Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Engineering Sciences Series Vol. (14) No. (3) 9142

Building analytical model for latency
in Network-on-Chip using queuing theory
Dr. Radwan Dandah *
Dr. Talal Al-Aateky **
Rony Kassam ***
(Received 30 / 1 / 2019. Accepted 13 / 5 / 2019)



ABSTRACT



The Network-on-Chip architectures suffer from the difficulty of allocating processing
resources in the execution time to suit the complex applications implemented on these
architectures. In the event of any change in the input traffic, there is no change in the
architecture level and its configuration. So it will be an inefficient running of the
application on the architecture. Researches are currently modeling the input rates for data
and determining service times required to implement application tasks [1]. These
researches are limited to the NoC mechanisms of handling with different models but
without any modifications to the architecture to suit these models. Therefore, this research
propose modifications on the mathematical models used to include changes in the queue
lengths and resource utilization rates to ensure the compatibility with application status.
These status are classifying with multiple classifications close to the application tasks and
can be included within the architecture in such a way as to ensure the effective operation of
the class occasion. The research resulted in a reduction of about 10% of the latency for low
input rates with the possibility of dealing more with the increasing of input rates, as well as
opening up the application to reflect its effect in a way that can be improved on the
architecture through the classification included in the mathematical model.
Keywords: Network-on-Chip, Latency mathematical model, Queuing theory, Application
status, Classification.
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المضمنة عمى الشريحة باستخدام نظرية الترتيل
بناء نموذج تحميمي لمتأخير في الشبكة
ّ
الدكتور رضوان دنده

الدكتور طالل العاتكي
روني قسام

*

**

***

(تاريخ اإليداع  .9142 / 4 / 31قبل لمنشر في )2019 / 5 /43

 مم ّخص



تعاني معماريات الشبكات المض ّمنة عمى الشريحة من صعوبة توزيع موارد المعالجة في زمن التنفيذ بما يتناسب مع
التطبيقات المعقدة المنفذة عمى ىذه المعماريات ،حيث أنو عند حدوث أي تغير في الدخل ال يؤدي إلى أي تغير عمى
مستوى المعمارية واإلعدادات الخاصة بيا وانما سيبقى التعامل حسب اإلعدادات المثبتة سابقاً وبالتالي سيكون ىناك
تشغيل غير فعال لمتطبيق عمى المعمارية .تقوم حالياً الدراسات بنمذجة معدالت الدخل لمبيانات وتحديد أزمنة الخدمة
المضمنة عمى الشريحة مع
المطموبة لتنفيذ ميام التطبيق ] ،[1تقتصر ىذه الدراسات عمى آليات تعامل الشبكات
ّ
اختالف ىذه النماذج ولكن بدون أي تضمين لتعديالت ضمن المعمارية لتتناسب مع ىذه النماذج .لذلك تم في ىذا

البحث اقتراح تعديالت عمى النماذج الرياضية المتبعة لتضمين تعديالت في أطوال الرتل ومعدالت استخدام الموارد
وبشكل يؤمن توافق مع حاالت التطبيق ،حيث يتم تصنيف ىذه الحاالت بأصناف متعددة قريبة من ميام التطبيق من

جية وقابمة لمتضمين ضمن المعمارية بشكل يؤمن التشغيل الفعال لمصنف بأزمنة تأخير مناسبة .توصل البحث إلى
تخفيض حوالي  %41من أزمنة التأخير بالنسبة لمعدالت دخل منخفضة مع إمكانية التعامل بشكل أكبر مع زيادة

معدالت الدخل وكذلك فتح المجال لمتطبيق ليعكس أثره بشكل يكون قابالً لمتحسين عمى المعمارية من خالل التصنيف
المضمن بالنموذج الرياضي.

