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Abstract:
Network on-chip is a communication subsystem within an integrated circuit that provides
communication between processors in the on-chip system. There are several different
ways to get from one node to another. Therefore, there must be a routing algorithm to find
the route to the destination. This paper presents an algorithm based on the reduction of the
passing path to reach a packet from origin to destination which is able to increase the
reliability, reduce latency, power consumption and increase network efficiency on the
chip. And this is when most of the fault-tolerant networks presented in this field increase
parameters such as delay, power consumption and circuit complexity in order to achieve
higher reliability. The proposed method improves network performance with minimal
hardware changes and circuit complexity. The path passed by the packet is reduced to
reach the destination, which means passing through fewer links and routers and less
chance of encountering faulty links and routers and increasing network reliability. Also,
passing fewer links and routers will reduce network latency and power consumption.
Keywords: Network On-Chip, High Performance NOC, High Reliable NOC, Fault
Tolerant NOC.
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چکیده :شبکه روی تراشه ،زیرسیستم ارتباطی درون یک مدار مجتمع است که ارتباط بین پردازندهها در سیستم روی تراشه را
فراهم میسازد  .برای رسیدن از یک گره به گره دیگر ،چندین مسیر مختلف وجود دارد؛ بنابراین باید الگوریتم مسیریابی وجود
داشته باشد تا بهوسیلۀ آن مسیر رسیدن به مقصد را به دست آورد .در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر کاهش مسیر عبوری برای
رسیدن یک بسته از مبدأ به مقصد ارائه شده است؛ این الگوریتم قادر است عالوه بر باالبردن قابلیت اطمینان ،باعث کاهش تأخیر،
توان مصرفی و افزایش کارآیی شبکه روی تراشه شود و این در شرایطی است که بیشتر شبکههای تحملپذیر خطای ارائهشده در
این حوزه بهازای رسیدن به قابلیت اطمینان باالتر ،پارامترهایی ازقبیل تأخیر ،توان مصرفی و پیچیدگیهای مداربندی را افزایش
میدهند .روش ارائهشده با کمترین تغییرات سختافزاری و پیچیدگیمداری باعث بهبود کارآیی شبکه میشود .مسیر گذراندهشده
با بسته برای رسیدن به مقصد کاهش مییابد و این کاهش مسیر یعنی عبور از تعداد لینک و مسیریاب کمتر و کاهش احتمال
برخورد با لینکها و مسیریابهای معیوب و افزایش قابلیت اطمینان شبکه .همچنین عبور از تعداد لینکها و مسیریابهای کمتر
موجب کمترشدن تأخیر و توان مصرفی شبکه نیز خواهد شد.

واژههای کلیدی:

شبکه روی تراشه ،شبکه روی تراشه با کارآیی باال ،شبکه روی تراشه با قابلیت اطمینان باال ،شبکه روی

تراشه تحملپذیر خطا

 -1مقدمه

1

ایدۀ شبکه روی تراشه باا الهاام گارفتن از شابکه هاای
کامپیوتری مطرح شد [ ]2[ ،]1و [ .]3ایدۀ اصلی ،اساتااده
از تکنیک ها و روش های موجود در شبکه های کاامپیوتری
 1تاریخ ارسال مقاله1398/02/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/10/24 :
نام نویسندۀ مسئول :سید جواد سید مهدوی چابک

و چند پردازنده ای در سطح تراشه است .شبکه روی تراشه
امکان استااده از راهحال هاای کاامال سانتزپذیر را فاراهم
میکند؛ بهگونه ای که میتواند به صورت اتوماتیک برای هر
طراحی تراشه بهینه شود .قرارگرفتن تعداد هستههای بیشتر
روی یک تراشه به دلیل افزایش بسیار زیاد ترانزیستورها در
آینده باعث باروز مشاکالتی در ارتباطاات باین هساتههاا
خواهد شد.
باارای رساایدن بااه زیرساااخت ارتباااطی مطلااوب،

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران  -مشهد  -دانشگاه آزاد اسالمی -

پژوهشگران ایدۀ استااده از شبکههای مبتنی بر بسته را ارائاه

دانشکده مهندسی برق

دادند ،مشابه آنچه در شبکه های کامپیوتری استااده میشاود
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[ .]4این شابکه هاا عاالوه بار اینکاه دارای مقیاا پاذیری

شبکه روی تراشه تحمل پذیر خطا برای انتقال کامل و

نامحاادودی دسااتکاام ازنظاار فیزیکاایانااد ،دارای ویژگاای

صحیح اطالعات در سیستم هاای روی شابکه ارائاه شاده

استانداردبودن و فاراهمکاردن یاک سااختار دارای قابلیات

است.

استااده مجدد نیز هستند .این قابلیتها برای طراحان تراشاه

در سال های اخیر الگوریتمهای بسیاری برای مسایریابی

اهمیت زیادی دارند؛ زیرا زمان طراحی را کوتاهتر میکنند و

شبکه روی تراشه ارائه شدهاند که بیشتر بار بهباود کاارایی،

محصوالت را زودتر به بازار میرسانند.

