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 شبكه روی تراشه راهحلي مناسب با. به زيرساختهای ارتباطي مقياسپذير و کارآمد نياز دارند، برای دستيابي به کارايي مطلوب،تراشه
 مانند پيچيدگيهای سيمبندی و تجميع تعداد زياد ترانزيستورها در يک،کارايي باال برای مواجهه با بسياری از مشكالت ارتباطي روی تراشه
 الگوريتم مسيريابي و همبندی نقش مهمي در عملكرد کلي سيستم، پروتكلهای ارتباطي، در معماریهای شبكه روی تراشه.تراشه ميباشد
 يک الگوريتم مسيريابي تطبيقي چندپخشي برای شبكههای روی تراشه دوبعدی و سهبعدی مبتني بر همبندی مش، در اين مقاله.ايفا ميکنند
 سيستم فازی به صورت، با توجه به توليد و توزيع غيريكسان بار در شبكه، در اين الگوريتم.با مديريت بار بر اساس منطق فازی ارائه ميشود
- نتايج ارزيابي. از ايجاد قفلزنده و بنبست جلوگيری ميکند که اين امر منجر به مديريت کارآمدتر ازدحام و افزايش کارايي ميشود،پويا
- بهره، سرعت،ها نشان ميدهند که روش پيشنهادی در مقايسه با الگوريتمهای مسيريابي که اخيراً برای ارتباطات چندپخشي پيشنهاد شدهاند
.وری و قابليت اطمينان باالتری در شبكههای دوبعدی و سهبعدی با همبندی مش ارائه ميدهد
. قابليت اطمينان باال، کنترل بار با سيستم فازی، مسيريابي چندپخشي، شبكه روی تراشه:کلمات کلیدی

A High Reliable Multicast Routing Algorithm for 2D and 3D
Mesh-based NoCs with Fuzzy-based Load Control
Mohammad Alaei, Fahimeh Yazdanpanah
Abstract: Nowadays, the technology of digital systems is moving towards increasing the
number of processing elements on a chip, which requires scalable and efficient communication
infrastructure to achieve higher performance. Network-on-chip (NoC) is a high-performance
solution for dealing with many on-chip communication challenges, such as the wiring complexity
and the integration of a large number of transistors on a chip. In NoC, communication protocols,
routing algorithms and topologies play important roles in the overall system performance. In this
paper, a multicast adaptive routing algorithm with fuzzy-based load control for mesh-based NoCs is
proposed. This algorithm, due to the non-uniform production and distribution of unicast and
multicast packets, prevents dead-locks and live-locks dynamically by the fuzzy control system. The
proposed algorithm leads to efficient congestion management, latency reduction and improvement
in network throughput and reliability, and even reduction in power consumption. The results of
evaluations and comparison with recent multicast routing algorithms demonstrate that the proposed
algorithm provides higher reliability and better performance for both 2D and 3D NoCs with mesh
topology, than the other works.
Keywords: Network-on-chip, Multicast routing, Fuzzy-based load controller, High reliability.
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 -1مقدمه
سيستمهای روی تراشه 1بزرگ و پيچيده ،نياز به يک ساختار
ارتباطي منتظم ،مقياسپذير و قابلپيكربندی با کارآيي باال دارند که اين
نياز توسط زيرساختهايي مانند گذرگاه مشترک و ارتباطات نقطهبهنقطه
زيرساخت ارتباطي سيستمهای روی تراشه پيچيده با مجتمعسازی باال
ارائه شده است که منظم ،مقياسپذير و قابل تعميم با مصرف توان پايين
ميباشد .از سوی ديگر ،ترکيب پشتهسازی سهبعدی 3و شبكه روی تراشه
که با عنوان شبكه روی تراشه سهبعدی شناخته ميشود ،مزايای متعددی
از جمله کاهش تأخير انتشاری ،کاهش مساحت تراشه و همچنين افزايش
پهنای باند را به همراه دارد .برای طراحي يک شبكه روی تراشه کارآمد،
مسائلي نظير همبندی ،الگوريتم مسيريابي ،ميزان هوشمندی واحد کنترل
در شرايط ترافيكي مختلف و همچنين ميزان مصرف انرژی بايستي مدنظر
قرار داد ].[6-1
کارايي شبكههای روی تراشه بهطور گستردهای به الگوريتمهای
مسيريابي آنها وابسته است .الگوريتمهای مسيريابي برای تعيين بهترين
مسير معيارهای مختلفي مانند تأخير ،طول مسير ،پهنای باند ،ميزان
ازدحام ،4قابليت اطمينان ،و حتي مصرف توان را در نظر ميگيرند.
طراحي يک الگوريتم مناسب و ساده ،تأخير و مصرف توان را کاهش
ميدهد ،چرا که سادگي الگوريتم مسيريابي ،سادگي ساختار مسيرياب
شبكه روی تراشه را در پي دارد و اين امر سربار سختافزاری را به طور
قابل مالحظهای کاهش ميدهد .الگوريتمهای مسيريابي شبكه روی تراشه
ميتوانند بهصورت قطعي و يا بهصورت تطبيقي باشند .پيادهسازی
الگوريتمهای قطعي ساده است ،اما از آنجا که به ترافيک لحظهای شبكه
توجه ندارند ،برای شبكه روی تراشههای بزرگ کارآمد نيستند.
الگوريتمهای مسيريابي تطبيقي انعطافپذيری باالتری نسبت به
الگوريتمهای قطعي دارند و کارآيي باالتری ارائه ميدهند .الگوريتمهای
مسيريابي تطبيقي ميتوانند آگاه به ازدحام يا بيتوجه به ازدحام باشند
] .[10-1در الگوريتمهای بيتوجه به ازدحام ،تصميمهای مسيريابي بدون
در نظر گرفتن بار شبكه اتخاذ ميشود .اين رويكرد ممكن است باعث
ايجاد اختالل در مسيريابي و عدم توزيع متوازن بار در شبكه شود .در
الگوريتمهای مسيريابي آگاه به ازدحام ،مسيری که از مبدأ تا مقصد طي
ميشود با توجه به وضعيت شبكه و بر اساس اطالعات محلي و يا
اطالعات سراسری شبكه تعيين ميشود .در الگوريتمهايي که فقط
اطالعات محلي در نظر گرفته ميشود ،مسيريابي فقط بر اساس وضعيت
ازدحام همسايههای مجاور انجام ميشود .در صورتي که الگوريتمهای
مسيريابي که بر اساس اطالعات سراسری شبكه تصميم ميگيرند ،با در
نظر گرفتن شرايط ترافيک و ازدحام کل شبكه ،توزيع بهتری از بار شبكه
را ارائه ميدهند.
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ترافيک لحظهای شبكه و معيارهای مختلفي مانند تعداد بافرهای خالي،
5

تعداد کانالهای مجازی در دسترس ،تعداد درخواستها به سوئيچ
تقاطعي 6در هر مسيرياب مورد بررسي قرار گيرد ].[14-11
ارتباطات در شبكه روی تراشه ميتواند بهصورت پيامهای
7

