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علت عدم توانایی انتقال توان ها به ها و محدودیت افزایش فرکانس پردازندهتکنولوژي نیمه هاديبا توسعه 

ها هاي آینده پردازندههاي چندین پردازنده روي یک چیپ براي طراحی نسلمصرفی (گرما)،  اقبال استفاده از سیستم

اي سریع براي ارتباطات بین پردازندهیک بستر منظم و  زیاد، مجتمعبوجود آمده است. وجود تعداد هسته پردازشی 

توانسته با الهام از اي است که هاي چندین پردازندهسازي سیستمک ایده مناسب براي پیادهاست. شبکه روي تراشه ی

ترین مباحثی که براي افزایش یکی از مهم هاي پردازشی را مدیریت کند.هاي کامپیوتري ارتباطات بین هستهشبکه

هاي شبکه روي تراشه است. هستهکارایی شبکه روي تراشه مطرح است، موضوع نگاشت وظایف یک برنامه اجرایی به 

بر است و تاثیر بسیار زیادي بر حل مسئله نگاشت وظایف براي یافتن بهترین نگاشت یک موضوع پیچیده و زمان

ایم، یک الگوریتم فرا توانسته تابکرم شب با الهام گیري از الگوریتم وهشدر این پژ تأخیر و انرژي مصرفی شبکه دارد.

نتایج شبیه سازي  هاي پردازشی شبکه روي تراشه ارائه کنیم.کارا براي نگاشت وظایف به هستهاي آنالین و مکاشفه

درصدي مجموع انرژي مصرفی شبکه روي  10درصدي میانگین سرتاسري تأخیر و  28 ،حاکی از کاهش این الگوریتم

  دارد. هاي پایه دیگرتراشه، در مقایسه با الگوریتم

  

  تاب  الگوریتم کرم شب –نگاشت وظایف  -اي هاي چندین هستهپردازنده –راشه شبکه روي ت :هاواژه کلید
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  مقدمھ ١- ١

ترین حجم ارتباطات و تبادل اطالعات دیجیتال است و هر روزه نیز ، شاهد گستردهکیوستیبقرن 

اي در این حوزه، نیاز سابقهو بیشود. در مواجهه با چنین پیشرفت وسیع و فراگیر بر این میزان، افزوده می

 اي اساسی و مهمکند و به دغدغهبه پردازش سریع و دقیق و مطمئن اطالعات، بیش از پیش خودنمایی می

 با ییهاتراشه تولید امکان  1VLSIبزرگ مقیاس در مجتمع مدارهاي طراحی پیشرفت با تبدیل شده است.

 ;Gratz & Kim, 2007; Hoskote & Vangal, 2007( است دهآم فراهم زیاد بسیار يپردازنده تعداد

Wentzlaff & Griffin, 2007(.  

 2ياچندهسته يهاپردازنده به قدیم ياهستهتک يهاپردازنده از حرکت حال در هازپردازندهیر صنعت

 در که باشدیم پردازشی يهسته چند هزار تا چند صد شامل 3ياهسته اریبس يهاپردازنده به نهایتاً کنونی و

  . )Owens & Dally, 2007(اندافتهی آرایش CMP 4تراشه روي يچندپردازنده قالب یک

 ياچندهسته 5يتراشه روي يهاستمیس دیجیتال، يهاستمیس طراحی و ساخت در دیگر مهم جریان

 و پردازشی ،يهسته صدها، و هاده، نزدیک يندهیآ در و چندین ،هاستمیس این دردر حال حاضر،  هستند.

 8پذیر برنامه منطقی مدارهاي ،7منظورهخاص يافزارهاسخت، 6دیجیتال عالئم يهاپردازنده شامل، ياحافظه

این افزایشِ . شوندیم مجتمع تراشه یک داخل در جانبی مدارات و حافظه انواع و 9منظورههمه يهاپردازنده

 & Huang(کاربردي شده است يهابرنامه يهاتیقابلباعث افزایش پیچیدگی و  ،هاتراشهقدرت پردازشیِ 

Huang, 2016(. 

                                                
1 Very-large-scale integration 

2 Multi-core processors 

3 Many-core processors 

4 Chip-Multiprocessor 

5 System-on-Chip 

6 DSP 

7 ASIC 

8 FPGA 

9 General-purpose processor 



 

 

به  10نهفته يهاستمیس يحوزهروي تراشه در  يهاستمیس، که یکی از هوشمند همراه يهاتلفن براي مثال، 

 صوتی مکالمات انتقال و شبکه با ارتباط برقراري يفهیوظ تنها ،پیش يدهه یک از کمتر در ،روندیمشمار 

 مانند ییهاسیسرو اصلی، يفهیوظ این بر عالوه امروزي، هوشمند همراه يهاتلفن اما .دداشتن عهده بر را

 ارتباطی يهاپروتکلپردازش  و يسازادهیپ ویدئویی، يهالیفا 12کدگشایی و 11کدگذاري تصویر، پردازش

