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 ارائه الگوریتم تطبیقی تحمل پذیر در برابر خطا در شبکه های روی تراشه

 مهدی اسالمی الوارس

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر.دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا

 mehdieslami20@yahoo.comپست الکترونیک:

 

 چکیده

را نسبت به عوامل بیرونی  هاآناتصاالت در حال کاهش است که این امر حساسیت  ها و، ابعاد ترانزیستوروریبا پیشرفت روزافزون فنا
ی جدید است. هایفناورمدارهای دیجیتال در  ی موجود در طراحیهاچالش نیترمهماین مواجه با اشکال یکی از دهد. بنابرافزایش می

، انواع مختلفی از خطاها های دیگرو پارامتر هاآناثر و یا بازگشت  انزممدت، هاآندهند که بسته به منبع خطاها به دالیل مختلفی رخ می
های روی تراشه سازی الگوریتم مسیریابی جدیدی در شبکهسازی و شبیه، پیاده، طراحیمقالهتوانیم نام ببریم. هدف از ارائه این را می
 ، داشته باشد.دهدکه خطا در شبکه چگونه و در چه زمانی رخ می، جدا از اینی و جلوگیری از رخداد خطا راریپذتحملکه قابلیت  است

 

 

 شبکه برروی تراشه ، الگوریتم مسیریابی تطبیقی، ، میانگین تاخیر،حداکثرتاخیر،تحمل پذیر در برابر خطا: کلمات کلیدی
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 مقدمه .1

های ها و صدها هسته پردازشی که شامل واحدی دهریکارگبهبا افزایش چگالی تعداد ترانزیستورها در سطح تراشه، امکان 

به ،کنندیم کپارچهی مداری را بر روی یک تراشه یهامؤلفههای  روی تراشه که تمامی ، درسیستمباشندپردازشی و حافظه می

ی اچندهسته یهاپردازندهی قدیم به اهستهتکی هاپردازندهدر حال حرکت از  هازپردازندهیرآمده است. لذا صنعت  وجود

. با پیشرفت استی پردازشی شامل چند صد تا چندین هزار هسته اهستهی بسیار هاپردازندها به تینهاو ] 4] [2] [1[کنونی 

. بدین ابدییمی وابسته به آن نیز افزایش واحدهای پردازشی و هاهستهتکنولوژی ساخت مدارات مجتمع، این تعداد  روزافزون

ی سنتی و افزایش حجم و پیچیدگی الگوهای ارتباطی درون تراشه که نتیجه هاگذرگاهی ریپذاسیمق ترتیب، با توجه به عدم

الزم می باشد. این  هاتراشهی کاربردی است، استفاده از یک زیرساخت ارتباطی مناسب درون هابرنامهافزایش پیچیدگی 

 نام دارد. راشهبرای ارتباطات روی تراشه، شبکه روی ت ریپذاسیمقکارا و  رساختیز

 ی روی تراشه هاشبکه .2

. اندجادشدهیاو چند کامپیوترها  هایاچندپردازندهی میان ارتباطی در هاشبکهی از الگوبرداری روی تراشه، با هاشبکه

 یهاپردازندهی عمومی، هازپردازندهیرهسته پردازشی همگن یا ناهمگن مانند  صدهاو  هادههر شبکه روی تراشه، متشکل از 

در شبکه میان ارتباطی به یکدیگر  نقطهبهنقطهی شبکه از طریق اتصاالت هاگره، بلوک حافظه و غیره است. منظورهخاص

ی نهفته، تعداد هاستمیسبسیاری از  برخالفبنابراین ؛ ردیگیماز طریق ارسال پیام انجام  هاآنو ارتباط بین  شوندیممتصل 

ی شبکه هاگره، تعداد جهیدرنتهستند.  ریپذاسیمقهای های روی تراشهطراحی سیستممحدودیتی برای  هاهیپااتصاالت و 

  .دیآیمی فراهم توجهقابلاست که متعاقب آن پهنای باند  شیافزاقابلی سادگبه

 

 مسیریابی .3

مسیریابی، کند. در طراحی یک الگوریتم یمبه مقصد را مشخص  مبدأاز  هابستهیریابی، مسیر حرکت مسهای یتمالگور

ین مسیر ترکوتاهیری خطا، و اشکال  و یافتن پذتحمل، بستبنپذیری، عدم حضور یقتطبهایی همچون یژگیو معموالً

های متفاوتی برای یبنددستهشوند. یمهای مسیریابی مشخص یژگیوگیرند که بسته به کاربرد، یمی قرار موردبررس

شده و یا یعتوزتواند یمهای مسیریابی یتمالگورکنیم. یمرا بررسی  هاآندر ادامه است که  شدهارائههای مسیریابی یتمالگور

یک یا چند گره با توان پردازشی باالتر در شبکه وجود دارند که با توجه به شرایط  معموالًمتمرکزباشد. دو الگوریتم متمرکز، 

های یتمالگوردهند. در یمگره در شبکه اطالع ی مسیریابی را به هر نحوهی شبکه، مسیرها را مشخص کرده و سرسرا

آورد، مسیر را برای یمی مجاور خود به دست هاگرهاز طریق  عموماً شده، هر گره با توجه به اطالعات محلی از شبکه،که یعتوز

 کند.یمرسد مشخص یمهر پیامی که به آن 
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 یرمستقیم: غی مستقیم و هاشبکههمبندی  3-1شکل 