8

تکپخشي و يا چندپخشي باشد .در ارتباطات تکپخشي ،يک بسته از
يک مسيرياب مبدأ به يک مسيرياب مقصد فرستاده ميشود ،درحاليکه
در ارتباطات چندپخشي ،يک بسته از يک منبع به چند مقصد فرستاده
ميشود .الگوريتمهای مسيريابي متعددی برای ارتباطات تکپخشي و
چندپخشي در سيستمهای روی تراشه چندپردازندهای ارائه شده است
] .[9-6,29-15اگرچه در برنامههای کاربردی مبتني بر شبكه روی تراشه،
تعداد بستههای چندپخشي کمتر از بستههای تکپخشي ميباشد ،اما
ارتباطات چندپخشي ،به دليل حجم ترافيک زيادی که به شبكه تحميل
ميکنند ،بر کارآيي و عملكرد کلي سيستم تأثير زيادی ميگذارند ]21-
 .[15الگوريتمهای مسيريابي تکپخشي برای هدايت بستههای چندپخشي
مناسب نيستند ،چون موجب افزايش ترافيک ،ازدحام و بنبست در شبكه
روی تراشه ميشوند .برای پيادهسازی بسياری از برنامههای کاربردی
متداول ،ارائه يک الگوريتم کارآمد که تحويل به موقع و کامل بستههای
چندپخشي به مقصد را با کمترين سربار فراهم کند ،ضروری به نظر
ميرسد.
در اين مقاله ،يک الگوريتم مسيريابي برای شبكههای روی تراشه
دوبعدی و سهبعدی مبتني بر همبندی مش با کنترل بار بر اساس منطق
فازی پيشنهاد ميشود .الگوريتم مسيريابي پيشنهادی ،هم برای ارسال
بستههای تکپخشي و هم برای ارسال بستههای چندپخشي کارآمد است
و با در نظر گرفتن همه مسيرهای ممكن ،بر اساس ترافيک لحظهای شبكه
و شرايط ازدحام ،از تطبيقپذيری بسيار بااليي برخوردار است .سيستم
فازی از دادههای کنترلي مسيريابهای همسايه برای تعيين هزينه هر پيوند
و اتخاذ تصميم در مورد پيوند بعدی استفاده ميکند .در روش پيشنهادی،
اگر پيوندی بر اساس خروجي سيستم فازی هزينه بسيار بااليي داشته
باشد ،موقتاً مسدود ميشود .با کاهش سطح ولتاز منبع تغذيه در مسير
مسدود ،در مصرف توان صرفهجويي ميکنيم .اين راهكار پيشنهادی،
عالوه بر حذف قفلهای زنده 9و سردرگمي در مسير ،موجب افزايش
قابليت اطمينان و حفظ بستهها با جايگزين کردن مسير مناسب در هنگام
بروز بنبست 10و خطا ،بدون استفاده از کانال مجازی ،ميشود .ساختار
الگوريتم پيشنهادی به صورت توزيع شده در سطح شبكه عمل ميکند و
نياز به واحد کنترل مرکزی ندارد .بنابراين ،به راحتي قابل گسترش و قابل
تعميم برای شبكههای بزرگ با تعداد هسته زياد ميباشد .سربار
سختافزاری روش پيشنهادی ،به دليل سادگي ساختار سيستم فازی و
پهنای باند کم مورد نياز دادههای کنترلي ،و از همه مهمتر حذف کانال-
های مجازی بسيار کم است .نتايج ارزيابيها نشان ميدهد که الگوريتم
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مسيريابي پيشنهادی در مقايسه با الگوريتمهای مشابه ،موجب افزايش

ازدحام در سطح شبكه افزايش مييابد .از اين رو ،الگوريتمهای مسيريابي

قابلتوجه بهرهوری و سرعت با کمترين تعداد بستههای گم شده و نيز

مبتني بر درخت برای نرخ ترافيک باال در شبكه مناسب نميباشند.
در روشهای مبتني بر مسير ،ارسال هر بسته از مبدأ به مقصدها از

کاهش مصرف توان ميشود.
پيشينه تحقيق مرور ميشود .جزئيات الگوريتم مسيريابي پيشنهادی در

ميگيرد .در اين روش ،آدرسهای مقصدها در سرآيند هر بسته قرار

بخش سوم توصيف ميشوند .در بخش چهارم ،نتايج ارزيابي و مقايسه

ميگيرند و بستهها در طول مسير به مقصدها تحويل داده ميشوند .در

الگوريتم پيشنهادی با الگوريتمهای مشابه ارائه ميشود .در نهايت ،در

روشهای مبتني بر مسير ،تعداد نسخههای توليدی از بسته کم است که

بخش پنجم نتيجهگيری انجام ميشود.

اين امر موجب کاهش ترافيک و ازدحام در شبكه ميشود .اما تأخير اين
روشها باالست .يک راهكار برای حل اين مسأله ،بخشبندی 15همبندی
شبكه روی تراشه و توليد بسته برای هر بخش ميباشد.

 -2پیشینه تحقیق
به طور کلي ،برای ارسال بستههای چندپخشي سه روش مبتني بر
تکپخشي ،11مبتني بر درخت 12و مبتني بر مسير 13ارائه شده است ].[16
در روش مبتني بر تکپخشي،گره مبدأ چندين نسخه جداگانه از بسته را
توليد ميکند و به مقصدهای مختلف ارسال مينمايد که اين عمل منجر
به افزايش ترافيک و ادحام و کاهش قابليت اطمينان سيستم و در نتيجه
کاهش بهرهوری و کارآيي سيستم خواهد شد .به همين دليل ،اين روش
در شبكههای واقعي به ندرت استفاده ميشود .در روش مبتني بر درخت
] ،[25مسيرهای چندپخشي بر اساس الگوريتم درخت پوشای کمينه

14

ساخته ميشود که ريشه آن گره مبدأ و فرزندان درخت مقصدهای ارتباط
چندپخشي ميباشند .هر بسته به سمت يک يا چند کانال خروجي ارسال
ميشود تا شاخههای درخت شكل گيرند و بدين ترتيب به تمامي
گرههای مقصد دست يابند .در اين روش ،اگر يكي از شاخههای درخت
مسدود شود ،کل درخت مسدود ميگردد .انسداد درخت ،باعث اشغال
ماندن چندين کانال ارتباطي برای چندين سيكل زماني و افزايش رقابت
در سطح شبكه برای دستيابي به کانالهای ارتباطي ميشود ،در نتيجه

در ادامه ،تعدادی از الگوريتمهای مبتني بر مسير و بر پايه بخشبندی
که هم از چندپخشي و هم تکپخشي پشتيباني ميکنند ،معرفي ميشوند
16

] .[9يكي از اين روشها ،مسيريابي چندپخشي ستوني ) (CPميباشد .در
اين روش بستههای چندپخشي به دو برابر تعداد ستونهای شبكهی مش،
تقسيم و ارسال ميشوند (شكل -1الف) .در واقع ،به ازای هر ستون دو
بسته ،يكي برای مقصدهای موجود در باالی مبدأ و ديگری برای
مقصدهای موجود در پايين مبدأ در هر ستون ايجاد ميشوند .در نتيجه،
هر بسته مسير کوتاهتری طي ميکند که در شبكههای با ترافيک باال باعث
کاهش تأخير ميشود .راهكار ديگر ،الگوريتم مسيريابي چندبخشي
چندمسيره (MP) 17است .الگوريتم چندمسيره يک روش مسيريابي قطعي
و عاری از بنبست است که بر اساس مسيرهای هميلتوني کار ميکند و
ميتواند بهصورت همزمان برای مسيريابي بستههای چندپخشي و
تکپخشي استفاده شود .يک مثال از اين الگوريتم در شكل -1ب نشان
داده شده است .در مسيريابي چندمسيره بستههای تکپخشي و بستههای
چندپخشي با يک روش مسيريابي ميشوند اما ،با توجه به اينكه اکثر
بستههای موجود در شبكه از نوع تکپخشي ميباشند ،کارآيي شبكه با
مسيريابي قطعي به نحوه چشمگيری کاهش مييابد.

