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الگوریتم وفقی تکپخشی و چندپخشی تحملپذیر خرابی
در شبکه روی تراشه
مژگان عیوض زاده کلجاهی،1
1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزm.eivazzadeh@gmai.com ،

چکيده  -با پيشرفت سریع فناوری نيمههادی ،امکان قراردادن شمار باالیی از هسته های پردازشی روی یک تراشه فراهم شده است .روشهای
كنونی ارتباط دهنده مولفههای روی تراشه از جمله روش گذرگاه  ،به عنوان یک گلوگاه اصلی در مقياسپذیری سيستمهای روی تراشه به حساب
میآیند .كاستیهای روشهای موجود ،طراحان VLSIرا بران داشته است تا با بهره گرفتن از مفاهيم و اندیشه های معماری موازی و شبکههای
كامپيوتری ،یک معماری ارتباطی بهينه برای سيستمهای روی تراشه با عنوان " شبکه روی تراشه " ارائه نمایند .یکی از مسائل موثر بر
پارامترهای ارزیابی شبکههای روی تراشه چگونگی مسيریابی بستهها در شبکههاست .در این مقاله الگوریتم مسيریابی وفقی تحملپذیر خرابی
برای هر دو ترافيک تکپخشی و چندپخش ی ارائه شده است كه در مقایسه با الگوریتم مسيریابی تکپخشی و چندپخشی قابليت اطمينان
باالتری دارد و می تواند درصورت وجود خرابی در لينک ها مسير مناسب را انتخاب و بسته را مقصد ارسال كند و نتایج شبيه سازی نشان میدهد
كه این الگوریتم مصرف انرژی و ميانگين تاخيری كمتری نسبت به الگوریتم های تکپخشی و چند پخشی دارد.
کلید واژه -شبکه روی تراشه ،الگوریتم مسیریابی وفقی ،تحملپذیری خرابی ،تکپخشی ،چند پخشی

 -1مقدمه
با توجه به اینکه مقیاسپذیری تکنولوژی اجازه میدهد دهها و
صدها عنصر بر روی یک تراشه جمع شود .از این رو اتصاالت بین
عناصر بسیار پیچیده میشود بنابراین معماریهای MPSOC
مبتنی بر باس سنتی ناکارآْمد میشوند .اخیراً محققان زیادی
روی ساختارهای ارتباطی MPSOCها تمرکز دارند تا
مقیاسپذیری ،تاثیر قدرت و تاخیر ارتباطها را بهبود
ببخشند NOC.به عنوان یک راهحلی برای ارتباطها در
MPSOCهای پیچیده ظاهر شده که قابلیت استفاده مجدد،
مقیاس پذیری و موازی سازی آن قابل توجه است.
انتخاب پروتکل مسیریابی میتواند تاثیر زیادی روی کارایی،
تاخیر و مصرف انرژی داشته باشد .پروتکلهای مسیریابی در
 NOCو  MPSOCمیتواند هم تکپخشی (یک به یک) یا
چندپخشی (یک به چند) باشد .در ارتباطهای تکپخشی یک
پیام از نود مبدا به یک نود مقصد تکی ارسال می شود در حالی
که در ارتباطات چندپخشی یک پیام از یک نود مبدا به تعداد
دلخواه نودهای مقصد تحویل داده میشود.
در این مقاله ما یک روش وفقی برای هر دو ترافیک تکپخشی و
چندپخشی در  NOCمش دو بعدی ارائه دادهایم .که می تواند
خرابی لینکها را تا دو قدم تشخیص داده و تغییر مسیر دهد.

