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مسیریاب غیروفقی شبکه بر تراشه باقابلیت همزمان تحملپذیری خرابی و
آزمایش برخط اتصاالت بین مسیریابها
 استادیار،8 کارشناس ارشد؛ محمدعلی جبرئیلجمالی،6رضا تقیزاده
reza.taghizadeh@chmail.ir -  ایران-  تبریز-  دانشگاه آزاد اسالمی-  واحد تبریز-  گروه مهندسی کامپیوتر-6
m_jamali@itrc.ac.ir -  ایران-  شبستر-  دانشگاه آزاد اسالمی-  واحد شبستر-  گروه مهندسی کامپیوتر-8
، لذا در طراحیی تراشیههای ایین سیسیتمها، از آنجایی که تأمین کیفیت سرویس برای سیستمهای بحرانی و بالدرنگ امری ضروری است:چکیده
 الگیوریتم مسییریابی، الگوریتم غالب مسیریابی در شبکه بر تراشه برای سیستمهای بحرانی و بالدرنگ.آزمایش برخط و تحمل خرابی ضرورت دارد
 لذا باید مکانیسیمهای. یکی از محیطهای مستعد خرابی است، زیرساخت ارتباطی شبکه بر تراشه به دلیل اثرات نقصهای هم شنوایی.قطعی است
، در ایین مقالیه.آزمایش مؤثری برای کشف خرابیها بهصورت برخط و تحمل همزمان خرابی طراحی شود تا زمان تحمل خرابی بیه حیداقل برسید
روشی برای آزمایش برخط اتصاالت بین مسیریابهای غیروفقی با الگوریتمهای مسیریابی قطعی ارائهشده است؛ بهطوریکیه بیا تعبییه ییم مولید
 نیاز به توقف عملیات معمول سیستم به هنگام آزمایش،الگوی آزمایش و چهار مقایسهگر در هر مسیریاب و ایجاد افزونگی اتصاالت بین مسیریابها
 امکان تحمل خرابی نیز، آزمایش اتصاالت با فرکانس تراشه انجامگرفته و همزمان با کشف خرابی در اتصاالت، در معماری پیشنهادی.از بین میرود
 کاهش چشمگیری در زمان اجرای آزمایش با حیداقل سیربار مسیاحت و، نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مسیریاب پیشنهادی.فراهمشده است
.توان مصرفی را ارائه میدهد
. همشنوایی، تحملخرابی، آزمایش برخط، شبکه بر تراشه:واژههای کلیدی
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Abstract: Since providing service quality for critical and real time systems is essential, online test and fault tolerance are considered
to be of high significance in designing chips for these systems. The dominant routing algorithm of Network on Chip (NoC) in critical
and real time systems is deterministic routing algorithm. Due to the effects of crosstalk, NoC communication infrastructure is highly
prone to fault and failure. Thus, effective and efficient testing mechanisms should be designed for detecting faults in the form of both
online testing and fault tolerance so that fault tolerance time is minimized. In this paper, a method was proposed for online testing of
interconnections among non-adaptive routers with deterministic routing algorithms. Indeed, by embedding a test pattern generator
