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چکیده
با افزایش تعداد ترانزیستورها بر روی یک تراشه سیلیکونی امکان قرار گرفتن صدها هسته پردازشی بر روی یک تراشه فراهم شدد و
مفهوم سیستم روی تراشه به وجود آمد .مسئلهی مهمی که در سیستمهای روی تراشده مردرا اسدح نحدوهی ارتبدا هسدتههای
پردازشی مختلف در آن اسح .با معرفی مفاهیم اولیه شبکه روی تراشه توسط آزمایشگاه سیستمهای کامپیوتری دانشگاه استنفورد،
این ساختار ارتباطی به عنوان جایگزینی مناسب برای گذرگاه داده در سیستمهای روی تراشه پذیرفته شده اسح .تا کنون چنددین
مدل تحلیلی برای شبکه روی تراشه با توپولوژی مش -nبعدی و توروس با الگوریتمهای مسدیریابی قرعدی و وف دی بدرای ترافیدک
یکنواخح پیشنهاد شده اسح .اما با توجه به غیر مت ارن بودن توپولوژی مش دوبعدی از نظر نحوهی اتصال مسدیریا ها ،مددلهای
تحلیلی کمی برای آن ارائه شده اسح .در برخی از این مدلها از مدل آنالیزی مش -nبعدی بدرای بده دسدح آوردن مددل تحلیلدی
مش دوبعدی استفاده شده اسح که دارای دقح الزم نمیباشد .مدلهای تحلیلی که با توجه به خصوصیات توپولوژی مش پیشدنهاد
شدهاند دارای دقح بیشتری هستند .در این م اله با محاسبه دقیق نرخ رسیدن بسته به کانالهای فیزیکی ،نتایج به دسدح آمدده از
یکی از دقیقترین مدل های آنالیزی قبلی ،بهبود داده شده اسح .با توجه به محاسبه دقیق نرخ رسیدن بسته به کانالهای فیزیکدی،
داده های به دسح آمده از مدل تحلیلی ،به نتایج شبیهسازی نزدیکتر شده اند.