1

www.SID.ir

روش تکپخشی چندپخشی وفقی ارئه شده بر مبنای مسیر
همیلتونی است که در آن بنبست اتفاق نمیافتد .روش ارائه
شده وفقی بودن را برای هردو جنبه تکپخشی و چندپخشی
الگوریتمهای مسیریابی مسیر همیلتونی میآورد .نتایج نشان
میدهد که انرژی و کارایی با استفاده از این مسیر یابی بهبود
یافته است .بقیه مقاله به این صورت سازماندهی شده است.
کارهای مربوطه در بخش  2بحث شده است .در بخش  3ساختار
سوئیچ ،مدل خطا و مکانیزم انتقال اطالعات خطا توضیح داده
شده است .در بخش  4روش وفقی ارائه شده و جنبههای
تکپخشی و چندپخشی این روش معرفی شده است .در بخش5
پیادهسازی سختافزار و نتایج بیان شده است .در بخشهای 6
خالصه و نتیجه گیری بیان شده است.
 -2كارهای مربوطه
الگوریتمهای مسیریابی به دو دسته الگوریتمهای مسیریابی معین
و وفقی تقسیمبندی می شود .در مسیریابی معین تمام مسیرها
در همان ابتدا از گره مبداء به گره مقصد مشخص شده و سپس
بستهها از همان مسیرهای تعیین شده به گره مقصد ارسال
میشوند .در مسیریابی وفقی مسیرها در هر لحظه با توجه به
ترافیک شبکه مشخص میشوند ،و اطالعات هم به همان مسیر
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ارسال میشود .حالتهای بنبست ،بنباز و گرسنگی میتوانند در
الگوریتمهای کامالً وفقی اتفاق بیافتد.
با در نظر گرفتن معیار طول مسیر ،مسیریابی می تواند
 minimalیا  non minimalباشد .الگوریتمهای مسیریابی
 ،minimalکوتاهترین مسیر بین مبداء و مقصد را تضمین
میکنند .الگوریتمهای مسیریابی  nonminimalقابلیت انعطاف
مسیریابی را بیشتر میکند ولی این کار باعث وقوع بنبست،
بنباز و گرسنگی میشود .و همچنین باعث دیر رسیدن بسته به
گره مقصد میشود.
چندین الگوریتم مسیر یابی قطعی و وفقی مثل odd – ،xy
 ،DyAD ،evenبرای ترافیک تکپخشی در  NOCارائه شده
است .این الگوریتمها بن بست ندارند و به کانال مجازی نیاز
ندارند .در حالی که استفاده از الگوریتمهای مسیریابی تکپخشی
برای ترافیک چندپخشی احتمال وقوع بنبست در شبکه را
افزایش میدهد .چندین الگوریتم تحملپذیر خرابی ارائه شده
است
 pasrichaالگوریتم تحملپذیر خرابی  [11] NS-FTRرا
پیشنهاد داده است که می تواند خطاهای ثابت و خطاهای زمان
اجرای متناوب را تشخیص دهد .در این مدل نویسنده از
الگوریتمهای مسیریابی  North-Lastو  South-Lastبرای
ارسال بستهها با استفاده از دو کانال مجازی استفاده میکند.
الگوریتم تحملپذیر خرابی  NARCOکه مبتنی برآگاهی
نودهای همسایه است ] [12از الگوریتمهای مسیریابی زوج-فرد
و معکوس زوج-فرد برای مسیریابی بستهها استفاده میکند .در
این روش چون بستههای یکسان دوبار از کانالهای مجازی
مختلف ارسال میشوند اگر نرخ خطا از مقدار حد آستانه باالتر
باشد افزونگی افزایش پیدا میکند .نوع دیگری از الگوریتمهای
تحملپذیر خرابی الگوریتم  XYXاست ] [13که این روش
یک کپی اضافی از هر بسته ایجاد کرده و از طریق دو الگوریتم
مسیریابی مختلف  XY,YXآنها را ارسال میکند .برای از بین
بردن بنبست این الگوریتم از کانال مجازی استفاده میکند.
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 -3ساختار سوئيچ و مدل خطا
 -1-3ساختار سوئیچ
ساختار سوئیچ مورد استفاده در این الگوریتم در شکل  1نشان
داده شده است هر سوئیچ اطالعات مربوط به همسایه خود را
دریافت و اطالعات مربوط به خرابی خود را به همسایههای خود
تا دو قدم ارسال می کند .مسیر یابی بر اساس اطالعات خطای
موجود در سوئیچ صورت میگیرد.