and four comparators in each router and producing interconnection redundancy among routers, the need for stopping usual system
operations while testing is obviated. In the proposed architecture, interconnections were tested with chip frequency. As faults and
failures are detected, the opportunity for tolerating them is created simultaneously. The results of conduct simulations in this study
revealed that the proposed router was able to significantly reduce test execution time with minimum area overhead and power
consumption.
Keywords: Network on chip, online test, fault tolerance, crosstalk.
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 -1مقدمه
معماری شبکه بر تراشه ،1راهحلی کلی برای مجموعیهای از مشیکالت و
محدودیتهای طراحان سیستم بر تراشههای بزرگ چندهستهای است.
یکی از مدلهای شبکه بر تراشه که در سیستمهای بحرانی و بالدرنیگ
میتواند مورداستفاده قرار گیرد ،مدلی با الگیوریتم مسییریابی قطعیی2
مانند الگوریتم مسیریابی  XYدر توپولوژیهیای دوبعیدی میش اسیت.
زیرسییاخت ارتبییاطی بییرای اییین نییو از شییبکه بییر تراشییهها ،شییامل
مسیریابهای غیر وفقی و اتصاالت بین آنها اسیت .بیاوجود تحقیقیات
گسترده درزمینهی شبکه بیر تراشیه ،هنیوز موضیوعات فراوانیی ماننید
تحملپییذیری خرابییی ،آزمونپییذیری ،کیفیییت سییرویس و کییاهش
توانمصرفی ازجمله چالشهای محققین اسیت[ .]8،6بیر اسیاس آمیار
منتشرشده از  ITRSدر طول عمر عملیاتی یم تراشه %6 ،از تراشیهها،
یم خرابی را در روز تجربه میکنند و در آینده این آمار به نزدیم نرخ
خرابیی سیاخت؛ یعنیی حیدود  1000 defect/m2خواهید رسیید[.]7،9
بنابراین ،به دلیل تراکم بسیار باالی ترانزیستورها ،تحملپذیری خرابیی
یکی از مباحث مهم در شبکه بر تراشه است.
در آزمایش سیستمهای مبتنی بر شیبکه بیر تراشیه سیه مؤلفیه از
سیسییتم مییورد آزمییایش قییرار میییگیییرد -6 :آزمییایش هسییتههای
ذخیرهسازی و پردازشی و واسط شبکه متناظر با آنها  -8آزمیایش در
سطح تراشه  -9آزمایش زیرساخت ارتباطی [ .]1از زیرساخت ارتباطی
شبکه بر تراشه بهعنوان مکانیسم دسترسی آزمیایش ،3جهیت آزمیایش
عناصییر پردازشییی [ ]1و از روشهییای پیمییایش جزئییی مقیاسپییذیر و
بستهبندی آزمایش برای آزمایش مسیریابهای شبکه بر تراشه استفاده
میشود[ .]4با توجه بیه بیروز طییف گسیتردهای از نقصهیا بیه دلییل
پیچیدگی پروتکلهای ارتباطی و طراحی سیستم بر تراشه ،اسیتفاده از
زیرساخت ارتباطی شبکه بر تراشه بهعنوان مکانیسم دسترسی آزمایش،
میتواند غیرواقعیی باشید؛ لیذا آزمیایش زیرسیاخت ارتبیاطی بایسیتی
موردتوجه قرار گییرد .برخیی از ایین نقصهیا نظییر هیم شینوایی 4در
اتصاالت میانی مسیریابهای شبکه بیر تراشیه مییتواننید از روییههای
کالسیم آزمایش بگریزند .روشهیای زییادی در بحیث کشیف خرابیی
