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Abstract- In this paper, an efficient approach for dynamic congestion management and traffic control of
reconfigurable network-on-chip (NoC) is proposed. In this approach that called DyCM, the objectives of
improving the parameters of delay, area, throughput and power consumption are pursued. Using the proposed
scheme in the router control unit, several virtual channels on each port based on the network traffic are
supported. Dynamic and non-uniform allocation of virtual channels, as well as management of turning on and
off virtual channels, ports and routers, considerably reduce power consumption of the routers, and also result in
increasing throughput. The overhead of the proposed design is increasing the router area, due to the complexity
of the power management unit. To reduce the area overhead and to increase the speed of the router, we have
reduced the number of pipeline stages in the proposed router. The evaluations show that the DyCM offers
higher performance in terms of speed, power consumption and network throughput than recent related
architectures.
Keywords- Dynamic congestion management, Reconfigurable network-on-chip, Low-power design, Virtual
channels
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چکیده -در این مقاله ،یک روش کارآمد برای مدیریت ازدحام و کنترل ترافیک در شبکه روی تراشه با قابلیت بازپیکربندی پیشنهاد
میشود .در این روش ،که  DyCMنامیده میشود ،اهداف بهبود پارامترهای تأخیر ،مساحت ،بهرهوری و مصرف توان دنبال میشوند .با
استفاده از روش پیشنهادی در واحد کنترل مسیریاب ،چندین کانال مجازی در هر درگاه ورودی و خروجی پشتیبانی میشود که بر
اساس ترافیک شبکه مورد استفاده قرار میگیرند .تخصیص پویا و غیریکنواخت کانالهای مجازی و نیز مدیریت خاموش و روشن کردن
کانالهای مجازی ،درگاهها و مسیریابها ،مصرف توان مسیریاب را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد و موجب استفاده بهتر از منابع
شبکه و افزایش بهرهوری میشود .سرباری که روش پیشنهادی ایجاد میکند ،افزایش مساحت مسیریاب میباشد که به دلیل پیچیدهتر
شدن واحد مدیریت مصرف توان رخ میدهد .برای کاهش سربار مساحت و همچنین افزایش سرعت مسیریاب ،تعداد مراحل خطلوله در
مسیریاب پیشنهادی را کاهش دادهایم .ارزیابیها نشان میدهند که  DyCMکارآیی باالتری از لحاظ سرعت ،مصرف توان و بهرهوری
نسبت به معماریهای مشابه ارائه میدهد.

واژههای کلیدی :مديريت ازدحام به صورت پويا ،شبکه روي تراشه قابل بازپيکربندي ،طراحي مدارهاي کممصرف ،کانالهاي مجازي

 -1مقدمه

هستند .با بزرگ شدن اندازه سيستم ،اين ساختارهاي ارتباطي
مشکالتي ايجاد ميکنند؛ زيرا افزايش تعداد هستهها منجر به
افزايش تعداد بستهها و اتصاالت در شبکه ،کاهش کارآيي 3و
افزايش مصرف توان شود.

در معماريهاي چندهستهاي و بساهستهاي ،1چندين پردازنده
شامل دهها تا صدها هسته يکسان وجود دارند که بهعنوان
تراشههاي چندپردازندهاي ساماندهي ميشوند .همچنان که تعداد
ترانزيستورهاي روي تراشه با هر نسل تکنولوژي افزايش مييابد،
تعداد پردازندهها ،حافظهها و هستههاي سختافزاري موجود بر
تراشه نيز افزايش پيدا ميکند .بنابراين ،عمليات چندين تراشه
مختلف ،بر روي يک تراشه واحد يکپارچه ميشوند و تشکيل يک
سيستم روي تراشه 2ميدهند .در سيستمهاي روي تراشه کوچک
ساختارهاي ارتباطي به صورت ارتباطات نظيربهنظير و گذرگاهها

يکي از راهحلهاي ارائهشده براي رفع مشکالت ارتباطات روي
تراشه ،استفاده از ساختار شبکه روي تراشه [1,2] 4ميباشد .شبکه
روي تراشه شامل تعدادي واحد پردازشي و يک شبکه ارتباطي از
مسيريابها ،واسطهاي شبکه و پيوندهاست (شکل  .)1ساختار
ارتباطي شبکه روي تراشه نهتنها مقياسپذيري و انعطافپذيري
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همچنين باعث کاهش تأخير ارسال پيامها در راهگزيني خزشي
ميشوند.

بااليي دارد ،بلکه با کاهش اتصاالت سراسري در سطح تراشه،
موجب کاهش توان مصرفي و افزايش بهرهوري شبکه 5خواهد شد.

اندازه بافرها و تعداد کانال هاي مجازي از پارامترهايي هستند که
قابليت بازپيکربندي به صورتهاي مختلف را بنا به شرايط ترافيک
شبکه دارند .در اين حالت ،فليتها ميتواند با اشتراکگذاري کانال
فيزيکي ،بهجاي معطّلماندن ،به حرکت خود در شبکه ادامه دهند.
درواقع ،يک کانال مجازي معادل يک کانال فيزيکي ميباشد؛
درحاليکه دو کانال مجازي به معناي اشتراکگذاري يک کانال
فيزيکي توسط دو جريان متفاوت ميباشد.

واحد پردازشي
واسط شبکه
مسيرياب
پيوند

وجود بافرها و کانالهاي مجازي باعث افزايش بهرهوري و کاهش
بستههاي گم شده ميشوند ،اما تأخير و حجم سختافزار را
افزايش ميدهند .حذف بافرهاي مسيريابها باعث ميشود تا تأخير
و پهناي باند کاهش يابد اما فقط براي شبکههايي با ترافيک پايين
مناسب است .براي عمليات با ترافيک و نرخ تزريق 13باال ،مسيرياب
بايستي با تعداد بيشتري کانالهاي مجازي طراحي شود .تخصيص
کانال هاي مجازي به صورت يکنواخت و ايستا موجب اتالف توان
نشتي 14و افزايش مساحت بهويژه در مقياس نانو ميشود ،در
حاليکه ،تخصيص کانالهاي مجازي به صورت پويا بر اساس
ترافيک لحظهاي شبکه و وضعيت هر درگاه و هر مسيرياب ،تأثير
بهسزايي در افزايش کارآيي و کاهش مصرف توان دارد.

شکل  :1شبکه روی تراشه با همبندی مش 4×4

مسيريابها عناصر اصلي شبکه روي تراشه ميباشند که مسيريابي
و انتقال بستهها را از واحد پردازشي مبدأ به واحد پردازشي مقصد
بر عهده دارند .بديهي است که بهبود هر بخش مسيرياب در
راستاي کاهش مصرف توان و افزايش سرعت ،تأثير چشمگيري بر
افزايش کارآيي کل شبکه روي تراشه ميگذارد .مسيريابها از
درگاه6هاي ورودي و خروجي ،بافرها ،سوئيچ تقاطعي 7و واحد
کنترل تشکيل شدهاند که هر کدام عامل مهمي در ميزان مصرف
توان و تأخير بستهها ميباشند .معموالً هر بافر بخشي از يک بسته
را در خود جاي ميدهد .درواقع ،لزوم استفاده از بافر در مسيرياب
به اين دليل است که هنگامي که در شبکه ازدحام 8رخ ميدهد و
بسته نميتواند به مسيرش ادامه دهد ،اطالعات بسته در مسيرياب
ذخيره شود .بر اساس روش راهگزيني ،9همه يا قسمتي از بسته در
بافر ذخيره ميشود .کارآمدترين روش راهگزيني در شبکه روي
تراشه ،راهگزيني خزشي 10ميباشد که در آن هر بسته شامل
تعدادي فليت 11است و مسيريابي و راهگزيني بر روي فليتها انجام
ميشود ].[1,2

