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هاي سنتی و روش نقطه به نقطه براي ارتبـاط پذیري گذرگاهعدم مقیاسافزایش پیچیدگی مدارات مجتمع و  :چکیده

هاي امـروزي هاي محاسباتی و ارتباطی در تراشهو و نیاز به جداسازي فعالیت قسمتاز یک س داخل تراشه يبین اجزا

هـاي اساسـی یکی از چالششبکه بر تراشه سوق داده است.  از سویی دیگر، مسیر طراحی قسمت ارتباطی را به سمت

در  هاي طول عمـرصهاي زمان ساخت یا نقهاي دائمی در اثر عیبهاي پیچیده، امکان وقوع نقصبراي چنین سیستم

تواننـد بینی دارند و مـیهاي تصادفی و غیرقابل پیشهاي گذرا که علتست. همچنین نقصهاآنطول زمان عمر مفید 

ها وجود آمد که این گونه سیستمنیاز به نوعی از طراحی به دهند. بنابراین عملکرد سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار

ها عالوه بر باال بردن کـارآیی خرابی نشده و به کار خود ادامه دهند. این گونه طراحی هاي گوناگون دچاردر برابر نقص

هاي بـر تراشـه نیـز اي منطقی را نیز داشته باشند. از آنجا کـه کـارایی شـبکهسازي با هزینهسیستم باید قابلیت پیاده

باشـد، می هـاآنمسیریابی بکار رفتـه در  هاياي وابسته به روشهمانند هر شبکه میان ارتباطی دیگر، به طور گسترده

پـذیري نقـص روشـی کارآمـد هاي مسیریابی با قابلیت تحملهاي مبتنی برشبکه بر تراشه، طراحی الگوریتمدر تراشه

نامه پس از مرور مفاهیم مربوط به در این پایان. باشدهاي دائمی و گذرا مینقص براي افزایش قابلیت اطمینان در برابر

و دو ایم هاي دائمـی پرداختـهبـر اشـکالپـذیر نقـص در براهـاي مسـیریابی تحملر تراشه به بررسی الگوریتمشبکه ب

کلونی مورچگـان و  هاي دائمی ارائه شده است که در روش اول از الگوریتمپذیري نقصالگوریتم مسیریابی براي تحمل

ها بعنوان مـانع در ه در آن بسته بعنوان مورچه و خرابیدر برخورد با موانع استفاده شده است کها آني عملکرد نحوه

الگوریتم بر مبنـاي الگـوریتم  اند. در ادامه براي بررسی بیشتر روش دومی نیز پیشنهاد شده است. ایننظر گرفته شده

DyXY دحـام ها به آن اضافه شده و همچنین الگوریتمی آگـاه از ازهاي دائمی لینکپذیري نقصبوده که قابلیت تحمل

هاي پیشنهادي عملکرد بهتري در همه پارامترهاي ارزیابی همچـون دهد الگوریتمسازي نشان مینتایج شبیه باشد.می
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  مقدمه -1-1

مجتمع  مدارات توسعه و هاي اخیر در طراحی و ساخت مدارات مجتمع، امکان طراحیبا پیشرفت

فراهم  1سیستم بر تراشهیک تراشه تحت عنوان  در هاي مختلفکارایی با زیاد يهانااز الم متشکل

 شده است.

-هاي چندهستهاي قدیم به پردازندههستههاي تکت از پردازندهها درحال حرکصنعت ریزپردازنده

ي پردازشـی صد تا چندین هزار هسته اي شامل چندهاي بسیارهستهاي کنونی و نهایتا به پردازنده

هاي سنتی و افزایش حجم و پیچیدگی پذیري گذرگاهباشد. بدین ترتیب با توجه به عدم مقیاسمی

-اي الزم میشه، استفاده از یک زیرساخت ارتباطی مناسب درون تراشهالگوهاي ارتباطی درون ترا

نـام دارد  2روي تراشـه، شـبکه بـر تراشـه پذیر براي ارتباطاتباشد. این زیرساخت کارآ و مقیاس

)Hemani & et al, 2000; Dally & Towles, 2001; Benini & Micheli, 2002(تـرین . از مهـم

وري و کاهش تـأخیر توان میزان بهرهصورت شبکه بر تراشه میهدالیل رویکرد به سمت طراحی ب