اتصاالت میانی نظیر :خودآزمایی توکار ،]2[ 5راهبرد کشف عریض [،]3
مکانیسم کشیف خرابیی نشیانه پاییه [ ]64و آزمیایش اتصیاالت مییان
سوئیچی موازی [ ]66ارائهشیدهاند .همچنیین در بحیث تحملپیذیری
خرابییی اتصییاالت میییانی نیییز ،روشهییایی ماننیید :الگییوریتم مسیییریابی
پیکربنییدی مجییدد پویییا[ ،]68انشییعاب دادههییا [ ]69و الگوریتمهییای
مسیریابی وفقیی [ ]67ارائهشیدهاند .بیروز خرابیی در اتصیاالت مییانی
میتواند باعث از دست رفتن بستهها و یا حتی خرابی مسییریاب شیود
[ .]61لییذا در سیسییتمهای بحرانییی و بالدرنییگ کییه از مس ییریابهای
غیروفقی استفاده میکنند؛ بایستی راهحلی برای مواجهشدن بیا چنیین
خرابیهایی ارائه شود .زمان تحملخرابی در بسیاری از سیستمها ،مانند
سیستمهای قدرت و غیره حیاتی است[ ]61و در میدارات الکترونیکیی
منحصر نمیگردد .در روشهای متداول آزمایش در محل ،بیرای انجیام
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آزمایش و کشف خرابی در اتصاالت ،آزمایش بهصورت برونخطی بیوده
و تحملپذیری خرابی بهصورت همزمان موردتوجه واقع نشده است .این
مسئله در سیستمهای بحرانی و بالدرنگ با وظایف حساس ،قابیلقبول
نیست .روش مناسب برای آزمایش چنین سیستمهایی آزمایش بیرخط
اتصاالت اسیت کیه در [ ]64بیا اسیتفاده از مسییریابهیای وفقیی 6بیا
الگوریتمهای مسیریابی پویا ارائهشده است .ولی از آنجیایی کیه امیروزه
بحییث تییأمین کیفیییت سییرویس در سیسییتمهای بالدرنییگ بییا وظییایف
حساس ،موضوعی بسیار حییاتی اسیت؛ لیذا اسیتفاده از مسییریابهای
غیروفقی 7با الگوریتمهای مسیریابی قطعی که قابلیت تضیمین کیفییت
سرویس در چنین سیستمهایی را دارنید ،امیری ضیروری اسیت [.]62
کیفیت سرویس امروزه بحثی است که در اکثر شبکهها مانند شبکههای
حسگر بیسیم[ ]63درباره چگونگی تأمین و بهرهوری در ارائه آن بیرای
برنامههای کاربردی تحقیقیات گسیتردهای صیورت مییگییرد .یکیی از
معایب اصلی سیستمهایی با مسیریابهای غیروفقی ،عدم تحملپذیری
خرابی است که در این مقالیه بیرای رفیع ایین مشیکل بیا افزونگیی در
اتصاالت میانی ،عالوه بر کشف بیرخط خرابیی اتصیاالت ،تحملپیذیری
خرابی در اتصاالت میانی نیز بیا جیایگزینی اتصیاالت رزرو ،فراهمشیده
است .سربار مساحت ،توان مصرفی و زمان آزمایش سه معییار ارزییابی
مهم در مقیاسپذیری و بهرهوری شبکه بر تراشه است.
در بخش  8مروری بر کارهای پیشین صورت گرفته است .در ادامه
به معرفی ساختار معماری پیشنهادی برای آزمایش بیرخط اتصیاالت و
تحمل همزمان خرابی در اتصاالت بر پایه خودآزمایی توکار در بخش 9
پرداختهشده است .در بخش  7و  1بیهترتیب بیه تحلییل و مدلسیازی
زمان و مدلسازی توان مصرفی در معمیاری پیشینهادی پرداختهشیده
است .در بخش  1نتایج شبیهسیازی ،سینتز و تیوان مصیرفی ارائهشیده
است .نتیجهگیری کلی نیز در بخش  4آمده است.