واژههای کلیدی :شبکه روی تراشه ،سیستم روی تراشه ،مدل تحلیلی ،شبکه ارتباطی مش ،مسیریابی وف ی
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 -1مقدمه
یکی از رایجترین توپولوژی های موجود در شبکه روی تراشه ،مش دو بعدی اسح .این توپولوژی به دلیل ماژوالر بودن بسیار مرلو
اسح[ .]1این توپولوژی را به راحتی و بدون ایجاد تغییر در گرههای موجود میتوان توسعه داد و گرههای جدید به آن افزود .یکی
دیگر از دالیل محبوبیح توپولوژی مش ،قابلیح ت سیم آن به مش های کوچکتر اسح ،این ویژگی ،استفاده از مش برای برنامههای
موازی را مرلو میسازد[.]1
الگوریتم مسیریابی مشخص می کند که بسته چگونه مسیر خود در شبکه را تعیین کند .به طور کلی دو نوع الگوریتم مسیریابی در
شبکه روی تراشه وجود دارد ،مسیریابی قرعی و مسیریابی وف ی .در مسیریابی قرعی ،مسیر بین مبدا و م صد از قبل تعیین شده
اسح .درمسیریابی وف ی بسته میتواند از هریک ا ز مسیرهای ممکن بین مبدا و م صد ،برای رسیدن به م صد استفاده کند .یکی از
مسائل بسیار مهم در هر الگوریتم مسیریابی  deadlock-freeبودن آن اسح[ .]2یکی از راههای جلوگیری از ،deadlock
استفاده از کانال های مجازی اسح .هر کانال مجازی ،بافر مخصوص به خود را دارد اما از پهنای باند کانال فیزیکی به طور مشترک با
دیگر کانالهای مجازی استفاده میکند .یکی از مسیریابیهای وف ی که مبتنی بر استفاده از کانالهای مجازی برای deadlock-
 freeبودن اسح ،مسیریابی وف ی  duatoاسح[ .]3در این نوع مسیریابی وف ی ،کانالهای مجازی به دو کالس  aو  bت سیم
میشوند .در هر مرحله از مسیریابی ،بسته میتواند به طور وف ی یکی از کانالهای مجازی مربو به کالس  aرا انتخا کند .در
صورتی که همه کانالهای مجازی این کالس مشغول باشند ،کانال مجازی کالس  bرا که دارای مسیریابی قرعی  XYاسح را
انتخا میکند .در این نوع مسیریابی وف ی برای  deadlock-freeبودن به حداقل  3کانال مجازی نیاز داریم[.]2
استفاده از سوئیچنگ  wormholeبرای کاهش اندازه بافر در سوئیچهای میانی میباشد[ .]4با وجود این که سوئیچنگ بسته و
سوئیچنگ  virtual cut throughحداقل به اندازه یک بسته به بافر نیاز دارند ،سوئیچنگ  wormholeبه بافر به مراتب
کوچکتری برای پیادهسازی نیاز دارد .در سوئیچینک  wormholeهر بسته به بخشهای کوچکتری به نام فلیح ت سیم میشود.
این فلیحها از تعدادی بایح برای انت ال و کنترل جریان تشکیل شدهاند[ .]6در این نوع سوئیچنگ فلیح سرآیند مسیر عبور را
تعیین میکند .ب یه فلیحها مانند خط لوله از مسیر تعیین شده توسط فلیح سرآیند عبور میکنند .در صورتی که فلیح سرآیند
بالک شود ،ب یه فلیح ها در محلی که قرار دارند ،بالک خواهند شد .با توجه به این که در سوئیچنگ  ،wormholeمسیریا های
میانی نیازی به بررسی بستهها ندارند و مسیریا ها میتوانند با بافرهایی به کوچکی یک فلیح برای هر کانال ،پیادهسازی شوند،
سوئیچنگ  wormholeمی تواند با هزینه کم ،تاخیر بسته را کاهش دهد[ .]4قابلیح گذردهی شبکه ،در شبکههای wormhole
میتواند با اختصاص بافرهای هر کانال فیزیکی به چند کانال مجازی افزایش یابد .این کانالهای مجازی به بستههای متفاوت
اختصاص می یابند و برای استفاده از پهنای باند کانال فیزیکی با یکدیگر رقابح میکنند .این در هم تنیدگی باعث میشود در
صورت بالک شدن یک بسته در یک لینک ،بستهی دیگر بتواند از لینک استفاده کند و مانع هدر رفتن پهنای باند شود[.]9
برای بررسی کارایی پیکربندی خاص یک شبکه ارتباطی به طور کلی دو روش وجود دارد ،استفاده از شبیهسازی و یا استفاده از
مدل تحلیلی .استفاده از شبیهسازی براساس اتفاقاتی که در شبیهسازی رخ می دهد ممکن اسح مدت زمانی زیادی به طول انجامد.
استفاده از مدل تحلیلی یک وسیله کم هزینه اسح به همین دلیل برای شبکههای ارتباطی ،مدلهای تحلیلی مختلفی وجود
دارد[ 1و .]0
در م الههای مختلف ،مدلهای تحلیلی مختلفی برای شبکههای  wormholeبا توپولوژیهای بر مبنای مش مانند توری و مکعبی
و با الگوریتمهای مسیریابی قرعی ارائه شده اسح[ .]1همچنین مدلهای آنالیزی مختلفی برای توپولوژیهای توروس و مکعبی با
مسیریابی وف ی ارائه شده اسح .اما به دلیل غیرمت ارن بودن توپولوژی مش تح ی ات کمتری بر روی مدل تحلیلی این توپولوژی
انجام شده اسح .برای مثال ،یک مدل برای شبکه مش با الگوریتم مسیریابی قرعی در[ ]8و یک مدل تحلیلی برای مسیریابی وف ی
آن ،براساس مدلهای ارائه شده برای توپولوژیهای توروس و مکعبی در[ ]2و یک مدل برای مسیریابی وف ی براساس ویژگیهای
توپولوژی مش[ 1و  ]0ارائه شده اسح.
در این م اله ،براساس مدلهای ارائه شده در [ 1و  ،]0با ارائه روشی برای محاسبه دقیقتر نرخ متوسط رسیدن بسته به کانالهای
فیزکی ،دقح مدل تحلیلی افزایش یافته و نتایج به دسح آمده از مدل آنالیزی به نتایج حاصل از شبیهسازی نزدیکتر شده اسح.
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 -2مدل تحلیلی مش
مش  k × kدارای