(الف)

(ب)

شكل  :1مثالهايي از الگوريتمهای چندپخشي مبتني بر مسير و بر پايه بخشبندی ] ،[9الف) ستوني ،ب) چندمسيره
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يک الگوريتم ديگر چندپخشي مبتني بر مسير و بر پايه بخشبندی،
الگوريتم مسيريابي هميلتوني زوج و فرد ) ]9[ (HOEميباشد که سطرها
را با توجه به شمارهی سطر به زوج و فرد تقسيم ميکند .سطر اول صفر و
زوج ،سطر بعدی يک و فرد و بقيه نيز به همين ترتيب ميباشند .اين
چهار چرخش را ممنوع ميکند .در يک ستون زوج بسته نميتواند از
غرب به شمال يا جنوب بچرخد .در يک ستون فرد بسته نميتواند به
سمت شرق بچرخد .درصورتيکه سطر انتخابي بعدی آخرين سطر قابل
انتخاب قبل مقصد باشد و آن سطر ازدحام بااليي داشته باشد ،ديگر
امكان تغيير مسير موجود نميباشد و باعث افزايش تأخير بسته ميشود.
الگوريتمهای متعددی برای ارتباطات چندپخشي در شبكه روی
تراشه سهبعدی ارائه شده است ] .[18-29در ] [18يک الگوريتم
مسيريابي چندپخشي با ترکيب روشهای مبتني بر درخت و مبتني بر مسير
ارائه شده است .اين روش که  HPBM+NBناميده ميشود ،به اين
صورت است که بر اساس وضعيت بافرهای مسيريابهای مجاور ،برای
تعيين مسير يكي از اين دو راهكار انتخاب ميشود .در اين روش بدون
استفاده از کانالهای مجازی بنبست حذف ميشود و بار در شبكه
متوازن ميشود .در مقاله ] [23روشهای بخشبندی و مسيريابي
چندپخشي مبتني بر مسير برای يک شبكه روی تراشه سهبعدی به منظور
پيادهسازی پروتكلهای پيوستگي حافظه نهان ترکيب شده است .يک
مسيرياب برای ارتباطات چندپخشي با قابليت اطمينان باال در ] [24ارائه
شده است.
روش ارائه شده در ] [27با بخشبندی شبكه به چهار بخش شمالي،
جنوبي ،شرقي و غربي با توجه به گره مبدأ تالش در ارسال بستههای
چندپخشي دارد .در صورت وجود گره يا گرههای مقصد در راستای
شرقي و غربي و همچنين در راستای شمالي و جنوبي يک کپي از بسته
ارسال ميشود .مسيريابهای مياني در صورت نياز ،از همين بستهها
استفاده ميکنند و ممكن است نسخهبرداری در گرههايي بهجز گرههای
مبدأ انجام گيرد .نويسندگان در ] [28با توجه به موقعيت گره مبدأ ،شبكه
به هشت بخش شمالي ،شمال شرقي ،شرقي ،جنوب شرقي ،جنوبي،
جنوب غربي ،غربي و شمال غربي بخشبندی ميکنند .گره مبدأ به يكي
از گرههای مقصد در هر بخش کپي ارسال مينمايد .سپس با استفاده از
مسير هميلتون ،نسخههای توليد شده به تمامي مقصدها تحويل داده
ميشود .در ] [29، 30راهكارهايي برای بهبود مصرف انرژی در شبكه
روی تراشه سهبعدی با ارتباطات چندپخشي پيشنهاد شده است .روش
ارائه شده در ] ،(3D-POM) [30يک الگوريتم چندپخشي ترکيبي مبتني
بر درخت و مسير است و بر پايه بخشبندی همبندی کار ميکند.

در اين بخش ،الگوريتم مسيريابي پيشنهادی که  18 MARFAناميده
ميشود ،تشريح ميشود .الگوريتم  ،MARFAبا در نظر گرفتن همه
مسيرهای ممكن به صورت توزيع شده ،بر اساس ترافيک لحظهای شبكه
و شرايط ازدحام ،از تطبيقپذيری بسيار بااليي برخوردار است .تطبيق-
پذيری يكي از عوامل مهم در مسيريابي ميباشد که موجب افزايش
کارايي ميشود .کنترل بار شبكه بر اساس سيستم فازی انجام ميشود که
از دادههای کنترلي برای تعيين هزينه هر پيوند و اتخاذ تصميم در مورد
مسير انتخابي استفاده ميکند .در  ،MARFAمسير بستههای کنترلي از
مسير بستههای داده مجزا است .از اين رو ،بستههای کنترلي حاوی داده-
های ورودی سيستم فازی موجب معطّلي بستههای داده و افزايش تأخير و
ازدحام نميشوند .سربار سختافزاری روش پيشنهادی ،به دليل سادگي
ساختار سيستم فازی و پهنای باند کم مورد نياز دادههای کنترلي ،بسيار
کم است.
ايده اصلي  ،MARFAافزايش تطبيقپذيری مسيريابيهای چندپخشي
مبتني بر مسير و بر پايه بخشبندی با کمترين سربار ميباشد که اين کار بر
اساس سيستم فازی انجام ميشود که در ادامه تشريح خواهد شد.
الگوريتم  MARFAبه صورت توزيع شده در سطح شبكه اجرا ميشود و
نياز به واحد کنترل مرکزی ندارد .بنابراين ،به راحتي قابل گسترش و قابل
تعميم برای شبكههای بزرگ با تعداد واحد پردازشي زياد است .در
 MARFAبر اساس سيستم فازی هزينه هر پيوند مشخص ميشود .پيوندی
که کمترين هزينه را داشته باشد ،به عنوان مقصد بعدی در نظر گرفته مي-
شود .اگر پيوندی هزينه بااليي داشته باشد ،به طور موقت مسدود ميشود
و حرکت به سمت آن غيرمجاز ميشود .مسدود کردن پيوند با هزينه باال
در هر مسيرياب محلي و موقت ميباشد و نياز نيست هر مسيرياب از پيوند
مسدود شده مسيرياب ديگر اطالع داشته باشد .اين روش موجب حذف
قفلهای زنده و سردرگمي در مسير ،افزايش قابليت اطمينان و حفظ
بستهها با جايگزين کردن مسير مناسب در هنگام بروز بنبست و خطا
ميشود .عالوه بر اين ،به منظور کاهش مصرف انرژی ،سطح ولتاژ منبع
تغذيه پيوندهای مسدود کاهش داده ميشود.
همانطور که شكل  2نشان ميدهد ،در  ،MARFAبرای بستههای
کنترلي پيوندهايي مستقل از پيوندهای مختص بستههای داده در نظرگرفته
شده است .در  MARFAبستههای کنترلي در هر سطح به مسيريابهای
مجاور ارسال ميشوند و نشان ميدهند که درگاه انتهای کدام پيوند
نزديک به اشباع ميباشد و بايد از ارسال بسته به آن پيوند جلوگيری شود.
در روش پيشنهادی ،هر مسيرياب بايد بر بافرهای ورودی خود
نظارت کند تا اطالعات درست و دقيق بر اساس شرايط ترافيک شبكه در
اختيار سيستم فازی مسيريابهای مجاور قرار دهد .برای اطالعرساني
شرايط ترافيكي و ازدحام ،امكان توليد بستههای کنترلي زيادی وجود
دارد.
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(معطّلي) فليت در بافر ورودی و تعداد درخواستها به سوئيچ تقاطعي