 -2کارهای پیشین
بیییرای افیییزایش قابلییییت کشیییف خرابیییی ،اسیییترات یهیییایی نظییییر
عملکردی[ ،]86،84اسکن[ ]4و خودآزمایی توکیار ،مورداسیتفاده قیرار
میگیرند .مکانیسم مولد الگوی آزمایش TPG 8در معماری  BISTبرای
آزمایش اتصاالت شبکه بیر تراشیه در [ ]88،2موردبررسیی قرارگرفتیه
است .روش  ،BISTتوسط انتقال دادههای آزمایش بیه منیابع سیسیتم
پیادهسازی میگردد .بهطور مثال در معماری سیستم بر تراشه TPG ،و
تحلیلگر جواب آزمایش ،هستههای سیستم بیر تراشیه هسیتند [.]89
برای آزمایش اتصاالت بین مسییریابهای شیبکه بیر تراشیه TPG ،در
مسیییریاب مبیید و تحلیییلگر جییواب آزمییایش در مسیییریاب مقصیید
(همسایه) که به اتصاالت تحت آزمایش متصلاند جاسازی میگیردد .از
مدلهای  TPGپیشنهادی برای نقص هم شنوایی و انوا دیگیر خرابیی
اتصاالت ،مدل نقص متجیاوز حیداکثر ]87[ MAF 9و میدل تیراکنش
چندگانه ]81[ MT 10را میتوان نیام بیرد .میدل  MAFتنهیا اشیکاالت
ناشی از اتصاالت خازنی ( )Cross-coupled capacitanceبین سییمهای
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یم گذرگاه ارتباطی را آشکارسازی میکند؛ درحالیکه مدل  MTعالوه
بر آشکارسازی اشکاالت ناشی از اتصیاالت خیازنی ،اشیکاالت ناشیی از
القاهای متقابل بین سیمهای یم گذرگاه ارتباطی را نیز لحاظ میکنید
که نتیجهی این مدل علمیتر است .بااینوجود مدل  MTنیاز به میزان
زیادی الگوی آزمایش دارد که افزونگیی الگیوی آن نییز مسیئله جیدی
است .مدل آزمایش چندین قربانی MVT 11یم مدل دیگر پیشینهادی
در [ ]81است .این مدل نهتنها آشکارسازی اشکاالت ناشی از اتصیاالت
خازنی و القاهای متقابل بین سیمهای یم گذرگاه ارتبیاطی را در نظیر
میگیرد ،بلکه دنبالهایی از بردارهای آزمایش را ارائه میدهد کیه طیول
آن (تعییداد الگوهییای آزمییایش) در مقایسییه بییا مییدلهای  MAFو MT
کاهش داشته و بالطبع زمان آزمایش نیز کاهش مییابد.
روشهای ساخت و طراحی بسیاری برای کاهش اثرات هم شنوایی
و دیگر خرابیها برای اتصاالت میانی وجود دارد []82،84؛ اما هیچییم
از آنها حل مسئله بهصورت کامل را تضمین نمیکنند .در همین راستا
به دلییل وجیود محیدودیتهای طراحیی و سیاخت ،ماننید نقصهیای
غیرقابلپیشبینی ایجادکنندهی نویز و تأخیر ،آزمیایش اتصیاالت طیی
اجرای عملییات برنامیه کیاربردی داخیل هسیتهها ضیروری اسیت .در
سالهای اخیر چندین روش بیهمنظور ایجیاد آزمیایش بیرای اتصیاالت
میانی در سطح دروازههای مدار منطقی توسیعهیافتهانید[ .]96 –83در
[ ]2برای آزمایش اتصاالت بین مسییریابها در تراشیههای مبتنیی بیر
شبکه بر تراشه ،معماری  BISTارائهشیده اسیت .نیوآوری روش مزبیور،
استفادهی مجدد از زیرساختهای شبکه بر تراشه برای انتقال دادههای
آزمایش به مؤلفههای آن سیستم است.
در [ ]81نیییز ،از معمییاری  BISTبییرای آزمییایش اتصییاالت بییین
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 -3رویکرد پیشنهادی
در اتصاالت میان هستهها ،اثر سیگنالهای روی دو خط مجاور ،موجب
تأخیر در انتقال و کیاهش یکپیارچگی سییگنالها مییشیود .ایین اثیر
بهعنوان هم شنوایی شناختهشیده و در فنّیاوریهیای نیانومتر در نظیر
گرفته میشود .در آزمیایش خرابییهیای هیم شینوایی ،چنیدین خیط
بهعنوان خطوط قربانی 13و سایر خطوط بهعنوان خطیوط متجیاوز 14بیه
شمار میآیند .خطی که تحت تأثیر هم شنوایی قرار دارد ،خط قربانی و
خطوط دیگری که بهصورت مجتمع اثرات هم شنوایی را بیر قربیانیهیا
القا میکنند ،متجاوز نامیده میشوند .اشکاالت ناشی از اتصاالت خازنی
عامل نقصهای هم شنوایی نظیر تأخیر باالرونیده ،تیأخیر پایینرونیده،
اشکاالت کوچم مثبت و منفی هستند که به ترتییب بیا نمادهیای ،Dr
 Gp ،Dfو  Gnنشان داده میشوند .همیانطور کیه در شیکل ( )6نشیان
دادهشده ،برای آشکارسازی هر یم از این نقصها روی خطوط قربیانی،
دو بردار الزم است .بهعنوانمثال برای آشکارسیازی اشیکال مثبیت ،در
ابتیدا مقییدار خطییوط متجییاوز بییر روی صییفر ثابییت نگهداشییته شییده و
بهواسطهی انتقال صفر به یم در این خطوط ،اشکال مثبت روی خیط
قربانی تحمیل میگردد .برای  BISTارائهشیده در ایین مقالیه ،از میدل
آزمایش  MVTاستفاده میکنیم کیه بیرای آزمیایش خرابییهیای هیم
شنوایی پیشنهادشده است[.]81