قابلیت اطمینان ،تأخیر و توان مصرفی متمرکاز باودهاناد .در

کوچک ترشدن ظرفیت خازن های مدار و کاهش سطوح

ادامه برخی از آنها معرفی شدهاند.
بسیاری از شبکههای روی تراشه تحملپذیر خطا بارای

ولتاا منباع تغذیاه و الجیاک ،حساسایت گیاتهاا ،فلیا

برخی چارخش هاا یاا کاناال

فالپها و واحدهای حافظه استااده شاده را در برابار اناوا

رفع مشکل بنبست از حذ

نویزهااای محیطاای ،رات باااردار و نویزهااای همشاانوایی

مجازی استااده میکنند که درنهایت موجب کاهش کاارآیی
بانبسات باا حاا

افزایش داده است که به ایجاد خطاهای گذرا و دایمی منجر

سیستم میشاود .در [ ]8روش حاذ

میشوند []5؛ به همین دلیال ،طراحای سیساتمهاای انتقاال

کارآیی باالی شبکه بدون اساتااده از کاناالهاای مجاازی و

اطالعات تحملپذیر در برابر اشکال که بتوانند مانع از دست

حذ

چرخشها پیشنهاد شده است .در ایان روش از باافر

رفتن و انتقال ناصاحیح اطالعاات شاوند ،اهمیات ویاژهای

مقاوم  -یاک باافر  FIFOکاه از فااای موجاود در کاش

یافته است [.]6

استااده میکند  -برای اجتنااب از بانبسات اساتااده شاده

سیستم تحمل پذیر خطا ،سیستمی است که وظیاۀ خاود

است .بافر مقاوم فقط در زمان رخداد خطاا از فااای کاش

را بااهدرسااتی حت ای بااا وجااود خطاهااای سااختافاازاری و

گره مدنظر استااده میکند و فااای کاش گارههاای دیگار

اشتباهات نرمافزاری اداماه مایدهاد .تحمال خطاا یکای از

تحت تأثیر قرار نمیگیرند .ایان روش کاارآیی شابکه را در

نگرانیهای عمده در عملکرد سیستم های دیجیتاال اسات و

مقایسه با شبکههای تحمالپاذیر خطاا کاه از روش حاذ

برای اینکه سیستم صحیح کار کند و تأثیر خرابی بر عملکرد

چرخش و کانال مجازی استااده میکنند 2 ،تا  3برابر بهباود

مادیریت و

میبخشاد و سارآمد فااای مسایریاب و تاوان مصارفی را

آن کاهش یابد ،باید ابتدا خطا پیشبینی ،ساپ

کنترل شود .روش های تحمل خطا برای پیشبینی خرابای و

کاهش میدهد.

انجام یک اقدام مناسب قبل از خطا اسات .افازایش قابلیات

در [ ]9الگوریتمی ارائاه شاده اسات کاه در آن شابکۀ

اطمینان عملکرد سیستم های دیجیتال با پیادهساازی سااختار

کنترل و شبکۀ داده از یکدیگر جادا هساتند .شابکۀ کنتارل

تحملپذیر خطا ،امکانپذیر است .تحملپذیری خطا در یک

بهصورت مرکزی و با هستۀ شابکه مادیریت مایشاود؛ اماا

سیستم با افزونگی در سختافزار ،نارمافازار ،اطالعاات یاا

شبکۀ اطالعات باهصاورت گساترده اسات .ایان الگاوریتم

محاسبات به دست میآید .این قبیل افزونگی در پیکربنادی

مسیریابی دارای مزایای زیر است -1 :هساته مرکازی دارای

ایستا ،پویا یا ترکیبای پیاادهساازی مایشاود [ .]7افزونگای

دید کامل به کل شبکه است و اطالعات ترافیک و لینکهای

سختافزاری با فراهمکردن دو یا تعداد بیشتری نموناههاای

معیوب را دارد و بهترین مسیر برای انتقاال اطالعاات را در

فیزیکی از یک مؤلاۀ سختافزاری به دست میآیاد .هاد

شبکه داده مشخص میکند؛  -2محاسبات و تخصیص مسیر

مهم در طراحی سیستم تحملپذیر خطا این است که سیستم

به بسته ها ،حساسیت کمتری به فاصله مبدأ و مقصد دارناد؛

بهصورت خودکار ،خود را در برابر بخشهای دچار خرابای

 -3دارای سااربار سااختافاازاری کمتااری نساابت بااه سااایر

بازیابی کند؛ بدون اینکه این امار تاأثیری در عملکارد کلای

الگوریتم ها است؛ چون نیازی به سوئیچهای پیچیده ،بافرهاا

سیستم داشته باشد.

و جداول مسیریابی ندارد؛  -4نیازی به اطالعات اضافی مبدأ
و مقصد در بستهها و فلیتها ندارد.
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یک معماری مسیریاب شبکه روی تراشاۀ مطمائن در

یکدیگر ارتباط میدهند .به علت انتخاب مسایرهای کوتااه

[ ]10ارائه شده است که توانایی تحمل خطاهای ساخت و

برای رسیدن به مقصد ،تأخیر بسته ،کاهش و همچنین توان

نرم را با استااده از تکنیک هاایی مانناد افزونگای فااایی،

عملیاتی شبکه روی تراشه بهبود یافته است.

منابع معیوب دارد.