12

11

10

9

5

6

7

8

4

3

2

1

واحد پردازشي

شوند که تعداد فليتها در بافر درگاه ورودی ،تعداد درخواستها به

مسيرياب

سوئيچ تقاطعي و تعداد سيكلها تأخير از حد آستانه مشخص شده بيشتر

مسير بستههای داده

باشد .در واقع ،فقط در صورت وجود ازدحام در يک مسيرياب ،بسته

مسير بستههای کنترلي

کنترلي توليد ميشود .عالوه بر آن ،در فاصلههای زماني مشخص،
شمارنده تعداد فليتهای هر بافر و نيز شمارنده تعداد درخواستهای
سوئيچ تقاطعي ،مقدار فعلي خود را با مقدار قبلي خود مقايسه ميکنند،
اگر مقادير متفاوت بودند ،مسيرياب آنها را به صورت بستههای کنترلي به

(الف(

سيستم فازی مسيرياب منتهي به آن درگاه ارسال ميکند.
در شكل  ،3ساختار يک مسيرياب شبكه روی تراشه سهبعدی برای
پيادهسازی الگوريتم  MARFAنشان داده شده است که شامل بافرهای
ورودی و خروجي ،واحد مسيريابي ،سوئيچ تقاطعي ،سيستم فازی ،واحد
کنترل و شمارندهها ميباشد .همانطور که شكل نشان ميدهد ،هر
مسيرياب شامل شش درگاه ورودی و شش درگاه خروجي برای تبادل
بستههای داده با مسيريابهای مجاور (باال ،پايين ،شمال ،جنوب ،شرق و
غرب) و يک درگاه ورودی/خروجي محلي برای ارتباط با واحد
پردازشي ميباشد .عالوه بر آن ،هر مسيرياب ،چهار پيوند ورودی برای
دريافت بستههای کنترلي از مسيريابهای مجاور در يک سطح (شمال،
جنوب ،شرق ،غرب) به منظور استفاده در سيستم فازی و نيز چهار پيوند
خروجي برای ارسال بستههای کنترلي به چهار مسيريابهای مجاور و هم

(ب)
شكل  :2شبكههای روی تراشه با مسيرهای مستقل داده و کنترل برای پيادهسازی
 ،MARFAالف) شبكه دوبعدی ،ب) شبكه سهبعدی

در شبكه روی تراشه مبتني بر  ،MARFAبه منظور کاهش تعداد
بستههای کنترلي و در نتيجه ،کاهش سربار بستههای کنترلي ،سياستهای

سطح خود دارد .الزم به ذکر است که پيوندهای کنترلي فقط برای
ارتباطات هر سطح است .پيوندهای کنترلي در پيوندهای عمودی وجود
ندارد زيرا تصميمگيری فازی برای انتخاب پيوند و مسيرياب بعدی در
همان سطح است.

مختلفي اعمال شده است .هر مسيرياب ،سه نوع شمارنده برای شمارش
تعداد فليتهای ذخيره شده در بافر هر درگاه ورودی ،تعداد سيكل تأخير
واحد پردازشی

شش درگاه خروجي برای
ارسال بستههای داده به

بافر
خروجی

مسيريابهای مجاور

سوئیچ
تقاطعی

واحد کنترل
چهار پيوند برای ارسال بستههای کنترلي به
مسيريابهای مجاور در يک سطح

شمارندهها

واحد

بافر

مسیریابی

ورودی

سیستم فازی

شش درگاه ورودی برای دريافت بستههای
داده از مسيريابهای مجاور (باال ،پايين،
شمال ،جنوب ،شرق و غرب)

چهار پيوند برای دريافت بستههای کنترلي
از مسيريابهای مجاور در يک سطح
(شمال ،جنوب ،شرق ،غرب)

شكل  :3ساختار يک مسيرياب در شبكه روی تراشه سهبعدی با الگوريتم مسيريابي MARFA
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دارد .در هر مورد ،بستههای کنترلي فقط در صورتي توليد و ارسال مي-
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شكل  ،4فلوچارت  MARFAرا برای مسيريابي بستههای چندپخشي

يک نسخه از هر بسته چندپخشي حاوی آدرس مقصدهای موجود در آن

نشان ميدهد .برای اجرای الگوريتم پيشنهادی ،هر گره در ساختار مش

سطح توليد و از طريق کانالهای عمودی ارسال ميشود .در هر سطح،

دوبعدی همانند شكل -2الف شمارهگذاری ميشود .در يک شبكه روی

زيرشبكههای بااليي و پاييني تشكيل ميشوند و دو نسخه از بسته

تراشه دوبعدی ،در صورت توليد يک بسته چندپخشي ،گرههای هر سطح

چندپخشي توليد و طبق الگوريتم به مقصدها تحويل داده ميشوند.

با شمارههای بزرگ تر از شماره مبدأ و زيرشبكه پاييني با شمارههای کمتر

3-1

سيستم فازی MARFA

از شماره مبدأ .به ازای هر زير شبكه ،يک نسخه از بسته چندپخشي توليد

همانطور که مطرح شد ،برای افزايش کارآيي  ،MARFAاز يک

ميشود و به همراه آدرس مقصدها ارسال ميشود .هر بسته در حين

سيستم فازی برای انتخاب پيوند بعدی و نيز مسدود کردن يكي از سه

پيمودن مسير ،وقتي به مسيريابي ميرسد که شماره مشخصه مسيرياب با

پيوند خروجي هر مسيرياب در راستای کنترل ازدحام و بار و نيز کاهش

شماره اولين گره در ليست سرآيند مقايسه ميشود .در صورت برابربودن

مصرف توان استفاده ميشود .شكل  5ساختار سيستم فازی برای الگوريتم

آنها ،يک نسخه از بسته به گره مربوطه تحويل داده ميشود و آدرس گره

 MARFAرا نشان ميدهد .اين سيستم دارای سه بخش فازیسازی،

از ليست حذف ميشود و بسته به مسير خود ادامه ميدهد.

سيستم استنتاج و غيرفازیسازی است.

شمارهگذاری گرهها

فازیسازی از متغيرهای ورودی غيرفازی و بر اساس شهود و تجربه
دادههای فازی را توليد ميکند .سيستم استنتاج بر اساس قوانين فازی

توليد يک بسته

خروجي غيرفازی توليد ميکند .در روش  MARFAتأخير بافر درگاه

چندپخشي؟

ورودی ،تعداد فليت ذخيره شده در بافر هر درگاه ورودی و تعداد

بله

درخواستها به سوئيچ تقاطعي به عنوان ورودیهای غيرفازی از طريق

تقسيم شبكه مش به دو زيرشبكه و ارسال يک نسخه از

پيوندهای کنترلي از مسيريابهای همسايه در اختيار واحد فازیسازی

بسته چندپخشي به همراه آدرس مقصدها به هر زيرشبكه

قرار ميگيرد .واحد فازیسازی ،به پارامترهای تأخير بافر خروجي و تعداد

تعيين هزينه سه پيوند خروجي هم

فليت ذخيره شده در هر بافر خروجي دادههای فازی {خيلي کم ،کم،

سطح به صورت فازی در هر مسيرياب

متوسط و زياد} اختصاص ميدهد .توابع عضويت سيستم فازی MARFA

در شكل  6نشان داده شدهاند.