گره اسح که در دو بعد با  kگره در هر بعد سازمان یافته اسح .هر گره با بردار مختصات )(x , y

مشخص میشود و به گرههایی با مختصات
متصل اسح (به جز گرههای حاشیهای) .در واقع گرهها بر اساس
محل قرار گرفتن خود در مش میتوانند  3 ،2و یا  4همسایه داشته باشند.

شکل  -1مش 9 * 9و ساختار گره

هر گره شامل یک عنصر پردازشی و یک روتر اسح .روتر دارای  6ورودی و  6خروجی اسح 4 .ورودی و خروجی برای اتصال به
گره های مجاور و یک ورودی و خروجی برای اتصال به عنصر پردازشی گره اسح .بسته تولید شده در هر عنصر پردازشی توسط این
خروجی به شبکه منت ل میشوند یا از طریق این ورودی دریافح می شوند.
پهنای باند هر کانال فیزیکی بین کانالهای مجازی ( )Vبه اشتراک گذاشته میشود .هر روتر شامل یک فلیح بافر به ازای هر کانال
مجازی ورودی اسح .کانالهای ورودی و خروجی توسط یک  crossbarبه هم متصل هستند.
الگوریتم مسیریابی کامال وف ی استفاده شده در این مدل الگوریتم ،مسیریابی کامال وف ی  duatoاسح که در [ ]3شرا داده شده
اسح.

 -1-2فرضیات
فرضیاتی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته شده اسح به طور گستردهای در م الههای دیگر مانند [ 17 ،8و  ]11نیز استفاده
شدهاند و عبارتند از:
پیروی میکنند .م صد بستهها به طور برابر بر روی

ترافیک تولیدی در گره ها مست ل هستند و از فرایند پواسن با نرخ متوسط
گرههای شبکه توزیع شده اسح.
نرخ رسیدن بسته به یک کانال با یک فرایند پواسن تخمین زده میشود.
طول بستهها ثابح ( Mفلیح) اسح .هر فلیح در یک سیکل از روتری به روتر مجاور بعدی منت ل میشود.
Vکانال مجازی به ازای هر کانال فیزیکی برای پیادهسازی الگوریتم مسیریابی کامال وف ی [ ]3استفاده شده اسح.

 -2-2مدلهای تحلیلی ارائه شده قبلی
در این تح یق ،از مدل شبکه روی تراشه ارائه شده در [ ]0استفاده شده اسح که در بین مدلهای موجود ،با توجه به مرالعات ما،
برای توپولوژی مش دو بعدی دقیق ترین مدل موجود اسح .الگوریتم مسیریابی که در این مدل از آن استفاده شده اسح الگوریتم
مسیریابی کامال وف ی مینیمال اسح که شرا کامل آن در [ ]4موجود اسح.
برای محاسبه متوسط تاخیر شبکه با استفاده از مدل تحلیلی ارائه شده در [8 ،]0مرحله زیر باید با چندین بار تکرار ،اجرا شوند:
مرحله صفر :م داردهی اولیه نرخ تولید بسته در هر گره شبکه ( ) با م داری نزدیک به صفر.
مرحله یک :م داردهی اولیه تاخیر شبکه برای بستهای با طول ثابح ( Mطول ثابح هر بسته براساس فلیح) که از مبدا  sبه م صد
 dمیرود (

).
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مرحله دو :محاسبه نرخ رسیدن بسته برای کانال )( (a,b

