ژپوهشي رايانش رنم و فن آوري اطالعات-مجله علمي
3939-1006 :شاپا

1936  بهار سال،1  شماره،6 جلد

معماری تحملپذیر اشکال برای مسیریابهای شبکه روی تراشه سهبعدی
* مهدی مدرسی،سید حسین سید آقایی رضایی
 تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه معماری کامپیوتر
{s.hseyyedaghaei,modarressi}@ut.ac.ir

193۱  دی9 : تاریخ پذیرش193۱  شهریور33 : تاریخ بازنگری193۱  شهریور33 :تاریخ دریافت
.۱10  شماره، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، امیرآباد، تهران، مهدی مدرسی:* نشانی نویسنده مسئول
 اگرچه تراشههای سهبعدی یک راهحل امید بخش برای مقابله با مشککت ناشکی از مقکایسپکذیری در سکح مکدارا ممعمکح مبسکو-چکیده
 آسیبپذیری تراشههای سهبعدی در مقابل خحاهای دائمی و یا معنکاو را بیشکعر،میگردند اما دمای باالی این تراشهها به دلیل افزایش چگالی توان
) در مدارا ممعمح سهبعدی افق جدیدی را برای طراحی شبکههای روی تراشکهTSV(  از طرف دیگر اسعفاده از اتصالهای سریح عمودی.کرده است
 در این مقاله با به کارگیری اتصالهای سریح عمودی یک معماری با قابلیت تبملپذیر اشکال برای شکبکههکای روی تراشکه سکهبعکدی.باز کرده است
 با اسعفاده از اتصال (یا کراسبار) بیکار مسیریا های باال و پایین،) خرابیهای دائمی و معناو اتصال (یا کراسبار، در این معماری.معرفی خواهیم کرد
 نعایج نشان می دهد که معماری پیشنهادی نسبت به دیگر معماری های ارائه شده کارآیی بیشعری داشعه و قابلیت اطمینان شکبکه را.دور زده میشوند
. درصد افزایش میدهد9۱ به طور معوسط تا
. به اشعراک گذاری منابح، تبملپذیر خرابی، شبکه روی تراشه سهبعدی:واژههای کلیدی
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Abstract- Emerging 3D technology partitions a larger die into smaller parts and then stacks them in a 3D fashion. This technology can
lead to a paradigm shift in on-chip communication design providing higher orders of bandwidth and lower latency. However, due to the
aggressively scaled transistors in modern technology nodes, the reliability issue has become into a major concern. In this paper,we
leverage these ultra-low-latency vertical links to design a fault-tolerant 3D NoC architecture. In this architecture, permanent and
intermittent defects on links and crossbars are bypassed by borrowing the idle bandwidth from vertically adjacent links and crossbars.
Evaluation results under synthetic and realistic workloads show that the proposed fault-tolerance mechanism offers higher reliability and
lower performance loss, when compared with state-of-the-art fault-tolerant 3D NoC designs.
Keywords- Fault-Tolerant, Resource Sharing, 3-D NoCs.
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کانال ممازی یک درخواست به داور کانال ممازی درگکاه خروجکی
– درگاه خروجی انعخا شکده در مرحلکه  – RCارسکال مکیکنکد
( .)VAدر صورتی که فلیت بعواند کانال ممازی را به دست آورد در
گام بعدی باید برای عبور از روی کراسبار درخواست دهد ( .)SAدر
گام آخر بعد از اینکه تمام مراحل گفعه شده با موفقیت پشکت سکر
گذاشعه شود ،برای رسیدن به مسیریا بعدی باید مرحله عبکور از
کراسکبار ( )STو عبکور از اتصککال را نیکز پشککت سکر بگککذارد (.)LT
فلیتهای بدنه مانند فلیت سرآیند باید از خطلوله مسیریا عبکور
کنند با این تفاو که فلیتهای بدنکه از مراحکل  RCو  VAعبکور
نمیکنند .در نهایت با عبور آخرین فلیت دُم تمام منابعی که بکرای
عبور بسعه رزرو شدهاند آزاد میگردد.