شکل  :1ساختار سوئیچ

 -2-3شکل پیام
شکل پیام در شکل  2نشان داده شده است که شامل یک یا چند
فلیت سر و یک تعداد ثابت فلیتهای دنباله میباشند .تعداد
فلیتهای سر به تعداد مقصدها و عرض فلیت به عرض بسته
چندپخشی بستگی دارد .هر فلیت  nبیت عرض دارد و بیت nام
انتهای پیام را نشان میدهد و بیت n-1ام شروع پیام را نشان
میدهد .در فلیت سر ،فیلد سوم برای توصیف نوع پیام به کار
میرود .دو نوع پیام وجود دارد ،پیام تکپخشی و پیام
چندپخشی که به وسیله  Tمشخص میشود و بعد از آن آدرس
نود مبدا و بعد اشارهگر به آدرس مقصد بعدی ودر پایان آدرس
نود مقصد قرار دارند و محتوای پیام در بقیه فلیتها قرار دارد و
شماره پیام برای مرتب سازی پیامها به کار میرود.
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شکل  :2شکل پیام
 -3-3مدل خطا
در این الگوریتم مسیریابی به سوئیچها و لینکهای کامالً شکسته
شده و خراب خطا گفته میشود که خطاها لینکهای دو طرفه
فرض میشوند .در هر سوئیچ یک بردار خطای چهار بیتی وجود
دارد که حالتهای خطای لینک به  4طرف خود را مشخص
میکند .بستهها وقتی ارسال میشوند که هیچ خطایی وجود
نداشته باشد .الگوهای خطا باید شکل منظم خاصی داشته باشند
که به کار بردن الگوهای خطای خود سرانه بدون محدودیت
شکل کنترل آنها را با مشکل مواجه میکند .در این الگوریتم
نواحی خطا باید شکل های محدب و مقعر خاصی داشته باشند.
همانطور که در شکل  3نشان داده شده است خطاها می توانند
شکلهای ( )T،O،L،+،U،Iباشند ،که در این شکلها دو نقطه
مقعر پشتسرهم که در شکل  ) b( 3نشان داده شده است،
وجود ندارد .مانند بلوک Uو شکل  . Hیک نقطه مقعر ،یک
زاویه روی مرز ناحیه خطا است که یک کنج درونی  272درجه
دارد .مثل گرههای که در شکل  )b( 3با رنگ خاکستری نشان
داده شده اند .در این الگوریتم فرض بر این است که نواحی خطا،
شبکه را از هم جدا نمیکنند.