 ب( شبکه مستقیم با همبندی درخت                                              3*3*2( شبکه مستقیم با همبندی توری الف  

 یرمستقیمغندی ستاره                                           د( شبکه ( شبکه مستقیم با همبج      

هستند،  اجراقابلبر خط  صورتبهها یتمالگورشود و یمشده بر روی کل شبکه توزیع یعتوزهای یتمالگوربار عملیات در  اگرچه

 شود.یمباالتری در انتخاب مسیرها  دقتبهکنند که منجر یمی استفاده سرسراهای متمرکز از اطالعات یتمالگورولی 

تواند تطبیقی، نیمه تطبیقی و یا قطعی باشد. الگوریتم مسیریابی قطعی به الگوریتمی اطالق یمالگوریتم مسیریابی 

یرقابل تغییر غبه مقصد فارغ از ترافیک شبکه همواره یکسان و  مبدأشود که با هر بار اجرای آن، مسیر حرکت بسته از یم

که  X-Yاشاره کرد. در الگوریتم مسیریابی  X-Yهای مسیریابی یتمالگورتوان به یمهای قطعی مشهور یتمالگور ازجمله. باشد

اختالف آدرس بسته و   . با شروع از بعد اول شبکه،استی دوبعدحالت خاصی از الگوریتم مسیریابی به ترتیب بعددر توری 

شود یمبه مقصد نزدیک  Yو سپس در جهت  Xو بسته ابتدا در جهت رسد یمی مقصد در هر بعد به صفر گرهآدرس 

شود که در آن هر مسیریاب بر اساس ترافیک شبکه و یا وجود اشکال، یم)بالعکس(. الگوریتم تطبیقی به الگوریتمی گفته 

ی هابخشرخی ابعاد و یا هایی هستند که در بیتمالگورقابلیت انتخاب مسیرهای متفاوت را دارد. الگوریتم نیمه تطبیقی نیز 

های تطبیقی و یتمالگورهایی که یریابمسکنند. پس واضح است که یمقطعی عمل  صورتبهو در مابقی  تطبیقی طوربهشبکه 

باشند، این در حالی است که قابلیت تطبیق بیشتری با شرایط یمتری یچیدهپکنند، دارای معماری یمنیمه تطبیقی را اجرا 

بدون  با ی است که غالبااگونهبههای مسیریابی یتمالگوریت منجر به کارایی بهتری شود. طراحی درنهاتواند یم که دارندشبکه

دهد که یک پیام منابعی را درخواست کند که در اختیار پیام دیگری باشد و منابعی را در یمزمانی رخ  بستبنباشند.  بستبن

کنید. غلبه بر یممشاهده  3-2را در شکل  بستبنی از انمونهاز آن استفاده کنند.  های دیگریامپاختیار دارد آزاد نکند تا 

ی محاسبه شوند اگونهبهو یا در طراحی الگوریتم مسیرها  ی فرار باشدهاکانالفیزیکی و با استفاده از  صورتبهتواند یم بستبن

 برای الگوریتم وجود نداشته باشد. بستبنکه امکان 

 

 

 یدوبعددر یک شبکه توری  بستبن 3-2شکل 

 مسیریابی وفقی الگوریتم چند معرفی .4

 که است ذکر به شد، الزم خواهند معرفی معین الگوریتم یک و جزیی وفقی مسیریابی الگوریتم سه بخش این در

 هدف به قدمکی حرکت، با که همواره معنی این به ، اندقرارگرفته یموردبررس کمینه صورتبه ذکرشده وفقی یهاتمیالگور
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و گرسنگی بوده و تحت  بستبنفاقد  XY جزبه هاتمیالگور کلیه  شوند،نمی دور هدف از شرایطی هیچ تحت و شده نزدیک

 است ممکن است معین الگوریتم یک که XY، اما الگوریتم کنندینمبرخورد  ذکرشدهاز موارد  کدامچیه بههیچ شرایطی 

 ) ،XS  (صورتبه مبدأ گره که ترتیب بدین .شد خواهند داده نمایش XYبا  مقصد و مبدأ یهاگرهشود.  بستبندچار 

YS .خواهد بود 

 مبتنی بر همبندی مش  وفقی مسیریابی یهاتمیالگور .5

  XY الگوریتم .5.1

 یک روی بر TY  وSY که  زمانی تا ها را Xها ابتدا مسیر  Flitکه  بوده معین مسیریابی الگوریتم یک الگوریتم این

  .[5]برسد مقصد به تا کندیم حرکتها  Y، سپس در جهت کنندیمقرار گیرند، طی  X خط

 است. شبه کد مربوط به این الگوریتم در زیر آورده شده است. شدهدادهنمایش  XYچهار مسیریابی  شکل، در 

if lx = tx and ly = ty and auxfree (LOCAT) = 'l' then Go Core. 

elsif lx = tx and auxfree (dirx) = 'l' then Go X Dimension. 

elsif lx = tx and ly = ty and auxfree (diry) = 'l' then Go Y Dimension 

 
 XY[5] یتمالگور 2-3شکل 

 WFM الگوریتم .5.2

داشته  بقیه به نسبت بیشتری هستند اولویت مش غرب سمت در که ییهاگره که است این الگوریتم این هدف

در  گردد، XT>XS اگر شوند ومی مسیریابی XYروش  همان به هابستهباشد  XT≤XS کهیهنگام الگوریتم این باشند. در

 یک انتقال برای کل زمان .[5،2شود]می هدایت جنوب یا شمال یا شرق جهات به توافقی صورتبه هابستهاین صورت 