 -1مقدمه
با پیشرفت فناوری سکاخت مکدارهای ممعمکح سیسکعمهکای روی
تراشه ( )SoCsو در نعیمه کوچکک شکدن ابعکاد ترانزیسکعور ،یکک
تراشککه قابلی کت دربرگککرفعن تعککداد بسککیار زی کادی از هسککعههککای
مباسباتی را دارد [ .]1این قابلیت از یک سو به طراح سکختافکزار
یتوانکد سیسکعمی بکا قابلیکت بیشکعری
یدهد و م 
قدر بیشعری م 
عرضه کند و از سوی دیگر احعمال رخداد خحکا در سیسکعم را بکه
بپکذیری ترانزیسکعور ،افکزایش
دلیل افزایش تراکم منابح و نیز آسی 
میدهد .از این رو یک سیسعم روی تراشه عتوه بکر ککارآیی بکاال و
مساحت و توان بهینه باید بعواند در برابر انواع خحاهایی که ممککن
است در هر قسمعی از تراشه رخ دهد مقاوم باشد .از طرف دیگر بکا
افزایش تعداد هسعههای هر تراشکه ،شکبکههکای میکانارتبکاطی از
سعمها برخوردار میشوند ،به طکوری ککه
ژهای در این سی 
جایگاه وی 
سعی بر این است تا این شبکه کارآ و مقیاس پکذیر طراحکی شکود
شبکههای میان ارتباطی موجود ،شبکههای روی تراشه

[ .]3از بین
از کککارآیی و مقیککاسپککذیری بککاالتری بککه واسککحهی اسککعفاده از
مسیریا های توزیح شده برخوردار هسعند [ .]9در هر سیسکعمی
یشود
قسمتهای آن مبسو م 

ممرای ارتباطی یکی از مهمعرین
به طوری که اگر خحایی در آن رخ دهد ارتباط اعضای آن سیسکعم
یتوانند بکا هکم تبکادل اطتعکا داشکعه باشکند و
مخعل شده و نم 
ممکن است کل سیسعم از کار بیافعد .شبکه روی تراشه نیز یکی از
حساسترین قسمعهای تراشه است بهطکوری ککه اگکر حعکی یکک

ترانزیسعور در ساخعار آن خرا شکود ممککن اسکت ککل سیسکعم
خرا شود [ .]۱از این رو توانایی تبمل اشکال در شبکههای روی
تراشه از اهمیت و جذابیت خاصی برخوردار است.

 -2-2معماری مسیریاب تحملپذیر خرابی

بسیاری از تبقیقا گذشعه [ ]11-13به ارائه یک روش مسیریابی
با قابلیت تبملپذیر اشکال پرداخعهاند .این روشها برای جلوگیری
از بنبست و سکرگردانی پیییکدگی زیکادی را بکه روش مسکیریابی
تبمیل میکنند .در این بخش نشان خواهیم داد چگونکه معمکاری
ارائه شده از این پیییدگیها جلوگیری میکند.
در شکل 1ایده اصلی به اشعراک گذاری اتصاال نشکان داده شکده
است .در این سناریو ،اتصال خرا بین گرههکای  1و  3بکه کمکک
اتصال الیه باالیی (اتصال بین گرههای  11و  )13به صور پویکا و
در زمان کار شبکه جایگزین میگردد .بهعنوان نمونکه ،در صکورتی
که یک فلیت بخواهد از گره  1به گکره  3بکرود ابعکدا از  TSVبکین
گره  1و  ،11در گام بعدی از اتصال بین گره  11و  13و در آخر از
 13 TSVبه  3اسعفاده میکند و در نهایت به کانال ممازی ککه در

 -2معماری پیشنهادی

مرحله  VAدر گره  3برای آن در نظر گرفعکه شکده ،وارد مکیشکود

در این بخش معماری پیشنهادی جهت افزودن قابلیت تبملپکذیر
اشکال بکه شکبکهی روی تراشکه سکهبعکدی را مکورد بررسکی قکرار
خواهیم داد.

(در شکل 1این سناریو با رنگ آبی نشان داده شده است).
در معماری پیشنهادی تنها واحدی که از اتصکال دارای خحکا آگکاه
است داور کراسبار است .در واقح به این ترتیب از پیییدگی مرحله

 -1-2معماری مسیریاب پایه با راهگزینی خزشی

مسیریابی کاسعه شکده اسکت؛ بنکابراین در روش پیشکنهادی تمکام

در یک مسیریا بر پایه راهگزینی خزشی ،بسعه برای عبور از یکک
مسیریا باید از چند مرحله خط لوله مسیریا عبور کنکد .فیلکت
سرآیند وقعی به یک درگاه ورودی از یک مسیریا وارد مکیشکود،
ابعدا در میانگیر درگاه ورودی نوشعه میشود ( .)BWدر مرحله بعد
برای مشخص شدن درگاه خروجی مناسب ،بر روی فلیکت سکرآیند
مسیریابی صور میگیرد ( .)RCدر گام بعد فلیت برای تخصکیص

