utilização do teorema de 

limite central, nesta etapa são somadas duas entradas sucessivas de x1 e x2 para 

produzir novas saídas x1 e x2 cada ciclo de relógio.  

 

 Quarta etapa: Seleção de uma das variáveis (χ1 ou χ2) como a saída o gerador 

FGN.     

 

Este gerador foi modelado em C++ e foi utilizado para avaliar o desempenho de 

diferentes configurações da NoC-QoSS. As series obtidas pelo gerador FGN foram 

armazenadas e testadas usando o programa hursttst.cpp [BEA11].  Este programa de livre 

distribuição permite verificar a natureza LRD de uma série mediante a estimativa do 

parâmetro de hurst. A estimativa é baseada na estatística de amplitude Re-escalonadas 

Ajustada, também conhecida como estatística R/S [SCH09].   
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Para o nosso estudo de caso, o tráfego LRD é descrito a partir de três séries com 

valores de hurst de 0.6, 0.8 e 0.95. 

 

 

b) Tipo: 

Cada gerador de tráfego é capaz de produzir pacotes com os diferentes tipos de transação 

definidos na Tabela 5.2, que inclui dois tipos de leitura (simples e entrelaçada) e quatro 

de escritas (simples, espera, condicional e broadcast).  Segundo o tipo de operação 

embutida no pacote, este é classificado como pacote crítico ou não crítico. O tráfego 

crítico é aquele que precisa de serviços de segurança e desempenho, já o tráfego não 

crítico é constituído por pacotes que podem utilizar os serviços melhor esforço da rede.  

 

O tráfego é gerado de tal forma que é possível controlar a quantidade de tráfego 

crítico, expresso em termos de percentagem sobre o valor total de pacotes gerados por 

cada componente mestre. As características dos geradores de tráfego são sumarizadas na 

Tabela 5.21. 

 

 

Tabela 5.21.  Características dos geradores de tráfego. 
Característica Valor 

Tamanho da carga útil 5 flits 

Operação (3 tipos) Leitura 160000 pac/seg 

Simples            160000 pac/seg   

Entrelaçada     160000 pac/seg 

Escrita 160000 pac/seg 

Simples            160000 pac/seg 

Espera               160000 pac/seg 

Condicional      160000 pac/seg 

Broadcast         160000 pac/seg 

Sinalização 20000 pac/seg 

Pacotes críticos 30%, 50%, 70% 
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5.5.5. VALOR DAS MÉTRICAS 

 

Nesta seção apresentamos o trabalho experimental que permite a quantificação da 

eficácia e eficiência da NoC-QoSS.  

 

5.5.5.1. Validação 

 

Com o intuito de validar o modelo SystemC-TLM com precisão de ciclos da NoC-

QoSS e, portanto, os nossos resultados, foi desenvolvido um modelo da VHDL-RTL da 

NoC-QoSS (RT-NoC-QoSS)
55

. O modelo foi sintetizado na tecnologia de 65 nm usando a 

ferramenta de desenvolvimento XILINX ISE 6.2. O modelo RT-NoC-QoSS foi avaliado 

usando um ambiente de simulação que utiliza geradores de tráfego para emular o 

comportamento do SoC, monitores, que anotam os eventos de comunicação e 

avaliadores, que quantificam métricas de desempenho. 

 

Para validar o modelo TLM, utilizamos uma configuração de NoC grelha 4x4 que  

implementa o algoritmo de roteamento XY, arbitragem Round-Robin e possuem canais 

virtuais. O sistema é composto de 16 mestres, cada um destes, ligado à rede por um 

roteador diferente. Simulamos as mesmas condições de tráfego para ambos modelos 

NoC-QoSS (em TLM) e RT-NoC-QoSS. Os seus desempenhos foram avaliados e os 

resultados foram comparados. Ambos modelos implementavam os serviços de segurança 

de controle de acesso e autenticação no nível 3 (NoC-QoSS 15). No cenário utilizado para 

a validação do modelo, cada componente mestre envia 2000 pacotes com média de 

largura de 5 flits segundo o padrão de tráfego aleatório e transposto.  A Tabela 5.2 

apresenta o conjunto de configurações testadas.  O trabalho experimental consistiu num 

conjunto de 22 simulações, resultado da variação do tráfego de saturação da rede.  A 

percentagem de pacotes críticos gerados por cada componente mestre foi fixado em 30%.   

As Figuras 5.16-5.17 apresentam os resultados de latência dos modelos RT-NoC-QoSS e 

NoC-QoSS, obtidos a partir da simulação de 600.000 ciclos de relógio. 

 

                                                 
55

 Este modelo foi desenvolvido no LAB-STICC (Laboratoire en Sciences et Techniques de l'information, 

de la Communication et de la Connaissance) da UBS (Université de Bretagne-Sud). 
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Tabela 5.22.  Configurações usadas na validação do modelo da NoC-QoSS. 

 
Topologia de 

tráfego 

Percentagem de 
informação critica 

Variação do tráfego de 
saturação 

Aleatório 30% 0% - 100% 

Transposto 0% -  100% 

 

 

Figura 5.16. Resultados do modelo RT-NoC-QoSS. 

 

 

Figura 5.17. Resultados do modelo NoC-QoSS.  

 

A comparação dos resultados evidencia a diferença entre a ordem de grandeza do 

tempo da latência. Isto é explicável pelo grau de detalhamento de cada um dos modelos. 

A rede RT-NoC-QoSS é um modelo mais detalhado. A abstração TLM perde em precisão 
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dos resultados. Por outro lado, o gráfico descrito pelos dois modelos é semelhante, isto é, 

seguem a mesma tendência e os dois resultados apresentam os mesmo níveis de 

saturação. 

 

Baseado neste resultado é possível afirmar que apesar da precisão dos resultados ser 

baixa em relação ao real desempenho da estrutura, devido ao alto nível de abstração do 

modelo, os resultados são fiéis. A fidelidade permite que possam ser induzidas as 

mesmas conclusões a partir dos resultados obtidos das simulações em diferentes níveis de 

abstração. 

 

5.5.5.2. Avaliação da eficácia da segurança 

 

Para avaliar a eficácia da segurança foram utilizados os seis geradores de ataques 

apresentados na Tabela 5.20. Do total dos pacotes gerados por cada componente da 

estrutura de computação, 30% eram pacotes maliciosos. Foram simulados 600000 ciclos 

de relógio.   A Tabela 5.23 apresenta o resumo dos resultados referentes à avaliação da 

segurança da configuração dos sistemas para os diferentes cenários de ataque descritos na 

Tabela 5.20. Os resultados representam a percentagem de ataques detectados pelos 

mecanismos que implementam os serviços de autenticação e controle de acesso na 

interface (Alternativa 1) e no roteador (Alternativa 2) para cada nível de segurança. O 

nível 2, por exemplo, é constituído pela implementação do nível 2 do controle de acesso e 

nível 2 de autenticação.  

 

Tabela 5.23. Percentagem de ataques detectados. 

Cenários 
de ataque  

Interface Roteador 

Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 

A1  0 %   6%  61%   100%   0 %   6%  61%   100%  

A2  0 %  26%  73%  100%  0 %  26%  73%  100% 

A3  0 %   9%  65%   100%   0 %   9%  65%   100%  

A4  0 % 100%   100%  100%  0 % 100%   100%  100% 

A5  0 %  0%  100%  100%   0 %  0%  100%  100%  

A6  0 %  100%  100% 100%  0 %  100%  100% 100% 
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5.5.5.3. Avaliação da eficiência da segurança 

 

A avaliação da eficiência da NoC foi realizada nas configurações apresentadas na Tabela 

5.22. O trabalho experimental busca a análise das configurações das NoC-QoSS sobre 

diferentes condições de tráfego. Para os experimentos que envolvem parâmetros 

aleatórios, cada simulação foi repetida 3 vezes, de forma que o resultado final é obtido a 

partir da média dos resultados das três simulações.  

 

Após a avaliação, foram introduzidos mecanismos que garantem o fornecimento de 

QoS para os fluxos de comunicação que assim precisam (ver Tabela 5.4).     

 

5.5.5.3.1. Avaliação com tráfego tipo Poisson 

 

A Tabela 5.24 apresenta o conjunto trabalho experimental composto de 54 

simulações.   

Tabela 5.24.  Conjunto de simulações realizadas. 

 Configuração da 
NoC-QoSS Implementação 

Percentagem Informação Crítica 

30% 50% 70% 

NoC-QoSS 1 

Interface 

S1 S3 S5 

NoC-QoSS 2 S7 S9 S11 

NoC-QoSS 3 S13 S15 S17 

NoC-QoSS 4 

Roteador 

S2 S4 S6 

NoC-QoSS 5 S8 S10 S12 

NoC-QoSS 6 S14 S16 S18 

NoC-QoSS 7 

Interface 

S19 S21 S23 

NoC-QoSS 8 S25 S27 S29 

NoC-QoSS 9 S31 S33 S35 

NoC-QoSS 10 

Roteador 

S20 S22 S24 

NoC-QoSS 11 S26 S28 S30 

NoC-QoSS 12 S32 S34 S36 

NoC-QoSS 13 

Interface 

S37 S39 S41 

NoC-QoSS 14 S43 S45 S47 

NoC-QoSS 15 S49 S51 S53 

NoC-QoSS 16 

Roteador 

S38 S40 S42 

NoC-QoSS 17 S44 S46 S48 

NoC-QoSS 18 S50 S52 S54 
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Foram testadas as 18 configurações da NoC-QoSS descrita em SystemC-TLM (ver 

Tabela 5.16) sob tráfego caracterizado por uma distribuição topológica uniforme e de 

natureza Poisson. A percentagem de informação crítica variou de 30%, 50% e 70%. 

 

As Figuras 5.18 – 5.23 apresentam os resultados das métricas globais (latência e 

potência) obtidos para as diferentes configurações que implementam os serviços de 

segurança.  

 

Em cada uma das figuras aparece o valor de latência/potência da configuração melhor 

esforço (nível 0). 

 

A implementação da segurança sempre acarretou um custo adicional refletido no 

aumento de latência e potência, quando comparada ao desempenho de uma NoC sem 

segurança.  Os resultados apresentam a influência da quantidade de informação crítica 

sobre o desempenho do sistema. Porém, para todos os níveis de segurança e para 

qualquer quantidade de informação crítica, a implementação da segurança no roteador foi 

mais eficiente que a implementação na interface.   

Foi observado que a latência na implementação da segurança nos roteadores é 

amortecida ao longo do caminho do pacote, uma vez que a funcionalidade da segurança 

não bloqueia o roteador.  Desta forma, o tempo gasto na execução da segurança é 

utilizado pelo roteador para comutar outros pacotes e descongestionar assim a rede.  Este 

comportamento ajudou na redução da latência.  