 حرکت گره آن سمت نتوان به و رسید بلوکه التح یک به کهیهنگام شود زیرامی داده کاهش الگوریتم توافقی در بسته

 .است شده آورده زیر در الگوریتم این به مربوط کد شبکه  .گرددمی حرکت دیگری مسیر یک به توافقی صورتبه کرد،
 

if lx = tx and ly = ty and auxfree (LOCAT) = 'l' then Go Core. 

elsif lx > tx and auxfree (WEST) = 'l' then Go WEST. 

elsif lx < tx and auxfree (EAST) = 'l' then Go EAST. 

elsif (lx = tx or lx < tx) = and ly < ty and 

auxfree (NORTH) = 'l' then Go NORTH 

elsif (lx = tx or lx < tx) = and ly > ty and 

auxfree (SOUTH) = 'l' then Go SOUTH 
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  WFM [5،5] الگوریتم 5-2شکل 

 

 

  NFM تمیلگورا .5.3

 بقیه به نسبت بیشتری اولویت دارند قرار مش غرب و جنوب سمت در که هاییگره هر که است این الگوریتم این هدف

و  YT≥YS)) اگر. کنندمی حرکت غرب یا شمال منفی جهات در ابتدا هابسته الگوریتم این در[. 5]باشند داشته هاگره

XT≤XS ).)یا (YT≤YS )و (XT≥XS )،4 و 3 مسیرهای) شودمی مسیریابی معین صورتبه هابسته صورت این در باشد 

 .است شده آورده زیر در الگوریتم این به مربوط کد شبه(.  دهدمی نمایش را عمل این 5-3 شکل در

 

if lx = tx and ly = ty and auxfree (LOCAT) = 'l' then Go Core. 

elsif lx > tx and auxfree (WEST) = 'l' then Go WEST; 

elsif lx > tx and auxfree (SOUTH) = 'l' then Go SOUTH; 

elsif (ly = ty or ly < ty) and lx < tx and auxfree (EAST) = 'l' then Go EAST; 

elsif (lx = tx or lx < tx) and ly < ty and auxfree (NORTH) = 'l' then Go NORTH; 
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 NFM [5]  یتمالگور 5-3شکل 

 کارهای گذشته .5

ی روی مبتنی بر شبکه چندپردازندههای های مسیریابی تطبیقی در تراشهی الگوریتمنهیدرزمکارهای زیادی  تاکنون

متوازن کردن بار یا  منظوربهها را از مسیر کمینه مستقیم بسته طوربهها [. معموالً این الگوریتم11تراشه صورت گرفته است ]

های مسیریابی قطعی، دارای فرستد. الگوریتم[ یا ممانعت از سرگردانی و اجتناب از ازدحام می17] بستبنجلوگیری از 

ها کمبودهای این کند. بعضی از الگوریتمای هستند و کمترین زمان را برای انتخاب کانال خروجی صرف میمسیریاب ساده

است سنتی  XYیکی از انواع الگوریتم  D-XYروی  مثالانعنوبهبخشند. های روی تراشه پویا بهبود میروش را برای ترافیک

ماند می بستبنهمچنان الگوریتم بدون  کهیدرحالکند. اضافه می XYی را به روش ریپذقیتطبهای که تعدادی از ویژگی

  [.11]شودبنابراین به این الگوریتم تا حدی تطبیق گفته می

با نسبت دادن پهنای باند به یال گراف  درواقعباطات است. [ حاصل گسترش گراف وابستگی ارت32و  33روش ]

کنیم که هزینه کمتری را به هایی را حذف میچرخه وابستگی، یال شکستنبرای  ؛ وشویمها تفاوت قائل میوابستگی، بین یال

 نیترمناسبه حذف ها اقدام بهایی هستند که با توجه به شرایط ارتباطی گرهروش ازجمله[. 34 و 33کند]ما تحمیل می

ها های مفید کاهش یابد و مسئله حذف چرخهشود تا تعداد وابستگیکند اصل مجاورت ارتباطی باعث میها میوابستگی

 بیترتنیابهها این است که نباید دسترسی دو گره که احتیاج به ارتباط دارند قطع شود. شود نکته مهم در حذف یال حلقابل

کند که بار کمتری بر ارتباطات دیگران بیفزاید. حال اگر هایی را حذف می[.  یال35دهیم]افزایش میی را ریپذقیتطبدرجه 

 کند. ها تقسیم میسایر گره نیب رای لینک ارتباطی شود، مقداری از بار آن دهسیسرواین کار منجر به افزایش بیش از حد 

فرد  -ی الگوریتم مسیریابی تطبیقی زوجبرای توسعه ]31]در  Chiuارائه دادند، بعدها توسط  Ni و Glassروشی که 

 APSRAقرار گرفت. یک الگوریتم مسیریابی کاربردی خاص به نام  مورداستفادهها بدون در نظر گرفتن کانال مجازی در توری
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البته )کند ه میی استفادریپذقیتطبافزایش  منظوربهاز اطالعات ارتباطات   APSRارائه گردید.  ] 37در ] Palesiتوسط 

 (.است بستبنمسیریابی همچنان بدون 

 Hansson  ها ارائه دادند تا نیازهای شبکه را با توجه به و همکارانش روشی را برای مسیریابی و نگاشت هسته

اما  دد.گرهای خاص محاسبه می، مسیریابی براساس برنامه]31مشابه در ] طوربهها به حداقل برسانند. های برنامهمحدودیت

 . استی از الگوریتم مسیریابی قطعی ارمجموعهیزباید در نظر داشت که این روش 

های انتخاب برای الگوریتم مسیریابی تطبیق با راه گزینی ای در مورد تابعمطالعه Bellو  Schwiebert، ]33در]

ست که تابع انتخاب، نقش مهمی در ی این ادهندهنشانآمده  بدستی انجام دادند. نتیجه دوبعدهای خزشی برای توری

یی شبکه توسط کار آی اشباع دارد. چندین تابع انتخاب و همچنین ارزیابی میزان تأثیر آن در متوسط تأخیر بسته و نقطه

Martinez [ 43و همکارانش صورت گرفت.] 