مراحل خط لوله به ترتیب و پشت سرهم اجرا میشوند و تنهکا داور
کراس بار از خرابی اتصاال آگاه است .شککل 3معمکاری مسکیریا
پیشنهادی را نشان می دهد .در شکل 3واحدهای که تغییر یافعهاند
و یا اینکه اضافه شده اند به رنگ خاکسعری مشخص شدهانکد .ایکن
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شکل  - 1رفع مشکل اتصال خراب در الیه پایین به کمک اتصال سالم
الیه باال

نشان داده است برای اینکه خرابی اتصال بین گره  1و  3رفح گردد
باید از مسیریا  11و  13اسعفاده شود .روند کار در ادامه توضکی

 -3-2مکانیزم به اشتراک گذاری اتصال

داده شده است.

وقعککی کککه اتصککالی خککرا شککود ،داور درگککاه خروجککی آن اتصککال
درخواستهایی که برای آن اتصال دریافکت مکیکنکد را بکرای داور
معناظر درگاه خروجی مسیریا بکاال و پکایینش ارسکال مکیکنکد.
درواقککح داور درگککاه اتصککال خککرا کنارگذاشککعه شککده و تمککام
درخواست ها برای این درگاه مسکعقیما بکرای داور درگکاه خروجکی
مسیریا باال و پایین آن ارسال میگردد.

مسیریا  :1وقعی داور اتصال خرا یک درخواست دریافکت کنکد،
درخواست را برای داور اتصکال مسکیریا هکای بکاال و پکایین خکود
ارسال می کند .در صورتی که یکی از این داورها به این درخواسکت
پاسخ دهد فلیت به کمک تسهیم کنندههای  M2یا ( M3بکا توجکه
به اینکه کدام داور پاسخ ایکن درخواسکت را داده – داور مسکیریا

در صورتی که در مرحلکه تخصکیص ککراسبکار داور درگکاه خکرا
هرگونه اجازه ای را از داور درگاه معناظر مسیریا بکاال و یکا پکایین
آن دریافت کنکد ،یککی از فلیکتهکایی را ککه بکرای درگکاه خکرا
درخواست داده بودند را انعخا کرده و در مرحله عبور از کراسکبار
به مسیر جایگزین ارسال می کند .این مسکیر جکایگزین بکه کمکک
تسهیم کننده هکایی ککه در بخکش قبکل توضکی داده شکد فکراهم
میگردد.

باال یا پایین )-به  TSVاضافه شده ارسال میگکردد .سکیگنالهکای
کنعرلی مربوط بکه تسکهیم کننکده هکا توسکط داور اتصکال تنظکیم
میگردد.
مسیریا  :11وقعی فلیکت بکه مسکیریا  11برسکد مسکعقیما بکه
اتصال بین گرههای  11و  13ارسال میگردد .این مسیر بکه کمکک
تسهیم کنندههای  M4و  M5فراهم میگردد.

اگر داور درگاه خرا به طور همزمان دو اجازه (یککی از مسکیریا
باال و دیگری از مسیریا پایین) دریافت کنکد ،در صکورتی ککه دو
فلیت برای ارسال داشعه باشد (فلیتهکایی ککه در آن زمکان قصکد
عبور ازدرگاه خروجی خرا را داشعه باشند) ،میتواند هر دو فلیت
را بحور همزمان ارسال کند .این ارسال همزمان فلیتها به صکبت
عملکرد شبکه لحمه ای وارد نمیکنکد چراککه ایکن دو فلیکت (ککه
مسلما از دو کانال ممازی مخعلف درخواست خروج از این درگاه را
دادهاند) در کانال ممکازی معفکاوتی در گکره مقصکد قکرار خواهنکد
گرفت .قابل ذکر است که تخصیص کانال ممازی بسکعه در مرحلکه
قبل از مرحله تخصیص کراسبار صور گرفعه و بکه همکین دلیکل
مشکلی ایماد نخواهد شد .این انعقکال همزمکان نیازمنکد تغییکرا
کوچکی در واحد ورودی مسیریا است.

TSV

بین گرههای  13و  1ارسال میگردد تا به الیکه اصکلیش بکازگردد.
این مسیر نیز به کمک تسهیم کننکدههکای  M2و  M3مربکوط بکه
مسیریا  13فراهم میگردد.
مسیریا  :3در مسیریا

13
10

11

یک دسعه  TSVنیاز دارند .اتصالهای  6۱ TSVبیعکی مکیباشکند.