  .در ارتباطات بین اجزاي مختلف و کاهش توان مصرفی نام برد

ه، این است که تضـمین عـاري از نقـص هاي پیچیداساسی براي چنین سیستم يهایکی از چالش

هاي زمان ساخت یا بهاي دائمی در اثر عیباشد. نقصروي تراشه غیرممکن می يبودن همه اجزا

هـاي گـذرا کـه دهند. همچنین نقصدر طول زمان عمر مفید سیستم رخ می 3هاي طول عمرنقص

توانند عملکرد سیستم را به شدت تحـت تـاثیر بینی دارند و میهاي تصادفی و غیرقابل پیشعلت

س بـا هاي حسـابـا رشـد و گسـترش سیسـتم بنابراین .)Lee & Chakrabarty, 2009( قراردهند

-ها در برابر نقصتر، نیاز به نوعی از طراحی به وجود آمد که این گونه سیستمهاي گستردهقابلیت

ها عالوه بر باال بـردن هاي گوناگون دچار خرابی نشده و به کار خود ادامه دهند. این گونه طراحی

  د.اي منطقی را نیز داشته باشنسازي با هزینهکارآیی سیستم باید قابلیت پیاده

                                                 
1 System on chip  
2 Network on chip (NoC)  
3 Aging 
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اي ردهطور گسـتارتباطی دیگـر، بـهبکه میانهاي بر تراشه نیز همانند هر شاز آنجا که کارایی شبکه

شبکه بر تراشـه، هاي مبتنی بر باشد، در تراشهمی هاآنهاي مسیریابی بکار رفته در وابسته به روش

افـزایش قابلیـت پذیري نقص روشی کارآمد براي هاي مسیریابی با قابلیت تحملطراحی الگوریتم

  باشد. هاي دائمی و گذرا میاطمینان در برابر نقص

ها هاي بزرگ معمول تفاوت دارند، زیرا این شبکههاي بر تراشه با شبکهباید توجه داشت که شبکه

ها نیز محدود بـوده و ارتباطـات در ایـن گیرند و سطح منابع روي تراشهها قرار میبر روي تراشه

هـاي ارتبـاطی بـراي أخیر بسیار کمی انجام شـوند. بنـابراین در طراحـی پروتکلها باید با تشبکه

هـاي ارتبـاطی تـوان از پروتکلهاي بر تراشه با توجه به موانع و محدودیتهاي موجـود، نمیشبکه

هاي بـر تراشـه هاي کامپیوتري به سادگی استفاده نمود. نقش مسیریابی در شـبکهمرسوم در شبکه

ایـن مسـیر داراي حـداقل اي که باشد به گونهناسب بین فرستنده و گیرنده میانتخاب یک مسیر م

  تأخیر، کمترین مصرف انرژي و در عین حال شامل الگوریتمی با پیچیدگی کمتر باشد.

هاي سـازي در زمینـهاي هسـتند کـه در بهینههـاي بسـیار قـويابتکاري الگوریتمهاي فراالگوریتم

 هاآنترین شده است. از معروف هاآنهاي اخیر توجه زیادي به ر سالشوند و دمختلف استفاده می

هاي گروه پرندگان، کلونی مورچگان، زنبور عسل و ژنتیک اشاره کرد. در ایـن توان به الگوریتممی

ترین مسیر فاقـد اشـکال در سازي و یافتن کوتاهپروژه از الگوریتم کلونی مورچگان به منظور بهینه

 روي تراشه با تکنیکی ابتکاري استفاده شده است. مسیریابی شبکه

الگوریتم بـر مبنـاي الگـوریتم  در ادامه براي بررسی بیشتر روش دومی نیز پیشنهاد شده است. این

DyXY هـا بـه آن اضـافه شـده و همچنـین هـاي دائمـی لینکپذیري نقصبوده که قابلیت تحمل

  باشد.الگوریتمی آگاه از ازدحام می
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  نامهنساختار پایا -2-1

نامه ابتدا به مطالعه و معرفی مفاهیم مربوط به سیستم روي تراشـه خـواهیم در فصل دوم این پایان

پرداخت، سپس مفاهیم اساسی شبکه روي تراشه و مسائل مربوط به طراحی آن بیان خواهد شـد. 