Hu  وMarculcscu  [41[،  ترکیب کرده  باهمرا های تطبیقی و قطعی اند که در آن روشالگوریتمی ارائه کرده

 کهیوقتکند که در شبکه ازدحام وجود ندارد. برعکس است. این روش زمانی از الگوریتم قطعی برای ارسال بسته استفاده می

 کند.در شبکه است از روش تطبیقی استفاده می ازدحامی دهندهنشاناطالعات محلی 

محاسبه  منظوربهاطالعات محلی و همچنین از ترکیب آن دو  یجابهی، سرا سرها از اطالعات در بسیاری از الگوریتم

تر برای کلی صورتبهی و محلی برای انتخاب کانال خروجی و سراسراز اطالعات  RCA [42]شود. روش مسیر استفاده می

ها مشخص هی را از گرسراسراطالعات شبکه  هر گرهکند. در این روش ها استفاده میارسال بسته منظوربهمحاسبه مسیر 

توسط ما، مفهوم مسیریابی مبتنی بر جدول را  شدهارائه روش درکند. می استفادهکند و از آن برای مسیریابی بسته دریافت می

کنیم. بدین منظور، اطالعات ترافیک به ها استفاده میارسال بسته منظوربهی سراسرترکیب کرده و از اطالعات ترافیک 

شود. مسیر مناسب برای فرستادن بسته از مبدأ به مقصد در طول شبکه توسط آن گره مرکزی ه میی مرکزی فرستادپردازنده

 گیرد.گردد و در انتها مسیرها در جدول مسیریابی شبکه روی تراشه قرار میمحاسبه می

 

 روش پیشنهادی .7

، گره [25] یریابیام منبع مس. در یک طرح به ناندشدهیبندمختلفی در مقاالت طبقه یهاروشمسیریابی به یهاطرح

کننده عمده چنین روشی در این است که هر بسته باید حمل مشکل. کندیمنبع کل مسیر را قبل از ارسال بسته انتخاب م

پس از ترک بسته از منبع  توانی. عالوه بر این، مسیر را نمشودیافزایش اندازه بسته ماین باعث اطالعات مسیریابی باشد که 

  د.تغییر دا

، الگوریتم مسیریابی )جدول مسیریابی این حالتاست. در  شدهیعاستفاده از مسیریابی توزپیشنهادی،  حلراه

 .که پس از دریافت بسته، باید آن را به منابع محلی یا به مسیر مجاور تحویل دهد گیردی( تصمیم میدسترسقابل

از مسیرهای ممکن از منبع  یاب مسیری در میان مجموعهشده ازلحاظ روشی که در آن برای انتخاگفتهکه  طورهمان

اگرچه ، قطعی. در مسیریابی نمود یبندطبقهتوان به قطعی یا تطبیقی یمرا مسیریابی  هاییتم، الگورگیردیمانجام  به مقصد

وضعیت شبکه  از عاطالمسیری را بدون  همواره، اما الگوریتم استمسیرهای متعدد از یک گره منبع به گره مقصد در دسترس 

 گیرییممسیریابی تصم جهتدر مورد وضعیت شبکه  یاستفاده از اطالعاتبا تطبیقی الگوریتم از طرفی . کندیانتخاب م

برای  تواندیقبول نسبت به مسیرهایی که بسته مخروجی قابل یهااز کانال یاتابع مسیریابی مجموعه صورت کهینبدکند؛ یم

 یهاای از کانال. سپس، تابع انتخابی برای انتخاب کانال خروجی از مجموعهکندیم محاسبهد را طی کنرسیدن به مقصد 

 مورداستفادهی خروجی را هاکانالمیزان ازدحام یا طوالنی بودن مسیری یکی از به شرایط شبکه، مانند با توجه خروجی مجاز 

  ست.ا شدهدادهشمای کلی این روش نشان  1-4دهد، در شکل یمقرار 
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 مسیر یهاو انتخاب بلوک مسیریابی .1-4شکل 

و بل مطالعه شبیه سازی تفضیلی از توابع مختلف برای انتخاب چندین الگوریتم مسیریابی  [، سچویبرت11]منبع در 

تخاب دهد که تابع انآمده نشان میدستند. نتایج بهاهارائه داد یشبکه دوبعد درانطباقی wormhole [15 ]بر پایه روش 

[، 12طور مشابه، فنگ و شین ]به ایجاد ازدحام در شبکه روی تراشه دارد.پیام و  یریتوجه در میانگین زمان تأخاثری قابل

ی را انجام چندعامل هاییشاز آزما یامسیریابی و حجم کار ارتباطات، مجموعه هاییتممنظور مطالعه وابستگی بین الگوربه

 . دهندیقرار م یررا تحت تأث تا حد زیادی عملکرد مناسب نیز وه بر انطباق، توابع انتخاب، عالدهدیاند که نشان مداده