مسیریا  :13وقعی فلیت به این مسیریا برسد مسعقیما به

14

12

 ،3فلیت بکه کمکک تسکهیم کننکده M1

بدون اینکه در میانگیر درگاه ورودی ذخیره گردد به کانال ممکازی
اخعصاص داده شده در مرحله  VAارسال میگردد.
یکی از بزرگعرین مزیت هکای ایکن روش در کنکار عکدم پیییکدگی
الگوریعم مسیریابی این است که این روش زمانی که کراسبکار نیکز
خرا شده باشد به درسعی کار خواهد کرد.

در صورتی که داور درگاه از طرف فلیتهای رسکیده بکه مسکیریا
خودش درخواسعی را دریافت کنکد ،تمکام درخواسکتهکایی ککه از
3
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مسیریا را افزایش نداده و همان  ۱00psباقی خواهد ماند [.]۱
برای مباسبه ی تاخیر ،واحدهای مخعلف مسیریا را با اسعفاده از
ابزار  SPICEدر تکنولوژی  ۱۱nmمدل کردهایم .تاخیر اتصال
 TSVهم  1/9psدر نظر گرفعه شده است [ .]6معماری پیشنهادی
تنها روی تاخیر عبور از اتصال و داوری در مرحله تخصیص
کراسبار تاثیر میگذارد.

جانب مسیریا های دیگر دریافت میکنکد را رد ککرده و فقکط بکه
درخواسککتهککای مبل کی پاسککخ م کیدهککد .در غی کر اینصککور بککه
درخواستهایی که از جانب مسکیریا هکای بکاال و پکایین دریافکت
میگردد ،پاسخ میدهد.
ج

اگر داور درگکاه همزمکان دو درخواسکت (یککی از مسکیریا بکاال و
دیگری از مسیریا پایین) دریافت کند به صور چرخشی به ایکن
درخواستها پاسخ خواهد داد .برای راحعی ککار از ایکن بکه بعکد در
این فصل ،مسیریابی که درگاه و اتصال آن خرا باشد "مسکیریا
نزدیک" و مسیریابی ککه بکه کمکک آن اتصکال خکرا مربکوط بکه
مسیریا نزدیک رفح میگردد "مسیریا دور" نامیده میشوند.

سربار زمانی داور کراسبار :برای داور کراسبار دو حالت ممکن
است رخ دهد که هیچ یک از این حالتها تاخیر مسیر ببرانی را
تغییر نخواهند داد .این دو حالت عبارتند از:
الف) داور اتصال در صورتی که یک درخواست مبلی داشعه باشد،
درخواستهایی که از جانب مسیریا های دیگر دریافت کرده است
را در نظر نگرفعه و به درخواست مبلی پاسخ خواهد داد .در این
حالت مسلما هیچ سربار زمانی به داور اتصال اضافه نخواهد شد.

بعد از دریافت اجازه توسط مسکیریا نزدیکک از جانکب مسکیریا
دور ،داور مسیریا های نزدیک و دور ،مسیر جایگزین را بکا تنظکیم
سیگنالهای کنعرلی تسهیم کنندهها (شکل )3در مسیریا خود و
مس کیریا گککره پککایینی  ،فککراهم م کیکننککد .بککرای مثککال در داور
مسیریا  11عتوه بر تنظیم سیگنالهکای کنعرلکی مسکیریا 11
وظیفه تنظیم کردن سکیگنالهکای کنعرلکی تسکهیم کننکدههکا در
مسیریا  13را نیز به عهده دارد .مسیر مناسب در مسیریا گکره
پایین همانند یک مسیریا پایه با تنظیم سیگنال کنعرلی مربکوط
به دی مالعی پلکسر فراهم شده و بسعه بعد از رسیدن به مسیریا
مقصد در کانال ممازی مربوط به خودش قرار خواهد گرفت.