شکل  :3الگوهای خطا در الگوریتم مسیریابی تحملپذیر خرابی
برای ترافیک تکپخشی و چندپخشی
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 -4-3مکانیزم انتقال اطالعات خطا
مطلب کلیدی طراحی یک الگوریتم متحمل خطا این است که هر
سوئیچ اطالعات خطا را بدست بیاورد و از روی آن مسیر مناسب
را انتخاب کند .با این حال جهت ذخیره و انتقال اطالعات خطا،
هزینه زیادی صرف خواهد شد و زمان زیادی برای جستجوی
مسیر مناسب صرف میشود .برای همین تصمیم گیری در مورد
اینکه چه مقدار اطالعات خطا باید در سوئیچ ذخیره شود ،مهم
است .در این الگوریتم ،مکانیزم انتقال اطالعات خطا تا  2قدم
پیشنهاد شده است .به این معنا که هر سوئیچ حالت لینکهایی
که تا دو قدم از آن فاصله دارند را میتواند داشته باشد .در این
حالت هر سوئیچ ،نهتنها حالتهای لینک خود را به چهار همسایه
خود انتقال میدهد بلکه حالتهای لینک از سه همسایه خود را
جمعآوری کرده و به همسایه چهارم انتقال میدهد .هر سوئیچ
حالتهای  16لینک را میتواند در خود ذخیره کند .عالمت
] FUM-to [dیک بردار سه بیتی است که حالتهای لینک 3
جهت دیگر بهجز جهت  dرا مشخص میکندو به همسایههایی
که در طول  dهستند انتقال میدهد .برای مثال ]FUM-to[w
حالتهای لینک جنوب ،شرق و شمال را مشخص میکند و به
همسایه غربی انتقال میدهد .به علت محدودیت اطالعات خطا،
بستهها میتوانند در یک قلمرو ،روی نواحی خطای بلوک U
شکل و  Hشکل مسیریابی شوند .بنابراین این مکانیزم میتواند به
آسانی جهت انتقال اطالعات خطای  nقدمی برای به کار بردن
در الگوهای خطای پیچیدهتر ،به کار گرفته شود .تنها چهار
سیگنال اضافی مورد نیاز است تا اطالعات خطا را بین یک سوئیچ
و چهار همسایهاش انتقال دهد و جمعاً  8بیت برای هر جهت
مورد نیاز است .برای هر جهت غرب ،شمال ،جنوب و شرق
سیگنالهای زیر نمایش داده میشوند:
] 1( fault-from [dبیت) :حالتهای لینک ورودی در طول
جهت d
] 1( fault-to [dبیت) :حالتهای لینک خروجی در طول جهت
d
] 3( FUM-from [dبیت) :حالتهای لینک مربوط به
همسایهی در طول جهتd
] 3( FUM-to [dبیت) :حالتهای لینک جمع شده به وسیلهی
سوئیچ جاری بر پایهی حالتهای لینک از سه جهت دیگر غیر از
جهت  dو انتقال دهنده به همسایه در طول جهت d
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 -4الگوریتم پيشنهادی
 -1-4نحوه عملکرد الگوریتم پيشنهادی
این الگوریتم مسیریابی در حالت کلی به این صورت است که هر
سوئیچ ،بر اساس حالتهای لینک تا دوقدمی خودش ،مسیر
مناسب خود را جهت رسیدن به مقصد انتخاب می کند .شکل 4
یک مثال از مسیریابی روی یک مش  4*4را نشان میدهد.
فرض کنید سوئیچ (2و )2یک بسته به سوئیچ (4و )4ارسال
میکند .در ابتدا بررسی میکند که مقصد در باال یا پایین مبدا
است اگر در باالی مبدا باشد از زیر شبکه باال و اگر در پایین
مقصد باشد از زیرشبکه پایین استفاده میکند و بعد از آن
سطرهای زوج و فرد بررسی می شود اگر در سطر زوج باشد و
فاصله بین آنها بیشتر از یک قدم باشد ،در زیر شبکه باال جهتهای
شمال یا شرق و در زیر شبکه پایین جهتهای غرب و جنوب به
عنوان مسیر مناسب انتخاب خواهند شد و اگر فاصله انها برابر
یک قدم باشد در زیر شبکه باال تا زمانی که مبدا و مقصد در یک
ستون قرار بگیرند جهت شرق و بعد جهت شمال به عنوان مسیر
مناسب خواهد بود و در زیر شبکه کانال پایین تا زمانی که مبدا و
مقصد در یک ستون قرار بگیرند جهت غرب و بعد جهت جنوب
به عنوان مسیر مناسب انتخاب می شود و اگر در سطر فرد باشد
و فاصله بین مبدا و مقصد بیشتر از یک قدم باشد در زیر شبکه
باال جهتهای شمال یا غرب و در زیر شبکه پایین جهتهای
جنوب یا شرق به عنوان مسیر مناسب خواهد بود و اگر فاصله
انها برابر یک قدم باشد در زیر شبکه باال تا زمانی که مبدا و
مقصد در یک ستون قرار بگیرند جهت غرب و بعد جهت شمال
به عنوان جهت مناسب خواهد بود و در زیر شبکه کانال پایین تا
زمانیکه مبدا و مقصد در یک ستون قرار بگیرند جهت شرق و بعد
جهت جنوب به عنوان مسیر مناسب انتخاب خواهد شد .در این
مثال چون مقصد در زیر مبدا قرار دارد از قوانین زیر شبکه پایین
استفاده می شود و چون مبدا در سطر زوج قرار دارد لینک های
غرب و جنوب از لحاظ معیوب بودن ،بررسی میشوند .اگر هر دو
سالم باشند حالت لینکهای مربوط به همسایههای آن یعنی
سوئیچهای (3و )2و(2و )3بررسی خواهد شد .که در این مثال هر
دو لینک به سمت سوئیچ (4و ) 4از طریق سوئیچ (3و )2معیوب
هستند .بنابراین سوئیچ(2و )2در نهایت لینک جنوبی را انتخاب
خواهد کرد.
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شکل  :4مثالی از انتقال اطالعات خطا
 -2-4جنبه تک پخشی الگوریتم پيشنهادی
بر مبنای روش پیشنهاد شده هر نود میانی باید اول مجموعه
جهتهایی که یک بسته ممکن است به گام بعدی طبق قانون
های زیر ارسال شود را مشخص کند.
برای زیرشبکه کانال باال:
قانون  :1جهتهای شمال و شرق در سطرهای زوج مجازند.
قانون  :2جهتهای شمال و غرب در سطرهای فرد مجازند.
برای زیرشبکه کانال پایین:
قانون  :1جهتهای جنوب و غرب برای سطرهای زوج مجازند.
قانون  :2جهتهای جنوب و شرق در سطرهای فرد مجاز
طبق برچسبهای مبدا و مقصد مسیریابی ممکن است در
زیرشبکه کانال باال یا پایین قرار بگیرد .توجه کنید که مقصد یک
پیام غرب مبدا آن در زیر شبکه باال است( .نود مبدا  7و مقصد
 27در شکل  )5اگر نود جاری در سطر فرد باشد مسیریاب پیام
را به طرف غرب یا شمال مسیریابی میکند .به دلیل استراتژی
زیرشبکه کانال باال ،اگرنود جاری در سطر زوج باشد پیام باید اول
در جهت شمال مسیریابی شده (برای رسیدن به سطر فرد) و بعد
میتواند در جهت شمال یا غرب مسیریابی شود .توجه داشته
باشید که در زیر شبکه کانال باال با استفاده از مسیر همیلتونی
بسته میتواند در سطرهای فرد جهتهای شمال یا غرب و در
سطرهای زوج جهتهای شمال یا شرق را انتخاب کند.
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بنابراین تمامی مقصدها در  DU1و  DU2باید به ترتیب صعودی
مرتب شوند .که } DU1={31,32,50,62,63و
} DU2={37,55,57,59خواهد بود .و تمامی مقصدها در
 DD1,DD2باید به ترتیب نزولی مرتب شوند.
که}DD1={19,1,0و} DD2={26,9,8,7خواهد بود .باالخره
باید یک بسته در هر مجموعه ایجاد شده و از نود مبدا به شبکه
ارسال شود .تمامی بستهها باید مسیر همیلتونی را دنبال کنند و
به ترتیبی که مرتب شده اند به مقصد برسند.