و  شدهارائهی مسیریابی تطبیقی هاروشیک استراتژی انتخاب جهت استفاده در  مقالهبه همین منظور در این 

 گردد.یمسازی آن نیز بررسی یادهپیاز برای موردنیرساخت ز

 

 دیروش انتخابی پیشنها .8

[ و فرض 15] شدهداده در توپولوژی شبکه مد نظر قرار wormhole، روش سوئیچینگ مبتنی بر مقالهدر این  

 :R صورتبه ارتباطی باشد. تابع مسیریابی تطبیقی یهااز کانال یامجموعه c ها در شبکه واز گره یامجموعه N گردیده که

N × NP(c) که در آن شودبیان می P(c) موعه مج توانc  که  متشابه خروجیی هااز کانال یامجموعهو شامل بوده

 های زیرتواند خروجیمیمسیریابی تطبیقی  یگردعبارتاست؛ بهمسیریابی شوند،  هاآنبسته باید از طریق  1هایفلیت تمامی

 را داشته باشد:

یجه درنت، ندارد دیگری جایگزینیر مسدر این مورد، مسیریاب هیچ  :کانال خروجی به سمت مسیر بستهوجود یک  • 

های دیگر بسته را از همین مسیر منتقل کند و یا باید منتظر بماند تا سایر مسیرها که توسط سرآیند فلیت یا باید

 اند آزاد شود.رزرو شده

رد، ها رزرو نشده. در این موتنها یکی از آنوجود دارد و خروجی چندگانه برای ارسال یک بسته  یهاکانال • 

منظور کاهش زمان ، بهیطورکلبهتر است، صبر کند، اما به رودیبرای آزادسازی کانالی که انتظار م تواندیمسیریاب م

در تحویل بسته با توجه به انتظار طوالنی برای آزاد شدن کانال، بسته به سمت مسیر تنها کانال در دسترس  یرتأخ

 شود.هدایت می

 یاب جهتاند. در این مورد، مسیرها رزرو شده، اما همه آنوجود دارد ارسال یک بسته کانال خروجی چندگانه برای • 

 .کندیآزاد شدن کانال صبر م
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های کانال خروجی چندگانه برای ارسال یک بسته و حداقل دو کانال رزرو نشده است. این مورد یکی از وضعیت • 

  است.برای الگوریتم تطبیقی  2تردید

 را بامقصد بسته به کانال انتخابی امکان رسیدن  این حالتمزیت باشد، اگر در  تواندیم مسیرهای جایگزیندر دسترس بودن 

 است. شدهمطرح 3همسایگان مسیردر ادامه با استفاده از مثالی رویکرد پیشنهادی تحت عنوان  سرعت بیشتری فراهم کند.

  نحوه عملکرد .9

یان یک مثال نحوه کارکرد این ب بادر ادامه  [ و11شده ] بنانهاده 4یکآگنوست توپولوژی پیشنهادی بر پایه رویکرد

(، 3،3حرکت به سمت گره مقصد )در مسیر که  شودفرض  2-4با توجه به شکل . شده استیانب موردنظرروش در توپولوژی 

 عنوانبه( را 1،2( و )2،1های )برسد و تابع مسیریابی تطبیقی گره( 1، 1)های ورودی غربی گره صفبهفلیت سرآیند بسته 

( یا 2،1( باید انتخاب کند که سرآیند فلیت به گره )1،1گره ) -)الف( 2-4مانند شکل –مسیرهای خروجی ممکن بازگرداند 

 ( فرستاده شود.1،2)

ت تواند بهترین انتخاب را داشته باشد که اطالعاتی در مورد وضعی( وقتی می1،1ایده اصلی بر این اساس است که گره )

 توجه شود.  )ب( 2-4را داشته باشد؛ به شکل  شدهداده( اختصاص 1،2( و )2،1های )بافرهای ورودی که به گره

برای  درواقعدر شکل  شدهدادهدر سرآیند، تمامی اطالعات نشان  شدهمشخصباید دقت شود که با توجه به گره مقصد 

به مقصد  واقعاًتوانند ها می( نیاز دارد فقط دانستن اینکه کدام گره1،1یگر گام بعدی که گره )دعبارت؛ به( الزم نیست1،1گره )

 ( هدایت شوند.1،2( یا )2،1تر شوند اگر از مسیر گره )یکنزد

 

 

 . رویکرد استراتژی انتخاب پیشنهادی2-4شکل 

 شود:زیر بیان می صورتبه "مسیر همسایگان "مفهوم ترتیبینابه  

 اینکه کدام شروع، جهت تعیین یهاعنوان گره( به1،2( و )2،1ها )با توجه به گره را مسیریابی ( قابلیت1، 1گره ) 

( 2،2ها )یابد که گره( آگاهی می1،1، گره )یجه. درنتکندالزم است را محاسبه می( 3،3به مقصد ) برای رسیدن سرایند هالینک

پایه جهت انتخاب  عنوانبه آن را پس .(الف 3-4)شکل دارند.  قرارمقصد  به رسیدن هدایت سرآیند جهت( در مسیر 3،1و )

در این مسیر جهت انتخاب مقصد بعدی برای  .(ب 3-4)شکل گیرد ها در نظر میمسیر بعدی در بافرهای در دسترس این گره
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ارند را در نظر فلیت، مسیریاب کلیه اطالعات سایر بافرهای در دسترس که در جهت مسیریابی گره جاری تا مقصد قرار ند

 گیرد.نمی

(، 3، 2( و )1، 3ها )دارای دو گره مجاور با بافر ورودی موجود )گره  (1، 2)ی مانند گره مثال، حتی اگر عنوانبه 

را به مقصد  موردنظرسرآیند فلیت  توانندی، این بافرها هرگز نمبرقرار باشدشده است( ب نشان داده 2-4طور که در شکل همان

به مقصد برگردانده باشد )شکل   (1،2تنها گره جهت رسیدن از گره ) عنوانبهرا  (2،2که تابع مسیریابی گره )یرحالدبرساند 

انتخابی بهتر  یجه(( است، درنت3،1)گره ) یدسترس( دارای گره مجاور با بافر ورودی قابل2، 1از سوی دیگر، گره ) الف(. 4-3

 است.