) داور اتصال خرا در صورتی که درخواسعی داشعه باشد،
درخواست را مسعقیما برای داور اتصال باال و پایین ارسال خواهد
کرد .این درخواست در مد ( 1/9psتاخیر یک اتصال  )TSVبه
داور اتصال مسیریا ِ دور خواهد رسید .درخواسعی که برای داور
مسیریا دور ارسال میگردد در مد زمان کمعری نسبت به یک
درخواست مبلی پاسخ داده میشود چرا که یک درخواست مبلی
یک داور  6به  1و یک درخواست غیر مبلی یک داور  3به  1را
تمربه خواهند کرد .نعایج بدست آمده از شبیهسازی تبت ابزار
 SPICEنشان میدهد که تاخیر یک داور  6به  193ps ،1و تاخیر
یک داور  3به  93ps ،1میباشد؛ بنابراین از زمانی که یک
درخواست برای داور مسیریا ِ دور ارسال گردد تا زمانی که اجازه
عبور از کراسبار مسیریا ِ دور را دریافت کند زمانی کمعر از ۱9ps
( )1/9ps+1/9ps+93psنیاز است؛ بنابراین در این حالت نیز سربار
زمانی به داور اتصال اضافه نخواهد شد.

داور مس کیریا نزدی کک بککرای افککزایش شککانس اسککعفاده از منککابح
مسیریا های دور (مسیریا باال و پایین) ،درخواست خود را به هر
دو مسیریا ارسال میکند (بدیهی است که ایکن امکر فقکط بکرای
مسیریا های نزدیک که در الیههای میانی قرار دارند امککان پکذیر
است) .در صورتی که هر دو داور مسکیریا هکای دور اجکازه عبکور
فلیت را صادر کنند ،داور مسیریا نزدیک از یکی از آنهکا اسکعفاده
کرده و دیگری را نادیده میگیرد.

سربار زمانی عبور از اتصال :بر اساس شبیهسازیهای انمام
شده ،مد زمانی که طول میکشد تا یک فلیت از روی کراسبار و
اتصال معمول یک میلیمعری (مرحله آخر خطلوله مسیریا ) عبور
کند 161ps ،است .این زمان در معماری پیشنهادی برای
بسعههایی که قصد عبور از اتصال بهاشعراک گذاشعه شده را داشعه
باشند ،با سربار زمانی عبور از دو  TSVو چند تسهیم کننده و یک
دیمالعیپلکسر همراه خواهد بود که در ادامه ،نبوه عبور از این
اجزا توضی داده شده است.
 عبور از تسهیم کننده  M2یا  :M3برای ارسال فلیت به TSVبین مسیریا های دور و نزدیک
 عبور از تسهیم کننده  M4یا  :M5برای عبور فلیت از رویاتصال مسیریا دور

شکل  -2معماری مسیریاب پیشنهادی تحملپذیر اشکال

 -4-2سربار زمانی معماری پیشنهادی

از آنما که یک مسیریا پایه در یک شبکه روی تراشه در
تکنولوژی  ۱۱nmبا سرعت  3GHzکار میکند باید تضمین کنیم
که تغییرا ایماد شده در معماری مسیریا  ،تاخیر مسیر ببرانی
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آخر  1600µm2میباشد .این میزان فضای اشغالی برای الیه میانی،
مساحت مسیریا را  10/6%افزایش میدهد .این سکربار هنگکامی
که فضای اشغالی توسط تسهیم کنندهها را نیز در نظر بگیکریم بکه
 1۱ %افزایش مییابد.

عبور از تسهیم کننده  M1و عبور از تسهیم کننده  M2یا
 :M3برای برگشعن فلیت به الیه اصلی و وارد شدن به
مسیریا مقصد
عبور از تسهیم کننده  M1در مسیریا مقصد :به منظور وارد
شدن فلیت به کانال ممازی تخصیص داده شده در مرحله
 VAخطلوله

 -3شبیهسازی و ارزیابی نتایج
برای ارزیابی معماری ارائکه شکده از شکبیهسکاز ]3[ Booksim2.0
اسعفاده شده است .این شبیهساز ابزاری مععبر و شناخعه شده برای
شبکه-های میانارتباطی روی تراشه است ککه بکر اسکاس مفکاهیم
ارائه شده در [ ]3طراحی شده است .این شبیهساز ،قابلیت تنظکیم
پارامعرهای مخعلفی از شبکه مانند تعیین نکوع تزریکق بسکعههکای
داده ،روش مسیریابی ،نبوه داوری برای کانال ممکازی و سکوئیچ و
بسیاری پارامعر دیگر را دارد .شبیه سازی در  Booksimبا دقکت در
حد سیکل انمام میشود .پارامعرهای شبکه شکبیهسکازی شکده در
جدول 1لیست شده است.