 مانند کاربردهایی و عامل يهاستمیس از پشتیبانی بلوتوث و ارتباط پرسرعت با شبکه جهانی اینترنت، مانند

 کاربران به را... و شخصی کامپیوترهاي يهالیفا يهافرمتاز  بسیاري کدگذاري و کدگشایی و هايباز

  .دهندیم ارائه

 يهاپردازنده و تراشه روي يهاستمیس در افزارنرم و افزارسخت پیچیدگی افزایش ایناز سویی، 

 را تراشه داخل ارتباطی ترافیک پیچیدگی و حجم افزایش خود ينوبهه ب ،ياهسته اریبس و ياچندهسته

 يهاچالش و مشکالت ترانزیستورها 13يمشخصه ياندازه کاهش دیگر، سوي از و است شده موجب

  دارد. همراه به تراشه، درون ارتباطی ساختارهاي براي ژهیوبه مدار، سطح در را دیگري

 نیازمند ،VLSI جدید يهايفنّاور در موجود مسائل همچنین و ارتباطات پیچیدگی این با مواجهه

 تراشه روي شبکه Sgroi & Sheets, 2001(. NOC(است تراشه درون ارتباطی سنتی يهاروش بازنگري

  است شدهارائه مشکالت این کاهش و رفع براي که است نوین ياتراشه درون ارتباطیِ طرح یک

)Benini & De Micheli, 2002; Hemani & Jantsch, 2000(.  

 يهاستمیس گریکدیکنار در  ،با استفاده از بستر نوین فوق ،نسل آینده ياهستهچندین  يهاپردازنده

را دارد. هر  یو متفاوت میحج گوناگون، يهابرنامهکه توانایی پردازش سریع  دهندیمقدرتمندي را تشکیل 

ي مجزا براي به یک پردازندهنیاز  هرکدام ،است که این وظایف شدهلیتشکبرنامه از چندین وظیفه مختلف 

که از بستر ارتباطی  ياهستهچندین  يپردازنده يهاهستهبه  هابرنامهنگاشت این  يمسئله. پردازش هستند

                                                
10 Embedded systems 

11 Encoding 

12 Decoding 

13 Feature size 



 

 

در  هابرنامهبسیار مهم و اساسی در تعیین سرعت اجراي  مسئلهیک  ،دنکنیمشبکه بر روي تراشه استفاده 

  سیستم است.

تراشه  روي يهاشبکه سپس، ؛میشویمل پیدایش شبکه بر روي تراشه آشنا ابتدا با عوام ،در فصل اول

 صورتبه سپس و میشویموظایف آشنا  گرافبا ساختار یک برنامه و  ،در بخش بعدي .معرفی خواهد شد

نوین  و طرح نامهانیپابه ساختار  ،و در بخش آخر میپردازیم 14نگاشت وظایف مسئلهمختصر به 

 رداخت.پیشنهادي خواهیم پ

  یھادمھین یفنّاوردر  یریگجھتطراحی و  یھاتیمحدود ٢- ١

روش  cmos يفنّاورکه استفاده از  15از قانون مور هايهادمهین يفنّاورپس از تبعیت چند دهه متوالی 

 توانینمدیگر  ،میکنیمکه در زیر به آن اشاره  ییهاتیمحدود لیبه دلغالب در ساخت مدارات بود، اکنون 

  .)Nikolic & Chandrakasan, 2003(تبعیت کرد از آن

 رینظمشکالت نظیر سرعت سوئیچینگ کم، فواید بسیار جالب و مفیدي  یبرخدر کنار  cmos يفنّاور

از دما و ولتاژ دارد. به این دالیل  يترعیوسدر محدوده  و عملمطلوب  17کم، مرز نویز 16توان مصرفی

  .)Nikolic et al., 2003(دیآیمهنوز هم گزینه اول طراحان مدارات دیجیتال به شمار 

  نزیستورها داخل هر تراشه که باعثدالیل افول قانون مور این بود که با افزایش ترا نیترمهمیکی از 

در  هاپردازندهاگر به توان مصرفی  فت.اییممدارها شد، توان مصرفی افزایش  افزایش قدرت محاسباتی

از طریق افزایش نرخ  هاپردازندهکه با افزایش سرعت  میشویممتوجه این نکته  ،گذشته بپردازیم يهاسال

با  شودیم ینیبشیپ. )De Micheli, 2009(میشویمتوان مصرفی  متوجه افزایش چشمگیر ،کالك پردازنده

برسیم که  وات 200به  ،در حال حاضر وات 100از مصرف  ،آینده يهاسالافزایش نرخ توان مصرفی در 

                                                
14 Task Mapping 

 تعداد آن طبق که گرفت انجام 1965 سال در Intelشرکت  بنیانگذاران از یکی Gordon Mooreتوسط  که پیش بینی اي 15