 

 اب پیشنهادی. رویکرد استراتژی انتخ3-4شکل 

که کانال ورودی غرب گره  کندیاین رویکرد لزوماً تضمین نم ،رسد( می1، 2زمانی که بسته به گره ) نمود، یدباید تأک 

 .کندتا حد امکان از ازدحام جلوگیری می ، استراتژی انتخابحالینا ( هنوز هم در دسترس باشد، با1، 3)

 

 

 

 

 (PoNالگوریتم پیشنهادی ) .11

که  شدهیمعرف  بین یک گره و همسایگان مجاور آن ad-hocسیگنال  تعدادیالگوریتم  کردنگی کاردرک چگو جهت

)شمال، جنوب، شرق، غرب( است،  که در مجموعه  dطور خاص، برای هر جهت به. شده استنشان داده 4-4در شکل 

 :خواهیم داشت

 free_slots_in[d] خروجی همسایه مجاور در امتداد جهتموجود در بافر  آزاد هایتعداد شکاف: بیانگر  d 

  .است

 free_slots_out[d] بافر گره جاری در امتداد  بدون بافر در دسترس در خروجی یهاتعداد شکاف: بیانگر

 .است d جهت

 PoNData_in [d]: یهاداده  PoN همسایه در امتداد جهت یهاشده توسط گرهخاص محاسبه d . 

با  را شده توسط گره فعلیمحاسبه PoN ی خاصهاکه داده شوندینامیده م PoNdata_out، اضافی هاییگنالس

 آورد.همسایه مجاور به دست می یهاآوری اطالعات وضعیت ورودی از گرهجمع
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 free_slots وجود دارد که در آن (free_slots، available(، یک جفت )3برای هر گره همسایه مجاور )خط 

ورودی  هاییگنالس است و توسط d موجود در کانال ورودی همسایه در جهت بافر خالی یهاتعداد شکاف

free_slots_in[d]  شده است( ارائه4)خط PoNData_out.available [d]  وضعیت رزرو  است که مقدار بولییک

 .دهدرا نشان می( 5)خط  d شده / رزرو نشده کانال در جهت

 

 نحوه اجرای مسیریابی .11

 پیشنهادی  استراتژی انتخاب بر پایهموردنظر  مش مسیریابی شبکه مبتنی بر توپولوژی طرح کلی 11-1شکل  در

عالوه به اتجهیک از  هر از بافر ورودی، در یامتشکل از مجموعه ،سطح باال از مسیریابی نمائی در شکل. است شدهدادهنشان 

 شدهداده، نشان سازی مربوط به گرهذخیره یا یزشتوسط عنصر پردایجادشده منظور ترافیک محلی ابهدیگر، بافر ورودی یک 

-در هنگام عملیات مربوط به تصمیمبلوک  ؛ اینورودی به یک بلوک اجراکننده الگوریتم مسیریابی متصل شده بافر. هر است

یند آسط سرتوکه ( dst. گره مقصد )گیردقرار می مورداستفاده؛ رسدورودی می بافربه  سرآیند فلیتکه  ییعنی درزمانگیری، 

 جهت شود؛یمحاصل  همسایگان نزدیک،( که از []PoNDATA_in، همراه با اطالعات وضعیت بافر )آیدبدست میفلیت 

شده است، جی بلوک الگوریتم مسیریابی که کانال خروجی انتخابو. خرگیردقرار می مسیریابی کلی مورداستفاده گیرییمتصم

باطات داخلی مقطعی که جریان ترافیک ورودی را به مسیرهای خروجی مناسب متصل شده تا ارتگر استفادهانتخابیک توسط 

ی طورکلبه و شدهنشان داده 1-5شکل  زیردر تر یقدق صورت. محتوای یک بلوک الگوریتم مسیریابی بهنمایدکند را تنظیم می

( OCهای انتخابی )که مجموعه کانال کردها را اجر تطبیقی: اولین بلوک عملکرد مسیریابی است زیر بلوک شامل دو مؤلفه این

جهت انتخاب کانال خروجی را  بر  PoNاست که وظیفه اجرای استراتژی انتخابی  ، بلوک انتخابیو بلوک دومکند را فراهم می

که حاصل  []PoNDATA_inاست، بلوک انتخاب از اطالعات استخراجی  مشاهدهقابلکه از شکل  طورهمانعهده دارد. 