در ادامه و در بخش  ،2شبکه روی تراشه و ساختار آن

بهرهگیری از چرخههای باطل و بایپ

با استااده از زمان میانگین به شکسات و معیارهاای عامال

توضیح داده شده اسات .در بخاش  ،3شابکه روی تراشاۀ

حااظت سیلیکون ،به حاداقل  1/5برابار قابیلات اطمیناان

پیشنهادشااده تشااریح شااده اساات .در بخااشهااای  4و 5

بیشتر از معماریهای موجود مسیریاب های مقاوم در برابر

بهترتیب پارامترهای الگوریتم پیشنهادشده ،بررسی و نتای

نقص دست می یابد .این روش یک معیاار جدیاد باه ناام

شبیهسازی آن بیان شاده اناد و درنهایات نتیجاه گیاری در

ضریب بهبود خطای نرم معرفی میکند و نشاان مایدهاد

بخش  6بیان شده است.

تحماال خطااای ناارم در مقایسااه بااا مساایریاب مبنااای
حااظتنشده 3 ،برابر بهبود یافته است .این بهبود قابلیات

 -2شبکه روی تراشه

اطمینان ،با ایجاد سربار مساحت و توان بهترتیب برابار باا

شاابکه روی تراشااه ،زیرسیسااتم ارتباااطی درونماادار

 %34و  %31انجام میشود و همچنین در حااور خطاهاا،

مجتمع است که ارتباط بین پردازناده هاا در سیساتم روی

تأخیر  %10افزایش مییابد.

تراشه را فراهم میسازد  .ازجمله مهمتارین ماوارد شاایان

در [ ]11یک همبندی جدید باه ناام شابکۀ بازگشاتی

توجااه در طراحاای یااک مساایریاب شاابکه روی تراشااه،

متصل صلیبی سلسالهمراتبای ( )HCCRو یاک الگاوریتم

همبندی ،الگاوریتم مسایریابی و ناو ساوییچینگ آن اناد.

مسیریابی کوتاه تارین مسایر بارای  HCCRمعرفای شاده

منظور از همبندی ،چگونگی اتصال عناصار پردازشای باه

است .برای همۀ استراتژیهای سوئیچینگ ،قطار شابکه را

یکدیگر است [ .] 14به عبارتی یک همبندی ناوعی گارا

کوچک تر و اتصاالت شبکه (در باافر و لباه هاا) را بهباود

است که گرههای آن ،عناصر پردازشی شبکه اند و یال های

بخشیده و تأخیر انتشار را در ارتباط نقطهباهنقطاه کااهش

آن اتصاالت موجود مابین این عناصرند.

داده است.

شکل ( )1نحوۀ اتصاالت مسیریاب ها در همبندیهای

یک مکانیزم کدینگ با کارایی بااال باه ناام PS-Fibo

توری و توری مدور را نشان داده است.

برای کم کردن خطاهای کرا تاک سایم هاای شابکه روی

ساختار منظم هر دو همبندی ،پیاده سازی آنها را آساان

تراشه پیشنهاد شده است [ .]12مکانیزم کدینگ PS-Fibo

می سازد .مشکل اصلی همبندی توری ،قطر شبکه است که

از مزایای یک سیستم عددی جدید بهره میبرد که ناهتنهاا

تاأثیری منااای در لختاای آن دارد .شاابکۀ تااوری ماادور در

تمام مسیرهای معکو

سه گانه را حذ

میکند ،در رنا

وسیعی از عرضهای شبکه روی تراشه کاربرد دارد.

راستای کاهش تأخیر شابکۀ تاوری باا حاا ساادگی آن
مطرح شده است [ .] 15تنهاا تاااوت موجاود باین شابکۀ

در [ ]13یک توپولو ی به همراه الگاوریتم مسایریابی

توری و توری مدور ،ساوییچ هاای لباۀ شابکه اناد کاه باا

کوتاهترین مسیر به سمت مقصد به نام

کمربندهایی به سوییچ های لبه متااد شبکه متصل شده اند.

 PentaNOCارائاااه شاااده اسااات کاااه دارای قابلیااات

به عبارت دیگر ،در شبکۀ توری مدور ،تماامی ساوییچ هاا

مقیا پذیری باال ،تعداد عبورهای کمتر از لینک ها ،تعاداد

دارای پن پورت فعال ا ند که یکی از آنها به منبع محلای و

دورهای کمتر ،قطار کوچاک تار ،تناو بااالی مسایرها و

چهار پورت دیگر آن باه مسایریاب هاای همساایه متصال

همچنین پهنای دوبخشای اسات .توپولاو ی پیشنهادشاده

شده اند؛ درحالی که در همبندی توری سوییچ های لبه ای از

اختصاصی براسا

براساا

قرارگاارفتن تعاادادی از بلااوکهااای پاان وجهای

بهصورت چیدمان آبشااری باا تعاداد زیاادی از لیناک هاا
تشکیل شده است که پن وجهیها را در سطوح مختلف به

سه پورت تشکیل شدهاند.
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مقایسه شوند ،مشخص است انتخاب مسیر شماره  2با عبور
از تعداد مسیریابهای کمتری ما را به مقصد میرسااند .باه
این ترتیب در پیادهسازی الگوریتم مسیریابی  XYعالوه بار
قواعد الگوریتم ،باید به لینکهاای اضاافهشاده در همبنادی
توری مدور نیز توجه داشت .انجام این کار با یاک مقایساۀ
ساده انجامپذیر است .به ایان ترتیاب کاه پایش از انتخااب
پورت خروجای مادنظر ،باا در نظار گارفتن اخاتال