الكممات المفتاحية :الشبكات المضمنة عمى الشريحة ،نموذج رياضي لمتأخير ،نظرية الترتيل ،حاالت التطبيق،

التصنيف.
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المضمنة عمى الشريحة باستخدام نظرية الترتيل
بناء نموذج تحميمي لمتأخير في الشبكة
ّ

دنده ،العاتكي ،قسام

مقدمة:
المضمنة عمى الشريحة )Network-on-Chips (NoC
ىناك العديد من التحديات في تصميم أنظمة الشبكات
ّ
المتعددة النوى ،مثل تعقيد الـ NoCباإلضافة إلى المتطمبات الصارمة الستيالك الطاقة واالنتاجية .حيث إن تصميم
نظام معتمد عمى الـ NoCيتطمب العديد من خطوات التركيب  Synthesisبما في ذلك توزيع الميام والتوجيو وتموضع
النوى ] .[2حيث أنو من أجل تمكين ىذا النظام من التعامل مع حركة البيانات الخاصة بتطبيق معين ،يحتاج المصمم
أوالً إلى الجدولة وتعيين الميام عمى عناصر المعالجة المتاحة .بعدىا يحتاج إلى اكتشاف تموضع النوى وكيفية حجز

مسارات التوجيو .وىناك حاجة إلى أداة لتحميل األداء من أجل تقييم فيما لو أن إعدادات الـ NoCمن أجل دخل تطبيق

معين قادت إلى تصميم أفضل وذلك لممقارنة مع التصاميم األخرى مع تمبية قيود التصميم في نفس الوقت .بتنفيذ

محاكاة عمى شبكة معينة يمكن الحصول عمى نتائج لتقييم األداء مع دقة عالية ومع ذلك فأنيا تعاني من أوقات تقييم
طويمة وىي مناسبة فقط لتقدير مجموعة فرعية صغيرة من المقاييس ،وبسبب ىذا يتم اعتماد نمادج أداء  NoCعمى
نطاق واسع .من بين جميع مقاييس أداء الـ NoCيتم اعتبار التأخير  Latencyاألكثر أىمية ألنو يحدد انتاجية النظام
بأكممو تحت أعباء معينة.

اقترح ] [1نموذج لضبط أداء النظام من خالل معرفة معدل تأخير الدفقات في الـ NoCالمعتمدة عمى األنظمة متعددة
النوى والذي اعتمد عمى تشكيل ترتيل  G/G/1/Kحيث تم نمذجة وصول حركة البيانات الحالية باستخدام مقاربات
بواسون ،يتم توسيعيا إلى توزيع أسي عام لموصول البيني لمطرود والتي يمكن أن تمثل نمط لحركة بيانات دفقية .عمى
غرار عممية خدمة الطرود داخل كل موجو  NoCتكون النمذجة مع التوزيع العام لحساب ارتباط زمن الخدمة بين

الموجيات وتدفقات حركة البيانات ،كما استند ] [3عمى تشكيالت نظرية االرتال  ،G/G/1ومساىمة كل قناة في

التوجيو ضمن الـ .NoCإن نماذج تقدير األداء دقيقة مع األخذ بعين اإلعتبار افتراض أن طول الطرد يخضع لمتوزيع
األسي ،وبالتالي فإن وقت خدمة الطرد في جياز التوجيو يوزع بشكل كبير ،وأن زمن الوصول البيني لحركة البيانات
يفترض أن يتبع توزيع بواسون .وقد لوحظ في ] [4أن كثير من أنظمة الـ NoCتتبع سموك حركة البيانات نمط ىندسي
متكرر يعتمد عمى الشرائح طويمة المدى ،و التوزيعات لزمن الخدمة متناغمة مع ىذه الشرائح .وبالتالي فإن دقة النموذج
القائم عمى نظرية االرتال يتعرض لمخطر في ىذه الحاالت.
تم اقتراح نموذج تأخير  [5] M/G/1من أجل تحميل الـ .NoCوىو يفترض عمى أن معدل وصول ترويسات الـflits
(بدالً من كامل الطرد) يتبع توزيع بواسون .تم تقديم نموذج تأخير  [3] G/G/1معتمد عمى  NoCذو أولوية ثابتة يقوم

المضمنة بماركوف ثنائية الحالة 2-state Markov-
بنمذجة زمن وصول الدفقات باستخدام عممية بواسون
ّ
) .Modulated Poisson Process (MMPPمع ذلك ،يستيدف ىذا النيج بنية محددة لمموجو عمى أساس
األولوية في حين أن العديد من موجيات الـ NoCقد تستخدم التحكيم المنصف مثل ) .Round Robin (RRكذلك
تم تقديم نموذج ترتيل  M/G/1/Nلموجيات ) Worm-Hole (WHضمن الـ ،[6] NoCsيفترض ىذا النيج تدرج
المخازن المؤقتة من حيث الطرود بدالً عن الـ flitsو بالتالي يمكن لمخزن مؤقت واحد أن يحمل حتى  Nطرد خالل
التحميل .قد ال يكون ىذا الحل مناسباً بالنسبة لمـ NoCsبمخازن صغيرة نسبياً (فقط عدة  )flitsوذلك من أجل توفير