هـاي هدف از این بخش شناخت دقیق شبکه روي تراشه و همچنین مفاهیم مربـوط بـه الگـوریتم

شبکه روي تراشه پرداختـه  هاي مختلفباشد. در ادامه این فصل به بررسی توپولوژيمسیریابی می

ایم و نهایتا هاي راهگزینی، کنترل جریان و کانال مجازي را به تفصیل شرح دادهو روش شده است

هــاي مســیریابی پــرداختیم و چنــد تــا از معروفتــرین و بــه معرفــی مفــاهیم مربــوط بــه الگوریتم

  یم.اههاي مسیریابی را در ادامه توضیح دادکاربردترین الگوریتمپر

کنیم و مشـکالت هاي دیجیتال را تعریف مـیدر فصل سوم مفاهیم پایه نقص و خرابی در سیستم

دهـیم. در شوند را مورد بررسی قرار مـیها میاحتمالی که باعث وقوع نقص در شبکه روي تراشه

-برتراشـهپذیرنقص در شبکهشده در زمینه مسیریابی تحمل اي انجامبه مرور تعدادي از کاره ادامه

  پردازیم.هاي دوبعدي می

دهد. در این فصل پس از بیـان نامه را ارائه میهاي مسیریابی پیشنهادي پایانفصل چهارم الگوریتم

ذیر پدالیل موجود براي طرح روش پیشنهادي و معرفی توانایی و کارآمدي آن، دو الگوریتم تحمل

پذیر نقص با استفاده عنوان الگوریتم مسیریابی تحمل بعدي تحتهاي دوبرتراشهنقص براي شبکه

پذیر نقص و آگـاه از ازدحـام بـر مبنـاي از الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم مسیریابی تحمل

هـاي دائمـی و عـدم معرفی و روش مسیریابی در حضور نقص )DyXY )FCA_DyXYالگوریتم 

  شود. نقص با جزئیات شرح داده میحضور 

هـاي سـازي الگوریتمسازي و نتایج حاصـل از شـبیههاي مربوط به شبیهفرضدر فصل پنجم پیش

شـده هـاي ارائـهشود. بدین منظور روش مسیریابی پیشـنهادي و یکـی از روشپیشنهادي ارائه می

ل و بررسی نتایج، نقاط ضـعف سازي نموده و با تحلیشبیه یکنواختپیشین را در شرایط ترافیکی 
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  شود.و قوت روش پیشنهادي بیان می

اي از موضوعات نامه و مجموعهشده در این پایاناي از کارهاي انجامنهایتا در فصل ششم خالصه

  پیشنهادي براي تحقیقات آتی مطرح خواهد شد.



 

 

  
  
  
  
  

  : 2 فصل

مفاهیم اصلی شبکه مروري بر 

  برتراشه

  



  

 

  مقدمه -1-2

شبکه بر تراشه به عنوان معماري فی سیستم بر تراشه به بررسی ز معردر این فصل پس ا

دست پردازیم. هدف اصلی از این فصل بهارتباطی کارآ براي ارتباطات درون تراشه میزیرساخت 

هاي آوردن آگاهی و دانش کلی در مورد مفاهیم مطرح شده در بحث شبکه بر تراشه، الگوریتم

باشد. همچنین تعدادي هاي راهگزینی و کنترل جریان میشهاي مختلف، رومسیریابی، توپولوژي

  ایم.هاي مسیریابی را در آخر فصل توضیح دادهاز پرکاربردترین الگوریتم

  برتراشهسیستم -2-2

هاي طراحی مدارات مجتمـع و فنـاوري تولیـد، طراحـان را قـادر بـه هاي اخیر در روشپیشرفت

سیستم برتراشـه در حقیقـت است. ه حد نمودیک سیستم پیچیده روي یک تراشه وا1سازيمجتمع

یک سیستم بسیار فشرده با عملکرد بسیار پیچیده متشکل از تعداد زیادي واحد عملیاتی مستقل به 

کـه است  3افزارياي از کد توصیف سختدر عمل به صورت مجموعه IPاست. هر  2IP coreنام 

ها در یـک واحـد ر واقع نقش هسـتهشوند. دسازي میهاي مدنظر طراحی و پیادهبرحسب قابلیت

 طور کلـیبـه این اجزاء از پیش طراحی شده باشد.هاي روي برد میتراشه همانند تراشه برسیستم 

کـه در  باشـند خروجـی-ي وروديهاکنندهو کنترل هاDSP ها،حافظه ،هاتوانند شامل پردازندهمی

  .اندداخل یک تراشه تنها آرایش یافته

است، پیش طراحی شده  از هايهسته از مجدد استفاده مبناي بر تراشه وير هايسیستم طراحی

 نو طراحی از آن يدهندهتشکیل يهاناالم جدید، تمام سیستم یک طراحی براي که معنی بدین

 سیستم اند،و استفاده شده ساخته قبالً که مختلفی يهاناالم قرارگرفتن کنارهم با بلکه شوند،نمی

                                                 
1 Integration 
2 Intellectual Property core 
3 Hardware description language (HDL) code 



  

 

 Gupta & Zorian, 1997; Bergamaschi & et( گیردمی قرار برداريبهره دمور و طراحی جدید

al, 2001(.  