 برد.ات همسایگان نزدیک است، بهره میاطالع
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 . شمای کلی مسیریابی11-1شکل 
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 سازیمحیط شبیه .12

گردد. با ارائه این محیط های روی تراشه ارائه میسازی ساختار و چهارچوب شبکهدر این بخش یک بستر برای شبیه

ست آمده از شبکه روی تراشه را تحلیل نمود.  ها را انجام داد و جزئیات نتایج بدهای و ارزیابی این شبکهتوان آزمایشمی

 .شده استاست، طراحی Noxinافزار که بر پایه نرم Nigramباز سازی متنافزار شبیهچهارچوب این سیستم، بر اساس نرم

Nigram  بر بستر زبانSystem C های ها، المانساز مسیریابهای اصلی در این شبیهشده است. کامپوننت توسعه داده

های روی تراشه هستند و های ترافیک برای شبکههای پردازشی درواقع ایجادکنندهباشند. المانها و بافرها میپردازشی، لینک

کنند. هنگامیکه یک بسته به آنها ها را برقرار میها می باشند که ارتباطات این شبکهکامپوننت ها نیز جزء اصلیمسیریاب

پذیری ها خوانده و بر اساس آن گام بعدی را انتخاب نموده و سپس در دسترسز سرایند فلیت آنرسد، فیلدهای مربوطه را امی

ترین با توجه به آنکه توپولوژی مش یکی از اصلی دهد.ها را رزرو و نهایتاً بسته را انتقال میها را بررسی، لینکلینک

 فرض از این نوع توپولوژی پشتیبانی شده است.ت پیشصورساز نیز بههای شبکه روی تراشه است در این شبیهتوپولوزی

Nigram های های کاربردی مربوط به شبکههای مسیریابی و برنامههایی را جهت آزمایش الگوریتمراحتی مکانیزمبه

ساز قادر است یههای خود را به برنامه وارد کند. شبها و مسیریابیتواند برنامهراحتی میآورد. کاربر بهروی تراشه، فراهم می

های کلیدی این را بارگزاری نماید. تعدادی از قابلیت ها و کدهای مربوط به کاربرها و تمامی کتابخانهبصورت پویا مسیریاب

 ساز به شرح زیر است:شبیه

  فرستادن ترافیکCBR صورت تصادفی یا انتخابیهسته دیگری، به از یک هسته به 

 صورت تصادفی یا انتخابیه به هسته دیگری، بهفرستادن پیک ترافیکی از یک هست 

  فرستادن پیک ترافیکی وCBR برای ترافیک یازبعد از رزرو کردن باند موردن 

  فرستادن پیک ترافیکی وCBR در توپولوژی مش در صورت به وجود آمدن خطای لینک 

 محاسبه میزان انرژی  مسیریاب برای هر تعداد سیکل بخصوص 

 سازشبیه پارامترهای پیکربندی .13

 منظور پیکربندی شبیه ساز باید سه فایل زیر را تغییر داد:به

 Nigram.config: گیرند.که داخل آن پارامترهای مربوط به طراحی قرار می 

 Application.config: ها کاربرد داردهای کاربردی به کاشیجهت نگاشت برنامه 

 :Traffic  های متفاوت در این قسمت انجام تولید ترافیکپارامترهای مربوط به پیکربندی ترافیک جهت

 گیرد.می

 است. شدهدادهنشان  Nigram.configای از تنظیمات مربوط به فایل نمونه 2-5در شکل 

 

 Nigram.config: نمونه تنظیمات فایل 2-5شکل 

برای  XYین الگوریتم رود. همچنستون بکار می 4سطر و  3سازی یک توپولوژی مش با اندازه ساختار فوق برای شبیه

سیکل ساعت انجام  5شود. شروع ایجاد ترافیک بعد از ذخیره می cbr_randomشده و نتایج نیز در فایل مسیریابی استفاده

 رسد.سیکل ساعت به اتمام می 1333سازی پس از یابد و نهایتاً شبیهسیکل ساعت ادامه می 333گیرد و تا می
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 معیارهای ارزیابی .14

بین  زمانمدتیر، تأخ. اندشدهگرفته در نظرمعیارهای کارایی  عنوانبهیر و مصرف انرژی تأخیر، حداکثر تأخمیانگین 

 به گره مقصد فرض شده است. تا زمان رسیدن ادامه فلیت به شبکه وارد شدن سرایند فلیت

 زیر است: صورتبه( Dیر )تأخفرمول میانگین  

D= 1/n  
نیز   (mیر )تأخ. حداکثر است iیر بسته  تأخ Di اند و یدهرسیی است که به مقصد هابسته مجموع nکه در آن، 

 شود:زیر تعریف می صورتبه

): i= 1iM= max(D،2،…،n 

است. استراتژی انتخابی  با استفاده از سناریوی  هدررفتهها، و لینک رو ترشود که توسط یمتوان به مقدار انرژی گفته 

 شده است.یابیارز( MMSی )اچندرسانهترافیکی سیستم 

ای بین بازه بسته فلیت با توزیع نمایی و نرخ دوره 1 هاگرهو  گرفتهانجام 4*4و  5*5ی مش هااندازههای برای یشآزما

<=1 0< pir کنند که در آن ایجاد میpir  .مقدار  مثالعنوانبهسرعت تزریق بسته استpir=0.1  به معنای آن است که هر

. هر مرحله، اندشدهگرفتهردیفی در نظر  4با ظرفیت  FIFOفرستد. بافرهای سیکل ساعت می 13را در  هابستهرهگ

. جهت اعتبار انداجراشدهسیکل ساعت  133333یتاً نهاسازی و زمان آماده عنوانبهسیکل ساعت  13333ها ابتدا سازییهشب

