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نتایج مقدمھ / خالصھ
امروزه با توانایی گنجاندن تعداد زیادی ھستھ بر روی یک تراشھ، تحقیقات بر 
روی «شبکھھای بین تراشھ» برای آسان کردن ارتباطات، بسیار مھم شده است. 
شبکھھای بین تراشھ بھ دنبال ارتباطی مقیاسپذیر و با پھنای باند باال برای 
معماریھای چند ھستھای و بسیار ھستھای است. ھدف پروژه، بھ دست آوردن 
معماریای برای انتقال بستھھا درون شبکھ است بھ طوری کھ از نظر تأخیِر 
بستھھای با اولویت باال، نسبت بھ دیگر روشھا بھتر باشد. در ادامھ این پروژه 
بھ پیادهسازی شبیھساز شبکھ با این معماری میپردازد کھ ورودی شبیھساز، 
زمان ارسال بستھھا و مبدأ و مقصد آنھاست. خروجی شبیھساز نیز میانگین 

تأخیر خروجی بستھھاست.

معماری پیشنھادی، قرارگیری یک ماژول فرستنده/گیرنده بر روی ھر یک از 
سوییچھای شبکھ است بھ این صورت کھ ھر سوییچ برای ارسال داده باید سیگنال 
درخواست خود را فعال کند و ھنگامی کھ C-MAC اجازه ارسال داده را بھ آن سوییچ 

دھد، سیگنال اعطا آن فعال میشود.

 کھ ماژول C-MAC در آن، دریافت سیگنال درخواست و ارسال سیگنال اعطا بھ ھر 
یک از سوییچھاست

برای شبیھسازی این شبکھ، بستھھای با اولویت باال یا بستھھایی کھ فاصلھ زیادی برای 
ارسال دارند از شبکھ بیسیم و بستھھای با اولویت کمتر توسط زیرساخت سیمی 
فرستاده میشوند. برای سیاست انتخابی بستھی ارسال شونده از CRR استفاده میشود 
بھ این صورت کھ بھ ازای یک دور پیمایش بستھھای با اولویت باال یک بستھ بھ 

اولویت پایین فرستاده میشود.

برای ارزیابی تأخیر میانگین، دو سناریو متفاوت را در نظر میگیریم، در سناریو اول
(SC1)، یک NoC با توپولوژی مش کامال سیمی در نظر میگیریم. پس تمامی 
بستھھای RT و NRT توسط سیم ارسال میشوند. در سناریو دوم(SC2)، بستھھای 
RT توسط شبکھ بیسیم و بستھھای NRT توسط شبکھ سیمی منتقل میشوند. ھمچنین 
برای شبیھسازی از ترافیک توزیع شده در مش کامل استفاده کردیم بھ این صورت کھ 
زمان ارسال ترافیک در ھر یک از گرهھا از توزیع پوآسون با شدت λ تبعیت میکند. 

مقصد ھمھی این بستھھا بھ صورت یکنواخت در بین ھمھ گرهھا انتخاب میشوند.

 

جمع بندی
با استفاده از معماری ارائھ شده و شبیھساز طراحی شده، مشاھده شد میانگین تأخیر 
بستھھا نسبت بھ معماریھای گذشتھ بھبود چشمگیری داشتھ است. این روش وابستگی 
زیادی بھ تعداد بستھھای RT دارد. ھر چقدر نسبت این نوع بستھھا بھ کل بستھھا کمتر 
باشد، نتیجھ نسبت بھ روش قبل بھتر است در غیر این صورت ھمچنان روش قبل برتری 
دارد. ھمچنین یکی دیگر از چالشھا پیادهسازی سختافزاری پیچیدهتر این روش نسبت بھ 
روش قبل است. چرا کھ نیاز بھ ماژول سختافزاری اضافھتری دارد. ھرچند کھ امروزه 
اکثر تراشھھا این ماژول را بھ صورت پیشفرض دارند ولی در مواقعی کھ سختافزار 

محدود کننده باشد ھمچنان روش قبلی بھتر است.
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