پيوند با کمترين هزينه :مسير بعدی

شكل  -6الف تابع عضويت تعداد فليت ذخيره شده در بافر خروجي

پيوند با هزينه باال :مسير مسدود

حرکت به سمت

را نشان ميدهد .هر بافر خروجي صفر تا هشت فليت ميتواند نگهداری

مسيرياب بعدی

کند .تعداد فليتهای معطّل شده در بافر يک درگاه خروجي ،نشاندهنده

آيا بسته چندپخشي به همه

خير

وجود يا عدم وجود ازدحام در مسيرياب بعدی منتهي به اين درگاه

مقصدها تحويل داده شده است؟

خروجي است .هر چه تعداد فليتهای ذخيره شده در بافر خروجي بيشتر
باشد ،هزينه آن بيشتر خواهد شد .مقادير فازی برای تابع عضويت تعداد

بله

فليت طوری تعريف شدهاند که برای مقادير "متوسط" و "زياد" پهنای

آزاد کردن همه مسيرهای مسدود

بيشتری نسبت به مقادير "کم" و "خيلي کم" در نظر گرفته شود .دليل

شكل  :4فلوچارت الگوريتم مسيريابي پيشنهادی ()MARFA

مشابه همين رويه ،الگوريتم  MARFAبرای شبكه روی تراشه سه-
بعدی با همبندی مش اجرا ميشود .به اين صورت که به ازای هر سطح،
سیستم فازی

آن ،تأثير وجود هر فليت بر تأخير و هزينه درگاه ورودی ميباشد .در
واقع ،اگر در بافر ورودی حداقل چهار فليت ذخيره شده باشد ،اين بافر به
شرايط ازدحام بسيار نزديک است.

پايگاه داده
Data base

ترکيب و غيرفازیسازی
هزینه پیوند

& Composition
Defuzzification

تأخیر بافر

فازیسازی
استنتاج فازی

Fuzzification

Inference system

تعداد فلیت ذخیره شده در هر بافر
تعداد درخواستها به سوئیچ تقاطعی

شكل  :5ساختار سيستم فازی MARFA
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با همبندی مش به دو دسته تقسيم ميشوند :زيرشبكه بااليي مسيرياب مبدأ
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يک الگوريتم مسيريابي چندپخشي با مديريت بار بر اساس منطق فازی با قابليت اطمينان باال برای شبكههای روی تراشه با همبندی مش دوبعدی و سهبعدی
محمد عالئي ،فهيمه يزدانپناه

شكل  -6ب تابع عضويت تأخير هر بافر خروجي را نشان ميدهدکه

مقادير فازی برای محاسبه هزينه هر درگاه طوری تعريف شدهاند که

بنا به شرايط ترافيكي هر پيوند ،تأخير را بين صفر تا چهار سيكل تعريف

تأثير تعداد فليت ذخيرهشده در هر بافر ورودی از تأثير تأخير هر فليت

نمودهايم .در شرايط ترافيكي عادی ،هر فليت يک يا دو سيكل در بافر

بيشتر باشد .واحد استنتاج بر اساس قوانين جدول  ،1هزينه هر درگاه را

معطّل ميشود که يک سيكل انتظار نيز ميتواند به آن اضافه شود.

مشخص ميکند.

دهنده وجود ازدحام در مسيرياب نيست .از اين رو ،مقادير فازی اين تابع
عضويت طوری تعريف شدهاند که اگر يک فليت چهار سيكل در بافر

شده در هر بافر خروجي و تأخير بافر خروجي

معطّل شد ،ازدحام در نظر گرفته شود .اگر بستهای بعد از چهار سيكل

تأخیر بافر ورودی

انتظار پردازش نشد ،طول عمر آن تمام ميشود و از بافر حذف ميشود.

خیلی کم

تعداد فلیت

کم

کم

کم

خيلي کم

کم

متوسط

خیلی کم خيلي کم خيلي کم
متوسط

کم

متوسط

زياد

زياد

در بافر
ورودی

زياد={}5 ،7 ،8 ،8

کم

زیاد

کم={}0 ،2 ،4
متوسط={}1 ،4 ،5 ،7

کم

متوسط

ذخیره شده
خيلي کم = {}0 ،0 ،2

متوسط

زیاد

متوسط

زياد

زياد

يكي ديگر از ورودیهای سيستم فازی ،تعداد درخواستها به
سوئيچ تقاطعي ميباشد که برای آن مقادير فازی {کم ،متوسط و زياد}
اختصاص داده شده است .شكل  -6ج تابع عضويت تعداد درخواستها
به سوئيچ تقاطعي را نشان ميدهد .اگر شبكه روی تراشه دوبعدی باشد،
اندازه سوئيچ تقاطعي مسيرياب  5×5است و اگر شبكه روی تراشه سه-

(الف)

بعدی باشد ،مسيريابها سوئيچ تقاطعي با اندازه  7×7دارند .از اين رو ،در
شكل  -6ج تعداد درخواستها را بين صفر تا هفت در نظر گرفتيم .برای
خيلي کم = {}0 ،0 ،1
کم={}0 ،1 ،2 ،3
متوسط={}1 ،3 ،4
زياد={}3 ،4 ،4

اين تابع عضويت ،مقادير فازی طوری تعريف شدهاند که مقدار
"متوسط" پهنای بيشتری نسبت به مقادير "کم" و "زياد" داشته باشد.
پردازش کمتر از چهار درخواست همزمان به سوئيچ تقاطعي موجب
ازدحام در مسيرياب نخواهد شد .سيستم استنتاج ،هزينه هر پيوند را بر
اساس هزينه هر درگاه و تعداد درخواستها به سوئيچ تقاطعي طبق جدول
 2تعيين ميکند.

(ب)
زياد

جدول  :2قوانين فازی برای محاسبه هزينه هر پيوند خروجي بر اساس هزينه آن
کم

متوسط

درگاه و تعداد درخواستها به سوئيچ تقاطعي

1

هزینه درگاه

درجه عضویت

0.8
0.6
0.4

کم = {}0 ،0 ،3
زياد={}4 ،7 ،7

0.2
0
7

6

5

4

3

2

1

خیلی کم

کم

کم

کم

کم

متوسط

متوسط

کم

متوسط

زياد

زیاد

متوسط

متوسط

زياد

متوسط={}0 ،3 ،4 ،7
تعداد درخواستها
به سوئیچ تقاطعی

متوسط

زیاد

متوسط
زياد
زياد

0

تعداد درخواستها

(ج)

همانطور که توضيح داده شد ،سيستم فازی و استنتاج در

MARFA

هر پيوند را در دو مرحله طبق جدولهای  1و  2محاسبه ميکند .اين امر

شكل  :6توابع عضويت و مقادير فازی ورودیهای سيستم فازی  ،MARFAالف)

موجب کاهش تعداد قوانين فازی و در نتيجه حجم کمتر پايگاه داده

تابع عضويت تعداد فليت ذخيره شده در هر بافر درگاه ورودی ،ب) تابع عضويت

مورد نياز سيستم فازی ميشود .در اين شرايط 28 ،قانون در پايگاه داده

تأخير بافر هر درگاه ورودی ،ج) تابع عضويت تعداد درخواستها به سوئيچ

سيستم فازی هر مسيرياب ذخيره ميشود .در صورتي که اگر فازیسازی

تقاطعي

و استنتاج در يک مرحله انجام ميشد ،ميبايست  48قانون در پايگاه داده
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بنابراين ،اگر تأخير فليت در بافر کمتر و مساوی سه سيكل باشد ،نشان-
جدول  :1قوانين فازی برای محاسبه هزينه هر درگاه بر اساس تعداد فليت ذخيره
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محمد عالئي ،فهيمه يزدانپناه

سيستم فازی ذخيره شود .بخش غيرفازیسازی ،خروجيها را ترکيب

مستقل با نرخهای تزريق مختلف (در بازه  0/02تا  0/2بسته بر سيكل) و

ميکند و داده غيرفازی را بهعنوان هزينه پيوند ارائه ميدهد .پيوندی که

ميانگين کردن خروجيها ،به دست آمدهاند.