باین

مسیریاب فعلی و مسیریاب مقصد تصمیم مایگیاریم کادام
مسیر را انتخاب کنیم.
نکته آخری که باید درباارۀ طراحای مسایریاب در نظار
گرفته شاود ،انتخااب ساوییچینگ مادنظر بارای آن اسات.
تکنیکهای مربوط به سوییچینگ شامل تصمیم گیاریهاایی
است که در آن زماان و نحاوۀ اتصااالت باین ورودیهاا و
خروجیها در مسیریابهای میانی تعیین میشاود .همچناین
این تصمیمگیریها شامل مدت زمانی نیز میشود کاه در آن
پیغامها میتوانند ازطریق مسیرهای تعیینشده منتقال شاوند.
سوییچینگ  wormholeامروزه بهمنزلۀ یکای از رایا تارین
شکل ( :)1همبندی توری در مقابل همبندی توری مدور

نکته درخور تأمل دیگر در یاک مسایریاب شابکه روی
تراشه ،الگوریتم مسیریابی مربوط به آن اسات؛ بارای مثاال،
الگوریتم مسیریابی  XYبهعلات ساادگی در پیاادهساازی و
همچنین عاری ازبان بسات باودن ،در بیشاتر طراحایهاا و
آزمایشهای مربوط به شبکه روی تراشه شایان توجاه قارار
گرفته است [ ]16و [ .]17درواقع بر طبق این الگوریتم ،ابتدا
حرکت در بعد افقای انجاام مایگیارد و پا

از اتماام آن،

حرکت در جهت عمودی شکل میپذیرد .بارای اساتااده از
لینک های اضافهشده در همبندی توری مدور در مقایساه باا
همبندی تاوری ،تغییراتای در نحاوۀ پیاادهساازی الگاوریتم
مسیریابی  XYالزم اسات کاه در اداماه توضایح داده شاده
است.
با توجه به شاکل ( ،)1بهارهگیاری از همبنادی تاوری
ماادور ،عااالوه باار اینکااه موجااب همسااانشاادن تمااامی
مسیریابهای درون شبکه از لحاظ تعداد پورتها میشاود،
قابلیت کاهش فاصلۀ برخی از مسیریابها را نیز دارد؛ بارای
نمونه ،اگر دو مسیر نشان داده شده در شکل  -1الف با هام

انوا در پژوهشهای مربوط به مسایریابهاای شابکه روی
تراشه شایان توجه قارار گرفتاه اسات [ .]18در ایان روش
برخال

حالت سوییچینگ بستهای ،لزومی ندارد ابتادا کال

بسته بهصورت کامل دریافت ،سپ

عملیات مسیریابی برای

آن انجام شود .در این روش یک مسیریاب میتواند عملیات
ارسال مربوط به سرآیند و سایر بیتهای دادهای را بهمحض
اتمام عملیات مسیریابی و در صورت وجود باافر خاالی در
پورت خروجی انتخابشده انجام دهد .به این ترتیب دیگار
لزومی ندارد بستهها در بافرهاای خروجای خیاره شاوند و
بالفاصله درون بافرهای ورودی ،گره بعدی قرار مایگیرناد.
در این روش تنها سرآیند است که زمان تصمیمگیری بارای
مسیریابی و زمان تاأخیر مرباوط باه ساوییچینگ را در هار
مسیریاب ح

میکند .این امر بدین علت است کاه انتقاال

بهصورت پای الین انجام میگیرد و پ

از ارسال سارآیند،

فلیتهای بعدی پشت سر هم (البته در صورت نبود بنبست
در مسیریابهای پیشرو) ارسال میشاوند .در ایان روش در
هار لحظاه از زمااان یاک بسااته مسدودشاده درون چناادین
مسیریاب ،بافر میشود؛ زیرا سایز بافرها معموال از سایز یک
بسته کمتر است .تااوت اساسی ایان روش باا روش مشاابه
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 VCTدر آن است که در اینجا ،واحد کنترل جریان یک تک

الگااوریتم مس ایریابی  XYباارای ارسااال اطالعااات اسااتااده

فلیت است؛ بنابراین بافرهایی با سایزهای کوچکتر اساتااده

میشود؛ اما در صورتی کاه مقصاد فاصالۀ زیاادی از مبادأ

میشوند و توان مصرفی نیز کاهش مییابد [ ]19و [.]20

داشته باشد ،ابتدا بسته به مسیریاب مرکزی ناحیۀ خود ارسال

 -3شبکه روی تراشه پیشنهادشده

میشود ،سپ

به مسیریاب مرکزی ناحیۀ مقصد و درنهایت

به مقصد ارسال میشود.