 

Porém observamos também que a medida que a percentagem de informação crítica 

aumenta, a diferença entre as penalidades da latência entre as implementações de 

segurança da interface e do roteador diminui.  Estes resultados chamam a atenção ao 

compromisso entre a segurança e o desempenho. Por este motivo, resulta vantajosa a 

inclusão de diferentes níveis de segurança, uma vez que permite que o projetista escolha 

aquela configuração que melhor se adapte ao seu sistema.  
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Figura 5.18.  Resultados da latência da NoC-QoSS que implementa controle de acesso. 

 

 
Figura 5.19.  Resultados da latência da NoC-QoSS que implementa autenticação. 

 

 

 
Figura 5.20.  Resultados da latência da NoC-QoSS que implementa controle de acesso e 

autenticação. 
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Figura 5.21. Resultados da potência da NoC-QoSS que implementa controle de acesso. 

 

 
Figura 5.22. Resultados da potência da NoC-QoSS que implementa autenticação. 

 

 

 
Figura 5.23.  Resultados da potência da NoC-QoSS que implementa controle de acesso e 

autenticação. 
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A Tabela 5.25 apresenta a média do custo da implementação dos mecanismos de 

segurança quando comparado com a implementação de uma NoC sem segurança. 

 

Tabela 5.25.  Penalidade da implementação da segurança. 

Serviço de 
segurança 

Percentagem 
Ataque 

Interface Roteador 

Latência Vazão Potência Área Latência Vazão Potência Área 

Controle de 
acesso 

Nível 1 1.3%   3.1%  4.3%  3.2%  1.1%   1.5%  3.7%  2.8% 

Nível 2  3.6%  3.2% 6.6%  5.4%   2.3%  2.7%  5.6%  4.7%  

Nível 3 
4.4% 5.2% 10.4% 8.2% 3.1% 3.2% 8.3% 6.3% 

Autenticação 

Nível 1 1.7% 3.8%  3.3% 0.4%   0.9%   2.3%  0.7%  0.2% 

Nível 2 2.3% 4.3%  4.3%  0.7%  1.6%   2.7%  1.6%  0.3% 

Nível 3 2.9% 5.7% 5.8% 1.1%  2.1% 4.5% 2.3%  0.4%  

Controle de 
acesso e 

autenticação 

Nível 1  4.7%  6.2%  7.6%  3.3%  1.3%  2.7%  3.9%  3.2% 

Nível 2  5.2%  7.8% 9.7%   5.6%  2.8%  3.8%  6.2% 4.9%  

Nível 3 
6.4% 9.1% 

11.7%   9.1%  3.9%  4.9%  8.2% 6.8%  

 

 

Uma vez que nossos resultados mostraram que a implementação da segurança nos 

roteadores resulta em configurações mais eficientes e de menor custo quando comparadas 

com a implementação na interface e sem perder a eficiência do mecanismo de segurança, 

decidimos explorar com mais profundidade a implementação da segurança no roteador.  

Com este intuito, foram avaliadas nove configurações resultantes da variação da 

capacidade dos canais virtuais do roteador. A Tabela 5.26. apresenta as configurações 

testadas. 

 

 

Tabela 5.26.  9 Configurações testadas que implementam a segurança no roteador. 

 
Configuração Firewall 

(Flits) 
VC1 

(Flits) 
VC2 

(Flits) 
Total 

C1 1 1 2 4 

C2 1 2 2 5 

C3 1 3 2 6 

C4 1 4 2 7 

C5 1 2 1 4 

C6 2 2 2 6 

C7 1 2 3 6 

C8 1 2 4 7 

C9 1 3 3 7 
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A taxa de injeção dos pacotes foi variada entre 40000 e 800000 pacotes/segundo.  

Neste teste, 30% dos pacotes foi considerado como informação crítica. Utilizamos a 

razão entre o valor médio da vazão e o valor médio da latência. Outra métrica pode ser 

utilizada para comparar as diferentes configurações. A Figura 5.24. apresenta os 

resultados de nossa métrica para as 9 configurações.      

 

 
Figura 5.24. Resultados das 9 configurações da segurança no roteador. 

 

 

Os números dentro das barras representam a capacidade total de armazenamento por 

roteador. Já o número acima das barras representa a posição da avaliação de cada 

configuração entre o conjunto das 9.  Segundo os nossos resultados, a nossa métrica 

(vazão média/latência média) a configuração do roteador C3 atingiu o melhor resultado.  

Apesar de sua menor capacidade de armazenamento, quando comparada com C4, C8 e 

C9, por exemplo. 

 

A Tabela 5.27. apresenta a penalidade (em percentagem) de cada uma das 

configurações do roteador quando comparadas com um roteador sem mecanismos de 

segurança. 
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Tabela 5.27. Penalidade das 9 diferentes configurações de roteador. 
Configuração Latência  Vazão Área  Potência  

C1 11,44% 12,22% 7,4% 5,2% 

C2 2,47% 4,18% 7,8% 6,1% 

C3 2,02% 3,96% 8,1% 7,6% 

C4 3,51% 10,96% 10,1% 10,3% 

C5 3,77% 5,39% 7,4% 6,2% 

C6 3,70% 8,84% 8,5% 8,3% 

C7 1,88% 10,7% 8,1% 8,0% 

C8 13% 17,36% 10,1% 11,7% 

C9 18,4% 14,52% 10,7% 12,4% 

 

 

Os resultados apresentam a forte influência dos outros parâmetros do roteador na 

latência do sistema.  Desta maneira, é aberta a possibilidade de que o projetista modifique 

os parâmetros do roteador de forma que a implementação da segurança se torne menos 

custosa no sistema. Neste exemplo foi explorada somente a configuração dos canais 

virtuais, mas parâmetros como arbitragem e técnica de multiplexação poderão ser 

explorados.  

 

5.5.5.3.2. Avaliação com tráfego LRD 

 

Nesta avaliação as configurações da NoC-QoSS que implementam os serviços de 

segurança homogêneos de controle de acesso e autenticação (nível 3) na interface e no 

roteador foram submetidas a tráfego de natureza LRD com distribuição topológica 

uniforme. Em nosso experimento, 25% dos componentes IP ligados à NoC produziam 

este tipo de tráfego (4 IPs)
56

 em diferentes porcentagens.  Estes foram mapeados na NoC 

de forma aleatória. Os restantes 12 componentes IPs da estrutura de computação geravam 

tráfego Poisson. A percentagem da informação crítica nos testes é de 30%.  A Tabela 

5.28 apresenta o trabalho experimental. 

 

 

 

 

                                                 
56

 Este valor foi escolhido segundo às recomendações apresentadas em [SCH09]. 
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Tabela 5.28.  Trabalho experimental para o tráfego LRD. 

Teste Configuração Implementação 
Serviço de 
Segurança Hurst 

T1 

NoC-QoSS 15 Interface 
Controle de 

acesso + 
autenticação 

0.6 

T2 0.8 

T3 0.95 

T4 

NoC-QoSS 18 Roteador 

0.6 

T5 0.8 

T6 0.95 

 

As Figuras 5.25 – 5.26 apresentam os resultados da latência da NoC-QoSS e na Figura 

5.27 os resultados da potência para os seis testes.   

 

 
Figura 5.25. Latência da NoC-QoSS para a implementação na interface do controle de 

acesso e autenticação (T1-T3). 

 

 

 
Figura 5.26. Latência da NoC-QoSS para a implementação no roteador do controle de 

acesso e autenticação (T1-T3). 
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Figura 5.27. Potência da NoC-QoSS.  

 

 

Os resultados provaram o grande impacto do tráfego LRD no desempenho das NoCs. 

Novamente, a configuração da NoC-QoSS que implementa os serviços de segurança no 

roteador apresentou os melhores resultados de latência e potência quando comparadas 

com a implementação da segurança na interface. Observamos que à medida que o 

parâmetro H aumenta, a contenção da rede acontece mais cedo.  As configurações da 

NoC-QoSS foram incapazes de suportar o tráfego LRD. Com o intuito de suportar este 

tipo de tráfego as técnicas de otimização baseado em regras ou a comutação híbrida 

podem ser aplicadas. O objetivo é garantir que o tráfego LRD seja atendido de forma 

prioritária para que não gere contenção na rede.  

 

Os resultados da potência das 6 configurações mostraram um maior consumo nas 

configurações que implementam a segurança na interface.  O consumo de potência da 

implementação de segurança na interface é devida principalmente ao consumo estático, 

uma vez que este mecanismo requer de uma grande capacidade de armazenagem para 

guardar todos os valores das tabelas. Já o consumo da implementação da segurança no 

roteador é devido à potência dinâmica (chaveamento).  Este parâmetro está estreitamente 

ligado com as características do tráfego. 
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5.5.5.3.3. Avaliação de desempenho para o estudo de caso. 

A Figura 5.28 apresenta a configuração da NoC-QoSS 19, que implementa os serviços de 

segurança na interface. Nesta seção foram simuladas as configurações NoC-QoSS 19 e 

NoC-QoSS 20 que implementam a segurança heterogênea na interface e no roteador, 

respectivamente (ver Tabela 5.16).  Estas 2 configurações foram testadas em 5 cenários 

de tráfego.  O resumo dos cenários de tráfego e os resultados são sumarizados na Tabela 

5.29. As condições de simulação são as mesmas daquelas apresentadas na Tabela 5.21. A 

quantidade de informação crítica é de 30%. 

 

Figura 5.28. Configuração da NoC-QoSS 19. 

Tabela 5.29.  Configurações testadas para a configuração da Figura 5.28. 

   Interface Roteador 

   Latência Potência Latência Potência 

Teste 
Distribuição 
topologica Natureza Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

T1 Hot spot Poisson 43.1 67.8 154 28.4 35.1 49.3 137 34.2 

T2 Transposto Poisson 38.2 22.16 136 19.2 33.8 35.7 119 17.6 

T3 Uniforme Poisson 36.4 23.1 128 22.6 30.2 17.4 103 21.6 

T4 Uniforme LRD (0.8) 65.4 12.7 137 8.5 56.3 9.6 129 6.3 

T5 Uniforme LRD (0.95) 82.3 25.4 141 5.9 75.8 11.3 135 8.3 

 

Os resultados mostraram uma vez mais a eficiência da implementação da segurança no 

roteador, assim como o grande impacto do tráfego LRD no desempenho da rede. 
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5.6. OTIMIZAÇÃO 
 

A Tabela 5.30 apresenta os requisitos necessários para a realização da quinta etapa de 

nossa metodologia para a implementação de QoSS. Nas seções 5.6.1 – 5.5.5 são 

apresentadas as informações utilizadas e os resultados da etapa otimização.  Esta etapa é 

executada se os requisitos de desempenho da configuração não foram atingidos.  

Mediante os diferentes mecanismos de otimização os serviços de QoS são fornecidos. 

 

Tabela 5.30. Características da etapa de otimização. 