کمترين هزينه را دارد ،به عنوان پيوند بعدی انتخاب ميشود و پيوندی که
هزينه بااليي دارد موقتاً مسدود ميشود و سطح ولتاژ منبع تغذيه آن به

جدول :3پارامترهای شبيهسازی شبكه روی تراشه دوبعدی
پارامتر

پيوندهايي که هزينه آنها طبق جدول  2در منطق فازی "زياد" باشد،

مش 8×8

همبندی و اندازهی شبكه

به طور موقت مسدود و غيرفعال ميشوند .مسدود کردن پيوند به منظور

اندازهی بافر

برقراری توازن بار و کاهش بار ترافيكي در پيوندهای دارای ازدحام،

اندازهی بسته

 16فليت

اندازهی فليت

 32بيت

تعداد مقصدهای چندپخشي

 25گره

انجام ميگيرد .غيرفعال نمودن پيوند با کاهش سطح ولتاژ ،در راستای
کاهش مصرف توان ايستا ميباشد .به محض برطرف شدن ازدحام پيوند
مسدودشده ،بستهها به سمت آن پيوند نيز هدايت ميشوند .اگر يک پيوند
با هزينه زياد ،مسدود و غيرفعال نشود ،با توجه به ازدحام در آن پيوند،
احتمال از دست رفتن بستههايي که به آن پيوند فرستاده ميشوند ،باال

 8فليت

تعداد سيكلهای راهاندازی اوليه 19شبيهساز

 1000سيكل

تعداد کل سيكلهای اجرای شبيهساز

 20000سيكل

الگوهای ترافيكي (توزيع بستهها)

Uniform, Transpose,
Hotspot, Bit-reversal,
Shuffle

است.
در  MARFAهمانند الگوريتمهای چندپخشي هميلتوني ]،[9,18

140
MARFA

HOE

CP

MP

120

متوسط تأخير بسته ها (سيكل)

برای درگاههای ورودی مسيريابها کانالهای مجازی در نظرگرفته نشده

100

است که اين امر موجب کاهش قابلتوجه حجم سختافزار و نيز کاهش

80

مصرف توان هر مسيرياب ميشود .با اين وجود روش پيشنهادی با استفاده

60

از سيستم فازی عاری از بنبست است .تعداد درخواستها به يک سوئيچ

40

تقاطعي تعداد درخواستهای همزمان برای يک درگاه خروجي را نشان

20

ميدهد که بيانگر ميزان ازدحام ميباشد.

0
Hotspot Bit-reversal Shuffle

 -4نتایج شبیهسازی و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
در اين بخش ،کارآيي الگوريتم پيشنهادی ) (MARFAدر شبكههای
روی تراشه دوبعدی و سهبعدی با همبندی مش مورد ارزيابي قرار
ميگيرد و با الگوريتمهای مشابه مقايسه ميشود .برای ارزيابيها ،از
شبيهساز شبكه روی تراشه  Noximو ابزار تحليل مصرف توان

Orion2

استفاده شده است.

 4-1ارزيابي الگوريتم پيشنهادی در شبكه روی تراشه
دوبعدی
در آزمايش اول ،کارايي الگوريتم پيشنهادی برای شبكههای
دوبعدی با الگوريتمهای چندپخشي هميلتوني زوج و فرد )،[9] (HOE
ستوني ) (CPو چندمسيره ) (MPاز نظر تأخير ،بهرهوری و مصرف توان
تحت الگوهای ترافيكي متفاوت مقايسه شده است .در شبيهسازیهای
انجام شده %80 ،از بستهها به عنوان بستههای تکپخشي و  %20باقيمانده
بهعنوان بستههای چندپخشي در نظر گرفته شده است .پارامترهای شبيه-

Uniform Transpose

الگوی ترافيكي
شكل  :7متوسط تأخير بستهها تحت الگوهای ترافيكي مختلف

همانطور که شكل  7نشان ميدهد MARFA ،تأخير کمتر و در
نتيجه ،سرعت باالتری در مقايسه با ساير الگوريتمهای مورد مقايسه ارائه
ميدهد .در شكل  8متوسط بهرهوری الگوريتمهای مورد مقايسه نشان
داده شده است .همانطور که شكل نشان ميدهد ،روش پيشنهادی با
مديريت ازدحام به صورت فازی ،موجب افزايش چشمگير بهرهوری
برای الگوهای ترافيكي مختلف ميشود .در شكل  9مصرف توان
 MARFAرا با سه الگوريتم چندپخشي مذکور مقايسه شده است.
بكارگيری مسيرهای مجزا برای بستههای داده و بستههای کنترلي ،حذف
کانالهای مجازی و همچنين کاهش سطح ولتاژ منبع تغذيه پيوند مسدود
شده ،موجب کاهش مصرف توان در  MARFAدر مقايسه با روشهای
ديگر ميشود .البته همانطور که شكل  9نشان ميدهد ،برای بعضي از
الگوهای ترافيكي روش ستوني نسبت به روش پيشنهادی مصرف توان
کمتری دارد.

سازی (جدول  )3و نتايج سه الگوريتم فوقالذکر از مقاله ] [9استخراج
شدهاند و روش پيشنهادی با همان پارامترها ،شبيهسازی شده است .نتايج
اين آزمايش در شكلهای  7تا  9نشان داده شدهاند .نتايج از  10بار اجرای
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400
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حداقل مقدار رسانده ميشود.

مقدار

يک الگوريتم مسيريابي چندپخشي با مديريت بار بر اساس منطق فازی با قابليت اطمينان باال برای شبكههای روی تراشه با همبندی مش دوبعدی و سهبعدی

121

محمد عالئي ،فهيمه يزدانپناه
MARFA

HOE

CP

MP

0.12

جدول  4نشان ميدهد  MARFAنسبت به هر دو روش مذکور مصرف

0.1

0.08
0.06
0.04

توان پايينتری دارد.
جدول  :4متوسط مصرف توان بر حسب ميليوات در يک شبكه روی تراشه
دوبعدی 8×8

0.02
0
Hotspot Bit-reversal Shuffle

شكل  :8متوسط بهرهوری تحت الگوهای ترافيكي مختلف

متوسط مصرف توان (ميلي ژول  /سيكل)

HOE

CP

MP

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Hotspot Bit-reversal Shuffle

نرخ تزریق 0/04

نرخ تزریق 0/0125

HOE

11/18

11/12

HPBM+NB

10/38

9/97

MARFA

10/24

9/94

Uniform Transpose

الگوی ترافيكي

MARFA

 10مقصد چندپخشی با

 20مقصد چندپخشی با

Transpose

برای ارزيابي بيشتر ،تأخير  MARFAرا با چهار الگوريتم مسيريابي
چندپخشي

 [17] APBM ،[8] HAMUM ،[18] HPBM+NBوHOE

] [9برای شبكه روی تراشه دوبعدی مقايسه کرديم .هدف از اين ارزيابي،
مقايسه متوسط تأخير و بهرهوری اشباع 21الگوريتمهای مورد مقايسه برای
ساختار مش  8×8با هشت مقصد چندپخشي ميباشد .برای اين
شبيهسازی ،الگوی ترافيكي يكنواخت و اندازه بافرها  20فليت در نظر
گرفته شده است .نتايج شبيهسازی در جدول  5ارائه شدهاند.