شکل ( )2یک شبکه روی تراشه وسیع با همبندی توری
را نشان میدهد .مشکل اصلی همبنادی تاوری قطار شابکه
است که تأثیری مناای در لختای آن دارد و باعاث بااالبودن
تأخیر در ارسال بستههایی میشود که فاصلۀ زیادی تا مقصد
دارند و عالوه بار آن ،باه علات عباور بساته از لیناکهاا و
مسیریاب های زیاد ،امکان دچارشدن به خطاا در بساته و از
بین رفتن آن بیشتر میشود؛ برای مثال ،در شاکل ( )2بساته
برای رسیدن به مقصد باید از  11لینک عبور کند .با کااهش
تعداد لینکهای عبوری بسته ،امکان مواجاهشادن باا لیناک
معیوب کاهش مییابد و شبکه مطمئنتر خواهد شد .عاالوه
بر آن ،مسیر کوتاه میشود و زمان مسیریابی در مسیریابهاا
کاهش مییابد که موجب کاهش تأخیر و درنهایات کااهش
توان مصرفی میشود.

شکل ( :)3تقسیم شبکه روی تراشه  18×18به ناحیههای 9×9

شااکل ( )3یااک شاابکه روی تراشااه  18×18را نشااان
میدهد که به ناحیههای  9×9تقسیم شده است .هر کادام از
این نواحی از یک مسیریاب بزرگتار در مرکاز خاود بهاره
میبرند که مستقیما به مسایریاب هاای مرکازی ناحیاه هاای
همسایه متصل اناد .شابهکاد مسایریاب مرکازی ناواحی در
شکل ( )4نشان داده شده است.

شکل ( :)2همبندی توری شبکه روی تراشه 8×8

پیشنهاد ارائهشده ،کاهش تعاداد لیناکهاای عباوری در
شبکه های بزرگ است؛ به نحوی که شبکۀ بزرگ به ناواحی
مجزایِ متشکل از شبکههای کوچکتر ،تقسیم و هر کدام از
نواحی دارای یک مسیریاب مرکزی شوند .با توجه به مسایر
بسااته ،اگاار مباادأ و مقصااد بااه یکاادیگر نزدیاک باشااند ،از

Step 1: Wait packets
Step 2: Receive packet
IF (destination address is equal to current
)address
Send the packet to local PE and return to Step
1
ELSE
Go to Step 3
END IF
Step 3: Short Path
IF (destination address and current address
)are in same zone
According to XY routing, send the packet to
destination PE and return to Step 1
ELSE
Go to Step 4
END IF
Step 4: Long Path
Determine the Characteristic Number
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according NOC size
IF (Characteristic Number ≤ |X destination)|X Source|& |Y destination- X Source
According to XY routing, send the packet to
source central switch
Send the packet to destination central switch
According to XY routing, send the packet to
destination PE and return to Step 1
ELSE IF (|X destination- X Source| or |Y
)destination- X Source|≤ 2×Zone Size
According to XY routing, send the packet to
source central switch
Send the packet to destination central switch
According to XY routing, send the packet to
destination PE and return to Step 1
ELSE
According to XY routing, send the packet to
district PE and return to Step 1
END IF
Step 5: return to Step 1.

با توجه به کاربرد شبکه روی تراشه و اینکه چه ابعاادی
داشته باشد ،اندازۀ ناحیهها تعیین میشود و با توجه به اندازۀ
ناحیه ها مشخص میشود مسیری که بسته بایاد طای بکناد،
کوتاه است یا بلند .اگر مسیر کوتاه باشد ،مسیر با اساتااده از
الگوریتم  XYمشخص میشاود و در صاورتی کاه مبادأ و
مقصد در دو ناحیه مجازا و مسایر بلناد باشاد ،بساته بارای
مسیریابی ابتدا به مسیریاب مرکزی ناحیاه مبادأ ،ساپ

باه

مسیریاب مرکزی ناحیۀ مقصد و درنهایات باه گاره مقصاد
ارسال میشود.

شکل ( :)4شبه کد مسیریاب مرکزی

با توجاه باه شاکل ( ،)5بساته در صاورت اساتااده از
الگوریتم مسیریابی معمول  XYاز مسیر  1به مقصد ارساال
میشود و به عباور از  34لیناک نیااز دارد؛ در صاورتی کاه
تعداد عبور از لینکهاا در روش پیشانهادی کاه از مسایر 2
فرستاده میشود 16 ،عدد کاهش مییابد و این یعنی کااهش
تأخیر ،توان مصارفی و افازایش اطمیناانپاذیری و کاارآیی
شبکه .با کمشدن تعداد لیناکهاای عباوری ،کاارآیی بااالتر
الگوریتم پیشنهادی در شبکههای بزرگتر مشهودتر است.

شکل ( :)6مسیرهای طیشده در شبکه روی تراشه  14×14با
الگوریتم مسیریابی پیشنهادی

شکل ( )6یک شبکه  14×14را نشان میدهد .هر ناحیاه
باید شبکهای مربع با تعداد گرههای فرد باشد .این شبکه باه
 4ناحیه  7×7تقسیم شده است که در وسط هر ناحیاه یاک
مسیریاب مرکزی وجود دارد؛ برای مثال ،مسیریاب مرکازی
ناحیه یک در گره (3و )3قرار دارد؛ در صورتی کاه بساتهای
بخواهد از مسیریابهای مرکزی ناحیهها استااده کناد ،ابتادا
باید شرط متااوتبودن ناحیۀ مبدأ و مقصد چک شاود و در
صورتی که مبدأ و مقصد در دو ناحیه مجزا باشند ،بایاد هار
دو فاصله  Xو  Yمبدأ و  Xو  Yمقصد فاصلهای بیشاتر یاا
مساوی عدد مشخصه متناسب با اندازۀ شبکه را داشته باشند.
شکل ( :)5مسیر طیشده در شبکه روی تراشه  18×18با
الگوریتم مسیریابی  XYو پیشنهادی