Objetivo Aprimoramento da eficiência da NoC-QoSS   

Informações necessárias 

Resultados das métricas de desempenho 

Configuração da NoC-QoSS 

 Métrica global de desempenho 

Resultado Configuração otimizada da NoC-QoSS  

 

 

5.6.1.  RESULTADOS DAS MÉTRICAS DE DESEMPENHO 

 

Estas informações correspondem aos resultados das avaliações do desempenho, 

apresentados na Seção 5.5.5.6. 

 

 

5.6.2.  CONFIGURAÇÃO DA NoC-QoSS 

 

A configuração da NoC-QoSS que será alvo da otimização é a NoC-QoSS 20, que 

implementa a segurança no roteador, uma vez que esta configuração apresentou sempre 

os melhores resultados de eficiência.  

 

 

5.6.3.  MÉTRICA GLOBAL DE DESEMPENHO 

 

Esta métrica guia a aplicação do conjunto das otimizações realizadas na configuração da 

NoC-QoSS.  Segundo a Tabela 5.4, a latência e o jitter são os requisitos de QoS dos quais 

a aplicação precisa. Desta forma a métrica escolhida para guiar o processo de otimização 

é latência.  
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5.6.4.  CONFIGURAÇÃO OTIMIZADA DA NoC-QoSS 

 

Para otimizar a latência e garantir a satisfação de desempenho do sistema utilizaremos 

as três técnicas de otimização descritas nas seções 4.1.5.1 – 4.1.5.3.  Nas seguintes seções  

5.6.4.1- 5.6.4.3 apresentamos os resultados da aplicação dos três mecanismos de 

otimização.   

 

 

5.6.4.1.  Otimização baseada em regras  

A Tabela 5.31 apresenta o conjunto de 7 instâncias (N1-N7) da NoC-QoSS  que surgiram 

a partir da execução de 7 iterações da otimização baseada em regras a partir da NoC-

QoSS 20.  Em cada iteração, as métricas internas de desempenho permitiram escolher as 

modificações à NoC atingindo melhoras na latência de até 57% quando comparada com a 

configuração inicial.  

  

Tabela 5.31.  Resultado da técnica de otimização baseada em regras. 

Instância 
NoC-QoSS 

Regra Latência Desvio 
Aprimor. 
Latência 

Increm. 
potência 

Increm.  
área 

 N1 

Inserção 
enlace  57.8 17.5 26% -3.37% 

 
1.2% 

R01-R31  

N2 

Inserção 
enlace 50.8 33.2 35% -5.38% 

 
2.3% 

R10-R30 

N3 

Inserção 
enlace 46.1 34.8 41% -11.23% 

 
2.9% 

R11-R23  

N4 

Inserção 
canal virtual 41.4 21.7 47% -7.13% 

 
3.2% 

R11 (N) 

N5 

Incremento 
buffer 37.5 38.6 52% -5.33% 

 
3.8% 

R32 (S)  

N6 

Incremento 
buffer 34.3 5.6 56% -1.53% 

 
4.6% 

R21 (W) 

N7 

Inserção 
canal virtual 33.6 12.5 57% 1.78% 

 
4.8% 

R20 (N) 
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Por sua parte, a potência apresentou um aumento de até 1.78%. Porém, a configuração 

N3, por exemplo, apresentou uma redução da latência de 41% e diminuição de potência 

de 11.23%.  Esta redução é consequência da diminuição da potência dinâmica, uma vez 

que o enlace diminuiu a contenção da rede e, portanto, o número de comutações por estes 

realizados. 

 

 

5.6.4.2.  Mapeamento dos componentes da NoC 

 

Nesta seção, apresentamos a utilização da MAIA na otimização da configuração da NoC-

QoSS. Como resultado os componentes da estrutura de computação são mapeados na 

QoSS 20.  Os parâmetros de configuração do algoritmo são apresentados na Tabela 5.32. 

 

Tabela 5.32.  Parâmetros de configuração de MAIA. 

Parâmetro Valor 

População inical M     (Fase 1) 100 

Latência LNoC 

Potência PNoC 

Probabilidade de Mutação (Fase 4) 0,1 

Shift 50% 

Somatic point 50% 

Crossover (Fase 6) 40% 

Criterio de parada 0.1 

 

 

A Figura 5.29 apresenta o conjunto de pareto
57

 gerado por MAIA. Este conjunto de 

alternativas de mapeamento foram obtidas após 587 ms.  

 

Do conjunto de Pareto selecionamos a alternativa que apresenta o menor valor de 

latência, sinalizada com um círculo vermelho na Figura 5.29.  Este mapeamento é 

apresentado na Figura 5.30.   

 

                                                 
57

 Melhores configurações encontradas pelo algoritmo multi-objetivo MAIA. 
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Figura 5.29.  Resultado do Conjunto de Pareto de MAIA. 

 

 
Figura 5.30. Alternativa de mapeamento encontrada por MAIA. 

 

 

 

5.6.4.3.  Chaveamento híbrido 

 

A nova configuração da NoC (HNoC-QoSS) surge a partir da modificação da NoC-QoSS. 

Na HNoC-QoSS os fluxos de comunicação dos IPs com requisitos de QoS são tratados 

como prioritários. A Figura 5.31 apresenta os resultados para o tráfego com distribuição 

topológica uniforme e natureza Poisson e LRD com hurst de 0.95.  
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Figura 5.31.  Resultados da otimização de chaveamento híbrido. 

 

 

A HNoC-QoSS melhorou a latência e potência em até 87% e 63% respectivamente, 

quando comparadas com a NoC-QoSS 20. A diminuição da latência foi resultado da 

abolição da contenção da comunicação, uma vez que fez possível uma reserva virtual de 

recursos sem interromper o processo de comunicação na NoC. Já a diminuição de 

potência foi atingida pela diminuição no número de comutações de pacotes em cada 

roteador.  A penalidade em área foi de 4.2%.  

 

5.6.4.4.  Sumário das otimizações 

Na Tabela 5.33 é apresentado um sumário dos resultados obtidos pelas três otimizações.  

A escolha de uma de estas alternativas ou a possível combinação destas técnicas depende 

das restrições do projeto como, por exemplo, tempo de projeto ou disponibilidade das 

ferramentas.  Este tema é atualmente alvo de pesquisa no grupo GSEIS.  

 

Tabela 5.33.  Resumo dos resultados das otimizações. 

Parâmetro 

Técnica de otimização 

Regras MAIA 
Chaveamento 

híbrido 

Aprimoramento da latência 57% 39.80% 87% 

Redução da Potência  - 1.78% 12.59% 63% 

Incremento da Área 4.80% 0 4.20% 

Tempo de execução (seg) 4.20E+06 0.57 - 
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5.7. DISCUSSÃO  
 

Neste capítulo apresentamos um estudo de caso que permite exemplificar o projeto 

passo a passo de uma NoC que implementa serviços de segurança e QoS seguindo a 

nossa metodologia.  

 

Como resultado, é obtido um conjunto de configutações de NoC-QoSS que 

implementam serviços de autenticação e controle de acesso nas interfaces ou nos 

roteadores. Realizamos uma ampla avaliação da eficácia e eficiência destas 

configurações.   

 

Com esta avaliação buscávamos atingir 2 objetivos:   

1. Mostrar ao leitor que quando um problema admite um enorme espaço de soluções, 

o maior auxílio que se pode fornecer a um projetista é um ambiente no qual ele 

possa rapidamente testar e avaliar uma grande variedade de soluções em busca de 

uma que satisfaça as especificações.   

 

2. Apresentar NoC como uma estrutura rica que pode ser explorada com o intuito de 

garantir a segurança de forma eficaz e eficiente. Aqui propomos pela primeira vez 

a implementação da segurança no roteador da NoC.  Trabalhos prévios [FIO08] 

[FIO09] implementam a segurança na interface da NoC. Os nossos testes 

mostraram que a implementação da segurança nos roteadores sob diferentes 

condições sempre apresenta um melhor desempenho quando comparada à 

implementação na interface.    

 

Observamos em nossos experimentos que, para muitos dos cenários de ataque, níveis 

menores de segurança (nível 2) eram suficientes para oferecer 100% de proteção a um 

menor custo.   

 

De nosso trabalho experimental podemos tirar duas observações: 
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1. Dependência da quantidade de informação crítica. 

Supondo que a informação crítica de um sistema é uniformemente distribuída nos 

componentes de computação que são ligados à NoC, notamos que quando a quantidade 

de informação crítica aumenta, a melhora no desempenho atingido pelos mecanismos de 

segurança implementados no roteador diminuem. Porém o desempenho desta 

implementação nunca foi superada pela implementação da segurança na interface. Para 

projetos com uma quantidade significativa de informação crítica, a decisão entre a 

implementação da segurança na interface ou no roteador pode ser baseada em aspectos 

como a disponibilidade dos IPs e tempo de projeto. 

2. Dependência da intensidade do ataque:  

Quando a intensidade do ataque é maior, a vantagem da implementação da segurança 

no roteador é mais evidente.  Desta forma, se é previsto que o sistema opere em 

ambientes hostis, a implementação da segurança no roteador é mais recomendável. 

Em nossos resultados observamos que a noção de segurança está estreitamente ligada 

ao conjunto de ameaças do sistema.  Falhas de segurança podem ser ocasionadas por 

falhas no estabelecimento da política de segurança do sistema.  A definição deste 

conjunto de regras é alvo de pesquisa pela comunidade das redes extrachip.  Entre seus 

desafios está o estabelecimento de políticas capazes de se adaptar aos ambientes hostis e 

dinâmicos das redes extrachip. Desta forma resulta vantajosa a possibilidade do projetista 

de explorar o espaço de projeto de forma rápida e guiada por uma metodologia.
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CAPÍTULO 6.  

 

ESTUDO DE CASO 2: SEGURANÇA DINÂMICA 

 

O objetivo deste capítulo é mostrar o projeto de uma NoC que 

implementa serviços de segurança para a proteção de sistemas que 

possuem varias políticas de segurança. 

 

 

 

6.1.  DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 
 

Nosso segundo estudo de caso consiste na mesma aplicação hipotética tratada ao longo de 

todo o Capítulo 5.  Porém, a política de segurança deste sistema muda ao longo da 

execução da aplicação. Este tipo de segurança vem ganhando campo nas redes extrachip e 

ainda é novidade para as NoCs.  

 

A variabilidade da política de segurança é útil em dois cenários: 

 

1. Na implementação de sistemas de múltiplas aplicações, que permitem o 

compartilhamento de recursos em ambientes quase sempre hostis e caracterizados 

pela sua heterogeneidade. Acreditamos que a implementação deste tipo de 

segurança nos sistemas embarcados será de grande utilidade. A nova tendência de 

projeto dos SoCs visa a criação de circuitos integrados de propósito geral 

caracterizados pelo alto poder de processamento e flexibilidade
58

.  Num mesmo 

chip, estes sistemas podem executar diferentes aplicações em diferentes instantes de 

tempo. Isto é, diferentes aplicações são descarregadas no chip ao longo da operação 

do sistema. Cada uma destas aplicações pode possuir diferentes políticas de 

segurança. Portanto, a segurança do SoC  deve ser capaz de acompanhar a 

                                                 
58

 Exemplo disto é o grande desenvolvimento de sistemas como os MPSoCs (do inglês Multi Processor 

System on Chip). 
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dinamicidade do sistema de forma que todas as aplicações possam ser sempre 

executadas de forma segura. 