 .شودمی برابر 2 ،ماه 24 تا 18 در هر تراشه روي ترانزیستورهاي

16 Power consumption 

17 Noise margin 



 

 

قادر به انتقال گرماي  يفنّاوردیگر  ،عالوه بر جنبه مصرف انرژي و دیآیمیک رقم بسیار بزرگ به شمار 

  .)Association, 2004(حاصل از این نرخ توان مصرفی در یک تراشه نیست

 اندازه  توانینماما  ،ابدییمبا کاهش اندازه تراشه، اندازه اتصاالت محلی کاهش  نکته دیگر اینکه 

 جهیدرنتباعث افزایش مقاومت و  مسئلهاتصاالت به بدنه و اتصاالت سراسري را تا این حد کاهش داد. این 

 VLSI يرفنّاوبا پیشرفت  (ITRS 2001)دهدیمنشان ) 1-1در شکل ( .شودیمدر مدارها  18ریتأخافزایش 

فاده از اتصاالت سراسر حتی با است ریتأخولی  شودیمگیت کم  ریتأخشدن ابعاد ترانزیستور  ترکوچکو 

  هم زیاد شده است. باز ،ریتأخبلند براي کاهش  يهامیس در 19هاتکرارکننده يفنّاور

  

 
  

 )ITRS 2001(هاي مختلفها در فناورياتصاالت و گیت ریتأخ: 1- 1شکل 

  

                                                
18 Delay 

19 Repeater 



 

 

  پیچیدگی بسیار زیاد طراحی و ساخت مدار در  ،کند شدن روند کاهش ترانزیستورهاعامل دیگر

 8 يفنّاور باًیتقربسیار کوچک است که با توجه به مقیاس ساخت مدارها در حال حاضر که  ياندازه

سیلیکون در این مقیاس،  يهاقیتزربه پیچیدگی ساخت ترانزیستور و  توانیم ،نانومتر است

  .)De Micheli, 2009(افتیدست

 به وجود آمدن آن يهاعلتاز  ؛ کهاست مسئلهاین  دریکی دیگر از مشکالت پیش رو  ،افزایش نویز،  

از  هامیسفاصله  و کاهشو اختالف کم آن با ولتاژهاي محیطی  هاتراشهکاهش ولتاژ کاري  به توانیم

  ، اشاره کرد.20شنواییزیاد و پدیده نویز هم يهاخازنیکدیگر و ایجاد 

اساسی براي افزایش تعداد ترانزیستورها و به طبع  يهاتیمحدوداز  اشاره شده، برخیاین موارد 

  آینده بود. يهاسالافزایش سرعت مدارهاي دیجیتال در 

  ھای ارتباطی درون تراشھمکانیزم ٣- ١

از  معموالًاست،  هاحافظهي روي تراشه سنتی که داراي تعداد کمی از عناصر پردازشی و هاستمیسدر 

  .)Raghunathan & Srivastava, 2003(کنندیمروش زیر براي ارتباط بین اجزا استفاده دو 

 p2p(21نقطه (بهنقطه معماري ارتباطی -1

 22باس) مشترك( گذرگاه -2

 يها در شبکه بر روي تراشه با تعداد هستهمشکالت آن در این بخش، به بررسی این دو روش ارتباطی و

 پردازیم.زیاد می

  و معایب آنسنتی ارتباطات درون تراشھ  یھاروش ١-٣- ١

. علت شودیممنابع کم و کوچک استفاده  با تعداد ییهاستمیسمعموالً در  نقطهبهنقطهاز اتصاالت 

و اگر  اندشدهبه هم متصل  دودوبهمستقیم  میس با ،آن نیز این است که با توجه به اینکه تمام منابع

و پیچیدگی زیاد  يریپذاسیمقنظیر عدم  ییهاتیمحدودتولید کنیم با  يتربزرگ يهاستمیسبخواهیم 

                                                
20 Crosstalk 

21 Point-to-point 

22 Bus 



 

 

با مشکالت  تربزرگ يهاستمیساین نوع معماري براي  که میشویمطراحی و مسیریابی اتصاالت روبرو 

با  ییهاستمیسابراین این معماري بهترین کارایی و توان مصرفی را براي بن ،زیاد همراه است يانهیهزو 

  .کندیمکم ایجاد  يهاهسته

با استفاده  ،پردازشی ياههستهکه تمام  باشدیممعماري سنتی دیگر روش گذرگاه یا باس مشترك 

به  توانیمماري، ي پرکاربرد این معدو نمونهبه عنوان  .از یک کانال مشترك با یکدیگر ارتباط دارند

و  ARM يهاشرکتکه به ترتیب از سوي اشاره کرد،  CoreConnectو  AMBAي ارتباطی هايمعمار

IBM اندشدهارائهروي تراشه  ،یک چهارچوب ارتباطی مبتنی بر گذرگاه براي سیستم عنوانبه.  