عدد مشخصه با توجه به اندازۀ شبکه از روش زیر محاسابه
میشود:
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𝑆𝑁
)−2
2

()1

( = 𝑁𝐶

که در آن  CNعدد مشخصه و  NSانادازۀ شابکه روی
تراشه است.
در این شبکه روی تراشه  ،14×14مقدار عدد مشخصاه
 5است .پا

بایاد هار دو فاصاله  Xو  Yمبادأ و  Xو Y

مقصد فاصله ای بیشتر یا مساوی  5داشته باشند کاه در ایان
صورت فاصالۀ مبادأ و مقصاد بساته ،بلناد و در یار ایان
صورت فاصله کوتااه محساوب مایشاود .روناد الگاوریتم
بهصورت فلوچات در شکل  7نشان داده شده است.
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فاصلۀ  Xو  Yمبدأ

با  Xو  Yمقصد محاسبه میشود .فاصله  Xهاا  6و فاصالۀ
Yها  8عدد است که هر دو بزرگتر از  5هساتند؛ بناابراین
مساایر بلنااد محسااوب ماایشااود و بسااته ماایتوانااد از
مسیریابهای مرکزی ناحیهها مطابق شکل ( )6استااده کناد
و باید از  8لینک عباور کناد؛ اماا در صاورت مسایریابی از
روش معمول  ،XYبسته مجبور به عبور از  14لینک است.
مسیر  3قصد ارساال بساته را از گاره (12و )4باه گاره
(11و )8دارد .با توجه به اینکه مبادأ و مقصاد در دو ناحیاه
مجزا قرار گرفتهاند ،شارط فاصاله  Xو  Yمبادأ باا  Xو Y

مقصد بررسی مایشاود کاه برقارار نیسات و مسایر کوتااه
محسوب میشود؛ بناابراین مسایریابی از الگاوریتم معماول
 XYپیروی میکند.
مسیر  4قصد ارساال بساته را از گاره (0و )13باه گاره
(5و )8دارد .با توجه به اینکه مبدأ و مقصاد در یاک ناحیاه
قاارار دارنااد ،مس ایریابی از الگااوریتم معمااول  XYپی اروی
میکند.

شکل ( :)7فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

با توجه به شکل ( ،)6اگر بستهای (بسته  )1بخواهاد باا
الگااوریتم مسایریابی معمااولی  XYاز گااره (0و )0بااه گااره
(13و )13ارسال شود ،باید از  26لینک عبور کند؛ درحالیکه
در صورت استااده از الگوریتم پیشنهادی با توجه به تاااوت

شکل ( :)8حداقل اندازۀ شبکه یک ناحیه  5×5برای شبکه روی
تراشه 10×10

ناحیۀ مبدأ و مقصاد ،ابتادا فاصاله  Xو  Yمبادأ باا  Xو Y

حداقل اندازۀ شبکۀ یک ناحیه بارای تقسایمبنادی یاک

مقصد محاسبه میشود که مقدار فاصله هار دوی آنهاا  13و

شبکۀ بزرگ روی تراشه به نواحی دارای مسیریاب مرکازی،

بزرگتر از  5است؛ بنابراین از مسیریابهای مرکزی ناحیهها

شبکۀ مربعی  5×5است و در شابکۀ کوچاکتار از آن ،کاه

استااده میشود و تعداد لینکهای عبوری به  14عدد کاهش

شبکه  3×3است ،امکان استااده از مسیریاب مرکزی وجاود

مییابد .کاهش تعداد لینکهای عبوری باه کااهش تاأخیر و

ندارد .شکل ( )8یک شبکه  10×10را نمایش میدهد کاه از

توان مصرفی و افزایش اطمینانپذیری منجر میشود (تعاداد

نواحی  5×5تشکیل شده است.

کمتری مسیریاب درگیر مسیریابی میشوند).

شکل ( )9مقایسهای بین تعداد لینکهاای عباوری یاک

مطابق مسیر  2در شکل ( ،)6اگر یک بساته بخواهاد از

بسته برای رسیدن به مقصد در دو الگاوریتم معماول  XYو

گره (2و )1به گره (10و )7ارسال شود ،ابتدا شرط مجزابودن

الگوریتم پیشنهادشده را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
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میشود در شبکه های بزرگتار ،تعاداد لیناکهاای عباوری
کاهش بیشتری دارند و این نشان دهندۀ توان عملیاتی بااالتر
الگوریتم پیشنهادی در شبکههای بزرگ است.

 -4بررسی پارامترهای الگوریتم پیشنهاد شده
پارامترهای مختلای نشاندهندۀ عملکرد یاک الگاوریتم
مسیریابی هستند؛ اما با توجاه باه اینکاه هاد

ایان مقالاه

رسیدن به شبکه روی تراشه تحمالپاذیر خطاا باا کمتارین
افزونگ ای و پیچی ادگیهااای اضااافهشااده بااه شاابکه اساات،
پارامترهایی ازقبیل قابلیت اطمینان ،سربار مسااحت ،ساربار
توان مصرفی و تأخیر ارزیابی میشوند.