آمده  بد ستبرای چندین دفعه متوالی تکرار شده و متوسط نتایج  pirاز نقاط  هرکدامسازی سنجی صحت نتایج، شبیه

 است.  شدهگرفتهنتیجه نهایی در نظر  عنوانبه

 

 

 یشآزمانتایج  .15

مورد ارزیابی  pirیر و توان مصرفی  با مقادیر مختلف تأخیر، حداکثر تأخاز سناریوهای ترافیکی؛ میانگین  هرکدامبرای 

 شود:یمزیر محاسبه  صورتبهیام فراپسناریوهای ترافیکی برای  pir. هر اندقرارگرفته

 

pir = pir(i،ij): tcomm ،= max(tcomm) j 

 
 

و نتایج با  اجراشده[ 17( ]O-Eفرد )-های مسیریابی زوجیتمالگورارزیابی، استراتژی انتخابی پیشنهادی با  منظوربه

دهند که یمنتایجی را نشان  15-3تا  15-1های  است. شکلمقایسه شده  BufferLevelهای انتخابی تصادفی و یاستراتژ

برای هر استراتژی انتخابی و  شدهدادهکه در نمودارها نشان  گونههمان. اندآمده بدستیام فراپتوسط سناریوی ترافیکی 

درصد بهینگیروش  اند. همچنینیری شدهگاندازهیر در تزریق بارهای متفاوت، تأخالگوریتم مسیریابی، میانگین و حداکثر 

 دهند.نشان می O-E ،W-Fهای مسیریابی یتمالگوراستفاده از  با BufferLevel    های تصادفی و پیشنهادی را در استراتژی

 

 

 ها به خاطر دو ویژگی مهم، عملکرد بهتری دارد؛با توجه با نتایج ارزیابی، روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش
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  گیردوضعیت بار مسیر ارتباطی را در نظر می شده،یینتعبا محاسبات 

  است. واگذارشدهتعدادی از فرآیندهای محاسباتی بارگذاری، از حالت اجرا به حالت آفالین 

دهد که متوسط ژول/سیکل است، نشان می مشاهدهقابل 15-4و  15-3ی هاشکلکه در  نتایج بررسی مصرف انرژی

های یاستراتژی مختلف تزریق بسته، بهبودی نسبی در مقایسه با دیگر هاسرعتبرای هر سناریوی ترافیکی در  شدهمصرف

یابد، حتی به یمافزایش  pirکه یهنگاماستراتژی پیشنهادی  انتخابی داشته است. نتیجه مهم دیگر اینکه بهبود مصرف انرژی

های ترافیکی باالتر یبارگذارهتر این روش در دهد که تعادل طبیعی بارگذاری بیمرسد. این نکته نشان ی باالتری نیز میهانرخ

 کند.ی مصرف انرژی را کنترل میخوببهنیز 

 آزمایش:

مقایسه  BufferLevelو  Randomهای فرد اجراشده و با استراتژی-در این آزمایش روش پیشنهادی با الگوریتم زوج

شده است میانگین و حداکثر نشان داده 15-2تا  15-1و نمودارهای  15-2و  15-1های طور که در شکلشده است. همان

میانگین و  BufferLevelیافته است؛ بطوری که نسبت به روش گیری کاهشطور چشمها بهمیزان تأخیر به نسبت سایر روش

یافته است. کاهش %23و  Random 21%یافته و نسبت به روش کاهش %31و  %21ترتیب به میزان  حداکثر میزان تأخیر به

به میزان  BufferLevelشده، مصرف انرژی نیز در این روش نسبت به روش رف دیگر با توجه به بهینه بودن راهکار ارائهاز ط

 شده است.نمایش داده 3-5در نمودار  ؛ کهدهدکاهش را نشان می Random 37%و نسبت به روش  33%

 

 : میانگین تأخیر15-1شکل 

 

 : حداکثر تأخیر15-2شکل 
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 میزان مصرف انرژی :15-3شکل 

 

 : میانگین تأخیر بسته15-1نمودار 

 

 : حداکثر تأخیر بسته15-2نمودار 
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 : میزان مصرف انرژی15-3نمودار 

 گیریخالصه نتیجه

 یر. تأثاستمؤثر و بدون وقفه  یریابی، مستراشه یرو هایشبکه کاربردهای ترینمهماز  طور که ذکر شد یکیهمان

را  یخروج هایکانالمجموعه از  یک، یریابیکه تابع مس یدارد. زمان یانتخاب یوابسته به استراتژ یریابیمس یتمگورال هرگونه

 در این مقالهیرد. گیقرار م مورداستفاده گرددمیکه بسته به آن ارسال  یانتخاب کانال خروج یبرا یانتخاب ع، تابگرداندبازمی

 ه با ارائه یک استراتژی انتخابی موردبررسی قرار گرفت.های روی تراشبهبود کارایی در شبکه

های آزمودندهد. در افزایش می فراوانی طوربهسازی نیز نشان داده شد که این روش کارایی را در یک محیط شبیه

تأخیر  میانگین و حداکثر میزان BufferLevelو  Randomهای نشان داده شد که این روش به نسبت استراتژی ،گرفتهانجام

شده، مصرف انرژی نیز به شکل دهد و از طرفی با توجه به بهینه بودن روش ارائهرا به میزان قابل چشمگیری کاهش می

 یافته است.ای کاهشمالحظهقابل

 

 تشکر و قدردانی

 .نماییم می تشکر ایم شده مند بهره شان ای زحمات از مختلف مراحل در که تمامی غزیزانی از پایان در
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