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ارائه یک معماري شبکه در حافظه براي افزایش کارایی شبکه حافظه هاي سه بعديعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

بخش بزرگی از توان مصرفی و تاخیر در سیستم هاي کامپیوتري مربوط به ارتباط بین پردازنده و حافظه می باشد. دلیل این امر کندتر

بودن رشد سرعت حافظه نسبت به پردازنده و همچنین نیاز به عبور از اتصاالت کند و پرمصرف (از لحاظ توان مصرفی الکتریکی)

روي بردي است که تراشه هاي پردازنده و حافظه را به یکدیگر متصل ساخته است.

افزون بر این، قرارگیري حافظه و پردازنده در دو تراشه جدا از هم و ارتباط آن ها از طریق اتصاالت روي برد چالشی به نام سدِّ

پهناي باند (bandwidth wall) را ایجاد می کند که به دلیل محدودیت در تعداد و سرعت پایه هاي تراشه ناشی می شود. این

مشکل بیان کننده ي محدودیت فیزیکی، محدودیت تعداد پایه هاي تراشه و در نتیجه محدودیت در پهناي باند قابل تأمین براي

دسترسی به حافظه ي خارج از تراشه است و در صورتی که تعداد زیادي هسته در داخل تراشه در کنار یکدیگر مشغول اجراي

برنامه باشند، بسیار محتمل است که نتوانیم پهناي باند کافی براي واکشی داده ي مورد نظر تمامی آن ها را فراهم کنیم.

براي حل این مشکل، استفاده از Process In Memory (PIM) از سال هاي گذشته ارائه شده و اخیرا بیش از پیش مورد توجه

قرار گرفته است. PIM مفهوم قرار دادن واحد محاسباتی در کنار حافظه در یک تراشه واحد، به منظور دسترسی سریع تر به حافظه

و پهناي باند بیشتر می باشد. به ویژه با ظهور فناوري حافظه هاي مقاومتی (reram) دوره جدیدي براي تحقیق و پژوهش در زمینه

PIM فراهم شد.

در حافظه هاي reram می توان محاسبات دیجیتال و آنالوگ را مستقیما بر روي داده هاي حافظه و بدون نیاز به انتقال داده به

پردازنده انجام داد. افزون بر این، می توان از این حافظه به عنوان CAM استفاده کرد و عملیات مربوط به جستجوي داده ها را با

سرعت و موازات بسیار زیاد به انجام رسانید. در این پایان نامه، ما با استفاده از reram یک معماري جدید و کارآ براي

مسیریاب هاي شبکه ارائه می دهیم و سپس نشان می دهیم که چگونه استفاده از یک ساختار شبکه در حافظه موجب افزایش کارآیی و

مقیاس پذیري حافظه هاي مقاومتی می شود. در این ساختار، یانک هاي مختلف حافظه از طریق مسیریاب هاي ساده و کوچکی به

یکدیگر وصل هستند و ارتباط بین بانک ها و همچنین بین بانک ها و کنترل کننده حافظه از طریق شبکه انجام خواهد گرفت.

مهم ترین ویژگی این طرح جدید، امکان ارتباط مستقیم بانک هاي حافظه با یکدیگر است که می تواند تغییراتی مهم در نحوه مدیریت

داده ها  ایجاد نماید.

به طور ویژه، مزایاي این طرح عبارتند از امکان جابجایی و انتقال داده ها به صورت مستقیم بین بانک ها، امکان دسترسی موازي به

،rearm بانک ها در الیه هاي مختلف و افزایش مقیاس پذیري. نتایج شبیه سازي بر روي یک شبکه عصبی پیاده سازي شده بر روي

نشان دهنده افزایش قابل توجه بروندهی حافظه در اثر استفاده از شبکه است.
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