هدف از اين مقاله ،ارائه يک روش کارآمد براي کنترل ترافيک و
مديريت ازدحام به صورت پويا در شبکه روي تراشه قابل
بازپيکربندي با بهبود پارامترهاي تأخير ،مساحت و مصرف توان
ميباشد .در روش پيشنهادي ( ،)DyCMبر اساس ترافيک لحظهاي
شبکه ،تعداد کانال مجازي مورد نياز در هر درگاه مشخص ميشود؛
ازاينرو ،کانالهاي مجازي براي برنامههاي مختلف به صورت پويا و
کارآمد به هر درگاه اختصاص مييابند .مديريت خاموش و روشن
کردن کانالهاي مجازي ،درگاهها و مسيريابها به صورت پويا و بر
اساس ترافيک لحظهاي شبکه انجام ميشود .اين امر ،موجب
کاهش قابل توجه مصرف توان و ازدحام ميشود .تمرکز اصلي اين
مقاله ،طراحي واحد کنترل مسيرياب است که مسيريابي فليتها،
مديريت مصرف توان و کنترل ازدحام را به عهده دارد تا عالوه بر
کاهش مصرف توان ،سرعت و بهرهوري را افزايش دهد .به دليل
پيچيدگي واحد کنترل ،مساحت مسيرياب افزايش مييابد که با
کاهش تعداد مراحل خطلوله ،سربار مساحت تخفيف مييابد.

عملکرد بافر به صورت يک صف است تا هنگاميکه يک فليت به
طور کامل از آن خارج نشود ،بسته ديگري نميتواند وارد بافر شود؛
ازاينرو ،ساير فليتها براي استفاده از کانال فيزيکي بايد منتظر
خالي شدن بافر بمانند .بنابراين ،از پهناي باند کانال فيزيکي به
طور مؤثر استفاده نميشود و دسترسي پيامها به کانالهاي
خروجي انحصاري خواهد شد .براي رفع اين مشکل و جلوگيري از
ايجاد بنبست ميتوان از کانالهاي مجازي 12استفاده کرد که
پهناي باند کانال فيزيکي را بين چندين جريان ارتباطي به اشتراک
ميگذارند .کانالهاي مجازي با تسهيمکردن دسترسي اين امکان را
فراهم ميکنند که کانال فيزيکي (بافر) با وجود مسدود شدن يک
پيام توسط بقيه پيامها مورد استفاده قرار گيرد .کانالهاي مجازي

در ادامهي اين مقاله ،بخش  ،2سابقه تحقيق و کارهاي مرتبط را
بيان ميکند .در بخش  ،3جزئيات روش پيشنهادي تشريح
ميشود .روش انجام شبيهسازي به همراه نتايج مقايسه و ارزيابي
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کاهش تأخير و ازدحام در مسيرياب انجام گرفته است ].[39-30
راهکارهاي زيادي براي مديريت بافر ارائه شده است که از طريق
مسير ميانبر و يا ساختارهاي ترکيبي که بسته به شرايط ،مسير با
بافر و يا بدون بافر براي عبور بسته از مسيرياب انتخاب ميشود
] .[33-30يکي ديگر از راهکارهاي مؤثر در کاهش مصرف توان و
استفاده بهتر از منابع مسيرياب استفاده از کانالهاي مجازي
مشترک است که درگاهها بنا به نياز به صورت پويا ميتوانند از
کانالهاي اشتراکي استفاده کنند ].[39-34

مسيرياب پيشنهادي ،در بخش  4ارائه ميشود .نهايتاً ،نتيجهگيري
مقاله را خاتمه ميدهد.
 -2کارهای مرتبط
ساختار شبکه روي تراشه معماري کارآمدي براي سيستمهاي روي
تراشه با حجم مجتمعسازي و توازي زياد براي سيستمهاي
محاسباتي با کارآيي باال ارائه ميدهد .معماري شبکه روي تراشه از
جنبههاي مختلف از جمله توپولوژي و ابعاد شبکه ،رسانه انتقال
(سيمي ،بيسيم و يا نوري) ،الگوريتمهاي مسيريابي و معماري
مسيريابها مورد توجه قرار گرفته است .تحقيقات زيادي در ارتباط
با ساختار مسيرياب شبکه روي تراشه با توجه به چالشهاي
گسترده در اين زمينه و تأثير زياد آن بر کارآيي کل شبکه ،انجام
شده است ].[26-3

مسيرياب ارائه شده در ] [3در راستاي کاهش مصرف توان و تأخير
با استفاده از بافرهاي ميانبر و اولويتبندي بستهها طراحي شده
است .در ] [4ايده کارآمدي براي کاهش تأخير و افزايش بهرهوري
با تغيير ترتيب بستهها ارائه شده است .نويسندگان مقاله ][9
روشي براي کاهش مصرف توان مسيريابهاي شبکه روي تراشه با
اتخاد تدابيري در ارتباط با فرکانس ،تغيير سطح ولتاژ و خاموش
کردن منابع بيکار ارائه کردهاند .در ] [13يک معماري شبکه روي
تراشه با ترکيب دو روش راهگزيني بستهاي و راهگزيني مداري
بهمنظور کاهش تأخير سراسري بستهها مطرحشده است .در
معماري ] ،[15واحدهاي مسيريابي به طور پويا ايجاد و حذف
ميگردند .در اين طرحها ،مسيريابهاي استفادهنشده براي
محاسبه مسيرها دوباره استفاده ميشوند .در معماري ]،[17
ارتباطات نظيربهنظير به صورت پويا قابلپيکربندي هستند و هر
زمان که تقاضاهاي ارتباط جديد در سيستم ميرسند ،اتصاالت
داخلي پيکربندي ميشوند.

توان مصرفي توسط شبکه روي تراشه شامل مصرف توان ايستا 15و
مصرف توان پويا 16است .مصرف توان ايستا به ساختار فيزيکي و
حجم سختافزار و تکنولوژي آن بستگي دارد و مستقل از بارکاري
شبکه است .درحاليکه ميزان مصرف توان پويا بهشدت وابسته به
مقدار کل دادهاي است که از طريق شبکه جابجا ميشود .تاکنون،
روشهاي متعددي براي کاهش توان مصرفي شبکه روي تراشه
ارائه شده است که از جملهي اين روشها ،ميتوان به روشهاي
مديريت بافر ،خاموش کردن بخشهاي غيرفعال ،17تغيير معماري
مسيريابها ،فشردهسازي دادهها و مديريت سيگنال ساعت اشاره
کرد ].[13-9

][18

سه معماري ارتباطي متفاوت در يک سيستم روي تراشه در
تعريف شده است که در زمان اجرا يکي از اين معماريها انتخاب
ميشود .اين کار بهوسيلهي سوئيچها و جدولهاي جستجوي
تطبيقپذير انجام ميشود .بهمنظور کاهش مجموع تأخيرها ،يک
مسيرياب در ] [19مطرح شده است که در آن انتقال بستهها در
سرتاسر شبکه روي تراشه و بستهبندي داده کنترل ميشود .در
] [26يک شبکه روي تراشه پويا براي کنترل ازدحام ارائه شده
است .براي باال بردن کيفيت سرويس ،بنا به ترافيک شبکه اکثر
بستههاي داده با فرمت بستهي کنترلي در اختيار مسيرياب قرار
ميگيرند تا با سرعت باالتري پردازش و مسيريابي شوند.