2. No suporte de sistemas críticos e altamente interativos que possuem diferentes 

modos de operação e são capazes de reagir ante um estímulo externo e mudar o seu 

comportamento. Um exemplo disto são sistemas militares ou automotivos que 

diante de diferentes situações (ataque, perda de controle) podem operar de 

diferentes formas, restringindo ou priorizando um conjunto de ações.  

 

Neste capítulo, simularemos uma situação similar à descrita no cenário número 2, isto 

para favorecer a didática do texto. Utilizaremos a aplicação hipotética que consta das 32 

tarefas mapeadas em 16 componentes IP da estrutura de comunicação. Os projetistas do 

SoC selecionaram a NoC como a estrutura de comunicação deste sistema e decidiram que a 

segurança deve ser implementada na estrutura de comunicação. Esta aplicação possui dois 

modos de operação: normal e impactado.  

 

A maioria do tempo, a aplicação opera sob o modo de operação normal, nestas 

condições a aplicação utiliza a política de segurança apresentada na Tabela 5.3.  Porém, o 

sistema é alvo de um ataque e adota outra política de segurança.  A seguir são apresentadas 

as 5 etapas que compõem a nossa metodologia de projeto de NoC-QoSS.  Porém, com o 

intuito de não estender demasiado este capítulo, apresentaremos em cada tarefa somente as 

diferenças com respeito à implementação da política de segurança estática. 

 

   

6.2. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nesta tarefa usamos o mesmo modelo comportamental apresentado na Figura 5.2. O 

sistema agora é composto por duas políticas de segurança as quais denominaremos de 

política normal e política impactada.  A política normal é apresentada na Tabela 5.3.  Já a 

política impactada é apresentada na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 Politica impactada 

Tarefa  Quem  
Info 

crítica 

Transações permitidas (Direitos) 

Sob quais 
condições 

Verificar Acesso Verificar Origem 

Leitura Escrita 

Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast Usuário Root 

1 4 x X   X      X   Quase sempre Quase sempre 

2 

3                 Quase sempre Quase sempre 

17 x X       X    X  Quase sempre Quase sempre 

26 x X    X        X Quase sempre Quase sempre 

27                 Quase sempre Quase sempre 

3 

2                 Quase sempre Quase sempre 

11                 Quase sempre Quase sempre 

12 x X   X      X   Quase sempre Quase sempre 

4 

1 x X   X      X   Quase sempre Quase sempre 

5 x X             X   Quase sempre Quase sempre 

9   X               Às vezes Às vezes 

5 
4 x X             X  Quase sempre Quase sempre 

9       X            Às vezes Às vezes 

6 

7        X           Sempre Nunca 

14 x      X          X Sempre Nunca 

19 x      X          X Sempre Nunca 

20 x      X          X Sempre Nunca 

7 6        X           Sempre Nunca 

8 9        X           Sempre Às vezes 

9 

4 x      X         X  Sempre Às vezes 

5        X           Sempre Às vezes 

8        X           Sempre Às vezes 

10        X           Sempre Às vezes 

22 x      X        X   Sempre Às vezes 

10 9         X          Sempre Às vezes 
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Tabela 6.1 Continuação 

Tarefa  Quem  
Info 

crítica 

Transações permitidas (Direitos) 

Sob quais 
condições 

Verificar Acesso Verificar Origem 

Leitura Escrita 

Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast Usuário Root 

11 

3         X          Quase sempre Quase sempre 

12          X         Quase sempre Quase sempre 

15        X           Quase sempre Quase sempre 

12 

3 x x   X     x  X   Quase sempre Quase sempre 

11   x      x     x    Quase sempre Quase sempre 

15 x x      x      X   Quase sempre Quase sempre 

13 
20 x x   x      X   Sempre Sempre 

29 x x    x      x    Sempre Sempre 

14 6 x x   X       X   Sempre Sempre 

15 
11   x  X          X Nunca Quase sempre 

12 x  x   x        X   Nunca Quase sempre 

16   x  X       x    Nunca Quase sempre 

16 15   x  X       X   Nunca Quase sempre 

17 

2 x x       x x X   Sempre Nunca 

18       x         x  Sempre Nunca 

23       X       X   Sempre Nunca 

18 

17   x     X   x     Sempre Nunca 

20 x x      X   x      Sempre Nunca 

25 x x     X   x     Sempre Nunca 

19 

6 x x     X   x     Às vezes Sempre 

22 x   x   X   x      Às vezes Sempre 

24 x   x    X   X   x Às vezes Sempre 

20 

6 x x    x     X   Sempre Sempre 

13 x x    x          Sempre Sempre 

18 x   x    x         Sempre Sempre 

29 x   x   x         Sempre Sempre 
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Tabela 6.1 Continuação. 

Tarefa  Quem  
Info 

crítica 

Transações permitidas (Direitos) 

Sob quais 
condições 

Verificar Acesso Verificar Origem 

Leitura Escrita 

Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast Usuário Root 

21 22   x     x      X   Sempre Sempre 

22 

9 x x      x     X   Sempre Sempre 

19 x x       X   X   Sempre Sempre 

21   x       X       Sempre Sempre 

23 

17   x        X       Sempre Às vezes 

24   x       X       Sempre Às vezes 

24 

19 x x     x         Sempre Às vezes 

23   x      x          Sempre Às vezes 

25   x     x         Sempre Às vezes 

25 

18 x  x   x         Sempre Às vezes 

24   x     x          Sempre Às vezes 

26 

2 x  x x    X      Quase sempre Nunca 

27   x      x         Quase sempre Nunca 

27 

2   x   x           Quase sempre Nunca 

26    x x            Quase sempre Nunca 

28 29     x  x           Nunca Quase sempre 

29 

13 x   x x       x  Nunca Quase sempre 

20 x   x x         x Nunca Quase sempre 

28     x  x       x  Nunca Quase sempre 

31 x  x x         Nunca Quase sempre 

30 31   x    x          Nunca Sempre 

31 

29 x x   x       x  Nunca Sempre 

32   x   x           Nunca Sempre 

30   x    x            Nunca Sempre 

32 31   x   x           Nunca Sempre 
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Figura 6.1.  SAG_TASK para as políticas normal e impactada. 

 

 

O SAG_TASK do estudo de caso é apresentado na Figura 6.1. As setas vermelhas grossas 

apresentam as transações críticas para a política normal e as vermelhas sombreadas para a 

política impactada. Note que o SAG-Task da Figura 6.1 é similar àquele apresentado na 

Figura 5.3. 

 

 

6.3  DEFINIÇÃO 

 

As 32 tarefas foram mapeadas nos 16 IPs de forma similar à apresentada na Figura 5.4.  

Usando o SAG_TASK da Figura 6.1 e a política de segurança é possível obter o SAG-IP e 

as tabelas de serviços, apresentados na Figura 6.2 e Tabela 6.2 respectivamente. Note que 

são adotados os mesmos 4 níveis de segurança, porém a implementação da política 

impactada incrementou o nível de segurança em IP4, IP6, IP9, IP10, IP12, IP13, IP15 e 

IP16.   
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Figura 6.2.  SAG_IP para as políticas normal e impactada. 
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Tabela 6.2.  Tabela de serviços resultado da etapa definição. 

Mestre Escravo 

Leitura Escrita 

QoS Segurança 

Taxa 
de 

perda Jitter Vazão  Latência 
Controle 
acesso Autenticação C.A + A Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast 

IP1 

IP2 X   X     X        Dif.     

Nível 2 
IP5 X  X  X     X              

IP9 X  X     X X              

IP14 X   X X     X              

IP2 
IP1 X  X X                    

Nível 2 
IP4 X  X X          Gar.        

IP3 

IP7 X  X     X            

Nível 3 

    

IP10 X   X     X                

IP11 X   X     X                

IP4 
IP2    X  X      X    Gar.        

Nível 2 
IP12    X        X             

IP5 

IP1 X    X                    

Nível 2 IP8 X    X          Gar.   Gar.     

IP12 X   X              Dif.     

IP6 
IP11 X      X                 Nível 3  

  IP15 X     X       Dif.        

IP7 IP3 X     X X               Nível 3 

IP8 IP5 X     X        Gar.   Gar.   Nível 2   

IP9 

IP1   X   X              

Nível 3 

    

IP11   X   X                  

IP13    X X                  

IP10 

IP3   X     X  X          

Nível 1 Nível 3 

  

IP12  X        X            

IP13   X       X        Dif.   

IP11 

IP3 X      X  X              

Nível 3 
IP6 X         X              

IP9 X         X              

IP15 X                      
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Tabela 6.2.  Continuação. 

Mestre Escravo 

Leitura Escrita 

QoS Segurança 

Taxa 
de 

perda Jitter Vazão  Latência 
Controle 
acesso Autenticação C.A + A Simples Entrelaçada Simples Espera Condicional Broadcast 

IP12 

IP4  X   X                    

Nível 3 IP5  X   X      X        Dif     

IP10 X    X      X              

IP13 
IP9  X  X      X          

Nível 3 
  

Nível 1  

  

IP10  X X      X        Dif   

IP14 IP1 X    X      X          Nível 2     

IP15 

IP6 X    X      X    Dif       

Nível 2 

  

IP11 X    X      X              

IP16   X  X                    

IP16 IP15   X X                 Nível 3   
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6.4. IMPLEMENTAÇÃO  

 

As bibliotecas de componentes da NoC foram as mesmas utilizadas no Capítulo 5 

(Hermes_Temp e NoC_QoS). Da mesma maneira utilizamos os mecanismos de segurança 

descritos na Seção 5.3. Todos os modelos estão descritos em System-C TLM com precisão 

de ciclo e foram validados utilizando modelos RTL.   

 

A Figura 6.3. apresenta o esquema da implementação da NoC que suporta políticas de 

segurança dinâmicas (Dyn-NoC-QoSS). A Dyn-NoC-QoSS é composta pelo conjunto de 

roteadores, enlaces, interfaces de segurança, o bloco de controle de configuração, o 

bloco guarda das políticas e o monitor
59

.  Todos estes são componentes hardware.  

 

 Os roteadores e enlaces fornecem o suporte de comunicação da NoC-QoSS. Estes 

roteadores possuem suporte a QoS mediante a implementação de uma política de 

arbitragem capaz de comutar preferencialmente pacotes críticos e de implementar 

a política Round-Robin na ausência destes.   

 

 As interfaces de segurança integram os blocos de firewall e analisador que 

implementam os serviços de controle de acesso e autenticação (ver seção 5.3).    

 

 O controle de configuração é o componente principal encarregado de gerenciar 

todo o processo de configuração. 

 

 O guarda das políticas armazena as características dos diferentes modos de 

operação e a sua correspondente política de segurança. 