المساحة والطاقة.
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أىمية البحث وأىدافو:
تكمن أىمية البحث في عكس أثر التطبيق بشكل أكبر عمى الـ NoCأثناء التنفيذ وكذلك عمى المستوى المعماري،

وبالتالي إعطاء الـ NoCقدرة التأقمم حتى عمى الطبقات العتادية مع تغييرات التطبيق عمى مدى الزمن واستخدام
متغيرات التطبيق في أبحاث متخصصة بزيادة انتاجية التطبيق وبالتالي عكس أثره عمى انتاجية الـ NoCبدون إعادة
تطوير المعمارية وبالتالي تخفيض زمن الوصول إلى السوق .Time to Market

طرائق البحث ومواده:
تم استخدام نموذج عام لمعمارية الـ NoCالستيعاب الموجيات مع مخازن مؤقتة ،مما يتيح النظر في تراكب طول
الطرد مع حجم المخزن المؤقت .إن ىذا األطار المقترح ىو عام تماماً ويمكن تطبيقو عمى أي مخطط شبكي لمـNoC

مع مختمف مجدوالت الميام وخوارزميات التوجيو .ثم تم إدخال بارامترات جديدة إلى النموذج تتعمق بحاالت التطبيق
واألصناف التي تصف ىذه الحالة والتي تغمف متغيرات الرتل في عقد الـ NoCومعدل استخدام الموارد ،وبالتالي جعل
ىذه البارامترات قابمة لمتعديل من طرف التطبيق والوصول إلى إنتاجية أفضل لمـ NoCوالتي تتجمى في قيم منخفضة
لمتأخير .وأخي اًر تم محاكاة ىذا النموذج باستخدام المحاكي  BookSimوالقيام بالمقارنة مع نموذج مرجعي.

نموذج الـ NoCالتحميمي المقترح:
 -4فرضيات:

تم افتراض أن تطبيقات اليدف تمت جدولتيا ومطابقتيا عمى منصة الـ NoCاليدف وأن عنوان العقدة المصدر واليدف

في التطبيق كميا معروفة .وأيضاً ،تم استخدام فكرة نمذجة دفقات حركة البيانات في أنظمة الحواسيب المتعددة

والمتصمة بشكل  ،Meshحيث نفترض فييا بأن أزمنة الوصول البيني لطرود الدفق تم تمييزىا باستخدام التوزيع االسي
العام  ،GEمع متوسط

و تشتت

 .لذلك فإن التمثيل (

،

لإلطار التحميمي المقترح.

) لنموذج حركة البيانات يعتبر دخالً

كما تم اعتماد معمارية الموجو  Worm-Holeحيث يوجد مخزن مؤقت واحد عمى كل منفذ دخل .لمبساطة نحن
نفترض أن الطرود ليا حجم ثابت  mمن الـ ،flitsومع ذلك فإن ىذا اإلفتراض يمكن أن يكون مريح لتغطية توزيع
طول الطرد .االفتراضات األخرى تتعمق أيضاً بمصادر حركة البيانات (عناصر المعالجة  PEsالمصدر) لدييا حجم

تخدم عمى الفور الـ flitsالواصمة.
رتل النيائي والوجيات ّ
كما نفترض بيئة محاكاة من أجل تقييم دقة وتحميل أداء التطبيق باستخدام قيم عددية ،حيث تم وضع تصور لمتطبيق
بأنو يستطيع التعامل مع عدة حاالت ،كل دفق لو حالتو الخاصة ،مثالً كامي ار موجية عمى مدخل مطار أو مجمع