يکي از زمينههاي جديد تحقيق در شبکه روي تراشه ،قابليت
پيکربندي آنها ميباشد ] .[22-14شبکه روي تراشه از جنبههاي
مختلف (توپولوژي ،رسانه انتقال ،مسيريابي و معماري مسيرياب و
کنترل مصرف توان) قابلپيکربندي است .در زمينهي قابليت
بازپيکربندي شبکه روي تراشه تحقيقات زيادي انجام شده است
که عمده آن در ارتباط با تغيير ساختار داخلي مسيرياب است
] .[19-14سوئيچ تقاطعي و واحد کنترل يک مسيرياب ميتوانند
قابلپيکربندي باشند که بر اساس برنامه کاربردي و ترافيک شبکه
تنظيم شوند ] .[20-18پروتکلهاي مديريت شبکه روي تراشه
مانند کنترل ازدحام ،پيشبيني ترافيک ،مديريت مصرف انرژي و
بازيابي شبکه در زمان بنبست از چالشهاي مهم طراحي واحد
کنترل مسيريابهاي قابلبازپيکربندي است ].[29-26

در ] [30يک مسيرياب با مسير ميانبر 18بر اساس کنترل ترکيبي
ارائه شده است .اين مسيرياب به صورت پويا روش راهگزيني را
انتخاب ميکند تا حداکثر بهرهوري حاصل شود .در ] [40از
محاسبات تقريبي براي مسيريابي با قابليت پيشبيني مسير براي
يک شبکه روي تراشه با ضريب اطمينان باال استفاده شده است.

با توجه به اينکه بافرها و کانالهاي مجازي از اجزاي پرهزينه (از
لحاظ مصرف توان و سختافزار) مسيريابها هستند ،تحقيقات
زيادي در زمينه بهبود استفاده و مديريت بافرها به ويژه در راستاي
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هدف اصلي آن کاهش ميزان مصرف توان با تعبيه مسيرهايي با
سطح ولتاژهاي مختلف ميباشد.

 -3روش پیشنهادی )(DyCM
اساس روش پيشنهادي ،DyCM ،تخصيص پوياي کانالهاي
مجازي بر اساس شرايط ترافيک است که با پشتيباني از مسيريابي
کامالً تطبيقي به صورت کارآمد توزيع بار و ازدحام را کنترل
ميکند و مصرف توان را کاهش ميدهد DyCM .از درگاههاي
ورودي و خروجي ،بافرها ،کانالهاي مجازي ،سوئيچ تقاطعي و
واحد کنترل قابلپيکربندي تشکيل شده است .واحد کنترل از
واحد داوري 19به ازاي هر درگاه (براي محاسبات مسيريابي،
تخصيص کانالهاي مجازي و تخصيص سوئيچ تقاطعي براي
درگاه ها) ،واحد کنترل ازدحام و واحد مديريت مصرف توان تشکيل
شده است .شکل  2ساختار  DyCMرا نشان ميدهد.

يک الگوريتم مسيريابي تطبيقي براي مهار ترافيک ازدحام و توزيع
مجدد بار شبکه در راستاي هدايت بستهها به مسيرهاي خلوتتر
در ] [42ارائه شده است .يکي از راهکارهاي کنترل ازدحام ارائه
شده در اين مقاله ،به تأخير انداختن و معطّل نگهداشتن بستهها در
مبداء و يا مسيريابهاي کم ازدحام تا رفع ازدحام و کاهش ترافيک
مسير مورد نظر آن بسته ميباشد .اين روش هزينه زماني و سخت-
افزاري دارد که در برابر کنترل ازدحام مؤثر و قابليت اطمينان باال،
قابل پذيرش است.
در روشهاي ارائهشده در ] [4,19-15تدبيري براي کاهش مصرف
توان انديشيده نشده است .عالوه بر اين ،در آنها پيچيدگي سخت-
افزاري و سربار مساحت زياد است .در مسيريابهاي ][3,9,10,12
بخشهاي غيرفعال شبکه روي تراشه در شروع اجراي برنامه
کاربردي به صورت ايستا خاموش ميشوند و پيکربندي شبکه در
حين اجرا تغيير نميکند .خاموش کردن بخشهاي غيرفعال شبکه
به صورت ايستا موجب بهبود بهرهوري نميگردد .در ] [8,24که
پيوندهاي ارتباطي بين مسيريابها و داخل مسيرياب به صورت
پويا قابل بازپيکربندي است ،سيگنالهاي کنترلي موجب باال رفتن
ترافيک و متوسط تأخير شبکه ميشوند.

واحد کنترل
واحد داوری هر درگاه
واحد مسيريابي با قابليت پيشبيني
واحد تخصيص کانال
واحد تخصيص سوئيچ
واحد مدیریت مصرف توان
واحد کنترل ازدحام

سوئیچ
تقاطعی

در مقالههاي ] [44,45روشهاي کارآمدي در تخصيص پيشاز-
موعد منابع و ارسال سريع بستهها ارائه شده است که در يک
سيکل بسته را در چند گام به سمت مقصد پيش ميبرند .هدف
اصلي روشهاي مذکور کاهش تأخير و حذف سيکلهايي است که
بسته در مسيريابهاي مياني معطّل ميشود .بخش زيادي از
مسيريابي دو مقاله مذکور به صورت ايستا و پيش از توليد و ارسال
بستهها انجام ميشود.

کانالهاي مجازي

مدار قطع منبع تغذیه برای ذخیره انرژی

شکل  :2ساختار کلی مسیریاب در روش پیشنهادی )(DyCM

بر اساس الگوريتم مسيريابي ،درگاه خروجي ،کانال مجازي و مسير
يک فليت ورودي تعيين ميشود .ممکن است چندين فليت
همزمان درخواست دهند ،ولي يک درگاه خروجي يا يک کانال
مجازي بايد به حداکثر يک فليت تخصيص داده شود .در واحد
مسيريابي ،درگاه خروجي که فليت بايد به آن ارسال شود ،به
همراه مجموعه کانالهاي مجازي مجاز براي فليت ،مشخص مي-
شوند .واحد تخصيص کانال خروجي ،يک بازه زماني براي استفاده
از سوئيچ تقاطعي به هر بسته اختصاص ميدهد تا فليتها از درگاه
ورودي به درگاه خروجي مناسب ،بدون برخورد 20انتقال يابند.
سپس فليتهايي که مجوز عبور از سوئيچ تقاطعي را دارند ،به
کانال خروجي مناسب هدايت ميشوند .واحد تخصيص سوئيچ
اجازهي استفاده از درگاه خروجي را از ميان همه درخواستها به

در اين مقاله ،يک مسيرياب قابل بازپيکربندي با مصرف توان کم
براي تخصيص پوياي کانالهاي مجازي براي کنترل ازدحام
پيشنهاد ميشود .در مسيرياب پيشنهادي ،متفاوت با همهي روش-
هاي نامبرده در باال ،مديريت خاموش و روشن کردن منابع به
صورت پويا بر اساس ترافيک لحظهاي شبکه انجام ميشود تا هم
ازدحام کنترل شود و هم مصرف توان کاهش يابد .عالوه بر اين،
سربار مساحت ناشي از پيچيدگي واحد کنترل با اصالح ساختار
خطلوله تخفيف مييابد .در بخش ارزيابي کارآيي ،نتايج پيادهسازي
معماري پيشنهادي ) (DyCMبا کارهاي مرتبط ] [3و ] [4مقايسه
ميشوند.
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يک فليت ميدهد ،در حالي که واحد تخصيص کانال مجازي،
انتخاب و تخصيص کانال مجازي براي يک فليت را به عهده دارد.
زمانيکه تخصيصها صورت گرفت ،فليتها بايد به درگاه خروجي
مورد نظر هدايت شوند .واحد سوئيچ تقاطعي مسئول ايجاد اين
ارتباط است .عالوه بر اين ،واحد کنترل مسيرياب مديريت مصرف
انرژي ،کنترل ازدحام ،پيشبيني تعداد کانالهاي مجازي مورد نياز
و مديريت خاموش و روشن کردن کانالهاي مجازي ،درگاهها و
مسيرياب را به عهده دارد.