مسیریابها در زیرسیاخت شیبکه بیر تراشیه استفادهشیده اسیت .ایین
استرات ی بر اساس استاندارد  IEEE 1149.1بوده که زمیان اسیتفاده از

شکل  :1خرابیهای هم شنوايی (الف) اشکال منفی (ب) اشکال مثبت

آزمایش را به میزان فراوانی کاهش داده است .اتصاالت به دلیل ماهیت

(ج) تأخير باالرونده (د) تأخير پايينرونده []23

زمان اثرات هم شنوایی ،باید با سرعت عملیاتی تراشیه ،میورد آزمیایش
قرار گیرند .برای سیستمهای فرکانس باال ،استفاده از تجهیزات آزمایش
خودکار 12با سرعتباال ،پرهزینه است .از سوی دیگیر انتقیال دادههیای
آزمیایش از تجهیییزات آزمیایش خودکییار بییه سییمهایی کییه عمیقییً در
سیستمها کار گذاشتهشدهاند ،نیازمنید مکانیسیم دسترسیی آزمایشیی
است که سربار مساحت غیرقابل قبولی را اشغال میکند .در مقایسه بیا
اییین روشهییا ،اسییترات ی  BISTروش مناسییبی بییرای آزمیایش سییریع
نقصهای اتصیاالت اسیت .زییرا نیازهیای تجهییزات آزمیایش خودکیار
پرهزینه را برطرف میینمایید .در [ ]64روشیی بیرای آزمیایش بیرخط
اتصاالت با توجه به ترافیم شبکه بر پایه معماری  BISTپیشنهادشیده
که بدون نیاز به توقف عملکرد شبکه ،امکان آزمایش را فراهم میآورد.
در این مقاله ،راهحلی بر پایه  BISTپیشنهادشده کیه بیه آزمیایش
برخط و موازی اتصاالت در مسیریابهای غیروفقیی بیا فرکیانس خیود
تراشه بهوسیله افزونگی اتصاالت مییپیردازد و همزمیان تحملپیذیری
خرابی را در اتصاالت موردتوجه قرار میدهد.

Serial no. 82

شکل  :3آزمايش سه خط قربانی در مدل MVT

با در نظرگیری القاء متقابل 15بین سیمها عالوه بر کوپالژ خازنی،16
بایستی از مدل آزمایش  MVTکه دارای پوشیش نقیص بیاالیی اسیت،
استفاده شود .ایین میدل تمیام انتقالهیای ممکین روی سییمها را در
برداشته و همزمان تمام اثرات هم شنوایی روی چندین خیط قربیانی را
مورد آزمایش قرار میدهد .بیا توجیه بیه اسیترات ی انتخیاب الگوهیای
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آزمایش ،در مدل  ،MVTتعداد الگوهای آزمایش در مقایسه با مدلهای
مذکور در [ ]81،87کم شده و منجر به کاهش زمیان اجیرای آزمیایش
میشود .در مدل آزمایش  ،MVTتعداد خطیوط متجیاوز بیین دو خیط
قربانی بهعنوان فاکتور مجاورت  Kتعریف میشود .شکل ( )8سیه خیط
قربانی را از یم گذرگاه ارتباطی  2بیتیی نشیان مییدهید کیه بیهطور
همزمان آزمایش میشوند .همانطور که در شکل ( )8نشیان دادهشیده
است ،هنگامیکه  k=2است ،خطوط قربیانی  V2 ،V1و  V3بیهترتیب
تحت تأثیر  7 ،8و  9خط متجاوز قرار میگیرند .در جدول ( )6الگوهای
تولیدشده توسط مولد الگوی  MVTبرای یم اتصال  2بیتی بیا مقیدار
 k=2نشان دادهشده است.