تجاري يتألف من عدة أرتال يدخميا الزبائن ،ويتم تحميل ومعالجة المدخالت من كل رتل باستخدام مجموعة من عناصر
المعالجة ،كما في الشكل( ،)4حيث يبين الشكل إسناد يدوي لمجموعة من عناصر المعالجة إلى رتل محدد ،وبالتالي
ستتم النمذجة عمى جعل الـ NoCمتوافقة أكثر ما يمكن من أجل ىذا المخطط.
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المضمنة عمى الشريحة باستخدام نظرية الترتيل
بناء نموذج تحميمي لمتأخير في الشبكة
ّ

الشكل (  :) 1ربط حاالت التطبيق بموارد محددة من الـNoC

أي يجب أن تكون الحالة التي تتطمب أعمى تخديم ستأخذ أعمى سعة لمرتل وبحسب عدد عناصر المعالجة المتاح في

كل منطقة بشكل يؤدي إلى تخفيض التأخير باعتبار ىذه الحالة من التطبيق أكثر أولوية في ىذا المنطقة.
 -9نمذجة التصنيف واألولوية:

بحسب ىدف البحث ،سيكون ىناك حاجة إلى إدخال تصنيفات وأولويات لمتطبيق اليدف ،حيث يتم بدايةً تحديد ىذه

التصنيفات مع توزيع احتمالي ،وتضمينيا من خالل حاالت الرتل .[7] G/G/1وبالتالي يصبح تصنيف التطبيق مقابل
لحالة الرتل وبالتالي فإن مجموعة حاالت الرتل ستحقق ما يمي:
()4

∑

) (

حيث  Qمجموعة حاالت الرتل S ،حالة من حاالت الرتل ،وبالتالي يكون ) P(Sهو احتمال أن يكون الرتل G/G/1
في الحالة  .Sونعرف أيضا ً  ρمعدل استخدام الحالة للموارد الرتل بالعالقة:
µ

ρ

معدل وصول الطرود الوسطي للحالة µ ،متوسط معدل الخدمة للحالة ،ونعرف أيضا ً
حيث
التشتت في توزيع زمن الخدمة للحالة.
توزيع زمن الوصول البيني للحالة،
وبالتالي يصبح معدل استخدام الحاالت للموارد تعطى بالعالقة ]:[7
) (
ρ
{ ) ( ) ( ∑
) (
أي عندما تكون الرتل في الحالة  iعندىا ستكون القيمة لـ) (

طول الرتل الوسطي بنفس الطريقة من خالل العالقة:

) (

تساوي  4واال فيي  .1وكذلك يمكن الحصول عمى
) ( ) (
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 -3نمذجة حركة البيانات ذات التوزيع األسي العام:

تظير أنماط حركة البيانات في العديد من تطبيقات الـ NoCعمى نطاق واسع من المقاييس الزمنية ،حيث تعتبر عممية
الترتيل فييا عممية عشوائية ( Stochasticأو تدعى عممية ماركوف) كون خاصية عديم الذاكرة  Memorylessتعود
إلى خواص ماركوف ،حيث يتميز رتل ماركوف بعممية وصول بواسون وأزمنة خدمة أسية تحقق تشتت عالي

 Maximum Entropyلألرتال العامة ،لذلك يمكن االنتقال بسيولة من  G/G/1إلى  .[7] GE/G/1يتم استخدام
التوزيع األسي العام ) Generalized Exponential (GEلتمثيل حركة البيانات عند الـ PEsالمصدرية والوصالت،
وعالوة عمى ذلك فقد ثبت أن توزيع  GEيوفر أيضاً مقاربة فعالة لحركة البيانات قصيرة أو طويمة المدى في الحواسيب

الفائقة ] .[1فيما يمي نستعرض بإيجاز توزيع  ،GEتابع التوزيع التراكمي Cumulative Distribution Function
) (CDFلزمن الوصول البيني لمطرود

يعطى بالعالقة:

()2

)

) (

(

بحيث:
بمتوسط

وتشتت

لممتحول  .Xإن عممية توليد طرد  GEمبينة بالشكل ( .)9حيث إن الطرد يأخذ زمن خدمة

صفري لموصول إلى نقطة اإلنطالق (أي نقطة توليد الطرد  )Bمع احتمالية

أما بقية اإلحتمال والمقصود ىنا

.