بنابراین عبور از کراسبار و اتصال در یک مسیریا پایه با عبور از
هفت تسهیمکننده ،دو  TSVو یک اتصال معمولی جایگزین شده
است .تاخیر عبور از یک اتصال معمولی ( )1 mmبرابر  100psو
تاخیر عبور از اجزا گفعه شده ( 33psتاخیر عبور از  TSVو
تسهیمکنندها) میباشد که در ممموع ،عبور یک فلیت در معماری
پیشنهادی (در صورتی که از اتصال بهاشعراک گذاشعه شده
اسعفاده کند) با تاخیر  310psهمراه خواهد بود .از آنما که سیکل
زمانی مدار مورد نظر  ۱00psمیباشد ،این تاخیر نیز مشکلی در
صبت عملکرد مدار بهوجود نخواهد آورد.

ترافیک نقحهی داغ .برای تولید ترافیک نقحه داغ از مدل ارائه شده
در [ ]10اسعفاده شده است .در این مدل ابعدا هکر گکره یکک عکدد
تصادفی تولید میکند اگر این عدد تصادفی از یک عدد آسکعانه،a ،
کمعر باشد بسکعه بکه گکره نقحکه داغ ارسکال خواهکد شکد در غیکر
اینصور از یک توزیح یکنواخت برای ارسکال بسکعههکا در شکبکه
اسعفاده خواهد شد.

 -5-2سربار مساحتی معماری پیشنهادی

در معماری پیشنهادی به کمکک دو دسکعه  TSVککه بکه ازای هکر
مسیریا به شبکه اضافه شده است ،توانسعهایم قابلیت تبملپکذیر
اشکال را به شبکه اضافه کنیم .با فرض  6۱بیعکی بکودن فلیکتهکا،
یک مسیریا در الیکه میکانی بکه دو دسکعه  TSV 64تکایی بکرای
برقراری اتصال با مسکیریا هکای بکاال و پکایین نیکاز دارد؛ بنکابراین
مسیریا ها در معمکاری پیشکنهادی دارای  ۱دسکعه اتصکال TSV
میباشند؛  3دسعه  TSVذاتی شبکههای سهبعدی و  3دسعه TSV
اضافه شده برای اضافه کردن قابلیت تبملپذیر خرابی بکه شکبکه.
توجه داشعه باشید که این تعداد  TSVبرای مسیریا های الیه اول
و آخر نصف مسیریا های الیه میکانی اسکت .عکتوه بکر ایکن ،داور
کراسبار هر مسیریا به  3دسعه  TSVدیگر (دو  TSVبه ازای هکر
درگاه خروجی در یکک شکبکه دوبعکدی) نیکاز دارد .وظیفکه ایکن -
TSVها انعقال سیگنالهای درخواست از طکرف مسکیریا نزدیکک
برای مسیریا دور و انعقال سیگنال اجازه از طکرف مسکیریا دور
برای مسیریا نزدیک میباشد؛ مانند  TSVهایی که بکرای انعقکال
دیعا اسعفاده میشوند ،تعکداد ایکن  TSVهکا نیکز بکرای مسکیریا
الیههکای میکانی دو برابکر مسکیریا هکای الیکه ابعکدایی و آخکری
میباشد.

ترافیک یکنواخت .این ترافیک یکی از پرکاربردترین ترافیککهکا در
بررسی کارایی شبکههای روی تراشه میباشکد [ ]11در ایکن مکدل
احعمال ارسال و دریافت بسعه در یک سکیکل بکرای تمکام گکرههکا
یکسان میباشد.
برای ارزیابی هر چه بهعر معماری پیشنهادی ،این معماری بکا روش
ارائه شده در [ ]13مقایسکه شکده اسکت .در [ ]13نیکز یکک روش
مسکیریابی ارائکه شکده اسکت ( Adaptive Routing Algorithm -
 )ARAکه برای افزایش قابلیت تبملپذیر اشکال به شبکه ،شکبکه
حداقل باید دارای  9کانال ممازی باشد.
جدول  – 1پارامترهای شبیهساز

برای مباسبه سربار مساحعی معماری پیشنهادی از مدل ارائه شده
در [ ]1اسعفاده شده است .بکر اسکاس ایکن مکدل ،مممکوع فضکای
اشککغال شککده توسککط  TSVهککا در معمککاری پیشککنهادی بککرای
مسیریا های میانی  04411µm2و برای مسیریا های الیه اول و
5