 -3-4جنبه چند پخشی الگوریتم پيشنهادی
در الگوریتم مسیریابی چند پخشی اول نودهای مقصد به دو زیر
مجموعه  DU , DDتقسیم میشوند .که هر نود در  DUبرچسب
باالتری نسبت به نود مبدا دارد و هر نود در  DDبرچسب کمتری
از نود مبدا دارد .به منظور کاهش طول مسیر  DU , DDبه دو
زیر مجموعه تقسیم می شوند .که مجموعه  DUبه دو زیر
مجموعه ) (DU:DU1,DU2تقسیم میشود .که یکی شامل
نودهایی است که مختصات  xبزرگتر یا مساوی نود مبدا است و
زیر مجموعه دیگر شامل باقیمانده نودها در  DUاست .مجموعه
 DDنیز با یک روش مشابه به دو زیر مجموعه
) (DD:DD1,DD2تقسیم میشود .از این رو تمامی مقصدهای
پیام چندپخشی به  4زیر شبکه مجزا تقسیمبندی می شود .به
مثال شبکه مش  8×8که در شکل  6نشان داده شده است توجه
کنید که نود مبدا با برچسب  27و مختصات (4و )3یک پیام
چند پخشی ایجاد میکند که به مقصدهای 31و 9و 59و 8و 52و
57و 26و 19و 62و 37و 2و 63و 1و 7و 32و  55ارسال میشود.
طبق قوانین اشاره شده اولین زیرمجموعه  DUشامل تمامی
مقصدها با ب رچسب باالتر از نود مبدا هستند که نودهای 31و
59و 52و 57و 62و 37و 63و 32و  55هستند .و دومین
زیرمجموعه  DDباقیمانده مقصدها که نودهای 9و 8و 26و 2و
12و 19و  7هستند را شامل میشود.همانطور که در شکل 6
نشان داده شده است  DUبه دو زیرمجموعه تقسیم میشود.
} DU1={31,50,62,63,32و }DU2={59,57,37,55
با همان روش  DDبه دو زیر مجموعه تقسیم می شود.
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 -4-4اجتناب از بن بست و بن باز
این مسیریابی بنبست ندارد زیرا بستهها هرگز انتظار در
یک سوئیچ ندارند .و بنباز یک مشکل کلیدی است که این
الگوریتم باید از آن اجتناب کند .مکانیزم اولویت بندی بسته
می تواند برای جلوگیری از بن باز در یک شبکه بدون خطا به
کار رود .ولی چون هر سوئیچ اطالعات خطای محدودی از
شبکه دارد اجتناب از بن باز تحت الگوهای خطای خودسرانه
مشکل است  .روش ساده برای جلوگیری از بن باز محدود
کردن تعداد تغییر مسیر است .نگه داشتن شکلی از نواحی خطا
به صورت محدب و مقعر بدون نقاط مقعر متوالی میتواند در
اجتناب از تغییر مسیرهای نامحدود مفید باشد