الشكل (  :) 2توزيع أسي عام لحركة البيانات

 ،يحتاج الطرد الجتياز النظام مع وقت خدمة موزعة بشكل أسي بمتوسط يساوي

 .تتكون دفقة الطرود من طرد يأتي من فرع أسي (فرع  )Mباإلضافة إلى عدد من الطرود المتتابعة القادمة من
فرع مباشر.
 -4نمذجة الموجو:

بحسب ] [1إن العناصر الرئيسية الثالثة لمنماذج التحميمية لـ WHىي زمن نقل الـflit
و زمن ترتيل المصدر

 ،و زمن اكتساب المسار ،

 ،وسيتم اآلن أخذ كل عنصر والتفصيل في آلية تقدير قيمتو ،وبعدىا سيتم تحديد اإلضافات

عمى كل عنصر لتعديل النموذج التحميمي حسب ىدف البحث:
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المضمنة عمى الشريحة باستخدام نظرية الترتيل
بناء نموذج تحميمي لمتأخير في الشبكة
ّ

لموصمة

دنده ،العاتكي ،قسام

بأنو الزمن الذي تستغرقو الـ flitالرأس لمغادرة المخزن

يعرف زمن نقل الـflit
* زمن نقل الـّ :flit
المؤقت في العقدة المصدر ،والوصول إلى مقدمة المخزن المؤقت في الوصمة الحالية
الوصمة .يوضح الشكل( )6مفيوم ىذا الزمن.

بعد حصولو عمى سماحية

الشكل (  :) 3رسم توضيحي لألزمنة ضمن الـNoC

وبشكل أكثر تحديداً ،يتكون من جزئين ،األول ىو الزمن المناسب لترك الموجو المصدر .من أجل توجيو  ،WHيعتبر
في الموجو والوصمة .أما الجزء الثاني يحسب الزمن الذي

ىذا الزمن قيمة ثابتة تعتمد عمى عدد مراحل األنبوبية

تأخذه الـ flitالرأس لموصول إلى الجزء األمامي من المخزن المؤقت لموصمة

( ،وموضح أيضاً بالشكل (.)6

)

يمكن تقريب قيمة ىذا الزمن من خالل زمن االنتظار في نظام الترتيل  .GE/G/1حيث متوسط معدل وصول الـflit
في نظام الترتيل ىذا يعطى بالعالقة:
))
حيث )

( ∑ ∑

(

∑

( هو قيمة ثنائية تشير إلى أن القناة هي عنصر من مجموعة مسار التوجيه
{

يمكن حساب متوسط زمن خدمة الـ( flit
الدفقات التي تمر عبر الوصمة

)

:

(

) في نظام الترتيل ىذا من خالل معدل موزون لزمن الخدمة لجميع

وتعطى بالعالقة:
)+

(

()3

∑

*
∑

تبين العالقة ( )3أنو من أجل طرد مكون من  ،flits mوالتي تأخذ

دورة من أجل الـ flitالرأس في المخزن

المؤقت لمفوز بالوصمة التالية في الدفق  .بعد ذلك نحتاج إلى

دورة لخدمة الـ flitالرأس .بعد ذلك ،يتم

نقل جسم وذيل الـ flitsفي دورة واحدة بدون أي تأخير إضافي .وبالتالي يتم حساب متوسط زمن خدمة الـ flitلمطرد
بأكممو كما يمي

 .بعد الحصول عمى متوسط معدل الوصول

الرتل ،يمكن تطبيق صيغة الترتيل  GE/G/1لمقاربة

 .ويمكن الحصول عمى
( الستخالص زمن

)

ومتوسط زمن الخدمة

 .أي اعتمد ] [1عمى التابع )
ىو طول الرتل الوسطي لمحالة .k
(̅  ،حيث
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* زمن اكتساب المسار :إن زمن اكتساب المسار

لمدفق

في القفزة  iلموصمة

انتظار الـ Flitالرأس لمنح سماحية الدخول إلى المخازن المؤقتة في

(أي

) ،يعرف بأنو زمن

بعد التنافس مع الدفقات األخرى الموجية نحو

نفس الخرج ،وعادة ما يتم النمذجة كزمن االنتظار في نظام الترتيل مثل  .[1] GE/G/1، G/G/1إرا نم تضدحم