 به خاطرمدار سطح  به کاهش پیچیدگی طراحی توانیم ،از فواید این معماري نسبت به روش قبل

این  يسازادهیپکمتري استفاده شود، نام برد. هزینه  يهاکانالاز  شودیموجود باس مشترك که باعث 

  .استروش نیز خیلی کم 

متصل به  يهاماژولاینکه با افزایش تعداد  ،و دوم يریپذاسیمقیکی عدم  ،اما از معایب این روش

سیستم  ،بنابراین ؛شودیمرسال و دریافت داده طوالنی زمان انتظار خالی شدن خط براي ا ،باس مشترك

 هاماژولبراي  جادشدهیاخازنی  بار با افزایش طول باس، طورنیهم. دهدیمکارایی خود را از دست 

 .گرددیمتوان مصرفی  طورنیهمو  ریتأخ ادشدنیزکه باعث  افتهیشیافزا

  ٢٣شبکھ روی تراشھ ٢-٣- ١

نظیر باس مشترك و اتصال  ،سنتی ارتباط درون تراشه يهايمعمارکه بررسی شد  طورهمان

پیچیده در  يهاستمیس يسازادهیپبراي  ،خوب و کارایی کم يریپذاسیمقبه علت عدم  ،نقطهبهنقطه

 يهاشبکهباالي  ییکاراو  يریپذاسیمقو  سوکیمقیاس بزرگ امروزي مناسب نیست. این چالش از 

وهشگران ژپ طراحان و ،از سوي دیگر 25و چند کامپیوتري 24ياپردازندهچند يهاستمیسمیان ارتباطی در 

سنتی  يهاروشجایگزین  عنوانبهرا  یساختار مشابهعرصه طراحی دیجیتال را بر آن داشت که 

                                                
23 Network on Chip (NoC) 

24 Multiprocessor 

25 Multicomputer 



 

 

) در اوایل دهه جاري NOCشبکه بر روي تراشه ( يایده رونیازاارتباطات داخل تراشه مطرح نمایند. 

 ;Benini & De Micheli, 2002( براي غلبه بر مشکالت فوق مطرح شد دبخشیماحل  راهکی عنوانبه

Dally & Towles, 2001; Hemani et al., 2000(.  

یا  1همگن يو صدها هسته هادهشامل  ،مبتنی بر شبکه بر روي تراشه يهاستمیسمعماري 

و...  I/O کنندهکنترل، بلوك حافظه، منظورهخاص يهاپردازندهعمومی،  يهازپردازندهیرمانند  2ناهمگن

. در هر گره اندشدهیکدیگر متصل  به 4مبتنی بر مسیریاب 3میان ارتباطی یکه از طریق یک شبکه است

از طریق اتصال  ،و این مسیریاب شودیم) به یک مسیریاب متصل PE( 5پردازشی يشبکه، هسته

  .شودیموصل  هاابیریمسمیان ارتباطی به  يدر شبکه نقطهبهنقطه

به آدرس گره مقصد بر روي این  هاآنو ارسال  6داده يهابستهاز طریق تولید  هاگرهارتباط میان 

به موارد زیر اشاره  توانیممزایاي شبکه بر روي تراشه  نیترمهم. از شودیمزیرساخت ارتباطی انجام 

  کرد:

 7يریپذاسیمق  

تعداد زیادي گره را بدون استفاده از سیم سراسري  توانیم هاگرهبین  ،هاابیریمسبه وجود  جهبا تو

  .شودیم ستمیس 8و افزایش پهناي باند يریپذاسیمقکه این موجب افزایش  به هم متصل کرد

 9مجدد ياستفاده  

                                                
1 Homogeneous 

2 Heterogeneous 

3 Interconnection network 

4 Router 

5 Processing Element 

6 Packet 

7 Scalability 

8 Bandwidth 

9 Design reuse 



 

 

اجزاي  کهییجاآنز ادر افزایش کارایی سیستم است؛  مؤثر يهاکیتکنیکی از  ،مجدد ياستفاده

مختلف استفاده  يو درجاهاتست کرد طراحی و  بارکی توانیم را هاابیریمسنظیر  مختلف سیستم،

که با  ییهاهستهبسیاري از  ،با استفاده از رابط شبکه مناسب توانیم طورنیهم .)Martin, 2006(کرد

  به این سیستم جدید اضافه کرد. ،را کنندیممکانیزم هاي دیگر نظیر باس مشترك کار 

 پارامترهاي الکتریکی 1پذیري ینیبشیپ  

الکتریکی بسیار آسان  يپارامترهاعلت نظم موجود در شبکه روي تراشه کنترل و بهبود بخشی به 

  است.