 .2مسیریابی و

 .3تخصیص

 .4سوئیچ تقاطعی،

 .1ذخیره در بافر

تخصیص کانال

سوئیچ

ذخیره در بافر و نوشتن

ورودی

مجازی

تقاطعی

در درگاه خروجی

(الف)
 .1ذخیره در بافر
ورودی

 .2مسیریابی با قابلیت پیشبینی

 .3سوئیچ تقاطعی،

 .2تخصیص کانال مجازی و تخصیص

ذخیره در بافر و نوشتن

سوئیچ تقاطعی

در درگاه خروجی

مسیر میانبر فلیت سرآیند
مسیر میانبر فلیتهای بدنه و انتهای بسته

(ب)

هر مسيرياب به تعداد درگاهها ،واحد داوري دارد .اگر مسيرياب
گوشهاي باشد ،آنگاه هر درگاه ورودي و خروجي از سه واحد داوري
تشکيل شده است .براي مسيريابهاي لبهاي ،هر درگاه ورودي و
خروجي از چهار واحد داوري تشکيل ميشود و اگر مسيرياب ميانه
باشد ،هر درگاه ورودي و خروجي آن از پنج واحد داوري تشکيل
ميشود .مسيريابها مسئول انتخاب بستههاي داراي باالترين
اولويت هستند و مسير بستهها را از اطالعات سرآيند بسته محاسبه
ميکنند و آنها را بر اساس اولويتبندي انتقال ميدهند .واحد
تخصيص کانال مجازي دو وظيفه دارد .وظيفه اول آن ،انتخاب
بستهها از کانال مجازي درگاه ورودي بر اساس اولويت و ارسال آنها
به سوئيچ تقاطعي است .وظيفه دوم آن ،انتقال بستهها از سوئيچ
تقاطعي به کانال مجازي درگاه خروجي است ] .[20کنترلکننده
ورودي ،فليت را در بافر ذخيره ميکند ،سپس واحد مسيريابي
آدرس مبدأ و مقصد را ميسنجد؛ واحد تخصيص سوئيچ منتظر
نتايج مسيريابي ميماند تا فليت را براي درگاه خروجي مناسب
ارسال کند.

شکل  :3ساختار خطلوله الف) مسیریاب پایه ،ب) مسیریاب DyCM

در روش پيشنهادي ،همانطور که در شکل -3ب نشان داده شده
است ،هر مسيرياب سه مرحله خطلوله دارد و مرحله دوم خطلوله
در طرح پيشنهادي از دو مرحله موازي تشکيل شده است که
مسيريابي با قابليت پيشبيني به طور همزمان با عمليات تخصيص
کانال مجازي و تخصيص سوئيچ تقاطعي در يک دوره زماني انجام
ميشوند .در واقع ،هر چه وابستگي بين مراحل خطلوله کمتر شوند
و امکان اجراي موازي عمليات خطلوله فراهم باشد ،سربار زماني
ساختار خطلوله کاهش مي يابد .واحد مسيريابي آدرس مقصد را با
آدرس مسيرياب کنوني براي تعيين درگاه خروجي بررسي ميکند،
در همين زمان ،واحد ورودي درخواست درگاه و سيگنال اولويت
بسته را به تخصيص سوئيچ ميفرستد .سوئيچ تقاطعي سيگنال
کنترلي مربوط به درگاه خروجي انتخابي را دريافت ميکند و
اتصال پيوندي را که اجازه ارسال بسته به مقصد دارد ،برقرار مي-
کند.
در هر دو ساختار مسيرياب پايه و روش پيشنهادي ،وقتي فليت
سرآيند 22يک بسته وارد خطلوله ميشود ،براي تعيين مسير بعدي
همه مراحل خطلوله را طي ميکند .اما فليتهاي بدنه و انتهاي
بسته ،23مراحل مسيريابي ،تخصيص کانال مجازي و تخصيص
سوئيچ تقاطعي را ندارند؛ اين فليتها ،فليت سرآيند را دنبال مي-
کنند .عالوه بر اين ،مسيريابها در طرح پيشنهادي دو مسير ميانبر
دارد :يکي براي فليت سرآيند هر بسته متقاضي مسير ميانبر و
ديگري براي فليتهاي بدنه و انتهاي بسته.

ساختار خطلوله در يک مسيرياب پايه ] [42عموماً شامل چهار
مرحله ميباشد )1 :ذخيره در بافر ورودي )2 ،مسيريابي و
تخصيص کانال مجازي )3 ،تخصيص سوئيچ تقاطعي و  )4سوئيچ
تقاطعي ،ذخيره در بافر و نوشتن در گذرگاه خروجي( 21شکل -3
الف) .الزم به ذکر است که در مسيريابهاي با پنج مرحله خطلوله،
عمليات مسيريابي و تخصيص کانال مجازي در دو مرحله مجزا
انجام ميشود .در مسيرياب پايه ،وابستگي زياد است که هر مرحله
خطلوله بايد منتظر سيگنال کنترلي يا اطالعاتي که براي انجام
فرآيند آن نياز است ،باشد .مخصوصاً ،در مراحل مسيريابي و
تخصيص سوئيچ انتظار زياد است .اين وابستگي باعث افزايش
تأخير ارتباطات و کاهش کارآيي سيستم شده است .براي شکستن
اين وابستگي ،در مسيرياب روش پيشنهادي ،مراحل مسيريابي و
تخصيص سوئيچ ادغام شدهاند .زماني که واحد مسيريابي درگاه
خروجي را تعيين کرد ،درخواست درگاه و سيگنالهاي اولويت
فليت به تخصيص سوئيچ ارسال ميشوند.

مسير ميانبر اجازه ميدهد که فليت بدون ذخيره شدن در بافرها،
از خطلولهي مسيرياب عبور کند که موجب افزايش سرعت و حذف
مصرف توان خواندن و نوشتن بافرها خواهد شد .ساختار طرح
پيشنهادي بهگونهاي که بر اساس ترافيک شبکه حالت با بافر و
بدون بافر را انتخاب ميکند .در  ،DyCMبستههاي شبکه به دو
گروه بستههاي کنترلي و بستههاي داده تقسيم ميشوند و براي هر
گروه الگوريتم مسيريابي و سياستهاي تخصيص منابع متفاوتي
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 -حالت پر ،25زماني که کانال حاوي بسته است اما به علت ازدحام

اجرا ميشود .بستههاي کنترلي مانند نشانهها ،کوچک و با اولويت
باالتري هستند که براي آنها بهطور پيشفرض مسير بدون بافر بر
اساس مسير ميانبر تعريف ميشود .بستههاي داده معموالً بزرگتر
هستند و نسبت به بستههاي کنترلي اولويت باالتري دارند .بهطور
پيشفرض براي اين نوع بستهها مسير بافردار در نظر گرفته
ميشود اما در شرايط ترافيکي مختلف ،ميتوان بستههاي داده را
نيز از مسير بدون بافر (ميانبر) منتقل نمود.