انوصالت انمصذس ،فإن صمه انخذمة في هزه انحانة يساوي طول انطشد (أي  mدوسة) ورنك ألن الطرد بأكممو يمكن
أن يعبر بطريقة مستمرة .ومع ذلك ،عندما يكون ىناك انسداد شديد عمى طول الطريق ،يحدث السيناريو األسوأ عندما
تصل ترويسة الطرد إلى الوصمة
المؤقت في الوصمة

الخدمة

في الشكل ( )6و تكون األماكن من المخازن المؤقتة المتراكمة من مقدمة المخزن
تكفي فقط لكامل الطرد .لذلك قام ] [1بربط زمن

إلى نياية المخزن المؤقت في الوصمة

بزمن تأخير الطرد من نياية المخزن المؤقت في الوصمة

إلى نياية المخزن المؤقت في الوصمة

حيث عندما ال تكون قنوات المصدر مزدحمة عمى طول مسار التوجيو ،يقترب زمن الخدمة
وبشكل آخر في حال وجود إعاقة كبيرة في القفزات الالحقة ،تقترب

.

من طول الطرد .m

من زمن تأخير الطرد الناتج عن تأخير

اإلزدحام في الوصالت التالية.

استنادا إلى المناقشات المذكورة أعاله حيث يتم الحصول عمى زمن اكتساب المسار من زمن خدمة الوصمة ،أي اعتمد
 ، ̅ (ρحيث
( الستخالص زمن اكتساب المسار ،بينما تم االعتماد في البحث عمى )
] [1عمى التابع )
 ρىي معدل استخدام الحالة  kلمرتل.

* زمن ترتيل المصدر:

بحسب ] [1تم نمذجة رتل المصدر في واجية الشبكة  NIكنظام الترتيل مع سعة ال نيائية ولكن نحتاج إلى تقميل
السعة وفقاً لمتطمبات التطبيق وبالتالي تم التعامل مع

مع تأخير الترتيل
البيانات.

المتعمق بزمن الخدمة ومعدل الوصول ،تم في البحث التعامل
وكذلك بمعدل استخدام الرتل  ρومعدل وصول

لمحالة  kالمتعمقة بطول الرتل المصدري

 -5تشكيل عالقة التأخير نياية لنياية:

من أجل دفق معين

في الـ NoCذات الموجيات  ،WHيعبر عن تأخير الدفق نياية لنياية

 ،بالعالقة ][1

]:[8
( )4
من أجل حساب
لذلك:
حيث

 ،نحتاج إلى اعتبار زمن إكتساب المسار لكل وصمة

تقع عمى مسار التوجيو لمدفق

،

∑
ىو زمن منافسة ترويسة الطرد لمحصول عمى قناة مع تدفقات أخرى لوصمة

(عدد القفزات) لمدفق  .إذا أشرنا لمزمن الالزم إلرسال الـ flitالرأس بـ

وبطول مسار توجيو

 ،عندىا يمكن إعادة كتابة زمن نقل الطرد

كما يمي:
( )5

)

∑

(

حيث الجزء األول يدل عمى زمن انتقال الـ flitالرأس عبر الشبكة ،أما الجزء الثاني يمثل بشكل تقريبي زمن تسمسل
الـ flitsالجسم والذيل لمطرد ].[8] [1
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من أجل استخالص العناصر

و

،

النموذج المفصل لمحصول عمى  hو

دنده ،العاتكي ،قسام

 ،يجب تطوير

لكل وصمة والتي ىي عناصر مسار التوجيو

لكل وصمة من أجل تحديد األزمنة بشكل أكثر دقة ،حيث بالنسبة لـ

يمكن

التعبير عنيا من خالل  qالتي تعبر عن تأخير الـ Flitلموصول إلى المخزن المؤقت الخاص بالدخل بالموجو التالي،
وكذلك من خالل  Hsالذي يعبر عن زمن خدمة الـ Flitمع النقل ،لذلك تم أخذ شبكة  NoCكما في الشكل ()6
وتحميل التأخير فييا .بذاية مع انعالقة ( )4وكتب ]:[8] [1
)

∑
ولكن باعتبار أن زمن نقل الطرد

(

∑
زمن خدمة الـ Flitمع النقل وزمن  qتأخير وصول الـ Flitإلى

يضم كم مه

مقدمة المخزن المؤقت الخاص بدخل الموجو التالي ،لذلك نكتب:
)