  ریتأختوان مصرفی و  يسازنهیبهقابلیت  

بهتري  ریتأخپارامترها و نگاشت مناسب وظایف، توان و  3يسازیو سفارش 2يسازنهیبه با توانیم

  آورد. به دستاز سیستم 

  

 مصرف شبکھ بر روی تراشھ و موارد اندازچشم ٤- ١

هاي نسل همانطور که در ابتداي فصل لزوم استفاده از شبکه روي تراشه براي معماري پردازنده

طور فراگیر شدن تر و همینتر و سریعجدیدمطرح شد، با افزایش روزافزون نیاز بشر به محاسبات پیچیده

توان انتظار داشت استفاده از هوشمند می ابزار الکترونیک در زندگی بشر و سوق آینده به سمت زندگی

  هاي جدید با معماري شبکه روي تراشه افزایش یابد.پردازنده

 شبکه روي تراشه براي ساخت  از معماري ،چندان دورشود در آینده اي نهبینی میپیش

 ابر ریاضی، استفاده شود. بهایی با تعداد هسته زیاد براي محاسبات سنگین و زمانپردازنده

                                                
1 Predictability 

2 Optimization 

3 Customization 



 

 

توان محاسبات بزرگ ریاضی را می ،هاي پردازشیتوجه به در دسترس بودن همزمان هسته

 د.به انجام رسانتر بصورت موازي و سریع

 مجموعه زیادي  ،که در آن ،هاي اخیرهاي همراه هوشمند در سالبا پیشرفت فناوري گوشی

-ک قرار داده شدهاز قطعات مختلف و ماژول هاي محاسباتی در یک بستر و در فضاي کوچ

 هاي مختلفن و سریع و کارا براي مدیریت و ارتباط ماژولئیک بستر مطم وجود اند، لزوم

تلفن همراه نظیر  يگرافیکی، ماژول شبکه ياصلی تلفن همراه، پردازنده ي( مانند پردازنده

Wifiن انتظار توارسد. میي دوربین تلفن همراه و....) بسیار ضروري به نظر می، پردازنده

ها در کنار یکدیگر در براي مدیریت و ارتباط این ماژول ،داشت از بستر شبکه روي تراشه

  اي نه چندان دور استفاده شود.آینده

 هاي گرافیکی قرار است این قابلیت را دارا باشند تا در زمان لزومنسل جدیدي از پردازنده، 

را باشند. با توجه به فناوري حال حاضر سیستم کامپیوتر را دا ،ي مرکزيبه کمک پردازنده

هاي پردازشی زیادي هستند، اگر قرار باشد پردازنده هاي گرافیکی که شامل هستهپردازنده

ها بتوانند با یکدیگر قابلیت اجراي دستورات پردازنده مرکزي را داشته باشد، باید هسته

 يهاي آیندهروي تراشه در نسل جز با استفاده از بستر شبکه ،ارتباط برقرار کنند. این مهم

  .پذیر نخواهد بودهاي گرافیکی، امکانپردازنده

  

  نامھانیپا ساختار ٥- ١

هاي چندین هسته اي که در این فصل با درخشان شبکه روي تراشه و پردازنده يتوجه به آینده با

رایی شبکه روي تراشه روشی براي افزایش کا ،آشنا شدیم، قصد داریم در این طرح پژوهشی هااهمیت آن

  ارائه کنیم.

سازي یکی از قصد داریم با بهینه ،با دانستن اهمیت سرعت پردازش و انرژي مصرفی شبکه روي تراشه

به  "نگاشت وظایف" يهاي پردازشی، به نام مرحلهمراحل اجراي دستورات در شبکه روي تراشه با هسته

هاي شبکه ا خواهیم شد، هزینه هاي ارتباط میان هستهشبکه روي تراشه که در فصل دوم بیشتر با آن آشن



 

 

توانیم ادعا کنیم سهم بسزایی در افزایش کارایی می ،روي تراشه را کاهش دهیم. با رسیدن به این هدف

  ایم.شبکه روي تراشه داشته

نگاشت  يابتدا با شبکه روي تراشه و معماري آن آشنا خواهیم شد، در بخش بعد مسئلهدر فصل دوم 

ال اصلی طرح پژوهشی مطرح ، سؤوظایف و اهمیت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این قسمت

  این طرح خواهیم پرداخت.ي بصورت مختصر به بررسی پیشینه ،خواهد شد. در بخش پایانی این فصل نیز

اي را مکاشفهنامه که بحث استفاده از الگوریتم ف، ایده و نوآوري اصلی پایاننامهدر فصل سوم پایان

  تاب براي حل مسئله نگاشت وظایف است، را مطرح خواهیم کرد.کرم شب

شویم و در قسمت نامه آشنا میي پایانسازي ایدهسازي و ابزار شبیهدر فصل چهارم با روش شبیه

  سازي طرح پیشنهادي خواهیم پرداخت.پایانی این فصل هم به تحلیل نتایج حاصل از شبیه

، نتایج نامه که بصورت مختصریانبندي پاگیري و جمعاختصاص دارد به نتیجه ر نیز،فصل پنجم و آخ