) ،محاسبه میانگین زمان سرویس برای کانال (( )a,b

)و

محاسبه میانگین زمان انتظار برای تعیین کانال مجازی در کانال فیزیکی (( )a,b
( )11و ( )24در [.]0

) با استفاده از روابط (،)4( ،)3( ،)2( ،)1

مرحله سه :محاسبه احتمال اشغال بودن  vکانال مجازی در کانال فیزیکی )( (a,b

) با استفاده از روابط ( )4و ( )17در [.]0

مرحله چهار :محاسبه میانگین درجه تسهیم کانالهای مجازی که بر روی کانال فیزیکی ) (a,bقرار گرفتهاند (
میانگین درجه تسهیم بین مبدا  sو م صد( d
مرحله پنج :محاسبه
به مرحله دو میرویم.

) و محاسبه

) با استفاده از روابط ( )9تا ( )8در [.]0

جدید با استفاده از روابط ( )12تا ( )23در [ ]0در صورتی م دار

جدید دارای دقح کافی نباشد

مرحله شش :محاسبه متوسط زمان انتظار  ،متوسط تاخیر شبکه برای یک بسته در شبکه ( ) و متوسط درجه تسهیم شبکه ( )
و درنهایح محاسبه متوسط تاخیر بسته در شبکه با استفاده از روابط ( )26الی ( )31در [.]0
مرحله هفح:
مرحله هشح :تکرار مراحل  1الی  0تا زمانی که شبکه به ناحیه اشباع وارد شود.

 -3-2روش پیشنهادی برای بهبود
) با توجه به م اله [ 1و  ]0ابتدا باید تمام جفح مسیرهای مبدا-م صد که
برای محاسبه نرخ رسیدن بسته برای کانال )( (a,b
حداقل یک مسیر بین آنها از کانال ) (a,bعبور می کند ،شناسایی شوند .سپس احتمال عبور بسته از این کانال را برای هر یک از
این جفحهای مبدا-م صد محاسبه خواهند شد .مجموع این احتمالها ،نرخ رسیدن بسته برای کانال ) (a,bخواهد بود.
برای محاسبه احتمال عبور بسته تولید شده در مبدا  sکه میخواهد به م صد  dبرود و از کانال خاص ) (a,bعبور کند بایستی
احتمال رفتن بسته تولید شده در مبدا تا گره  aمحاسبه شود .همچنین احتمال رفتن بسته از گره  bتا م صد نیز محاسبه شده
سپس حاصلضر این دو م دار بر احتمال رفتن بسته از مبدا  sبه م صد  ،dت سیم می شود .بنابراین داریم:

()1

برای ترافیک یکنواخح ،بسته تولید شده در گره مبدا با احتمال یکسان میتواند به هریک از گرههای دیگر شبکه به عنوان م صد
برود .بنابراین نرخ تولید بسته در یک گره خاص که می خواهد به م صد گره خاص دیگری برود برابر اسح با نرخ تولید بسته در گره
( ) ت سیم بر تعداد گرههای موجود در شبکه منهای یک (گره تولیدکننده بسته).
بنابراین نرخ تولید بسته در یک مبدا خاص  sبرای یک م صد خاص  dکه از کانال ) (a,bدر مسیر مینیمال خود عبور میکند،
برابر خواهد بود با :
()2
در فرمول ( N ،)2نشان دهنده تعداد گرههای موجود در شبکه یعنی

اسح.

برای همه جفحهای مبدا-م صد که حداقل یک مسیر
نرخ عبور بستهها از یک کانال خاص برابر اسح با مجموع
مینیمال بین شان از کانال ) (a,bعبور میکند و بدین صورت میتوان آن را محاسبه نمود:

4

()3
مجموعهای از همه جفحهای مبدا-م صد اسح که حداقل یک مسیر مینیمال بین شان ،از کانال ) (a,bعبور