 

 O monitor armazena a condição atual do tráfego dentro da NoC. Esta inclui 

informações como o número de pacotes em trânsito, a origem dos pacotes e o seu 

destino. 

                                                 
59

 Este bloco monitor anota o fluxo das transações e seu estado atual. Este bloco é diferente do bloco monitor 

de nosso ambiente de avaliação APOLLO.  
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Figura 6.3. Implementação da Dyn-NoC-QoSS  

 

 

Note que a implementação da segurança é feita na interface, uma vez que apesar de não 

apresentar os melhores resultados, a sua configuração é mais simples, facilitando a 

implementação das políticas de segurança normal é impactada
60

.   

 

A implementação da política de segurança variável, apesar de utilizar uma estrutura 

dinâmica, não utiliza a técnica de reconfiguração dinâmica da rede, uma vez que o tempo 

de reconfiguração destes sistemas pode se tornar um gargalo no desempenho do SoC  

[NIC09]. Em lugar disso propomos uma arquitetura baseada na configuração das tabelas de 

segurança, constituídas pelas tabelas de acesso e tabelas de autenticação dos mecanismos 

                                                 
60

 Porém a implementação da segurança dinâmica no roteador é passível de ser implementada.  Este tema é 

objeto de pesquisa no grupo GSEIS.  
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firewall e analisador, respectivamente
61

. Cada uma destas tabelas é atualizada segundo a 

política de segurança válida nesse instante de tempo
62

.  

 

 

6.4.1.  OPERAÇÃO DA Dyn-NoC-QoSS 

 

Cada vez que o modo de operação de nosso sistema muda de normal para impactada ou 

vice-versa, a política de segurança do sistema deve ser trocada. O bloco Controle de 

configuração inicia o processo de mudança de política de segurança do sistema.  

 

A operação do bloco controle é apresentada na forma de máquina de estados na Figura 

6.4 

 

 
Figura 6.4.  Máquina de estados do Controle de configuração. 

 

                                                 
61

 Neste trabalho assumimos que as tabelas de acesso e autenticação são seguras e, portanto, não são 

modificadas maliciosamente. 
62

 Note que esta arquitetura é flexível e pode suportar sistemas MPSoC multi-thread, por exemplo. 
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A seguir é descrita a operação do sistema quando existe uma mudança da política 

normal para a impactada.  A transição inversa é análoga.  

  

INÍCIO: 

No estado inicial, os mecanismos de segurança contém a informação referente à 

implementação da política de segurança atual.   

 

CONSULTA À GUARDA: 

Uma vez que é identificada a necessidade de mudança de política de segurança, o bloco 

Controle de configuração utiliza as informações contidas no bloco Guarda políticas e 

identifica 3 informações: 

 

1. Mudança nos mecanismos de segurança: Inclui a verificação da configuração 

atual dos mecanismos de segurança e a configuração requisitada pela nova política 

de segurança.  Aqui são identificados o tipo e o nível de segurança que devem ser 

implementados.  

 

2. Localização das interfaces de segurança: Informação acerca do mapeamento dos 

IPs na NoC. 

 

3. Configuração dos mecanismos: Extrai a informação que deve ser armazenada nas 

tabelas de acesso e de autenticação do sistema. 

 

 

BLOQUEIO: 

 

O bloco controle da configuração emite um sinal de bloqueio a todas as interfaces da 

NoC.  O intuito é impedir que pacotes cujo alvo seja o componente de computação ligado à 

uma das interfaces que devem ser configuradas, sejam injetados na NoC.  Porém, o restante 

dos pacotes podem ser injetados normalmente.  Desta forma a NoC continua funcionando.    

CONSULTA MONITOR: 
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O controle da configuração utiliza a informação contida no bloco Monitor com o 

intuito de identificar a existência de pacotes em trânsito dentro da NoC cujo alvo de 

comunicação seja alguma das interfaces que será modificada.  

 

MODIFICAÇÃO ARBITRAGEM 

 

Caso existam pacotes trafegando dentro da rede cujo alvo é um dos componentes IP 

ligados à interface que deve ser modificada, estes passam a ser tratados de forma prioritária 

pelos roteadores da NoC.  O bloco controle da configuração ativa um sinal que modifica a 

política de arbitragem, de forma que o roteador atende primeiro o pedido de comutação dos 

pacotes prioritários.  

 

CONFIGURAÇÃO: 

 

Uma vez que os pacotes prioritários chegaram ao seu destino, a configuração da 

interface de segurança pode ser realizada. O bloco controle atualiza os blocos firewall e 

analisador, isto é, armazena a nova informação nas tabelas de acesso e de autenticação.  

 

DESBLOQUEIO: 

Finalmente, o bloco controle da configuração retira o bloqueio à injeção de pacotes e a 

arbitragem dos roteadores é normalizada (implementa novamente a política Round-Robin, 

por exemplo).  

Este processo começa novamente quando uma nova política de segurança deve ser 

implementada na NoC. 

A Tabela 6.3 apresenta a informação contida no guarda das políticas para nosso estudo 

de caso. 

Tabela 6.3. Informação contida no bloco Guarda das políticas. 
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IP Roteador 

Controle de acesso Autenticação 

Normal Impactada Normal Impactada 

IP 1 R00 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 

IP 2 R10 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 

IP 3 R20 Nível 3 Nível 3 - - 

IP 4 R30 - Nível 3 Nível 1 Nível 2 

IP 5 R01 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 

IP 6 R11 Nível 3 Nível 3 - Nível 3 

IP 7 R21 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

IP 8 R31 - - Nível 2 Nível 2 

IP 9 R02 Nível 2 Nível 3 - - 

IP 10 R12 - Nível 1 Nível 2 Nível 3 

IP 11 R22 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

IP 12 R32 Nível 2 Nível 3 Nível 2 Nível 3 

IP 13 R03 Nível 3 Nível 3 - Nível 1 

IP 14 R13 Nível 2 Nível 2 - - 

IP 15 R23 - - Nível 1 Nível 2 

IP 16 R33 - - Nível 2 Nível 3 

 
 

A Tabela 6.4 apresenta a configuração da Dyn-NoC-QoSS utilizada em nosso estudo de 

caso. 

 

Tabela 6.4. Configuração da Dyn-NoC-QoSS 

Camada Parâmetro de configuração  Valor 

Aplicação    
(interface do usuário) Serviços QoS, segurança 

Apresentação  
(tradução) Tipo de interface 

OCP  
(Open Core Protocol) 

Sessão  
(sincronização) Sincronização Síncrona 

Transporte (Tradução) 

Técnica de chaveamento Pacote 

Buffer da interface 2 flits 

Controle de fluxo Canal virtual 

Tipo de rede Homogênea  

Rede  
(endereçamento, 

chaveamento) 

Mapeamento Estático  

Tamanho 4x4 

Topologia Grelha 2D  

Estratégia de roteamento XY 

Portos por roteador 3-5 (segundo localização) 

Granularidade do roteamento Pacote 

Enlace                                
(De pacotes a bits) 

Arbitragem Round Robin- Prioritária 

Largura de enlace 16 bits 

         Tabela 6.4. Continuação. 
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Camada Parâmetro de configuração  Valor 

Enlace 

Buffers por roteador 

3-5 (segundo o número de 

portos) 

Tamanho dos buffers 4 flits 

Reenvio de dados 
Separada a requisição (Split 
transaction) 

Codificação da informação Nenhuma 

Tecnologia de multiplexação Nenhuma 

 

 
6.5. AVALIAÇÃO  
 

Com o intuito de avaliar a eficácia e eficiência da segurança dinâmica foram utilizadas as 

mesmas métricas apresentadas nas Tabelas 5.19 e 5.20, assim como os geradores de ataque 

e de tráfego apresentados nas seções 5.5.3 e 5.5.4.  

 

A avaliação da eficácia da Dyn-NoC-QoSS mostrou que a rede é capaz de identificar a 

maioria dos ataques. Os ataques bem sucedidos foram aqueles causados pela 

implementação de um baixo nível de controle de acesso. Este foi o caso dos ataques aos 

componentes IP 4, IP 8 e IP 16 no modo de operação normal é a do IP 8 no modo de 

operação impactada. Esta falha de segurança pode ser superada mediante o incremento do 

nível de segurança da autenticação nas interfaces que ligam estes IPs à rede. 

 

A Tabela 6.5. apresenta o trabalho experimental realizado para a avaliação da eficácia 

da Dyn-NoC-QoSS e os resultados. 

 

Tabela 6.5.  Avaliação da eficácia da Dyn-NoC-QoSS 
Cenários de 

ataque 
Percentagem de 
pacotes críticos 

Eficácia de 
controle 

Eficácia das 
transações 

Eficácia da 
segurança 

A1  30 % 97% 100% 97% 

A2  30 % 98% 100% 98% 

A3  30 % 97% 100% 97% 

A4  30 % 100% 100% 100% 

A5  30 % 99% 100% 99% 

A6  30 % 100% 100% 100% 
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A Tabela 6.6 apresenta o trabalho experimental para a avaliação da eficiência da Dyn-

NoC-QoSS e os seus resultados. A quantidade da informação crítica em todos os 

experimentos é de 30% e foram realizadas 5 mudanças de política de segurança ao longo da 

simulação. 

 

Tabela 6.6.  Resultados da eficácia da Dyn-NoC-QoSS 

   Latência Potência 

Teste 
Distribuição 
topológica 

Natureza Média Desvio Média Desvio 

T1 Hot spot Poisson 45.9 98.3 179 69.3 

T2 Transposto Poisson 39.9 54.8 151 76.3 

T3 Uniforme Poisson 38.1 12.4 137 94.2 

T4 Uniforme LRD (0.8) 69.5 44.3 148 17.4 

T5 Uniforme LRD (0.95) 88.4 25.3 165 9.6 

 

 

As Figuras 6.5 a 6.7 apresentam a média da percentagem de latência, consumo de potência 

e área para cada um dos componentes da Dyn-NoC-QoSS.  

 

  

 
Figura 6.5.  Percentagem de latência dos componentes da Dyn-NoC-QoSS. 
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Figura 6.6.  Percentagem de consumo de potência dos componentes da Dyn-NoC-QoSS.  

 

 

 
Figura 6.7.  Percentagem de área utilizado pelos componentes da Dyn-NoC-QoSS.  

 

 

Das Figuras 6.5-6.7 podemos concluir que um dos componentes mais custosos é o 

bloco Guarda das políticas. Este bloco armazena as políticas de segurança. O seu custo 

deve variar segundo o tamanho do sistema e o número de políticas de segurança 

implementadas.   