  شود.مورد بررسی واقع می ،یر آنثو تأ

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

  

  دوم:فصل 
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 مقدمھ  ١- ٢

ي و مارهاي اساسی آن از جمله معدر این فصل قصد داریم ابتدا با شبکه روي تراشه و ویژگی

گراف وظایف و نگاشت وظایف ساختار یک برنامه،  مسیریابی و همبندي آشنا شویم؛ سپس به بررسی

  پردازیم.به طرح مسئله می خواهیم پرداخت و بعد از آن،

وي ر بري مختصري از کارهاي انجام گرفته در زمینه نگاشت وظایف پیشینه در قسمت پایانی فصل نیز،

   کنیم.می بیانرا شبکه روي تراشه 

  

  روی تراشھ شبکھ ٢- ٢

 سنتی يهاروش ییکارا و مساحت ضعیف يریپذاسیمق شد، گفته قبل فصل در که طورهمان

 مقابل در امروزي، بزرگ مقیاس در و پیچیده يهاستمیس يسازادهیپ براي ياتراشه درون ارتباطات

 ،يوتریچند کامپ و ياچندپردازنده ياهستمیس در میان ارتباطی يهاشبکه باالي ییکارا و يریپذاسیمق

 تراشه درون ترافیک با مواجهه براي جدید حلراه کی عنوانبه، تراشه روي يهاشبکه پیدایش سازنهیزم

  .)Li & Wu, 2016(است شده

 بر مبتنی يشبکه یک طریق از تراشه روي شبکه بر مبتنی يتراشه روي يهاستمیس داخل اجزاي

 سه این .اندشدهلیتشک اصلی قسمت سه از ،تراشه روي يهاشبکه .اندشده متصل یکدیگر به مسیریاب

 يهسته شبکه، گره هر رد .هاابیریمس بین اتصاالت و 1شبکه رابط مسیریاب، :از اندعبارت قسمت

 یک در نقطهبهنقطه و این مسیریاب بر اساس اتصاالت شودیم) به یک مسیریاب متصل PE( یپردازش

 و داده يهابسته تولید طریق از هاگره بین رتباط. اشودیم وصل هاابیریمس سایر به میان ارتباطی يشبکه

  )1-2(شکل  .شودیم انجام ارتباطی زیرساخت این روي بر هاآن ارسال

                                                
1 Network interface 



 

 

باز  و فرستنده سمت در هاداده 2يبندبسته طریق از را هاابیریمس و هاهسته بین رتباطا شبکه، رابط

 رابط این ،ترقیدق بیان ه. بکندیم برقرار گیرنده سمت در آن يهاداده استخراج سپس و هابسته3 کردن

 مقابل سمت در امپی بازسازي و هابسته ترکیب و فرستنده طرف در بسته چندین به پیام یک تبدیل يفهیوظ

 يهسته واسط در شده يسازادهیپپروتکل  تبدیل يفهیوظ شبکه رابط منظور، این براي .دارد عهده بر را

 شدهیطراح AMBA ای و Core connectمانند  متداول يهاگذرگاه به اتصال براي معموالً که پردازشی،

 شبکه، رابط انتقال، دیگر طرف در .دارد عهده رب را تراشه روي يهاشبکه در انتقالقابل يهابسته بهاست، 

 تبدیل )هسته آن واسط پروتکل طبق( پردازشی يهسته براي فهمقابل يهاداده به را رسیده يهابسته

 .دینمایم

 

 

 
  

  )Liu & Gu, 2012(تراشه يرو بر شبکه کی یکل ساختار :1- 2شکل 

  

                                                
2 Packetization 

3 Depacketization 



 

 

   با مطابق ،کنندهکنترل یک و 4کراس بار يشبکه خروجی، - ورودي بافرهاي از هاابیریمس

، بافر هر عموالً. مکرد يسازادهیپ 5ایستا يحافظه یا هاثبات با توانیم را بافرها .اندشدهلیتشک )2-2شکل(

 در. شوندیمتقسیم  Filitبه نام  يترکوچکبه اجزاي  هابسته. دهدیم جاي خود در را بسته یک از یبخش

 هر به ورودي درگاه هر ارتباط P×P ياندازهبه کراس بار یک خروجی، و ورودي درگاه Pبا  مسیریاب یک

 خروجی کانال يدهکننانتخاب واحدهاي از کنندهکنترل .آوردیم فراهم را خروجی مسیریاب درگاه

 شدهلیتشک اولویت يدهندهتخصیص  و مجازي کانال و خروجی کانال يدهندهتخصیص  (مسیریابی)،

  .باشدیم خروجی يهادرگاه از یکی به ورودي يهابسته هدایت آن يفهیوظ و است

 
  

  تراشه يرو بر شبکه ابیریمس :2- 2شکل 

  

  

                                                
4 Crossbar 

5 SRAM 



 

 

  