پارامتر

مقدار

تعداد کانال ممازی

3

همبندی

توری 9×۱×۱

الگوریعم مسیریابی

XYZ

ترافیک

نقحه داغ  -یکنواخت

عمق میانگیر

۱

اندازه بسعه

۱

معماری تبملپذیر اشکال برای مسیریا های شبکه روی تراشه سهبعدی.............................................................سید آقایی رضایی و مدرسی
 -1-3تحلیل کارآیی

در شکل 9توسط تاخیر بسعه برای شبکه اشاره شده تبت ترافیکک
یکنواخت و در شکل ۱معوسط تاخیر بسعه تبت ترافیک نقحه داغ،
با یک خحا نشکان داده شکده اسکت .بکرای مکدل ککردن خحاهکای
معناو  ،مکان بروز خحا در هر  ۱00000سکیکل تغییکر مکیکنکد.
همانحور که در شکلها نیکز مشکاهده مکیکنیکد ککارآیی معمکاری
پیشنهادی از روش ارائه شده در [ ]13بهعر میباشد.
شکل  -4متوسط رسیدن تاخیر بسته تحت ترافیک نقطه داغ

 -2-3تحلیل توان

برای اندازه گیری توان مصرفی ایکن طکرح ،از کعابخانکه
[ ]19اسعفاده شده است .این کعابخانه ککه بکرای مباسکبهی تکوان
شبکههای روی تراشه در سکح معمکاری طراحکی شکده اسکت بکا
دریافت پارامعرهای سح معماری وسکح مکدار شکبکههکای روی
تراشه از قبیل پهنکای بیعکی ،تعکداد درگکاههکای مسکیریا  ،عمکق
میانگیر ،تعداد کانالهای ممازی ،تکنولو ژی ساخت ،فرکانس کاری
و  ،...تککوان مصککرفی بککرای انمککام مراحککل مخعلککف خککطلولککهی
مسیریا های شبکه روی تراشه را مباسبه مینماید .این کعابخانکه
شبیهسازِ شکبکه

تعدادی تابح واسط دارد که با افزودن آن ها به یک
روی تراشه ،توان مصرفی شبکه روی تراشه هنگام شبیهسازی یکک
کاربرد مباسبه شد و به تفکیک اجزای مسیریا گزارش میشوند.
ما با افزودن این توابح به  ،BookSimتوان مصکرفی را انکدازهگیکری
میکنیم.
بر اساس تبلیلهای انمام شده ،معماری پیشنهادی تکوان مصکرفی
شبکه روی تراشه (و نه توان مصرفی کل تراشه) را چیزی در حدود
 %1افزایش میدهد .اگرچه این سربار توان مصرفی ناچیز است امکا
ممکن است به دلیل افزایش چگای توان مصرفی دمای یکک نقحکه
از تراشه را افزایش دهد .برای مقابله با این مشکل میتوان از روش
مسیریابی ارائه شده در [ ]1۱یا همبندی بازپیکربندی شونده ارائکه
شده در [ ]1۱اسعفاده کرد.
Orion 3.0

 -4تحلیل قابلیت اطمینان
برای ارزیابی و مقایسکه قابلیکت اطمینکان معمکاری پیشکنهادی بکا روش
 ،ARAتعداد اتصالهای خحا دار را تبکت ترافیکک یکنواخکت از  1بکه 3
افزایش داده ایم .نرخ تزریق بسعه به شبکه  0/3میباشد ،نرخی که در آن
شبکه در زیر نقحه اشباع در حال فعالیت میباشد.
اتصال های خرا به صور تصادفی انعخا شده اند .برای بدسکت آوردن
قابلیت اطمینان ،شبیهسکازیهکا را بکرای هکر حالکت  100مرتبکه تککرار
کردهایم .شبکه در حالعی محمئن است که -1 :در زیر نقحکه اشکباع ککار
کند -3 ،تمام بسعهها به مقصدشان برسند.
همکانحور ککه در شککل ۱مشککاهده مکیکنیکد روش پیشکنهادی قابلیککت
اطمینان باالتری را نسبت به روش  ARAارائه میدهد .یادآور مکیشکویم
که در روش پیشنهادی تنهکا اتصکالهکای بیککار مسکیریا بکه اشکعراک
گذاشعه می شوند .ایکن بکه اشکعراک گکذاریهکا تکاثیری روی مسکیریابی
بسعه ها نداشعه و تنها داور درگاه از این به اشعراکگذاریها محلح اسکت.
در نعیمه در صورتی که الگوریعم مسیریابی به کار بکرده شکده در شکبکه
بدون بنبست باشد ،روش پیشنهادی هیچ گونه بنبسعی را ایماد نخواهد
کرد.