 – 2-5میانگین تاخیر
در این قسمت از شبیه سازی ،ما ترکیبی از ترافیک تکپخشی و
چند پخشی را به کار بردهایم که  82درصد پیامها به صورت
تکپخشی و  22درصد پیامها به صورت تک پخشی به صورت
ترکیبی به یک مش  8*8اعمال می شود .که تعداد مقصدها 12
نود در نظر گرفته شده است .نتایج در شکل  8نشان داده شده
است.

-5نتایج آزمایش
-1-5مصرف توان
مصرف توان در الگوریتم های  MP,AMP,FUMمحاسبه
شدند که این نتایج تحت ترافیک چند پخشی با  25نود مقصد
در یک مش دوبعدی  8*8بدست امده است که نتایج در شکل
 7نشان داده شده است  .همانطوری که در شکل نشان داده
شده الگوریتم  AMPنسبت به  5 MPدرصد بهبود یافته و
الگوریتم پیشنهادی  3 FUMدرصد نسبت به الگوریتم
 AMPبهبود داده شده است.

شکل  :8میانگین تاخیر در مش  8*8با  12مقصد
در شکل شماره  9تعداد مقصدها  25مقصد در نظر گرفته شده
است که در این صورت میانگین تاخیر نسبت به قبلی افزایش
دارد.

شکل  :9میانگین تاخیر در مش  8*8با  25مقصد
 -6نتيجه گيری و كارهای آینده

شکل  :7میانگین توان مصرفی
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در این مقاله ما یک الگوریتم مسیریابی وفقی تحمل پذیر
خرابی تکپخشی و چندپخشی در شبکه بر روی تراشه ارائه
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دادهیم که میانگین توان مصرفی و تاخیر را نسبت به الگوریتم
 این الگوریتم خطاها.تکپخشی و چندپخشی کاهش داده است
را تا دو قدم می تواند پشتیبانی کند که ما می توانیم در آینده
با گسترش این روش و نگهداری اطالعات خطای بیشتر آن را
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