  اساسی شبکھ روی تراشھ یھایژگیو ١-٢- ٢

  ھمبندی ١-١-٢- ٢

- میان شبکه در هاآن اتصال الگوي و هاگره چینش ينحوه يکنندهفیتوص تراشه روي شبکه همبندي

 يلهیوسبه توانیم را تراشه روي شبکه هر يهاپردازنده بین موجود ارتباطیمیان يبکه. شباشدیم ارتباطی

 یک نمایان گر آن یال هر و دازشیپر عنصر یک گرگراف نمایان این گره هر که کرد مشخص گراف یک

 همسایه گره و ک گرهی بین اتصال پیمودن .)Dally & Towles, 2004(باشدیم گره دو بین فیزیکی اتصال

. کندیم مشخص را گره دو آن بین فاصله گره، دو هر بین يهاگام تعداد حداقل و ندیگویم 6گام یک را

 در موجود يهاگره تمام میان در گام)، تعداد (برحسب گره دو هر بین يهافاصله حداقل ينهیشیب قدارم

 گره آن يدرجه هستند، متصل گره یک به که ییهاالی تعداد به .کندیم مشخص را شبکه آن قطر شبکه،

 ک. یکندیم تعیین را شبکه يدرجه شبکه، یک يهاگره تمام بین در درجه نیتربزرگ و شودیم گفته

 همبندي بهترین .باشند درجه یک يشبکه دارا آن يهاگره تمام اگر ،شودیم خوانده 7یکنواخت شبکه،

  باشد. کوچکی يدرجه و قطر داراي حالنیدرع و دهبو یکنواخت که است ايهمبندي معموالً

 ياچندپردازنده يهاستمیس در میان ارتباطی يهاشبکه براي بسیاري و متنوع يهايهمبند حالتابه

 با متصل يهاحلقه ،8ستاره حلقه، مدور، توري توري، به توانیم جمله آن از که است، شنهادشدهیپ سنتی

  .)Dally & Towles, 2004(کرد ارهاش 11ابر مکعب و 10هرم ،9مکعب

  الگوریتم مسیریابی ٢-١-٢- ٢

                                                
6 Hop 

7 Regular 

8 Star 

9 Cube-connected cycle 

10 Pyramid 

11 Hypercube 



 

 

 يهاتمیالگور دف. هکندیم مشخص را مقصد به مبدأ از هابسته حرکت مسیر مسیریابی، الگوریتم

 از اجتناب ،هابسته 13سرگردانی و 12بستبن از جلوگیري مسیر، نیترکوتاه انتخاب تواندیم مسیریابی

 ر. دباشد  ...و اشکال يریپذتحمل افزایش ،هاابیریمس بین یکنواخت مصرفی توان برقرار کردن ،14ازدحام

 يهاتمیالگور .شوندیم تقسیم 16توجهیبو  15تطبیقی يدودسته به یمسیریاب يهاتمیالگور کلی، حالت

 د؛کننیم مشخص هاابیریمس در ازدحام مانند ،شبکه وضعیت اساس بر را مسیر، تطبیقی مسیریابی

 جاري وضعیت از مستقل ،مسیر مورد در يریگمیتصم ،توجهیب مسیریابی يهاتمیالگور در کهیدرحال

 تطبیق آن با را خود و کنندیم توجه شبکه وضعیت به تطبیقی يهاتمیالگور ،گرید ارتعب. به باشدیم شبکه

 به توجه بدون و ایستا الگوریتم یک اساس بر هابسته مسیر ،توجهیب يهاتمیالگور در ولی ،دهندیم

 يهاآدرس اساس بر کمینه طول با تواندیم مسیر ،توجهیب يهاتمیالگور ر. دشودیم تعیین شبکه وضعیت

 جهت )18احتمالی مسیریابی( احتماالتی قانون یک اساس بر یا و )17عیقط مسیریابیپیام ( مقصد و مبدأ

 قطعی، مسیریابی يهاتمیالگور از رده نیپرکاربردتر و نیترمعروف .شود معین اشکال يریپذتحمل افزایش

 مقصد گره آدرس و بسته آدرس فاختال شبکه، اول عدب از شروع با که هستند 19عدب ترتیب به يهاروش

 يرده این از نوعی يدوبعد توري يشبکه رد  X-Y مسیریابی الگوریتم .رسانندیم صفر به را عدب هر در

ه سمت مقصد ب Yو سپس بر اساس جهت  Xجهت  در را بسته ابتدا که است مسیریابی يهاتمیالگور

 انتخاب در مهم عامل دو کارایی، عیارهايم شدن برآورده و يافزارسخت پیچیدگی. کندیمنزدیک 

 داراي مختلف، مسیرهاي از استفاده خاطر به تطبیقی يهاتمیالگور هرچند .هستند مسیریابی الگوریتم

                                                
12 Deadlock 

13 Livelock 

14 Congestion 

15 Adaptive 

16 Oblivious 

17 Deterministic 

18 Probabilistic 

19 Dimension-order routing 



 