Uniform

الگوی ترافيكي

جدول  :5متوسط تأخير و بهرهوری اشباع

شكل  :9متوسط مصرف توان تحت الگوهای ترافيكي مختلف

متوسط تأخیر

بهرهوری اشباع

(سيكل)

(بسته/سيكل/گره)

تأخير 20چهار الگوريتم  CP ،HOE ،MARFAو  MPبرای الگوهای

HAMUM

67

0/03

HOE

ترافيكي مختلف در شكل  10نشان داده شده است .همانطور که شكل

67

0/035

APBM

نشان ميدهد حاصلضرب توان در تأخير الگوريتم  MARFAدر مقايسه

79

0/045

HPBM+NB

با سه الگوريتم ديگر ،کمتر است و درنتيجه ،کارآيي روش پيشنهادی

67

0/08

MARFA

68

0/105

به منظور نشان دادن کارآمدی  ،MARFAحاصلضرب توان در

باالتر است.
70
MARFA

HOE

CP

MP

60

حاصلضرب توان در تأخير

50
40
30
20
10
0
Hotspot Bit-reversal Shuffle

Uniform Transpose

الگوی ترافيكي
شكل  :10حاصلضرب توان در تأخير تحت الگوهای ترافيكي مختلف

در ارزيابي دوم ،مصرف توان  MARFAبا الگوريتمهای چندپخشي
هميلتوني زوج و فرد ) [9] (HOEو  [18] HPBM+NBبرای يک شبكه
روی تراشه دوبعدی مش با  64گره مقايسه شده است .در اين آزمايش
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400

 4-2ارزيابي الگوريتم پيشنهادی در شبكه روی تراشه
سهبعدی
 MARFAاز لحاظ تأخير با الگوريتمهای  [19] Hamfaو [23] ARP

برای شبكه روی تراشه سهبعدی تحت الگوهای ترافيكي يكنواخت 22و
نقطه کانوني 23مقايسه شده است .در اين ارزيابي ،پارامترهای شبيهسازی
بر اساس پارامترهای ارائه شده در ] [23تنظيم شدهاند (جدول  %30 .)6از
 80هزار بسته چندپخشي و بقيه تکپخشي هستند.
ترافيک يكنواخت يكي از سادهترين الگوهای ترافيكي ميباشد که
در آن احتمال ارسال يک بسته از يک گره به هر گرهی ديگر يكسان
ميباشد .در اين تابع احتمال ايجاد نقاط ازدحام کامالً تصادفي ميباشد و
شانس هر نقطه برای ايجاد ازدحام برابر با نقاط ديگر ميباشد .در ترافيک
نقطه کانوني ،تعدادی نقطهی حساس در همبندی در نظر گرفته ميشود
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متوسط بهره وری (فليت/سيكل/گره)

0.14

تعداد بستههای چندپخشي  %30در نظر گرفته شده است .همانطور که
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که در اين نقاط احتمال دريافت بسته بيشتر از ساير نقاط ميباشد .در

است .يک شبكه را در صورتي کامال مطمئن ميگويند که اگر تمام

شبيهسازیهای اين آزمايش چهار نقطهی کانوني در مرکز هر سطح با

بستههای توليد شده به مقصد نهايي برسند ،حتي در شرايطي که شبكه

توزيع احتمال  %25در نظر گرفته شده است.

دچار ازدحام و يا خطا در پيوندها شده باشد .نتايج شبيهسازی نشان
ميدهد که  HamFaبا وجود يک ،دو و سه خطا (پيوند قطع) قابليت
مقدار

قابليت اطمينان  MARFAبرای يک خطا  ،%95برای دو خطا  %57و برای

اندازهی شبكه

 48( 3×4×4گره)

سه خطا  %34است (شكل  .)12اين اعداد بر اساس متوسط تعداد بستههای

اندازهی بافر

 8فليت

دريافتي نسبت تعداد کل بستههای ارسالي در شرايط ترافيكي مختلف

اندازهی بسته

 5فليت 16بيتي

حاصل از شبيهسازی طبق پارامترهای جدول  3به دست آمدهاند .همانطور

 8گره

که شكل  12نشان ميدهد MARFA ،به دليل استفاده از سيستم فازی،

پارامتر

حداکثر تعداد مقصدهای چندپخشي
تعداد سيكلهای راهاندازی اوليه شبيهساز

 20000سيكل

تعداد کل سيكلهای اجرای شبيهساز

 80000سيكل

قابليت اطمينان بيشتری نسبت به  ،HamFaبه ويژه برای تعداد بيشتر خطا
دارد.

همانطور که شكل  11نشان ميدهد MARFA ،برای هر دو الگوی
ترافيكي نسبت به الگوريتمهای  ARPو  HamFaتأخير کمتری دارد.

100%
HamFa
MARFA

90%
80%
70%

300

قابليت اطمينان

متوسط تأخير بسته (سيكل)

HamFa
ARP
MARFA

60%

250

50%
40%

200

30%

150
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100
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0%
سه خطا

يک خطا

دو خطا

0
0.225

0.2

0.125 0.15 0.175

0.1
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0

شكل  :12قابليت اطمينان الگوريتمهای  HamFaو MARFA

نرخ تزريق

ميزان مصرف انرژی  MARFAبا دو الگوريتم چندپخشي ديگر

(الف)

( [29] MXYZو  )[30] 3D-POMبرای دو شبكه سهبعدی با اندازه

300

200
150
100

متوسط تأخير بسته (سيكل)

HamFa
ARP
MARFA

250

50
0
0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 0.175 0.2 0.225 0.25

0

نرخ تزريق
(ب)

مختلف و تعداد مختلف مقصدهای چندپخشي مقايسه شده است .در اين
تحليل ،اندازه بافرها چهار فليت در نظر گرفته شده است .جدولهای  7و
 8نتايج اين آزمايش را نشان ميدهند .همانطور که مشاهده ميشود ،برای
شبكه بزرگتر و تعداد مقصدهای باالتر MARFA ،مصرف توان کمتری
نسبت به دو روش ديگر دارد .اما برای بستههای چندپخشي با تعداد
مقصدهای کمتر از 20در شبكه  ، 3×4×4الگوريتم  3D-POMمصرف
توان پايينتری نسبت به روش پيشنهادی دارد.
جدول  :7متوسط انرژی مصرفي بر حسب نانوژول يک شبكه روی تراشه
سهبعدی با  3×4×4گره

شكل  :11متوسط تأخير در يک شبكه روی تراشه سهبعدی با الگوريتمهای
 ARP ،HamFaو  ،MARFAالف) تحت الگوی ترافيكي يكنواخت ،ب) تحت

درصد مقصدهای چندپخشی

الگوی ترافيكي نقطه کانوني

در ادامه MARFA ،از لحاظ قابليت اطمينان با الگوريتم مسيريابي
 HamFaمقايسه شده است HamFa .يک الگوريتم مسيريابي مبتني بر
مسيرهای هميلتوني با قابليت اطمينان و تحملپذيری باال برای ارتباطات

10-0

30-20 20-10

40-30

50-40

MXYZ

1/ 8

1/53

1/45

1/37

1/ 3

3D-POM

1/72

1/47

1/ 4

1/32

1/26

MARFA

1/75

1/49

1/36

1/27

1/21

تکپخشي و چندپخشي در شبكه روی تراشههای دوبعدی و سهبعدی
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جدول  :6پارامترهای شبيهسازی شبكه روی تراشه سهبعدی

اطمينان به ترتيب  %44 ،%95و  %20دارد .با در نظر گرفتن شرايط يكسان،
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جدول  :8متوسط انرژی مصرفي بر حسب نانوژول يک شبكه روی تراشه
سهبعدی با  3×8×8گره

سربار بستههای کنترلي ميشد.
به منظور بررسي سربار پيوندهای بستههای کنترلي ،يک شبكه روی