 

A Tabela 6.7 apresenta a média do custo da implementação dos mecanismos de 

segurança quando comparado com a implementação de uma NoC sem segurança. 
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Tabela 6.7.  Custo da implementação da segurança da Dyn-NoC-QoSS. 
 Latência Vazão Potência Área 

Dyn-NoC-QoSS 5.8%   4.2% 12.3%  15.3% 

  

 

A penalidade em latência pela introdução do mecanismo de segurança dinâmico foi 

menor que 6%. Esta baixa penalidade se deve a que nosso mecanismo não interrompe 

totalmente a comunicação do sistema.  Porém, esta penalidade depende da semelhança 

entre as diferentes políticas de segurança.  Políticas totalmente diferentes obrigam à 

configuração de um maior número de interfaces e, portanto, a comunicação entre um maior 

número de IPs será interrompida.  Em nosso estudo de caso, 50% das interfaces foram 

modificadas. Em contrapartida, realizamos simulações que mostram que à medida que o 

número de tarefas dentro do sistema aumenta, o impacto de nosso sistema sobre o 

desempenho do sistema é menor.  Isto acontece porque a probabilidade de que as tarefas 

que requerem de configuração de segurança estejam numa mesma interface da rede é 

maior.  

 

 

6.6.  OTIMIZAÇÃO 
 

Da mesma maneira que na seção 5.6, após a análise das tabelas de serviço apresentadas na 

Tabela 5.5. e 6.2, a latência é a métrica escolhida para guiar o processo de otimização é 

latência.  

 

Para otimizar a latência e garantir a satisfação de desempenho do sistema utilizamos as 

configurações da NoC-QoSS resultantes do processo de otimização de três técnicas de 

otimização (regras, MAIA e chaveamento híbrido) e apresentadas nas seções 5.6.4.1- 

5.6.4.3.  A Tabela 6.8 sumariza os resultados obtidos dos aprimoramentos dos valores 

quando comparado com a configuração inicial da Dyn-NoC-QoSS. 

 

A utilização dos mecanismos de otimização atingiu uma melhora da latência de até 67% 

por meio do chaveamento híbrido e uma redução de 8.3% da potência com a configuração 

de mapeamento de MAIA, quando comparada com a configuração da Dyn-NoC-QoSS 
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inicial.  Os melhores resultados para o aprimoramento da latência foram de novo para o 

chaveamento híbrido, como apresentado na implementação da segurança estática.  Porém a 

melhora foi 20% menor.  Isto pode ser explicado pelo fato deste mecanismo não ajudar na 

redução da latência causada pela configuração das interfaces.  

 

Tabela 6.8.  Resumo dos resultados das otimizações. 

Parâmetro 

Técnica de otimização 

Regras MAIA 
Chaveamento 

híbrido 

Aprimoramento da 
latência 53% 32% 67% 

Incremento da 
Potência  2.15% -8.3% 7.8% 

Incremento da Área 1.80% 0 3.1% 

Tempo de execução 
(seg) 4.20E+06 0.57 - 

 

 

6.7. SEGURANÇA DINÂMICA COM APLICAÇÕES REAIS  

 
O objetivo desta seção é apresentar a utilização prática de nossa arquitetura que 

implementa segurança dinâmica. Este sistema permite a proteção para MPSoCs que 

executam múltiplas aplicações, cada uma caracterizada por uma política de segurança.  

Cada aplicação pode ser mapeada de forma dinâmica no tempo de execução no MPSoC.  

Neste cenário, o sistema deve modificar os mecanismos de segurança de forma que 

satisfaça os requisitos das aplicações que estão mapeadas nesse instante no MPSoC.   

 

Com este propósito foram escolhidas 3 aplicações do conjunto de benchmarks MiBenck 

[MIB11]:  1) automotiva; 2) electrônica de consumo; e 3) telecomunicaçãoes.  Cada um 

destes benchmarks é constituído por funções (ver Tabela 6.9).  Por sua vez, cada uma 

destas funções pode ser dividida em tarefas, as quais serão mapeadas no MPSoC.  
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Tabela 6.9.  Conjunto de funções dos benchmarks automotiva, eletrônica de consumo e 

telecomunicações 

Automotiva Eletrônica de consumo Telecomunicações 

basicmath jpeg CRC32 

bitcount lame FFT 

qsort mad IFFT 

susan (edges) tiff2bw ADPCM enc 

susan (corners) tiff2rgba ADPCM dec 

susan (smoothing) tiffdither GSM enc 

 tiffmedian GSM dec 

 typeset  

 

 

Após a análise da política de segurança de cada aplicação foi identificado que as aplicações 

requerem de serviços de autenticação e controle de acesso.  Foram definidos os serviços e o 

nível de segurança de cada uma das tarefas da aplicação.  Para este exemplo utilizaremos os 

mesmos 4 níveis de segurança que empregamos  até agora em todos nossos exemplos. 

 

As tarefas críticas foram identificadas pelo projetista da estrutura de computação.  A Tabela 

6.10 apresenta as características de segurança definidas para cada uma das funções. Cada 

uma das tarefas que compõem a função deve utilizar o serviço e nível de segurança 

estabelecido para dita função. 

 

 

Tabela 6.10.  Tabela de serviços para as diferentes aplicações 

Aplicação Função Autenticação Controle 

de acesso 

Desempenho 

Automotiva basicmath Nível 0 Nível 2  

bitcount Nível 0 Nível 0  

qsort Nível 3 Nivel 3  

susan (edges) Nível 2 Nível 2  

susan (corners) Nível 2 Nível 2  

susan (smoothing) Nível 2 Nível 2  

Eletrônica de 

consumo 

jpeg Nível 2 Nível 2 Latência 

lame Nível 1 Nível 1  

mad Nível 0 Nível 0  

tiff2bw Nível 0 Nível 0  

tiff2rgba Nível 0 Nível 0  
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Tabela 6.10.  Continuação. 

Aplicação Função Autenticação Controle 

de acesso 

Desempenho 

Eletrônica de 

consumo 

tiffdither Nível 0 Nível 0  

tiffmedian Nível 0 Nível 0  

typeset Nível 0 Nível 0  

Telecomunicações CRC32 Nível 2 Nível 2  

FFT Nível 1 Nível 1  

IFFT Nível 1 Nível 1  

ADPCM enc Nível 0 Nível 0  

ADPCM dec Nível 0 Nível 0  

GSM enc Nível 3 Nível 3 Latência 

GSM dec Nível 3 Nível 3 Latência 

 

A configuração da Dyn-NoC-QoSS utilizada em nosso estudo de caso é a mesma 

apresentada na Tabela 6.4.  A implementação dos diferentes níveis de segurança é feita na 

interface.  Quando uma nova aplicação deve ser alocada, as interfaces dos IPs nos quais são 

alocadas as tarefas desta aplicação devem ser reconfiguradas de forma a suportar a nova 

política de segurança. 

 

Com o intuito de avaliar a eficácia e eficiência da segurança dinâmica foram utilizadas 

as mesmas métricas apresentadas nas Tabelas 5.19 e 5.20, assim como os geradores de 

ataque apresentados na seção 5.5.3.  

 

A avaliação da eficácia da Dyn-NoC-QoSS é apresentada na Tabela 6.11. 

 

Tabela 6.11.  Eficãcia da segurança. 

Cenários de 
ataque 

Percentagem de 
pacotes críticos 

Eficácia de 
controle 

Eficácia das 
transações 

Eficácia da 
segurança 

A1  30 % 87% 100% 87% 

A2  30 % 83% 100% 83% 

A3  30 % 100% 100% 100% 

A4  30 % 100% 100% 100% 

A5  30 % 89% 100% 89% 

A6  30 % 100% 100% 100% 
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As Figura 6.8- 6.9 apresentam os resultados da eficiência do sistema em termos de 

tempo de execução da aplicação em função do número de tarefas reconfiguradas de forma 

simultánea no sistema e a potência da NoC para a implementação sem segurança (Sem 

Seg.) e com segurança (Com Seg).   

 

 

Figura 6.8.  Eficiência do sistema 

 

 

 

Figura 6.9.  Potência da NoC 

 

Na Figura 6.8 é observado que existe um número de tarefas a partir do qual o tempo de 

execução no aumenta. Em nosso experimento isto ocorreapartir de 4 tarefas. Isto acontece 

porque a medida que o número de tarefas reconfiguradas simultaneamente aumenta, existe 

um aumento na probabilidade de que estas tarefas estejam no mesmo IP.  Desta forma, o 

número de interfaces de segurança que devem ser reconfiguradas é menor.  
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A Tabela 6.12.  sumariza os resultados obtidos dos aprimoramentos dos valores quando 

comparado com a configuração inicial da Dyn-NoC-QoSS. 

 

Tabela 6.12.  Resumo dos resultados das otimizações. 

Parâmetro MAIA 

Aprimoamiento da latência 25% 

Incremento de potência -7.2% 

Incremento da área 0 

Tempo de execução (seg) 0.88 

 

Os valores da otimização resultaram menores àqueles atingidos nos outros estudos de 

caso  Isto é resultado da alta taxa de modificação das aplicações dentro do SoC. 

 

 

 

 

6.8.  DISCUSSÃO  
 

As novas tendências de projeto do SoC, caracterizado pelo aumento da capacidade de 

processamento, o aumento da interação com o ambiente externo e reagir a este e o 

compartilhamento de recursos são um grande desafio à implementação da segurança 

intrachip. Os novos e futuros sistemas deverão ser capazes de implementar diferentes 

políticas de segurança ao longo da execução. 

 

A estrutura de comunicação é apresentada neste capítulo como uma alternativa 

promissora na implementação e suporte de diferentes políticas de segurança (ver seção 3.3). 

O nosso mecanismo pode ser útil no suporte de sistemas de múltiplas aplicações, tal como 

MPSoCs capazes de suportar diferentes aplicações, cada uma caracterizada por uma política 

de segurança, ao longo do ciclo de vida do sistema. 

Com este estudo de caso mostramos a versatilidade de nossa metodologia assim como o 

grande número de alternativas que esta oferece.  Mostramos que é um guia prático que 

ajuda o projetista na toma de decisões na incorporação da segurança nas NoCs.   
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CAPÍTULO 7.  

 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Nos últimos anos, com o aumento da complexidade e heterogeneidades dos SoCs 

(Sistemas-sobre-Silício), a estrutura de comunicação ganhou importância devido a seu alto 

impacto no desempenho do sistema. A rede intrachip (NoC) se tornou uma alternativa 

muito atraente para a implementar a estrutura de comunicação de SoCs que integram um 

grande número de módulos IP. 

 

Com a adoção da computação ubíqua, que promove o compartilhamento de recursos, os 

SoCs são atualmente introduzidos em ambientes distribuídos ligados através de redes 

extrachip, que permitem o aumento das capacidades computacionais de todos os usuários 

ligados a este sistema.  Porém, esta estratégia introduz os SoCs num ambiente novo, 

caracterizado pela sua hostilidade e constante ameaça. Com a abertura dos SoCs a 

segurança passou a ser um requisito de projeto destes sistemas. Neste cenário, novamente 

as NoCs ganham destaque, uma vez que a sua capacidade de monitoração do sistema e de 

manipulação da comunicação, a tornam uma estrutura interessante para a implementação 

da segurança. 