 -1-4قابلیت اطمینان
تحمل پذیری خطاا ،قابلیات اطمیناان الگاوریتم را در
مسیریابی بسته ها با وجود خطای دائمای و گاذرا ارزیاابی
می کند .خطاهای دائمی در هر شرایطی ایجاد مایشاوند و
ممکن است بر یک یا چند ناحیه تأثیر بگذارند .ایان ناو
خطاها بهدلیل عیب های فیزیکی ایجاد میشوند یاا هنگاام
استااده از تراشه رخ می دهند .خطاهاای دائمای متاااوت،
اثاارات متااااوتی نی از دارنااد  .در مقاباال خطاهااای دائم ای،
خطاهای گذرا وجود دارند که تنها برای مدت زمان معاین
وجود دارند؛ هرچند ممکن است به صورت مستمر آشاکار
و ناپدیاد شااوند .خطاهااا هاام در مسایریابهااا و هاام در
لینکهای شبکه رخ میدهند.
الگوریتم پیشنهادی بهدلیال کااهش مسایر بساته هاا و
همچنین عبور از لینک ها و مسیریاب های کمتر ،اتا دارای
قابلیت اطمینان باالتری نسبت باه الگاوریتم هاای معماول
است؛ درحالیکه قابلیت تشخیص و تصاحیح خطاا نادارد
(این الگوریتم قابلیات اضاافه کاردن مادارات تشاخیص و
تصحیح مدار در مسیرهای بلند را دارد؛ اماا باا توجاه باه
اینکه هد

این روش بهبود کارآیی و قابلیت اطمیناان باا

کمترین افزونگیها و پیچیدگیهای ماداری اسات ،باه آن
اضافه نشده است)؛ اما با توجه به تغییر مسیر بسته به مسیر
کوتاهتر ،امکان دورزدن نواحی معیوب برای بسته هاای باا
مسیر بلند وجاود دارد؛ ازایان رو فقاط خطاهاایی اعام از
دائمی و گذرا تحمل پذیرند کاه در مسایر عباوری جدیاد
بسته نباشند.
شکل ( :)9مقایسه لینکهای عبوری بسته در الگوریتم مسیریابی
 XYو الگوریتم پیشنهادی

در شبیهسازی این نقصهاا باا معیاوبکاردن برخای از
لینکها ،بهصورت تصادفی به سیستم تزریق میشوند.
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الگوریتم پیشنهادی ،تعداد لینک و مسایریاب عباوری بارای

 -2-4سربار مساحت
در این روش ،همبندی شابکه روی تراشاه باهصاورت
توری انجام میشود؛ باا ایان تاااوت کاه شابکۀ بازرگ باه

این بستهها کاهش مییابد و موجب کااهش تاأخیر رسایدن
بستهها به مقصد میشود.

تعدادی زیر شبکه تقسیم میشود که هار یاک از آنهاا یاک
مساایریاب مرکاازی دارنااد کااه دارای تااااوتهااایی بااا
مسیریابهای معمولاند که در این شبکه باه کاار رفتاهاناد.
برخال

مسیریاب های معمول که دارای  5پورتاناد (یاک

پورت محلی و چهار پورت برای چهار جهات مسایریابی)،
مسیریاب مرکزی دارای  9پورت خروجای اسات کاه یاک
پورت برای اتصال به پردازندۀ محلای ،چهاار پاورت بارای
اتصال به مسیریابهای معمول اطرا

و چهار پورت بارای

اتصال به مسیریابهای مرکزی ناحیههای چهار طر

تعبیاه

شدهاند؛ بنابراین ،برای بااالبردن قابلیات اطمیناان در شابکه
روی تراشه مساحت اضافهشده به شبکه روی تراشه معمول
فقط لینک های اتصال مسیریاب هاای مرکازی ناحیاه هاا باه
یکدیگر و مسیریاب های مرکزی ناحیهها است .ایان ساربار
مساااحت در شاابکههااای روی تراشااه بااا اناادازۀ باازرگ،
چشمپوشی میشود.

 -5نتایج شبیهسازی
شبیهسازی با شبیه ساز  Noximانجاام شاده اسات کاه
قابلیت مدیریت و تزریاق اشاکال باه آن افازوده شاد .ایان
شابیهساااز باارخال

شاابیهساازهای دیگاار در زمیناۀ شاابکه

بهصاورت اختصاصای بارای کاار روی شابکه روی تراشاه
طراحی شده است .شبیهساز یادشده نرمافزار متن باز است و
یکی از امکانات آن ،قابلیت تعریف و ایجااد الگاوریتمهاای
مسیریابی در متن برنامه است.
الگوریتم پیشنهادی ،الگوریتم مسایریابی  XYباهعناوان
الگااوریتم معمااول باارای شاابکه روی تراشااه و همچنااین
الگوریتمهاای  Pull Off Buffer ،HCCRو Penta NOC

با اندازه 14×14شبیهسازی شده اناد .طاول فلیات  32بیات،
طول بسته  8فلیت و انادازۀ باافر ورودی  8فلیات در نظار
گرفته شده است .در شبیهسازی ،هر تکرار به مادت 11000
سیکل اجرا شده و در هر بار تکارار ،یاک یاا چناد اشاکال

 -3-4سربار توان مصرفی

تصادفی به شبکه تزریق شده است.