براي مدت زماني ،انتقال داده انجام نميشود.
 حالت بيکار ،26زماني که کانال مجازي براي مدت زماني ،هيچبسته ورودي ندارد .در اين حالت ولتاژ منبع تغذيه کانال
مجازي قطع ميشود و کانال خاموش ميشود.
اساس واحد کنترل  ،DyCMتعدادي ماشين حالت 27است که
داوري هر درگاه ،مديريت مصرف توان و کنترل ازدحام را به
صورت پويا انجام ميدهند .ساختار کلي ماشين حالت هر درگاه
ورودي ،در شکل  4نشان داده شده است .به طور پيشفرض ،براي
شروع کار ،دو کانال مجازي فعال براي هر درگاه ورودي در نظر
گرفته ميشود و شش کانال ديگر خاموش هستند .بهمحض
دريافت اولين بسته ورودي ،درگاه در حالت ترافيک سبک قرار
مي گيرد و تا زماني که بيش از دو کانال مجازي نياز نشود ،در
همين حالت مي ماند .اگر براي مدت زماني ،اين دو کانال بيکار
باشند ،درگاه به حالت خاموش ميرود .هنگاميکه براي مدتي هر
دو کانال مجازي پر باشند و به علت ازدحام انتقال داده صورت
نگيرد ،درگاه به حالت ترافيک متوسط ميرود .در اين حالت چهار
کانال مجازي فعال هستند .بر اساس ترافيک شبکه ،درگاه ميتواند
در همين حالت بماند و يا به حالت ترافيک سبک برود .همچنين،
اگر ازدحام زياد باشد ،درگاه با روشن کردن چهار کانال مجازي
ديگر به حالت ترافيک سنگين ميرود.

بر اساس الگوريتم کنترل ازدحام طرح پيشنهادي ،هر درگاه يک
شمارنده براي شمارش تعداد بستههاي ورودي و تعيين سطح
ازدحام دارد .وقتي اين شمارنده با ورود يک فليت يک شود (به اين
معني که بسته فعلي ،اولين ورودي آن درگاه است و يا اينکه
بستههاي پيش از آن ،قبالً پردازش شده باشند) ،بسته از مسير
ميانبر (بدون طي مراحل خطلوله و بافر شدن) ارسال ميشود .اين
راهکار ،به منظور کاهش تأخير و معطّلي در مسيرياب و در نتيجه،
کاهش مصرف توان و ازدحام است .بستهها در بار صفر و نرخ
تزريق پايين اين شرايط را دارند .مسير ميانبر بر اساس روش ارائه
شده در مرجع ] [33طراحي شده است به طوري که بر اساس نياز
يک يا دو مرحله خطلوله اجرا نميشود.
در معماري  ،DyCMکانالهاي مجازي بر اساس ترافيک شبکه سه
حالت مختلف ميتوانند داشته باشند:
 حالت فعال ،24زماني که کانال حاوي بسته است و انتقال داده ومسيريابي انجام ميشود.
فليت ورودي

 -همه شمارندهها صفر میشوند.

شروع

 دو کانال مجازی در حالت فعال و شش کانالباقیمانده خاموش میشود.
 نشانه کنترل ازدحام = 00اگر براي يک بازه زماني
مشخص هيچ ورودي به
درگاه وارد نشود.

 -نشانه کنترل ازدحام = 00

بسته
ورودي

خاموش

 -نشانه فعالیت درگاه= صفر

دو کانال مجازي پر

ترافیک سبک

 -نشانه کنترل ازدحام = 01

 -نشانه کنترل ازدحام = 10

ترافیک متوسط

 -فقط دو کانال مجازی در حالت فعال قرار دارد.

 -فقط چهار کانال مجازی در حالت فعال قرار دارد.

 -کانالهای باقیمانده خاموش هستند.

 -کانالهای باقیمانده خاموش هستند.

دو کانال
مجازي بيکار

دو کانال مجازي فعال

قرض گرفتن ازکانالهای

دو کانال مجازي بيکار

حداقل يک کانال
مجازي بيکار

بیکار مجاور

چهار کانال
مجازي پر

چهار کانال مجازي فعال

 -نشانه کنترل ازدحام = 11

ترافیک سنگین

 -همهی کانالهای مجازی در حالت فعال قرار دارند.

 همهی کانالهای مجازی خاموش میشوند.اگر براي يک بازه زماني
مشخص ،هر هشت کانال
مجازي پر باشند.

هشت کانال مجازي فعال

شکل  : 4ماشین حالت واحد کنترل درگاه ورودی در روش پیشنهادی )(DyCM
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(زماني که فقط يک بسته در شبکه وجود دارد) در نظر گرفته شده
است .به عنوان مثال ،در حالت خاموش در شکل  ،4همه کانالهاي
مجازي يک درگاه قطع هستند و نشانهي فعاليت درگاه صفر است.
اگر براي دوازده دوره زماني ،اين نشانه غيرفعال بماند ،اين درگاه
ورودي خاموش ميشود تا زماني که يک فليت به آن برسد .در
معماري  ،DyCMعالوه بر واحد کنترل قابل بازپيکربندي ،سوئيچ
تقاطعي هم قابليت بازپيکربندي دارد .اين نوع ساختار سوئيچ اجازه
ميدهد به طور همزمان ،بيش از يک گره در هر سطر يا ستون
بتوانند وصل شوند.

در حالت خاموش ،همه کانالهاي مجازي يک درگاه قطع هستند و
نشانهي فعاليت 28درگاه صفر است .اگر براي مدت زماني اين نشانه
غيرفعال باشد ،درگاه ورودي خاموش ميشود و منتظر يک بسته
ورودي مي ماند .يک درگاه خروجي ،نيز اگر براي مدت زماني
استفاده نشود ،خاموش ميشود .در صورتي که همه درگاههاي يک
مسيرياب براي مدتي خاموش باشند ،کل مسيرياب قطع ميشود.
هر مسيرياب وضعيت خود را با نشانهي مسيرياب 29و وضعيت هر
درگاه را با نشانهي فعاليت و نشانهي ازدحام 30به مسيريابهاي
مجاور اطالع ميدهد .يکي از روشهاي کارآمد در کاهش تأخير
خطلوله و افزايش سرعت کل شبکه ،پيشبيني مسيريابي 31است
] .[33,40در اين روش ،هر مسيرياب بر اساس اطالعات مربوط به
ميزان بار و ازدحام درگاههاي خروجي ،مسير(هاي) بعدي هر بسته
را از پيش مشخص ميکند .هر مسيرياب بهترين درگاه خروجي
خود را بر اساس ميزان ازدحام آن مشخص ميکند و به اطالع
مسيريابهاي مجاور خود ميرساند .اين راهکار که ميتواند بر
اساس اطالعات محلي هر مسيرياب و يا اطالعات ازدحام
مسيريابهاي همسايه باشد ،تأثير زيادي در کاهش معطّلي بستهها
در مسيرياب و جلوگيري از بروز ازدحام دارد.