∑
()6

)

(

)

∑

(

∑

(

)

∑

(

بحسب الشكل ( )6وبعد قولبة الفكرة حسب الشكل ( )1واعتمادية القيم وبفرض لدينا  kحالة ضمن التطبيق .عندىا
بتركيب معدالت استخدام الحاالت لمموارد مع بعضيا كمركب : ρ
) (ρ ρ ρ ρ

ρ
بأنيا متحول توزيع عشوائي (:)0,1

وباألخذ بعين االعتبار نموذج توزيع  GEحسب العالقة ( ، )9نعرف

)

)(7

) (

(

وبالتعامل مع طول الرتل عمى أنو طول البيانات التي تمأل شبكة الـ NoCبحسب عناصر المعالجة المتاحة ]،[9
وكذلك بعد تحميل طرق الترتيل وكيفية التنسيق بين أطوال األرتال المختمفة التي تعمل ضمن نفس النظام وبالتنسيق

بينيا ] ،[10تصبح العالقات التي تحدد أطوال الرتل الوسطية كما يمي:
()6

(α

) β

) ρ

)

(

β
()2
)

( ρ
()41

)
) β

)
) β

α

(α

( ρ
(α

) ρ

) ρ

ρ

() ρ

)

β

ρ

ρ

() ρ
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(

α

(

α

)

) ρ

(

( ρ

)

(

(

ρ

(

) ρ

(

)

ρ

α

α

ρ
ρ

(

) ρ

ρ
( ρ

ρ
ρ

ρ

ρ

(

ρ
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)

( ρ

)

β

(

α

)

)

ρ
(

α

( ρ

α

ρ

الشكل (  :) 4وصف مبسط لفكرة النموذج المقترح

()44

(α

) β

) ρ

ρ

ρ

ρ

() ρ

ρ

(

ρ

β

)
)

α

(

)

ρ

α

(

α

)

α

(

ρ
) ρ

ρ

ρ

)

ρ
(

ρ

ρ

(

( ρ

α

ρ

وبالتالي بتعميم العالقة عمى  Kحالة يصبح النموذج المتبع لحساب طول الرتل الوسطي المتأثر ببقية الحاالت السابقة:
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)
()49
)

(

α

) β
)

ρ

(α
(

α

(

α

) ρ

ρ

)

ρ
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ρ

α

k>1
( ρ

)

ρ
) ρ

ρ

ρ
()

ρ

(

ρ

if

)
(

)

ρ

ρ
ρ

(

ρ
ρ

)

ρ

ρ

ρ

( ρ
(

α

(

α
ρ

ρ
β
{

ويمكن حساب تأخير الترتيل في كل حالة كما يمي:
من أجل الحالة  Kولكل وصمة  ،iوبعد مقابمة التابع  Yبالتابع ̅ والتابع  Zبالتابع ̅ ] [9وكذلك حسب الشكل ()1
تكون عالقة النموذج المطورة:
)

∑ ̅ (ρ

)

(
𝜌

)

∑

(

)

)

(

(̅ ∑

∑

وبالتالي حسب العالقة  ،يمكن حساب التأخير نياية إلى نياية لكل صنف وبشكل يؤثر كل صنف عمى اآلخر حسب
التوزيع العشوائي  GEالذي يعطي قيم معينة لشمولية كل حالة لمموارد المطموبة ،حيث إن قيم

باختالف تموضع الحاالت ضمن شبكة الـ.NoC

و  Wتختمف

النتائج والمناقشة:
لمتأكد من دقة النموذج يجب تمثيمو بقيم عددية ضمن المحاكي ،حيث تم استخدام  BookSim 2.0لمحاكاة شبكة
الـ NoCمن النوع  Mesh 8x8أي تكون عقد التوجيو مربوطة كما الشكل( ،)4تم وضع المخطط المرجعي حسب ][1
وذلك بإعادة استخدام نفس قيم بارامترات الدخل ونمط حركة البيانات العشوائي  Randomمع معدالت حقن الطرود
بواسون في كل عقدة مصدر .ويفترض أن طول الحزمة  mلتكون ثابتة من .flits 1
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تم تحديد عدد حاالت التطبيق بـ 1ومجال الحالة حسب الشكل( ،)6ألنو من خالل التجربة تبين عند استخدام حالة أو
حالتين فإنو لن يتم عكس أثر عمى التجربة بشكل واضح وذلك حسب العالقات ( ، )49( )44( )41( )2( )6لذلك عند
اختيار أربع أصناف أو أكثر سيكون التأثير عمى النتيجة أفضل.