تااوان در شاابکه روی تراشااه بااا مسایریابهااا مصاار
میشود .تاوان مصارفی در روش پیشانهادی همانناد شابکه
روی تراشه معمول است؛ با این تااوت کاه مسایریابهاای
مرکزی ناحیه ها به دلیل پیچیدگی ،تعداد پورت و بافر بیشتر
و همچنین ترافیک باالتر دارای مصر

توان باالتری نسابت

به مسیریابهای سادۀ شبکه روی تراشهاند؛ اما با توجاه باه
پایینبودن تعداد این مسیریاب ها در شابکه هاای بازرگ باه
نسبت مسایریابهاای سااده و همچناین بیکااربودن تعاداد
زیاااادی از مسااایریابهاااای سااااده در ازای اساااتااده از
مسیریابهای مرکزی ناحیه ها ،تاوان مصارفی کااهش پیادا
خواهد کرد.

 -4-4تأخیر
بسته ها با مسیرهای بلند برای رسیدن به مقصد از تعداد
زیادی لیناک و مسایریاب عباور مایکنناد؛ درحاالیکاه در

 -1-5ارزیابی میانگین تأخیر بسته
میانگین تأخیر یک پیغام ،میانگین زمانی است که طاول
میکشد تا یک پیغام تولید ،آمادۀ ارساال شاود و باه مقصاد
برسد .این زمان بسیار وابسته به الگوریتم مسیریابی ،ترافیک
شبکه و عواملی از این قبیل اسات .روناد افازایش میاانگین
تأخیر بسته زمانی که نرخ تزریق بسته افزایش داده میشاود،
بااا یااک منحناای نشااان داده ماایشااود .همااانطااور کااه در
شااکل ( )10مشاااهده م ایشااود می اانگین تااأخیر الگااوریتم
پیشنهادی در ترافیک یکنواخت با نرخ های مختلاف تزریاق
داده از دیگر الگوریتمها کمتر است و این بهعلت کوتاهشدن
مسیر پیمودهشده با برخی از بستهها است.
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کااری یاک گیگااهرتز و

ولتا منبع تغذیه  1/2ولت بهره گرفته شده است.
در الگوریتم پیشنهادی با توجاه باه کوتااهشادن مسایر
برخی بستهها و عبور از مسیریابهای کمتر ،تاوان مصارفی
کاهش یافته است و این در حالی است که تحملپذیر شادن
یک شبکه روی تراشه در برابار خطاا نیازمناد هزیناه هاایی
شکل ( :)10میانگین تأخیر بسته در شبکه با اندازه 14×14

ازقبیل توان مصرفی با مقدار شایان توجه است.

جدول ( :)1مقایسۀ توان مصرفی در شبکههای روی تراشه

 -2-5ارزیابی قابلیت اطمینان

مختلف

برای اندازهگیاری قابلیات اطمیناان ،تعاداد لیناک هاای

توان مصرفی ()mW

مدارات مختلف

خراب از یک تا سه بهصاورت تصاادفی باه شابکه اعماال

38

HCCR

شده اند .اگر همۀ بستههای تولیدشده به مقصد نرسند ،شبکه

40/9

XY

اطمینانپذیر نیست .به عبارت دیگر ،اگر حتی یک بساته باه

42/3

Pull of Buffer

مقصد نرسد ،شبکه اطمینانناپذیر به حساب آورده نمیشود.

39

Penta NOC

38

شبکه روی تراشه پیشنهادشده

نتیجۀ مقایسۀ انجامشده در شکل ( ،)11با استااده از 10000
تکرار تحت ترافیک تصادفی با نرخ تزریق  0/008بساته در
هر گره در هر پال

ساعت به دست آمده است.

باااا توجاااه باااه شاااکل ( ،)11پااا

از الگاااوریتم

 Pull of Bufferکه کاامال اطمیناانپاذیر اسات ،الگاوریتم
پیشنهادی قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به دیگر الگوریتمها

 -6نتیجهگیری
با توجه به اینکه در حال حار اصالیتارین نگرانای در

دارد و هرچه تعداد اشکال ها بیشتر میشاود ،ایان اخاتال

زمینۀ شبکه های روی تراشه ،قابلیت اطمینان باال در عملکرد

افزایش مییابد.

مطلوب شبکه است ،یک شبکه روی تراشه با عملکرد باال و
تحملپذیر خطا پیشنهاد شد که برای رسیدن به این هد

از

کاهش تعداد لینکهای عبوری یک بساته بارای رسایدن باه
مقصد بهره میبرد .با کاهش تعداد لینکهای عبوری ،تعاداد
مسیریاب ها نیز کاهش مییابد و درنهایات موجاب کااهش
توان مصرفی ،عملکرد بهتر شبکه ،کاهش احتماال برخاورد
با لینک و مسیریاب معیوب و کاهش تأخیر شبکه میشود.
شکل ( :)11مقایسۀ قابلیت اطمینان الگوریتمهای مختلف
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