در فرمول(،)3
میکند.
در محاسبات باال احتمال عبور بسته از همه مسیرهای مینیمال بین مبدا و م صد یکسان در نظر گرفته شده اسح در حالی که با
توجه به الگوریتم مسیریابی کامال وف ی ،احتمال عبور بسته برای مسیرهای مختلف یکسان نخواهد بود .در واقع در محاسبات باال
احتمال رسیدن بسته از مبدا  sبه گره  aو همچنین از گره  bبه م صد  ،dنسبح به کل مسیر به صورت جزئی محاسبه شده اسح
که با الگوی مسیریابی وف ی همخوانی ندارد .در این م اله احتمال عبور بسته برای مسیرهای مینیمال مختلف بین مبدا و م صد که
از کانال ) (a,bعبور میکنند ،با توجه به الگوریتم مسیریابی کامال وف ی [ ]3با در نظر گرفتن وضعیح هر یک از مسیرهای ممکن
بین مبدا  sو م صد  ،dبه طور دقیق محاسبه شده اند .با توجه به محاسبه دقیق این احتمال ،نرخ عبور بسته از کانالها برور
دقیق تری محاسبه شده اسح که این محاسبه دقیق باعث بدسح آمدن نتایج بهتری نسبح به نتایج ارائه شده در م اله [ ]0شده
اسح.
در روش پیشنهادی ،به جای استفاده از فرمول ( ،) 1با محاسبه احتمال عبور بسته از مسیرهای مینیمال ،احتمال عبور بسته از هر
یک از مسیرهای مینیمال بین مبدا و م صد را که از کانال ) (a,bعبور میکنند محاسبه و این احتمالها باهم جمع شده اند .این
مجموع به عنوان ضریب احتمال عبور ( )CPTبرای یک جفح مبدا-م صد در محاسبه
مورد استفاده قرار داده شده اند.
برای محاسبه احتمال عبور بسته از هر یک از مسیرهای مینیمال بین مبدا و م صد که از کانال ) (a,bعبور میکنند ،باید
احتمال های هر لینک در طول مسیر از مبدا به م صد محاسبه شوند .برای این کار ،در صورتی که در گره جاری بتوان از دو لینک
به سمح گرههای بعدی در مسیر مینیمال بین مبدا و م صد رفح ،احتمال هریک از لینکها  7.6خواهد بود و در صورتی که ف ط
از طریق یک لینک بتوانیم به سمح گره م صد حرکح شود احتمال آن لینک 1 ،خواهد بود.
در ادامه با ارائه یک مثال روش پیشنهادی بیشتر توضیح داده شده اسح .فرض کنید در یک مش دو بعدی ،بسته ای از مبدا
(1و )1به م صد (4و )4ارسال شود و از کانال (2و )2و (3و )2عبور کند .برای محاسبه احتمال عبور بسته از این کانال ،ابتدا
احتمال عبور بسته از لینکهای مختلف محاسبه میشود .در گره مبدا ،میتوان از دو کانال به سمح م صد حرکح کرد ،بنابراین
احتمال هر کانال  7.6خواهد بود .به همین ترتیب احتمال هر یک از لینکها را می توان محاسبه کرد.

شکل  -2مش دو بعدی 4 * 4

در شکل ( ،)2خرو ن ره چین نشان دهندهی احتمال لینک  1و ب یه خرو نشان دهنده احتمال لینک  7.6میباشند.
برای محاسبه احتمال مسیر پررنگ نشان داده شده در شکل( ،)2احتمال لینکهای مسیر در هم ضر می شوند:
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برای محاسبه  CPTاحتمال همه مس یرهای مینیمال ممکن بین مبدا و م صد که از کانال نشان داده شده در شکل عبور میکنند
محاسبه و با هم جمع می شوند:

 -3مدل تحلیل گذرگاه
مدلهای تحلیلی توسط شبیهساز رویداد-گسسته اعتبارسنجی شده اسح .این شبیهساز ،رفتار الگوریتم مسیریابی کامال وف ی
 Duatoدرسرح فیلیح در شبکه مش را ت لید میکند .در هر شبیهسازی ،تعداد کل بستههایی که تحویل داده میشود 477777
بسته اسح 17777 .بسته اول به عنوان راه انداز در نظر گرفته می شوند .همچنین فرضیات مشابه آنچه که در مدل تحلیلی در نظر
گرفته شد در شبیهساز نیز در نظر گرفته شده اسح :زمان یک سیکل شبکه به صورت مدت زمان انت ال یک فلیح از یک مسیریا
بسته/سیکل تولید میشوند .اندازه
به مسیریا دیگر تعریف میشود .در هر گره ،بستهها براساس فرآیند پواسن با میانگین
بستهها ثابح و برابر  Mفلیح اسح .م صد بستهها با استفاده از اعداد تصادفی یکنواخح تعیین میشوند
مدل تحلیلی م اله [ ]0و مدل تحلیلی بهبود یافته ،توسط زبان برنامهنویسی  C++پیادهسازی شدهاند.
در همه نمودارهای زیر محور اف ی نشان دهنده نرخ تولید بسته در هر گره ( )packet/cycle/nodeو محور عمودی نشان دهنده
متوسط تاخیر ( )cycleشبکه اسح.
بررسی نتایج برای مشهای

و

و برای  3و  6کانال مجازی و طول بستههای 32فیلیح انجام شده اسح.

شکل -3نتایج شبیهسازی و مدلهای تحلیلی برای مش  4 * 4با  3کانال مجازی

و برای  3کانال مجازی و طول
شکل ( ،)3نتایج حاصل از شبیهسازی و مدلهای تحلیلی [ ]0و بهبودیافته را برای مش
بستههای  ،32را نشان میدهد .همان طور که نمودار نشان میدهد مدل بهبودیافته نسبح به مدل آنالیزی [ ،]0به نتایج حاصل از
شبیهسازی نزدیکتر اسح.
و برای  6کانال مجازی و طول
شکل ( ،)4نتایج حاصل از شبیهسازی و مدلهای آنالیزی [ ]0و بهبودیافته را برای مش
بستههای 32را نشان میدهد .همانرور که نمودار نشان می دهد مدل بهبودیافته نسبح به مدل آنالیزی [ ،]0به نتایج حاصل از
شبیهسازی نزدیکتر اسح.
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شکل  -4نتایج شبیهسازی و مدلهای تحلیلی برای مش  4 * 4با  5کانال مجازی

شکل ( ،)6نتایج حاصل از شبیهسازی و مدلهای آنالیزی [ ]0و بهبودیافته را برای مش
و برای  3کانال مجازی و طول
بستههای 32را نشان میدهد .همان طور که نمودار نشان میدهد مدل بهبودیافته نسبح به مدل آنالیزی [ ،]0به نتایج حاصل از
شبیهسازی نزدیکتر اسح.

شکل -5نتایج شبیهسازی و مدلهای تحلیلی برای مش  8* 8با  3کانال مجازی

و بدرای  6کاندال مجدازی و طدول
شکل ( ،)9نتایج حاصل از شبیهسازی و مدلهای آنالیزی [ ]0و بهبودیافته را بدرای مدش
بستههای  32را نشان میدهد .همانرور که نمودار نشان میدهد مدل بهبودیافته نسبح به مدل آندالیزی [ ،]0بده نتدایج حاصدل از
شبیهسازی نزدیکتر اسح.
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 کانال مجازی5  با8 * 8  نتایج شبیهسازی و مدلهای تحلیلی برای مش-6 شکل

 نتیجه گیری-4
 نحوه ی محاسبه احتمال عبور بسته از یک کانال خاص و. ابتدا یک مدل تحلیلی برای مش دو بعدی بیان شده اسح،در این م اله
 پس از آن راه حلی برای بهبود نحوه ی محاسبه احتمال عبور بسته از آن کانال.نرخ عبور بسته از آن کانال شرا داده شده اسح
، همان طور که نمودارها نشان میدهند. نرخ عبور بسته از کانال به طور دقیقتر محاسبه گردید،ارائه شد و با استفاده از این راه حل
 دقح این مدل را بهبود داده اسح و نتایج حاصل از آن به نتایج حاصل از شبیهسازی،روش پیشنهادی برای بهبود مدل تحلیلی
.نزدیکتر شده اسح
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