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INTRODUÇÃO

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os sistemas de comunicação utilizam FPGAs (Field
Programmable Gate Arrays) extensivamente para a
implementação de seus projetos. Quando expostos a
determinados ambientes, os FPGAs apresentam um alto
índice de falhas devido a partículas ionizantes presentes no
meio. Dessa forma, se faz necessário avaliar o impacto
dessas falhas através de simulações, que necessitam de
estímulos apropriados para que se obtenham medições
relevantes.
Neste trabalho, a aplicação utilizada é o DPI (Deep
Packet Inspection) que consiste em monitorar o tráfego de
entrada e saída de dispositivos de rede para detectar
possíveis atividades maliciosas, como vírus, spam ou cobrir
outras vulnerabilidades de software. A maior parte dos
ataques maliciosos possui algum tipo de assinatura, assim o
DPI busca reconhecer esses padrões que estão trafegando
pela rede. Em outras palavras, o DPI faz o reconhecimento
de expressões regulares – tarefa que pode ser bastante
eficiente em FPGAs. O dispositivo utilizado para realizar os
testes é o FPGA Xilinx Virtex-5 XUPV5-LX110T
(apresentado na figura abaixo).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao utilizar a ferramenta desenvolvida para
estimular o circuito de maneira completa, foi possível notar
a presença de falsos negativos (não observados com
estímulos randômicos) e o número de bits sensíveis
observados quase triplicou. A detecção de falsos negativos é
de especial importância, pois eles podem indicar relevantes
ameaças de segurança.
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