 

 يسازادهیپ ولی هستند، شبکه ازدحام شرایط در کمتري يبسته تأخیر متوسط و بیشتر دهیبرون

 تراشه روي يهاشبکه با هاآن بیشتر تناسب موجب که دارد، نیاز کمتري منابع به ،توجهیب يهاتمیالگور

 سد. پباشیم ینیبشیپ قابل ،منظورهخاص يتراشه روي يهاشبکه کاري بار این، بر افزون .شودیم

 .باشد سازگار کاربردي يبرنامه ترافیکی الگوي با که کرد انتخاب طوري را مسیریابی الگوریتم توانیم

 بودن 22سرگردانی بدون و 21بستبن بدون و20 مقصد به هابسته رسیدن ترتیب به ق،فو موارد بر عالوه

  (Tatas & Siozios, 2014).شود تضمین قطعی مسیریابی توسط تواندیم ،الگوریتم

با بررسی کرد ولی  توانیمرا  هاابیریمسراه گزینی و معماري  يهاروشپارامترهاي دیگري نظیر 

  .میکنیم نظرصرفاز طرح آن  يسازهیشبکم آن در  ریتأثبه  توجه

  

  شدهاستفاده یبکھ بر روی تراشھمعماری ش ٢-٢- ٢

شبکه،  يهاهسته میخواهیمبا توجه به اینکه  ،در طرح پیشنهادي ما استفاده موردسیستم براي 

همبندي) توري ( يتوپولوژاست که از  ياتراشهوي ر شبکه بر ، بهترین معماري،پردازنده باشند يهاهسته

 استفادهپردازشی یکسان است. الگوریتم مسیریابی است که هر هسته آن یک هسته  N×Nبا سایز  يدوبعد

  )3-2شکل ( .)Xie & Chen, 2013(خواهد بود X-Yنیز الگوریتم  شده

  

                                                
20 In-order delivery 

21 Deadlock free 

22 Live-lock free 



 

 

 
  

  NOC یمعمار :3- 2شکل 

 

  برنامھ و گراف وظایف ٣- ٢

زیاد بر روي  یدگیچیپبا  ییهابرنامهبا پیشرفت روزافزون صنعت دیجیتال، نیاز بیشتري به اجراي 

 پیچیدگی باالیی دارند؛ شوندیمکامپیوتري اجرا  يهاستمیسي که بر رو ییهابرنامهوجود دارد.  هاپردازنده

به  يترکوچک يهابخشرا به  هاآن معموالً هابرنامهاین  ترعیسردیریت و اجراي بهتر و جهت م ،رونیازا

  .کنندیمتقسیم  1نام وظیفه

  وظایف گراف ١-٣- ٢

                                                
1 Task 



 

 

زمانی  يهایوابستگو  1ياداده يهایوابستگکاربردي و لزوم دانستن  يهابرنامهافزایش تعداد وظایف 

  تنی بر گراف براي نمایش وظایف یک برنامه ارائه شود.که یک مدل مب باعث شد ،وظایف به یکدیگر

 طورنیهمو  دیگر است يافهیوظبا علم اینکه ایجاد بعضی وظایف در یک برنامه منوط به تولید آن توسط 

ایف دیگر یک گاهی در میان کار نیاز به تبادل اطالعات با وظ ،یک وظیفه در هنگام اجرا بر روي پردازنده

مناسبی براي  يایده ،باهم هاآنمیان  يهاارتباطو  هایوابستگگونه وظایف و یش گراف، نمابرنامه دارد

  .باشدیمبرنامه  يسازمدل

یک وظیفه  دهندهنشان) آن V( 3رأس)، یک گراف مستقیم است که هر ATG( 2امهگراف وظایف برن

  است. j فهیوظو  iیان وظیفه ) آن نمایانگر ارتباط مE( 4بوده که باید در پردازنده اجرا شود. هر یال

ATG = (V,E) ei,j∈E                                                                                     (1 -2) 

             

 دهندهنشانشده است که  گذارينام ،ارتباط 5وزن عنوانبه i,jW(e(هر یال این گراف با یک برچسب 

 i وظیفهوزن هر یال ارتباطی که از  ،است. به عبارت بهتر j وظیفهبه  i وظیفهاز  شدهقلمنتمقدار اطالعات 

برسد. به این  j وظیفهبه  i وظیفهکه چه مقدار داده نیاز است که از  گویدمیمتصل است به ما  j وظیفهبه 

ولویت اجرا و بحث ا ،. در گراف وظایف موجودگویندمیدو وظیفه به یکدیگر  ايدادهمبحث وابستگی 

  .)Maqsood & Ali, 2015(شودنمیلحاظ  بنديزمان

 

 

 

 

                                                
1 Data Dependency 

2 Application Task Graph 

3vertice 

4 Edge 

5 Weight 
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