 -4ارزیابی کارآیی DyCM

در اين بخش ،کارآيي طرح پيشنهادي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
براي شبيهسازي  DyCMاز شبيهساز شبکه روي تراشه Noxim
] [11و از شبيهساز مصرف توان  [43] Orionاستفاده شده است.
براي ارزيابي معماري پيشنهادي ،ابتدا کارآيي آن از جنبههاي
مختلف با مقايسه با مسيرياب پايه ،تجزيه و تحليل ميشود .سپس،
کارآيي  DyCMبا دو مسيرياب مرتبط اخير ] [3,4مقايسه مي-
گردد.

همانطور که شکل  4نشان ميدهد ،در صورتي که يک درگاه
هشت کانال مجازي پر داشته باشد (ازدحام زياد) ،واحد کنترل اين
امکان را فراهم ميکند که از درگاههاي مجاورش کانال مجازي
قرض بگيرد .البته ،اين حالت بهندرت پيش ميآيد؛ اما اعمال اين
راهکار ،موجب افزايش بهرهوري مسيرياب و نيز کاهش تعداد
بستههاي ازدسترفته ميشود .در توصيف روش پيشنهادي ،کانال-
هاي مجازي هر درگاه به صورت يک ليستپيوندي تعريف شدهاند.
بر اساس شرايط ازدحام ،هر کانال مجازي که به درگاه اضافه مي-
شود ،يک عنصر به صورت پويا به ليست اضافه ميشود و هر گاه
کانالي غيرفعال شود از ليستپيوندي حذف ميشود .براي اضافه
کردن و کم کردن کانال مجازي در شبيهساز يک دوره زماني 32در
نظر گرفته شده است که به طور همپوشان با ديگر عمليات
مسيرياب انجام ميشود .عالوه بر اين ،در شبيهسازي روش
پيشنهادي ،هر درگاه حداکثر هشت کانال مجازي ميتواند داشته
باشد ،اما در صورت بروز ازدحام بسيار باال ،يک عنصر ديگر مي-
تواند ليستپيوندي اضافه شود ،به شرط اينکه يکي از درگاههاي
مجاورش کمتر از هشت کانال استفاده کرده باشد تا امکان قرض از
آن وجود داشته باشد.

 -1-4تجزیه و تحلیل کارآیی DyCM

مسيرياب پايه مورد مقايسه ،غيرقابل بازپيکربندي ،شامل چهار
مرحله خطلوله و واحد مديريت ساده ميباشد .در اين مسيرياب،
هر درگاه به طور ثابت هشت کانال مجازي دارد و مسير ميانبر
فقط براي بستههاي کنترلي است .طرح پيشنهادي ،DyCM ،از
جنبههاي مختلف قابل بازپيکربندي است و داراي سه مرحله خط-
لوله با واحد مديريت نسبتاً پيچيده ميباشد .در  DyCMتخصيص
کانال مجازي به صورت پويا و غيريکنواخت از يک تا هشت بر
اساس نياز برنامه کاربردي است .عالوه بر اين ،انتخاب مسير ميانبر
هم براي بستههاي کنترلي و هم براي بستههاي داده فراهم است.
برخالف مسيرياب پايه DyCM ،مسيريابها و کانالهاي مجازي را
به طور پويا بر اساس ترافيک شبکه ،خاموش و روشن ميکند ،تا
مصرف توان کاهش يابد؛ در حالي که در مسيرياب پايه مانند
بسياري از مسيريابهاي مطرحشده در پژوهشهاي مرتبط،
سياست خاموش کردن بخشهاي غيرفعال ،بهطور ايستا فقط در
شروع کار شبکه روي تراشه اعمال ميشود.
جدول  1پارامترهاي شبيهسازي براي ارزيابي  DyCMو نيز
مقايسه آن با مسيرياب پايه را نشان ميدهد .در جدول  ،2تأخير و
در جدول  ،3بهرهوري  DyCMدر حالت اشباع با توجه به الگوهاي
ترافيکي مختلف نشان داده شده است .جدول  2نشان ميدهد که

در روش پيشنهادي ،بازههاي زماني مذکور براي انتظار در ماشين
حالت ،به سختافزار و فرکانس کاري مدار حاصل بستگي دارد و
در حالت پيشفرض چهار برابر تأخير مسيرياب در بار کاري صفر33
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8 VCs

1

0.4

0.2

شکل  :5تأثیر افزایش نرخ تزریق بر تأخیر در DyCM

مقدار

توپولوژي

0.8

0.6

0.5

0.3

0

نرخ تزریق (فلیت بر سیکل بر هسته)

جدول  :1پارامترهای ارزیابی کارآیی DyCM

پارامتر

0.9

0.7

2 VCs

متوسط تاخیر فلیت (سیکل)

افزايش تعداد کانالهاي مجازي ،تأثير بهسزايي در کاهش تعداد
سيکلهاي تأخير دارد .اما همانطور که اعداد نشان ميدهند
هشت کانال مجازي نسبت به چهار کانال مجازي بهبود قابل
توجهي در تأخير ارائه نميدهد .در جدول  3نيز ،همانطور که
انتظار ميرفت با افزايش کانال مجازي بهرهوري بيشتر ميشود .اما
بين استفاده از چهار و هشت کانال مجازي تفاوت چشمگيري در
بهرهوري وجود ندارد.

4 VCs

1 VC

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

مش 16×16

تکنولوژي

2 VCs

 32نانومتر

0.02

اندازهي بسته

 256بيت ( 4فليت  64بيتي)

فرکانس ساعت

 1گيگاهرتز

0.015

 20000سيکل

0.01

خزشي )(Wormhole

0.005

تعداد سيکل اجرا
راهگزيني
الگوهاي ترافيک
ساختگي

يکنواخت ) ،(Uniformترانهاده ) ،(Transposeپروانهاي

0
0.35

) ،(Butterflyترکيبي ) (Shuffleو معکوسي )(Bit-reversal

0.3

0.20

0.25

0.10

0.15

0.05

متوسط بهره وری (بسته بر سیکل)

روش مسيريابي

XY

8 VCs

4 VCs

1 VC

0.025

0

نرخ تزریق
شکل  :6تأثیر افزایش نرخ تزریق بر بهرهوری در DyCM

جدول  :2تأخیر انتشاری  DyCMدر حالت اشباع (نسبت به تأخیر
یک کانال مجازی)
تعداد کانال

ترکیبی

پروانهای

معکوسی

1

1

1

1

1

0.8

دو

0/98

0/99

0/87

0/97

0/997

0.6

چهار

0/94

0/9

0/86

0/94

0/93

0.4

هشت

0/935

0/88

0/85

0/94

0/926

0.2

يک

1.2
1

مصرف توان نرمال شده

مجازی فعال

یکنواخت ترانهاده

DyCM

Baseline

0
8

4

2

1

تعداد کانالهای مجازی فعال

جدول  :3بهرهوري  DyCMدر حالت اشباع
تعداد کانال

ترکیبی

پروانهای

معکوسی

يک

0/47

0/38

0/32

0/5

0/3

دو

0/49

0/43

0/46

0/54

0/31

چهار

0/55

0/52

0/48

0/55

0/52

هشت

0/55

0/55

0/49

0/55

0/53

مجازی فعال

یکنواخت ترانهاده

شکل  :7مصرف توان نرمال شده

شکل  7مصرف توان  DyCMرا با تعداد متغير کانال مجازي فعال
را در مقايسه با مسيرياب پايه با تعداد ثابت کانال مجازي (هشت
کانال مجازي) به صورت نرمالشده نشان ميدهد .يک مسيرياب
پايه با داشتن هشت کانال مجازي در هر درگاه حدود 25/2
ميکرووات مصرف توان دارد .در  DyCMتعداد کانالهاي مجازي
فعال هر درگاه بين يک تا هشت متغير است که اين امر بر ميزان
مصرف توان تأثير ميگذارد .کانالهاي مجازي استفادهنشده در
حالت خاموش قرار ميگيرند تا مصرف توان مسيرياب و در نتيجه،
مصرف توان کل شبکه روي تراشه کاهش يابد .دليل آن تخصيص
تعداد متغير مجازي و همچنين قطع منبع تغذيه بهصورت پويا بر
اساس ترافيک لحظهاي شبکه در  DyCMاست .همانطور که
شکل نشان ميدهد ،پيچيدگي واحد کنترل مسيرياب پيشنهادي