شکل  - 5تحلیل قابلیت اطمینان

 -5نتیجه گیری
یکی از ویژگیهای بارز شبکههای روی تراشه سهبعدی ،تکاخیر ککم آنهکا
بواسحه فاصله کم بین الیهها و اسعفاده از لینکهای سریح عمودی مکی-
باشککد [ .]16در ایککن مقالککه از ایککن ویژگککی اسککعفاده و یککک معمککاری
بازپیکربندی شونده برای شبکههای روی تراشه سهبعدی ارائه شده است.

شکل  – 3متوسط رسیدن تاخیر بسته تحت ترافیک یکنواخت
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به کمک این معماری میتوان قابلیت تبمل پکذیری اشککال را بکه یکک
.شبکه روی تراشه سهبعدی اضافه کرد

مراجع
[1] D. H. Woo, et al., “An optimized 3D-stacked memory architecture
by exploiting excessive, high-density TSV bandwidth”, in Proc. of
HPCA, 2010.

[2] D. Park, et al., “MIRA: A Multilayered Interconnect Router
Architecture,” in Proc. of ISCA, 2008.

[3] M. Ratezski et al., “Methods for fault tolerance in networks on
chip”, in ACM Computing Surveys, Vol 14, No. 1, 2013.

[4] C.

Constantinescu, “Intermittent faults and effects on
reliability of integrated circuits”, in Proc. of Reliability and
Maintainability Symposium, 2008.

[5] S. Pasricha, Yong Zou, “NS-FTR: A fault tolerant routing scheme
for networks on chip with permanent and runtime intermittent
faults”, in Proc. of ASP-DAC, 2011.

[6] S. Pan et al., “IVF: Characterizing the vulnerability of
microprocessor structures to intermittent faults”, in IEEE Trans. on
VLSI Sys., 2010.

[7] H. Homayoun et al., “Dynamically Heterogeneous Cores through
3D Resource Pooling”, in Proc. of HPCA, 2012.

[8] BookSim-2: A Cycle-Accurate Interconnection Network Simulator
available
on
http://nocs.stanford.edu/cgibin/trac.cgi/
wiki/Resources/BookSim .

[9] S. Volos et al., “CCNoC: Specializing On-Chip Interconnects for
Energy Efficiency in Cache-Coherent Servers”, in Proc. of NOCS,
2012.

[10] M. Ebrahimi, et al., “Fault-Tolerant Routing Algorithm for 3D
NoC Using Hamiltonian Path Strategy”, in Proc. of DATE, 2013.

[11] D. Fick et al., “A highly resilient routing algorithm for faulttolerant NoCs”, in Proc. of DATE, 2009.

[12] R. Jabbarvand, et al., “A Reconfigurable Fault-Tolerant Routing
Algorithm to Optimize the Network-on-Chip Performance and
Latency in Presence of Intermittent and Permanent Faults”, in
Proc. of ICCD, 2011.

[13] A. B. Kahng, B. Lin, and S. Nath, “ORION3.0: A Comprehensive
NoC Router Estimation Tool,” IEEE Embedded Systems Letters,
vol. 7, no. 2, pp. 41–45, Jun. 2015 .

[14] B. Ahmed et al., “Deadlock-Recovery Support for Fault-tolerant
Routing Algorithms in 3D-NoC Architectures”, in Proc. of
MCSoC, 2013.

[15]

C. Hernandez, et al., “Fault-Tolerant Vertical Link Design for
Effective 3D Stacking”, in Computer Architecture Letters, Vol. 10,
No. 2, 2011.

[16] M. Ebrahimi, et al., “Fault-tolerant Method with Distributed
Monitoring and Management Technique for 3D Stacked Mesh, in
Proc. of International Symposium on computer Architecture &
Digital Systems, 2013.

[17] A. Rahmani et al., “Congestion aware, fault tolerant and thermally
efficient inter-layer communication scheme for hybrid NoC-bus
3D architectures”, in Proc. of NOCS, 2011.

[18] J. Kim, et al., “Novel Dimensionally-Decomposed Router for OnChip Communication in 3D Architectures”, in Proc. of ISCA,
2007.

[19] M.

Modarressi, et al., “Application-Aware Topology
Reconfiguration for On-Chip Networks”, in IEEE Trans.
VLSI Sys., Vol. 19, No. 11, 2011.

7