الشكل (  :) 5توزع الحاالت ضمن الـ NoCفي التجربة

يفترض النموذج أن يكون معدل وصول الطرود أصغر من معدل التخديم وتم ضبط ذلك من خالل معدل استخدام
الحاالت لمموارد  ρحيث يوضح الجدول ( )4ىذه القيم والتي تم اعتمادىا حسب ] [11] [1وبشكل تكون الزيادة
تدريجية وبحسب العالقة( .)9كما يفترض أن الحالة التي تتطمب أعمى تخديم سيأخذ أعمى سعة لمرتل وبحسب عدد
عناصر المعالجة المتاح.

الجدول (  :) 1معدل استخدام الحاالت لمموارد بشكل مركب وكل حالة عمى حدى

0.95
0.035
0.26
0.27
0.385

0.9
0.028
0.25
0.252
0.37

0.8
0.025
0.199
0.236
0.34

0.7
0.02
0.16
0.2
0.32

0.6
0.018
0.114
0.168
0.3

0.5
0.017
0.062
0.145
0.276

0.4
0.014
0.031
0.1
0.255

0.3
0.011
0.026
0.054
0.209

0.2
0.009
0.021
0.042
0.128

ρ
ρ
ρ
ρ
ρ

يبين الشكل ( )a - 3الحالة األولى من التطبيق كما في الشكل( ،)6وباستخدام المعدل  ρمن الجدول( ،)4نجد أنو
مع معدالت منخفضة الستخدام الحالة لمموارد ،سيبدي النموذج المقترح تفوق في التأخير عمى النموذج المرجعي وذلك
بسبب كون النموذج المقترح ال يتعامل مع كامل شبكة الـ NoCوانما مع عدد محدد حسب الشكل( ،)6ولكن مع زيادة
المعدل سيتقارب التأخير وسبب ذلك عدم قدرة العدد المحدد من عناصر المعالجة عمى تخديم البيانات عمى الرغم من
قيامة بزيادة طول الرتل الوسطي بشكل يحقق توزيع ىذه البيانات بشكل أكبر عمى أرتال عناصر المعالجة.

أيضاً يبين الشكل ( b – 3و  cو  )dأنو مع زيادة معدل استخدام الحاالت لمموارد ،فإن النموذج المرجعي يصل إلى
عتبة معينة وبعدىا يبدأ التأخير بالزيادة بشكل كبير ،بينما النموذج المقترح يبين تحمل أكبر ليذه الزيادة وخاصة كون
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ّ

عدد عناصر المعالجة وأطوال األرتال الوسطية تساعد بشكل كبير عمى تحسين قيمة التأخير ولكن أيضاً تصل إلى
عتبة معينة بعدىا يبدأ التأخير بالزيادة بشكل كبير.

الشكل (  :) 6مقارنة التأخير بين النموذج المقترح والمحاكاة والنموذج المرجعي

االستنتاجات والتوصيات:
تم تطوير نموذج رياضي يمكنو التعامل مع حركة البيانات الواردة إلى شبكة الـ NoCبشكل فعال بحيث يتم إسناد ىذه
البيانات إلى عدد معين من عناصر المعالجة وبأطوال أرتال تحقق ما يناسب كمية البيانات المراد تخديميا ،وبالتالي

عند القيم الدنيا لحركة البيانات سيكون ىناك انخفاض ما يقارب  %41في التأخير ،وكذلك عند القيم العميا لكمية
البيانات سيكون ىناك تحمل أكبر والمحافظة عمى عمل الشبكة .من جية أخرى أصبح ىناك إمكانية لعكس أثر
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 حيث أصبح ىناك مجموعة من البارامترات. أثناء التنفيذ وعمى المستوى المعماريNoCالتطبيق بشكل أكبر عمى الـ
.NoCالتي تؤثر في التأخير مباشرة ونابعة من البنية المعمارية لشبكة الـ
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