شکلهاي  5و  6تأثير افزايش نرخ تزريق را بر تأخير و بهرهوري
 DyCMبراي الگوي ترافيکي يکنواخت را نشان ميدهند .با افزايش
نرخ تزريق و ترافيک شبکه تأخير زياد ميشود و با افزايش تعداد
کانالهاي مجازي تأخير کم ميشود.
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جدول  :4پارامترهای شبیهسازی معماری [3] Straight-priority

باعث ميشود که  DyCMبا هشت کانال مجازي از مسيرياب پايه
توان بيشتري مصرف کند.

پارامتر

شکل  8کارآيي  DyCMرا از جنبههاي مختلف با مسيرياب پايه
که به صورت ايستا و غير قابل بازپيکربندي کار ميکند ،مقايسه
ميکند .همانطور که نمودار نشان ميدهد ،روش بهکاربرده شده
در مديريت کانالهاي مجازي در  ،DyCMمصرف توان کل شبکه
را حدود  %46/5کاهش ميدهد .اين راهکار موجب کاهش تأخير و
افزايش بهرهوري شبکه هم ميشود و البته مساحت شبکه را حدود
 11%افزايش ميدهد که در مقابل کاهش چشمگير مصرف توان،
قابل چشمپوشي است.
DyCM

مقدار

تکنولوژي

 45نانومتر

توپولوژي

مش
8×8 ،16×16

تعداد گرهها

( XYقطعي)  ،تطبيقي

الگوريتم مسيريابي

5

تعداد درگاه مسيرياب
ولتاژ کاري

يک ولت

اندازهي فليت

 128بيت
 20000سيکل

تعداد سيکل اجرا

پروانهاي

الگوي ترافيکي

يک ميليمتر

طول پيوند
Straight-priority 16x16
DyCM 16x16

Baseline

50

1

40

0.9
30

0.8
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0.7
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0.6

0.5

مساحت

متوسط بهره وري

متوسط تأخير

متوسط تاخیر فلیت (سیکل)

1.1

Straight-priority 8x8
DyCM 8x8

0
0.015

متوسط مصرف توان

0.01

0.009

0.008

0.007

0.006

0.005

0

نرخ تزریق

شکل  :8کارآیی  DyCMدر یک شبکه 16×16

شکل  :9متوسط تأخیر برای مسیریابی قطعی

همانطور که شکلهاي  9و  10نشان ميدهند شبکه روي تراشه
بر اساس  DyCMتأخير کمتري بهويژه براي تعداد بيشتر هسته
دارد .از سوي ديگر ،بهکارگيري الگوريتم مسيريابي تطبيقي موجب
کاهش تأخير به ميزان قابل مالحظهاي ميشود.

 -2-4مقایسه کارآیی  DyCMبا معماریهای مشابه

Straight-priority 16x16
DyCM 16x16

Straight-priority 8x8
DyCM 8x8
50

40
30
20
10
0

 -1-2-4مقایسه کارآیی  DyCMبا Straight-priority

در ] [3معماري يک مسيرياب براي واحد داوري مبتني بر اولويت
درخواستها ارائه شده است .اين مسيرياب که Straight-priority
ناميده ميشود ،بر اساس مسير ميانبر عمل ميکند که عالوه بر
کاهش تأخير انتشاري و ازدحام ،موجب کاهش مصرف توان نيز
ميشود .پارامترهاي مورد ارزيابي در ] [3در جدول  4نشان داده
شده است .براي ارزيابي  DyCMو مقايسهي آن با مسيرياب
 ،Straight-priorityساختار شبيهساز را براي مسيريابهاي پايه و
 DyCMبر اساس جدول  4تنظيم کرديم که نتايج در شکلهاي 9
تا  11نشان داده شده است.

متوسط تاخیر فلیت (سیکل)

در اين بخش ،کارآيي  DyCMبا دو مسيرياب
] [3و  [4] RoB-Routerمقايسه ميشود .با توجه به اينکه
پارامترهاي شبيه سازي دو مسيرياب مذکور با هم تفاوت دارند ،ما،
طرح پيشنهادي ) (DyCMرا با هريک از مجموعه پارامترهاي
شبيهسازي مقالههاي ] [3و ] [4به طور مجزا ،شبيهسازي نموده-
ايم .نتايج حاصل از شبيهسازيها ،با نتايج ارائه شده از مسيرياب-
هاي  Straight-priorityو  RoB-Routerمورد مقايسه قرار گرفتند.
در ادامه ،به جزئيات مقايسهها ميپردازيم.
Straight-priority

نرخ تزریق

شکل  :10متوسط تأخیر برای مسیریابی تطبیقی

شکل  11مصرف توان و بهرهوري نرمال شده  DyCMبراي 256
هسته را در مقايسه با مسيرياب  Straight-priorityو مسيرياب پايه
نشان ميدهد .همانطور که نمودار نشان ميدهد مصرف توان
 DyCMاز دو مسيرياب ديگر کمتر است در حالي که بهرهوري
بيشتري ارائه ميدهد.
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DyCM

Straight-priority

DyCM

Baseline

TS-Router

ROB-Router

80

1.2

متوسط تاخیر بسته (سیکل)

1

60

0.8
40

0.6

20

0.4
0.2

0
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55

0

بهره وري

مصرف توان

0

نرخ تزریق

شکل  :11مصرف توان و بهرهوری نرمال شده برای  256هسته

شکل  :12متوسط تأخیر برای الگوی ترافیکی یکنواخت

 -2-2-4مقایسه کارآیی  DyCMبا ROB-Router

DyCM

TS-Router

ROB-Router

45

35

25

15
0.2

0.12 0.14 0.16 0.18

0.1

0.02 0.04 0.06 0.08

0

نرخ تزریق

شکل  :13متوسط تأخیر برای الگوی ترافیکی معکوسی
DyCM

ROB-Router

)TS-Router (Baseline

100

مقدار

80

تکنولوژي

 22نانومتر

60

توپولوژي و تعداد گرهها

مش 8×8

40

DOR: Dimention-Order Routing

20

الگوريتم مسيريابي
تعداد درگاه مسيرياب
ولتاژ کاري
اندازهي بسته
اندازهي بافر هر درگاه
تأخير کانال
پهناي باند پيوند
فرکانس ساعت
تعداد سيکل اجرا
الگوي ترافيکي ساختگي
الگوي ترافيکي واقعي

متوسط تأخیر بسته (سیکل)

120

جدول  :5پارامترهای شبیهسازی معماری [4] RoB-Router
پارامتر

متوسط تاخیر بسته (سیکل)

بهعنوان يک ارزيابي ديگر DyCM ،با  [4] RoB-Routerمقايسه
شده است .مسيرياب طرح شده در ]( [4معماري  ) RoB-Routerاز
روش جابجايي بافرها 34براي تسريع عمليات تخصيص سوئيچ
استفاده ميکند و نيز زمانبندي و مديريت تخصيص کانالهاي
مجازي را به صورت پويا بر اساس بافرهاي ارتجاعي [6] 35انجام
ميدهد .بهمنظور ارزيابي معماري  ،DyCMمحيط شبيهسازي را
طبق پارامترهاي شبيهسازي مقاله ] [4پيکربندي کرديم (جدول
 )5و نتايج بهدستآمده را با نتايج  ROB-Routerو مسيرياب پايه-
ي مقاله ] ،[4که  TS-Routerناميده ميشود ،مقايسه نموديم.