درصد مقصدهای چندپخشی

10-0

تراشه با الگوريتم مسيريابي  ،MARFAيكبار با در نظرگرفتن پيوندهای

MXYZ

2/ 2

1/ 7

1/ 5

1/45

1/38

مشترک برای بستههای داده و کنترل ) (MARFA-1و يكبار با مجزا کردن

3D-POM

1/98

1/57

1/47

1/ 4

1/34

MARFA

1/95

1/53

1/42

1/34

1/25

پيوندهای کنترلي از پيوندهای داده ) (MARFA-2سنتز شده است .سنتز

بررسي سربارهای MARFA

الگوريتم  MARFAبرای مسيريابي بستههای چندپخشي طراحي شده
است که بايستي امكان پردازش حجم زياد بسته و مديريت ترافيک و بار
شبكه را با سرعت و کارايي بااليي داشته باشد .البته پيادهسازی کارآمد
اين الگوريتم ،سربار و هزينه خواهد داشت که در روش پيشنهادی با

توسط ابزار  Synopsysبا استفاده از کتابخانه  TSMCبر اساس جدول 9
بيان شدهاند .جدول  10مساحت و مصرف توان دو

پيكربندی MARFA-

 1و  MARFA-2را نشان ميدهد .همانطور که نتايج در جدول نشان مي-
دهند ،اضافه کردن پيوندهای مجزا برای بستههای کنترلي موجب افزايش
مساحت و نيز افزايش مصرف توان ميشود.
جدول  :9پارامترهای سنتز شبكه روی تراشه دوبعدی با الگوريتم پيشنهادی

اعمال راهكارهايي سربارها به کمترين ميزان کاهش داده شدهاند .بسته-

مقدار

پارامتر

های کنترلي ،بستههايي با حجم کم هستند که حاوی اطالعات مورد نياز

اندازه شبكه

سيستم فازی در  MARFAميباشند .اين اطالعات شامل تعداد فليت

الگوی ترافيكي

ذخيره شده در بافر ورودی ،تعداد درخواستهای همزمان به سوئيچ

اندازه فليت

 32بيت

تقاطعي و تعداد سيكل تأخير در بافر ورودی ميباشد که هر کدام از اين

اندازه بسته داده

 4فليت

اطالعات با بستههای کوچک مستقلي به صورت نشانه 24ارسال ميشوند.

اندازه بافر

 8فليت

اين اطالعات از يک مسيرياب به مسيريابهای مجاورش از طريق خطوط

تكنولوژی

 65نانومتر

مجزا از خطوط بستههای داده ارسال ميشوند .جداسازی مسير داده و

فرکانس

 500مگاهرتز

کنترل ،موجب کاهش ازدحام و ترافيک و البته افزايش سرعت و بهره-

ولتاژ منبع تغذيه

 1ولت

اندازه بسته کنترلي

 8بيت

وری ميشود .اما اطالع از ترافيک لحظهای و شرايط ازدحام ،نياز به توليد
و ارسال تعداد زيادی بسته کنترلي دارد که برای شبكه روی تراشه هزينه
و سربار دارد .مجزا نمودن مسير بستههای کنترلي از بستههای داده نيز،

الگوريتم پيشنهادی
مساحت (ميليمتر مربع)

مصرف توان (ميليوات)

MARFA-1

8/58

9/89

MARFA-2

8/64

9/92

توان ميشود.
نمودن خطوط داده و کنترل ،در الگوريتم  ،MARFAراهكارهايي از
جمله حذف کانالهای مجازی ،غيرفعال نمودن موقت پيوندهای مسدود
و عدم ارسال بستههای کنترلي تكراری اعمال شده است.

يكنواخت

جدول  :10سربارمجزا نمودن مسير بستههای داده و مسير بستههای کنترل در

موجب افزايش مساحت و حجم سختافزار و در نتيجه ،افزايش مصرف
برای کاهش سربار ناشي از توليد زياد بستههای کنترلي و نيز مجزا

مش دوبعدی 8×8

به منظور بررسي تأثير مجزا بودن مسير بستههای کنترلي از بستههای
داده بر کارايي ،پيكربندیهای  MARFA-1و  MARFA-2بر اساس

عدم استفاده از کانالهای مجازی در روش پيشنهادی ،کاهش قابل

پارامترهای جدول  9در محيط  Noximشبيهسازی شده است .نتايج شبيه-

توجه حجم سختافزار ،مساحت و مصرف توان را در پي دارد .الزم به

سازی شامل متوسط تأخير ،متوسط بهرهوری و قابليت اطمينان به همراه

ذکر است که بدون استفاده از کانالهای مجازی ،مسدود کردن پيوندهای

نتايج سنتز شامل مساحت و مصرف توان در شكل  13نشان داده شده

با هزينه باال بر اساس سيستم فازی ،مانع بروز بنبست و قفل زنده در

است .در اين شكل همه نتايج به صورت نرمال شده هستند .همانطور که

 MARFAميشود .غيرفعال نمودن موقت پيوندهای مسدود با کاهش

شكل نشان ميدهد اضافه نمودن پيوندهای مجزا برای بستههای کنترلي

سطح ولتاژ منبع تغذيه آن پيوند در راستای کاهش مصرف توان ايستا

موجب افزايش کارايي الگوريتم پيشنهادی از لحاظ تأخير ،بهرهوری و

ميباشد .همانطور که در بخش سوم توضيح داده شد ،در ،MARFA

قابليت اطمينان ميشود که در قبال افزايش مساحت و مصرف توان بسيار

بستههای کنترلي فقط در صورت وجود ازدحام در يک مسيرياب و تغيير

قابل توجه ميباشد .مسير مشترک برای تبادل بستههای داده و بستههای

مقدار شمارندهها ،بسته کنترلي توليد و ارسال ميشود .اين سياستها ،در

کنترلي موجب افزايش ازدحام ،افزايش تأخير و افزايش بستههای از
دست رفته ميشود.

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400
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مصرف توان

قابليت اطمينان متوسط بهره وری متوسط تأخير

،MARFA  کارايي و سربار يک شبكه روی تراشه با الگوريتم مسيريابي:13 شكل
( و باMARFA-1) با در نظرگرفتن پيوندهای مشترک برای بستههای داده و کنترل
(MARFA-2) مجزا کردن پيوندهای کنترلي از پيوندهای داده

 نتیجهگیری-5
 بعضي از، با توجه به برنامه کاربردی،در شبكههای روی تراشه
گرهها بستههای زيادی به شبكه وارد ميکنند که باعث ميشود شبكه با
- اين بار نامتعادل موجب ايجاد گلوگاه.توزيع بار نامتعادل روبهرو شود
.هايي در شبكه ميشود که ازدحام در برخي گرهها را به همراه دارد
ازدحام منجر به افزايش تأخير و نيز افزايش از دست رفتن بستهها و در
 با کنترل ترافيک و متعادلکردن بار.نتيجه کاهش کارآيي شبكه ميشود
ترافيكي در شبكه ميتوان از وقوع ازدحام تا حدود زيادی جلوگيری
 با افزايش آگاهي از وضعيت ازدحام در شبكه، اين امر در اين مقاله.کرد
و هدايت بستههای ارسالي به ناحيههای خلوتتر بر اساس منطق فازی
 مناسب برای، الگوريتم مسيريابي پيشنهادی اين مقاله.حاصل ميشود
شبكههای روی تراشه دوبعدی و سهبعدی مبتني بر همبندی مش ميباشد
-و بستههای چندپخشي و تکپخشي را به صورت تطبيقي به مقصد مي
 نتايج شبيهسازیها و ارزيابيها نشان دادند که الگوريتم پيشنهادی.رساند
 تأخير و قابليت اطمينان نسبت به الگوريتمهای،از لحاظ بهرهوری
. بهتر عمل ميکند،مسيريابي چندپخشي که اخيراً ارائه شدهاند
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