توانند ها میIPدهد که در آن هر یک ازطرحی از یک سیستم برتراشه را نشان می 1-2شکل 

  هاي مختلفی باشند. هسته

  
  ستم بر تراشهیک سی یطراح: 1-2شکل 

  

  گیرد:شه به دو روش زیر صورت میاي در سیستم بر تراارتباطات بین هسته

  در این روش براي ارتباط بین هر دو هسته یـک کانـال اختصاصـی وجـود 1نقطه به نقطه :

افزار اضـافی) بـراي انتقـال ها (بدون نیاز بـه سـختاز آنجا که این روش تنها از سیمدارد. 

ارتباط بین تعداد کـم  کند، بهترین کارایی و توان مصرفی را براي برقراريها استفاده میداده

کند. همچنین این روش از مشکالت مربوط بـه ازدحـام و نیـاز بـه داوري ها ارائه میهسته

را تضمین سازد و کیفیت خدمات زمان را ممکن میکند. این روش ارتباطات هماجتناب می

پـذیري، پیچیـدگی زیـاد اما این روش داراي مشکالت زیادي از جمله عدم مقیاسکند. می

پـذیري خطـا سازي باالسـت. ایـن روش تحملطراحی و مسیریابی اتصاالت و هزینه پیاده

ندارد زیرا براي هر دو گره که با هم در ارتباط هستند تنها یـک مسـیر وجـود دارد. مسـاله 

هاي دیگـر را ندارنـد. ایـن دیگر این است که اتصاالت قابلیت استفاده مجدد براي طراحی

ها رود زیـرا سـیمذیري ندارد و مقدار زیادي از پهناي باند هدر میپگونه انعطافروش هیچ

شـود کـه اسـتفاده از هاي فـوق باعـث میشوند. محـدودیتموارد استفاده می %10تنها در 

                                                 
1 Point to point 



  

 

ي هاي کوچک مقرون به صرفه باشد. با بزرگ شدن اندازهاتصاالت نقطه به نقطه در سیستم

سـازي و مشـکالت هاي پیادهه به علت محـدودیتسیستم، استفاده از اتصاالت نقطه به نقط

  طراحی، روش مناسبی نیست.

 ها وجـود دارد. ایـن دو : در این روش یک کانال مشترك در بین تمام هسـته1گذرگاه مشترك

در مقایسه با اتصاالت نقطه به نقطه پیچیدگی  اند.نشان داده شده 2-2ساختار ارتباطی در شکل

سـازي آن نیـز کنـد، هزینـه پیادههاي کمتري اسـتفاده میکانالطراحی کمتري دارد و چون از 

بندي اختصاصـی اسـتفاده اي که از سیمهاي بر تراشهبدیهی است که سیستمباشد. تر میپایین

 تري برخوردار هستند.پایین 2پذیريهاي مبتنی بر گذرگاه از مقیاسنمایند، نسبت به سیستممی

نمایند و لـذا در هـر به گذرگاه از یک مسیر واحد استفاده میافزون بر این تمام عناصر متصل 

ها باید منتظر آزاد شدن کانال بمانند. همـین لحظه فقط دو گره با هم ارتباط دارند و سایر گره

که عناصر متقاضـی ارتبـاط زیـاد باشـند، بـه امر کاهش شدید کارایی سیستم را بویژه هنگامی

توانـد پاسـخگوي ر شـده، روش گـذرگاه مشـترك نمیهمراه دارد. پس با این مشـکالت ذکـ

 هاي آینده باشد.تراشه نیازهاي ارتباطی

  
 Jantsch(الف)اتصال نقطه به نقطه، ب)گذرگاه مشترك ختار ارتباطات در سیستم بر تراشهسا: 2-2شکل 

&Tenhunen, 2003(  

 

هاي شبکه که باید قطع شوند تا شبکه به دو قسمت برشی : حداقل تعداد کانالپهناي میان

                                                 
1 Bus 
2 Scalability 
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