5
يک ولت
 256بيت ( 4فليت  64بيتي)
يک کيلو بايت

شکل  :14متوسط تأخیر برای الگوهای ترافیکی واقعی

 64بيت

شکل  15مصرف توان و مساحت  DyCMرا با نتايج
و ( TS-Routerمسيرياب پايهي مقاله ] )[4مقايسه ميکند .مصرف
توان  DyCMاز هر دو طرح ديگر بسيار کمتر است و البته مساحت
روش پيشنهادي به مقدار بسيار کمي بيشتر از دو مسيرياب ديگر
است.

يک سيکل

ROB-Router

 1گيگاهرتز
 20000سيکل
يکنواخت و معکوسي
برنامههاي کاربردي بسته محک PARSEC

شکلهاي  12و  13متوسط تأخير را براي الگوهاي ترافيکي
يکنواخت و معکوسي نشان ميدهد .همانطور که نمودارها نشان
ميدهند DyCM ،سريعتر از دو مسيرياب ديگر است .شکل 14
رفتار  DyCMرا براي الگوهاي ترافيکي واقعي برگرفته از هفت
برنامه کاربردي بسته محک  PARSEC36نشان ميدهد .همانطور
که در نمودار مشخص است براي الگوهاي ترافيکي واقعي نيز
 DyCMنسبت به  ROB-Routerو  TS-Routerسريعتر است.

DyCM

ROB-Router

)TS-Router (Baseline
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6

مساحت

مصرف توان

شکل  :15مصرف توان و مساحت نرمال شده
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باال DyCM ،به ميزان کم تأخير بيشتري دارد .دليل آن سربار

 -3-4نتایج پیادهسازی سختافزاری (شبیهسازی و سنتز)

زماني است که واحد کنترل روش پيشنهادي در تخصيص کانال

در اين بخش ،نتايج شبيهسازي و سنتز روش پيشنهادي در
مقايسه با مسيرياب پايه که در محيط

مجازي مورد نياز براي مديريت ازدحام و مديريت مصرف توان

[46] CONNECT37

صرف ميکند.

تنظيم شده است ،ارائه مي شود .طرح پيشنهادي با زبان توصيف
سختافزار  Verilogدر سطح زبان انتقال ثبات  RTLو رفتاري

)DyCM (1VC
)DyCM (4VCs

در محيط  ISE Xilinxو ابزار تحليل مصرف توان

14
12

XPower

10
8

 Xilinxارائه شده است .پارامترهاي اين ارزيابي در جدول  6ارائه

6
4

شده است.

2
0

جدول  :6پارامترهای شبیهسازی و سنتز

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.1

0.2

متوسط تاخیر بسته (سیکل)

توصيف شده است و نتايج شبيهسازي در محيط  Noximو سنتز

)CONNECT (1VC
)CONNECT (4VCs

0

نرخ تزریق (فلیت بر سیکل بر گره)

پارامتر

مقدار

اندازه هر بافر درگاه ورودي

 4فليت

اندازه فليت

 32و  128بيت

راهکار داوري

نوبتي چرخشي

تأخير Credit

يک سيکل

تراشه قابل پيکربندي

Xilinx Virtex-6 LX760 FPGA
)(xc6vlx760, speed grade -2

شکل  :16متوسط تأخیر برای الگوی ترافیکی یکنواخت برای مش 4×4

در جدول  ،7نتايج مقايسه بهرهوري ،فرکانس کاري و مصرف توان

در جدول  ،8مساحت مسيرياب  DyCMبا مسيرياب
براي فليتهاي  32و  128بيتي بر حسب تعداد جدولهاي
جستجو 38مقايسه شده است .همانطور که انتظار ميرفت مساحت
 DyCMبه دليل واحد کنترل پيچيدهتر و مدار کنترل مصرف توان،
از مساحت  CONNECTبيشتر است.

 DyCMو  CONNECTبراي يک و چهار کانال مجازي ارائه شده

جدول  :8ارزیابی مساحت با درنظر گرفتن تعداد جدولهای جستجوی

است .نتايج نشان ميدهد که روش  DyCMبا استفاده از چهار

مورد نیاز یک مسیریاب با پنج درگاه و چهار کانال مجازی

CONNECT

کانال مجازي به صورت پويا بهرهوري را افزايش ميدهد که اين
موضوع بيانگر تعداد بيشتر بستههاي دريافتي توسط گرههاي
مقصد و کنترل کارآمد ازدحام ميباشد.

فليتهاي  32بيتي

فليتهاي  128بيتي

CONNECT

1630

3100

DyCM

1710

3280

جدول  :7نتایج مقایسه بهرهوری ،فرکانس کاری و مصرف توان

 -5نتیجهگیری

یک مسیریاب با پنج درگاه

در اين مقاله ،روشي براي کنترل ازدحام و برقراري توازن بهصورت
پويا در شبکه روي تراشه قابل بازپيکربندي در راستاي کاهش
مصرف توان و افزايش کارآيي ارائه شده است .روش پيشنهادي،
 ،DyCMميتواند تعداد مطلوب کانالهاي مجازي را با در نظر
گرفتن ترافيک لحظهاي شبکه ،به درگاهها اختصاص دهد و با
مديريت خاموش و روشن کردن کانالهاي مجازي ،درگاهها و
مسيريابها به صورت پويا ،مصرف توان شبکه را به ميزان قابل
توجهي کاهش دهد .عالوه بر اين ،بهرهوري و سرعت شبکه را باال
ببرد .سربار روش پيشنهادي ،افزايش قابل چشمپوشي مساحت
است که به دليل پيچيده شدن واحد کنترل مسيرياب پيشنهادي
ميباشد .ارزيابيها نشان ميدهند که  DyCMکارآيي باالتري
نسبت به معماريهاي مشابه از نظر مصرف توان ،سرعت و بهره-
وري ارائه ميدهد.

بهرهوری

فرکانس کاری مصرف توان

(فلیت بر سیکل)

(مگاهرتز)

(میلیوات)

CONNECT 1 VC

0/57

152

6/4

DyCM 1 VC

0/55

153

6/12

CONNECT 4 VCs

0/63

125

6/68

DyCM 4 VCs

0/78

121

6/52

شکل  16مقايسه متوسط تأخير  DyCMبا شبکه روي تراشه
 CONNECTبراي  16گره در الگوي ترافيکي يکنواخت را نشان
ميدهد .اين ارزيابي ،يکبار با فعال کردن يک کانال مجازي و بار
ديگر با چهار کانال مجازي فعال انجام شده است .همانطور که
شکل نشان ميدهد ،با يک کانال مجازي DyCM ،سريعتر از
 CONNECTاست ،اما با وجود چهار کانال مجازي در نرخ تزريق
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