 

Neste trabalho propomos uma metodologia que permite a inclusão do conceito de QoSS 

(Qualidade do serviço da segurança) na NoC, que denominamos de NoC-QoSS.  Este 

permite que a segurança seja introduzida como uma nova dimensão de QoS (Qualidade de 

Serviço), isto é, aceita a existência de diferentes níveis de segurança na NoC, permitindo a 

exploração do compromisso entre a segurança e o desempenho do sistema.  

 

A nossa metodologia é composta de 5 etapas: identificação; definição; implementação; 

avaliação; e otimização. 
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Seguindo estas 5 etapas, é possível, mediante refinamentos sucessivos, projetar NoCs-

QoSS que implementam serviços de segurança e desempenho, permitindo que o projetista 

escolha a configuração que satisfaça os requisitos do sistema e que otimize alguma das 

métricas de custo e desempenho.  

 

Neste trabalho, exploramos o espaço de projeto das NoCs em busca de diferentes 

alternativas para a implementação da segurança nas NoCs.  Realizamos uma ampla 

avaliação da eficácia e eficiência das NoCs-QoSS.  Criamos o ambiente APOLLO que 

permite de forma eficiente esta exploração. Acreditamos que quando um problema admite 

um enorme espaço de soluções, o maior auxílio que se pode fornecer a um projetista é um 

ambiente no qual ele possa rapidamente testar e avaliar uma grande variedade de soluções 

em busca de uma que satisfaça as especificações.  

 

Pela primeira vez a implementação da segurança no roteador foi explorada e mostramos 

que é uma alternativa eficaz e eficiente. Propusemos também 3 novos métodos de 

otimização: regras, MAIA e chaveamento híbrido que viabilizam a implementação da 

segurança na NoC uma vez que ajudam a reduzir o seu impacto no desempenho e custo da 

rede.  

 

Como estudo de caso foi apresentado o projeto de um conjunto de configurações da 

NoCs-QoSS capazes de suportar tanto políticas de segurança estática como dinâmica. Nosso 

trabalho propôs a noção de uma política de segurança dinâmica suportada pela estrutura de 

comunicação.   

 

Neste trabalho, as diferentes implementações de segurança na NoC foram exploradas 

sob diferentes pontos de vista. Os resultados permitiram constatar que o custo da segurança 

pode ser alto, mas que o custo de sua ausência pode ser maior.   

 

Enquanto à eficiência das duas formas de implementação da segurança na NoC: no 

roteador e na interface, foi constatado que a implementação de QoSS no roteador sempre 
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melhorou a latência e a potência da NoC comparado com a implementação de QoSS na 

interface, em até 55% e 61% respectivamente. 

 

Nossos experimentos mostraram a forte influência dos parâmetros do roteador na latência 

do sistema. Desta forma, os diferentes parâmetros que definem o roteador podem ser 

explorados com o intuito de tornar a segurança menos custosa no sistema. 

 

Mostramos a dependência da eficiência da segurança com a intensidade do ataque.  Neste 

quesito foi encontrado que à medida que aumenta a intensidade do ataque no sistema, maior 

é a diferença da eficiência entre a implementação no roteador e a implementação na 

interface.  Portanto a implementação de QoSS no roteador pe a melhor escolha para 

sistemas que operam em ambiente agressivos. 

 

Exploramos também a eficiência das implementações de segurança sob diferentes padrões 

de tráfego, resultado da variação da topologia do tráfego, natureza e tipo.  Desta forma 

encontramos que, ainda para aplicações que apresentam tráfegos tipo LRD, a 

implementação de QoSS no roteador é a alternativa mais eficiênte.   

 

Nosso trabalho experimental também indicou a dependência da quantidade de informação 

critica com a eficiência do sistema.  Desta forma concluímos que quanto maior a 

quantidade de informação critica contida no sistema, menor e a diferença da eficiência entre 

a implementação no roteador e a implementação na interface.  Porém a implementação no 

roteador sempre é melhor. 

 

Enquanto ao consumo de potência, neste trabalho observamos que para a implementação na 

interface, a maior contribuição no consumo de potência é devida à potência estática, 

causada pelo enorme tamanho das tabelas armazenadas na interface. Por sua vez, na 

implementação no roteador, a maior contribuição no consumo de potência é devida à 

potência dinâmica. Esta é causada pelo chaveamento, ligado as características de tráfego. 

Porém, a implementação no roteador, também é a alternativa mais eficiente em termo de 

consumo de potência. 
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A implementação da segurança dinâmica trouxe novos desafios.  Para superá-los, 

propusemos uma arquitetura que utiliza um bloco central (guarda das políticas).  Optamos 

por esta alternativa uma vez que permite a fácil configuração, oferece flexibilidade e 

confiabilidade.  Para este cenário foi utilizada a implementação da segurança na interface, 

uma vez que a pesar de menos eficiente em termos de latência e potência, quando 

comparada com a implementação no roteador, a implementação da segurança na interface 

fornece flexibilidade e reduz o tempo de projeto.  

 

Com este trabalho, novas linhas de pesquisa foram abertas.   Em etapas futuras 

planejamos a implementação de outros serviços de segurança (não repúdio, 

confidencialidade, integridade de dados, disponibilidade e auditoria) e a automatização de 

algumas das etapas de nossa metodologia (identificação e definição).   

 

Pretendemos automatizar algumas das etapas de nossa metodologia (identificação, 

definição).  Mapeamento de componentes de computação segundo as características de 

segurança.  

 

Um outro trabalho futuro é a exploração de mecanismos de proteção distribuídos para 

aimplementação de políticas de segurança dinâmica. 
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ANEXO A   

 

 

 

REDES INTRACHIP (Network-on-Chip NoC) 

 

1. CONCEITOS BÁSICOS 

 

As redes intrachip são utilizadas para interconectar os nodos terminais
63

 de um sistema por 

meio de nodos de roteamento
64

. A ligação física entre dois nodos quaisquer (terminal ou de 

roteamento) de um sistema-sobre-silício (SoC) é denominada enlace (link). Um enlace 

possui um ou dois canais físicos de comunicação. Na Figura 1 é apresentada uma rede em 

anel, onde cada nodo de roteamento possui ligações para dois nodos de roteamento vizinhos 

e para um nodo de terminal local. 

 

 

Figura 1. Rede em anel. 
 

 

As redes de interconexão são constituídas basicamente por roteadores e enlaces, estes 

últimos ligando tanto roteadores entre si como roteadores aos nodos terminais do sistema 

(componentes mestres ou escravos). Os roteadores estabelecem o caminho necessário para 

                                                 
63

 Termo empregado no texto para denominar os componentes que fazem parte da estrutura de computação de 

um SoC como por exemplo processadores, memórias e componentes I/O. 

64
  O termo nodo de roteamento é empregado para denominar os roteadores dentro da rede.  
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a transferência de informação pela rede.  A informação é transferida sob a forma de 

mensagens, as quais podem ser divididas em unidades menores chamadas de pacotes. Estas 

características serão detalhadas na seção 2.2 deste anexo. 

A Figura 2. apresenta a configuração geral dos nodos terminais e de roteamento.  Os 

parâmetros de configuração da rede permitem estabelecer suas características físicas e 

lógicas.  A combinação destas características determina o seu desempenho.  Os parâmetros 

da etapa física compreendem as características de dimensionamento geral da rede, isto é, a 

topologia (referente à geometria das ligações dos roteadores da rede), as conexões da rede 

com os diferentes núcleos de hardware da arquitetura de processamento, o número de bits 

dos flits
65

, a quantidade e as características físicas dos roteadores e a alocação dos buffers 

(número e tamanho).  As características da etapa lógica definem o fluxo da informação 

dentro da rede: arbitragem e roteamento [JAL04] [BAN04]. 

 

Figura 2. Configuração geral de um  (a) terminal ; (b) roteador. 

 

1.1. ROTEADOR 

O roteador é o componente encarregado de direcionar as mensagens ao seu destino. É 

constituído de: 

 

                                                 
65

  Do inglês flow control units. Menor unidade de informação sobre a qual é realizado o controle de fluxo. 

Referir-se à seção 2.2 deste anexo.  



 

 

 

201 

 

1)  Núcleo de roteamento: Matriz de interruptores que ligam os canais de entrada e 

saída dos diferentes portos do roteador. 

2) Lógica para roteamento e lógica para arbitragem: Implementa o mecanismo 

pelo qual é definido a forma como é realizada a transferência de informação 

entre um roteador origem da rede e um roteador destino.    

 

3) Portos: Pontos de acesso para outros nodos de roteamento e, dependendo da 

organização da rede, para seus nodos terminais.   

 

4) Buffers: Servem para armazenamento temporário da informação que se dirige 

aos portos de entrada/saída. Podem possuir controladores de enlace que 

permitem a implementação do protocolo de comunicação.  

 

1.2. ENLACES 

Um enlace pode possuir um ou dois canais físicos de comunicação.  Os enlaces utilizados 

em redes de interconexão podem ser full-duplex ou half-duplex. O primeiro tipo é 

constituído por dois canais unidirecionais opostos, de modo a permitir a transferência 

simultânea de informação nas duas direções do enlace. O segundo tipo é constituído por um 

canal, permitindo realizar transferências em duas direções, mas não de forma simultânea.    

 

2. CARACTERÍSTICAS DE UMA NOC 

 

A continuação são apresentadas as descrições dos principais parâmetros que configuram a 

NoC.  Estes estão divididos em 3 seções de acordo as camadas de transporte, rede e enlace 

do modelo ISO-OSI (Ver Capítulo 2, Tabela 2.5). 

  

2.1. CAMADA DE TRASPORTE 

 

Técnica de chaveamento: Existem dois métodos para a transferência das mensagens: 

Roteamento por circuito e roteamento por pacote [NIC09]. No roteamento por circuito, o 
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caminho é estabelecido antes da mensagem ser enviada, negando permissão a outra 

comunicação que empregue qualquer canal associado à transmissão em progresso. Seu uso 

se justifica apenas nos casos em que as mensagens são longas e pouco freqüentes. No 

roteamento por pacote, uma mensagem é dividida em pacotes que serão transmitidos pela 

rede. 

A principal diferença entre estas duas formas de roteamento é que na comunicação por 

roteamento via pacote não é realizada uma reserva do canal, isto é, o caminho é 

estabelecido dinamicamente.  Este método resulta no uso de modos de recebimento e envio 

de pacotes, que definem como o pacote se movimenta pela rede. Os mais populares são 

store-and-forward, virtual cut-through e wormhole. No primeiro modo, o roteador envia 

um novo pacote se o anterior foi completamente recebido. Em virtual cut-through, o 

roteador envia o pacote assim que o roteador seguinte garanta que o pacote todo seja aceito. 

O wormhole é uma variação do virtual cut-through onde um pacote é transmitido entre os 

roteadores em flits. Somente o flit cabeçalho contém a informação do roteamento, os flits 

restantes, que compõem o pacote, devem seguir o mesmo caminho reservado para o 

cabeçalho. A vantagem do wormhole é que a latência não depende diretamente da distância, 

como nos métodos anteriores, mas sim do tráfego entre os roteadores origem e destino. 

Outra vantagem deste método é a redução das filas nos roteadores intermediários, que não 

precisam armazenar o pacote inteiro. A desvantagem do método é a contenção de recursos 

causada pelo bloqueio do pacote. 

 

Controle de fluxo (configuração física dos roteadores da rede): Consiste na política de 

alocação de canais e buffers. Por exemplo, quantidade e tipo dos canais, tipo de buffer 

(fila), tamanho dos buffers.   

 

Os pacotes que trafegam pela rede competem pelos canais e pelos buffers para 

avançarem em direção aos seus destinos. Uma colisão ocorre, quando um pacote não pode 

prosseguir, uma vez que os recursos necessários já estão sendo utilizados.  Neste caso, é 

empregado o controle de fluxo, uma política para decidir se o pacote é descartado, 

bloqueado (recebido e armazenado no lugar onde se encontra) ou desviado para outro 
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caminho.  Esta política lida com a alocação de canais e buffers para um pacote enquanto 

este trafega pela rede. 

As redes intrachip realizam controle de fluxo ao nível de enlace. Cada porto do nodo de 

roteamento da rede pode possuir um buffer para o armazenamento do pacote sendo 

transferido.  Se o buffer de entrada do receptor estiver cheio, o transmissor deve manter a 

informação armazenada em um buffer local até que os recursos estejam prontos para 

completar a transmissão.  O mecanismo de controle deve bloquear a saída da informação do 

transmissor e o receptor deve enviar uma informação de controle ao transmissor, 

notificando se está pronto ou não para receber nova informação [MOR03].  

 

Por exemplo, um protocolo do tipo handshake implementa o controle de fluxo. Uma 

linha de validação é empregada para que o emissor informe ao receptor sua intenção de 

enviar um pacote para que este confirme a disponibilidade de espaço em seu buffer para 

receber a informação. 

 

Entre os controles de fluxo mais conhecidos estão os baseados em slack buffer e os 

baseados em canais virtuais.  No primeiro, ao conteúdo do buffer são impostos níveis 

inferiores e superiores. Uma mensagem de controle é enviada quando algum dos limites for 

infringido, provocando a suspensão ou o reestabelecimento do envio da informação pelo 

transmissor. No controle de fluxo baseado em canais virtuais, o buffer de entrada do canal 

físico é organizado em filas de profundidade menor, denominados canais virtuais. Quando 

um canal virtual fica bloqueado, o canal físico poderá ser usado por outro canal virtual, 

evitando o fenômeno HOL (Head-of-Line blocking) onde o canal físico permanece 

bloqueado [NUR02].  

 

Tipo de rede: Este parâmetro descreve a natureza dos componentes integrados na NoC. As 

NoCs podem ser homogêneas ou heterogêneas. As NoCs homogêneas são caracterizadas 

por integrar roteadores iguais, isto é, configurados da mesma maneira.  De outra forma, são 

denominadas de redes heterogêneas. 
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2.2. CAMADA DE REDE 

 

Tamanho: O tamanho da NoC é determinado pelo numero de roteadores que a compõem.   

 

Topologia da rede: Define a forma de interconexão entre os roteadores da rede. Por 

exemplo, rede grelha 2D. A arquitetura de uma NoC é composta por um conjunto de nodos 

conectados entre si através dos canais de comunicação. A forma como os roteadores estão 

conectados define a topologia da rede. A arquitetura da rede pode ser definida por meio de 

uma função G(N,C), onde N representa o conjunto de roteadores da rede, e C representa o 

conjunto de canais de comunicação. De acordo com a sua topologia, as redes podem ser 

classificadas em diretas e indiretas. 

 

Nas redes diretas, cada componente é constituído por um roteador que está associado a 

um nodo terminal. Estes nodos possuem ligações ponto-a-ponto diretas para um 

determinado número de nodos vizinhos. Em termos de conectividade, a rede direta ideal é a 

completamente conectada, porém, sua escalabilidade é restrita e seu custo é proibitivo para 

um grande número de nodos. Como solução às dificuldades e limitações deste tipo de 

topologia, diferentes alternativas foram propostas na tentativa de obter uma boa relação 

entre desempenho e custo. Os resultados foram as redes diretas ortogonais, tais como a 

grelha (mesh) n-dimensional , o toróide (k-ary n-cube) e o hipercubo. Estas topologias são 

apresentadas na Figura 3.  

 

Figura 3. Topologias da rede direta ortogonal: (a) Rede grelha; (b) Rede toróide; (c) 

Rede hipercubo.  
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Nas redes indiretas, os nodos terminais são conectados a uma rede de roteadores. Cada 

roteador por sua vez, possui um conjunto de portos bidirecionais para ligações com outros 

roteadores e/ou com os nodos da máquina. A interconexão destes roteadores define a 

topologia da rede.  Duas topologias se destacam: barras cruzadas (crossbar) e as redes 

multi-estágio.  De acordo com a natureza das conexões, a topologia da rede também pode 

ser classificada como dinâmica e estática [NIC09]. Nas redes estáticas, cada nodo tem 

conexões fixas ponto a ponto a um certo número de nodos. Pertencem a esta categoria as 

topologias hipercubo, grelha, e toróide. As redes dinâmicas empregam canais roteados 

dinamicamente configurados. 

 

Mapeamento da rede: Define a conexão entre os diferentes componentes da estrutura de 

computação e de comunicação.  O mapeamento define a distribuição topológica do tráfego.  

A Figura 4 apresenta um exemplo do mapeamento dos 6 componentes IP da estrutura de 

computação de um SoC, numa rede NoC de tamanho 3x2.     

 

 

Figura 4.  Mapeamento da NoC. 

  

Estratégia de roteamento (configuração lógica dos roteadores da rede): Algoritmo que 

define o caminho a ser percorrido por um pacote através dos canais da rede. Por exemplo, 

roteamento XY. Para garantir a comunicação entre os diferentes módulos, a rede possui um 

mecanismo que escolhe o caminho a ser percorrido por cada pacote através dos canais da 

rede. Este conjunto de mecanismos é implementado sob a forma de algoritmos.  Na 

literatura existem diferentes algoritmos que visam atender os distintos requisitos de 

comunicação [DAL01]. 
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Comunicação: As informações trocadas entre os componentes de um SoC são organizadas 

sob a forma de mensagens, as quais circulam na rede intrachip através dos roteadores, 

partindo do componente fonte ao componente destino da comunicação. 

Em geral, uma mensagem possui três partes: Um cabeçalho (header), a carga útil (payload) 

e um terminador (trailer). O cabeçalho inclui informações de roteamento e de controle 

utilizadas pelos roteadores para propagar a mensagem em direção ao nodo destino da 

comunicação.  O terminador inclui informações usadas para a detecção de erros e para a 

sinalização do fim da mensagem. Ambos formam um envelope ao redor da carga útil da 

mensagem.  As mensagens são divididas em pacotes para transmissão.  Um pacote mantém 

uma estrutura semelhante à de uma mensagem (tem cabeçalho, carga útil e terminador) e é 

a menor unidade de informação que contém detalhes sobre o roteamento e seqüência da 

informação. O pacote é ainda constituído por unidades menores denominadas flits (do 

inglês flow control units). Um flit é a menor unidade de informação sobre a qual é realizado 

o controle de fluxo (vide seção 2.1). Um phit (do inglês phisical unit) é a unidade cuja 

largura é igual à largura física do canal (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Hierarquia da divisão das mensagens. 

 

 

A função de uma rede é fornecer suporte físico à comunicação entre os processos 

alocados nos nodos.  A rede transporta pacotes através de seus canais físicos e dos buffers 

dos roteadores. Uma comunicação é realizada com sucesso quando a informação enviada é 
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corretamente recebida pelo destinatário. Para garantir um correto funcionamento na 

transferência da mensagem, a NoC deve evitar os fenômenos de deadlock , livelock e 

starvation.   

 

Deadlok: Esta situação ocorre quando existe uma dependência cíclica entre os roteadores 

da rede.  Decorrem das características do tráfego e do algoritmo de roteamento adotado. 

Para evitar este estado de erro, os recursos necessários para a comunicação são garantidos 

antes do início da transmissão. 

 

Livelock: Esta situação ocorre quando um pacote se mantém trafegando permanentemente 

na rede porque os canais necessários para chegar ao seu destino nunca se encontram 

disponíveis. Quando isto ocorre é necessário limitar o número de operações de desvio 

[DUA02]. 

 

Starvation: Esta situação ocorre quando dois ou mais buffers de entrada contêm pacotes 

destinados a uma mesma saída.  Quando isto ocorre, uma política de arbitragem é 

necessária para selecionar qual dos buffers de entrada deve ser conectado a uma saída.  

Exemplos de política de arbitragem são: prioridades fixas, prioridades dinâmicas, 

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

Served) e RR (Round Robin)
66

. De acordo com o esquema de arbitragem adotado, um 

pacote armazenado em um buffer de entrada ao competir com outros pela mesma saída 

pode ser permanentemente bloqueado se o recurso requisitado é sempre concedido a outros 

pacotes.  Esta situação, conhecida como starvation, pode ser evitada com o emprego de um 

mecanismo de arbitragem adequado
67

. 

 

2.3. CAMADA DE ENLACE 

 

Arbitragem: A arbitragem é fundamental para a resolução de conflitos decorrentes da 

existência de múltiplos pacotes competindo por um mesmo caminho através dos canais da 

                                                 
66

 Existem muitas políticas de arbitragem [DAL01]. 

67
 A situação de starvation pode ser detectada pela simulação de situações de tráfego da rede. 
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rede. O mecanismo de arbitragem deve ser capaz de resolver esses conflitos, selecionando 

um dos pacotes com base em algum critério e sem levar qualquer pacote a sofrer starvation. 

O árbitro de um roteador pode ser implementado de forma centralizada ou distribuída.  No 

primeiro caso, os mecanismos de roteamento e arbitragem são implementados em um 

mesmo módulo, o qual recebe os cabeçalhos dos pacotes, executa o roteamento e determina 

o porto de saída a ser utilizado por cada pacote.  Em seguida, a arbitragem é feita, 

selecionando os pacotes a serem colocados em cada saída, configurando o roteador e 

habilitando os buffers selecionados para os mesmos efetuarem a transferência.  Na 

implementação distribuída, o roteamento e a arbitragem são realizados de forma 

independente para cada porto bidirecional do roteador.  Cada um dos portos possui um 

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

associado ao seu porto de saída.  O mecanismo de arbitragem pode ser baseado em 

diferentes critérios como, por exemplo, prioridade estática, prioridade dinâmica, 

escalonamento por deadline, FCFS (First-come-first-served), LRS (Least recently served), 

RR (Round-Robin) entre outros.  
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