مسیریاب غیروفقی شبکه بر تراشه . . .

و چهار پورت دوطرفه غیرب ،شیرق ،شیمال ،جنیوب بیرای ارتبیاط بیا
مسیریابهای جانبی و یم پورت محلی برای ارتباط با هسته است .هر
پورت ورودی دارای یم بافر برای ذخیره موقت اطالعات اسیت .شیکل
( )7معماری کلی مسیریاب غیروفقی را نشان میدهد.

جدول  :1دو صف آزمايش  MVTبرای اثرات هم شنوايی ()K=2 ،N=8
For Dr and Gp
00000000
11011011
00100100
00000000
10110110
01001001
00000000
01101101
10010010

For Df and Gn
11111111
00100100
11011011
11111111
01001001
10010010
11111111
10010010
01101101

P#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شکل (-9الف) سختافزار مولد الگوی آزمایش را نشیان مییدهید.
این  TPGشامل دو بخش است :بخش منطقیی و بخیش کنترلکننیده.
بخییش منطقییی متشییکل از چهییار گییام اسییت .گییام اول آرایشییی از
مالتیپلکسرها هستند که توسط سیگنال  S1کنترلشده و حالت بعدی
را بیرای گییام دوم کییه از فلیپفالپهیای نییو  Dتشکیلشییده ،تعیییین
میکنند .در این شیفترجیستر عملیات تغیییر مکیان ،از بیاارزشترین
بیت به کیمارزشتیرین بییت انجامشیده و همچنیین ییم بیازخورد از
خروجی فلیپفالپ مرتبیه  N-K-1بیه ورودی فلییپفالپ مرتبیه N-1
صورت میگیرد .گام سوم آرایشی از دروازههای  ORبا سیگنال کنتیرل
 S2است .گام چهارم نیز ،آرایهای از دروازههای  XORبا سیگنال کنترل
 Compاست و برای مکمل کردن ترتیب آزمایش به کار میرود .بخیش
کنترلکننده مولد الگوی آزمایش ،سیگنالهای  S1و  S2را برای کنترل
بخش منطقی تولید میکند .شکل (-9ب) کنترلکنندهی مولد الگیوی
آزمایش ( )TPG controllerرا نشان میدهید کیه از دو ماشیین حالیت
محدود تشکیلشده و سیگنالهای  S1و  S2را تولید میکند .همچنیین
کنترلکننییده دارای دو فلییپفالپ نییو  ،Dیییم فلییپفالپ نییو  Tو
دروازه  ANDدو ورودی است که وظیفه آن تولید سیگنال  Compبرای
ایجاد مکمل الگوهای آزمایش اصلی توسط  TPGاست .همچنیین پیس
از اتمام تولید الگوهای آزمایش ،این مؤلفه سیگنالی بنیام  17TBCرا بیه
 BIST controllerمیفرستد تا مؤلفه  TPG controllerرا از کار انداخته
و عمل آزمایش خاتمه یابد.
در این مقاله برای پیادهسازی معماری پیشنهادی از یم مسیریاب
غیروفقی نظییر مسییریاب هیرمس[ ]99در توپولیوژی میش دوبعیدی
استفادهشده است .مسیریابهای هرمس دارای واحد کنترل مسییریابی
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شکل ( :2الف) سختافزار مولد الگوی آزمايش (ب) کنترلکننده مولد
الگوی آزمايش

شکل  :4معماری مسيرياب غيروفقی

 -1-3معماری مسیریاب پیشنهادی
مسیریابهای غیروفقی ،متشکل از یم بلوک منطقیی و بافرهیا اسیت.
وظیفه بلوک منطقی داوری و مسیریابی است .زمیانی کیه اطالعیات از
پورت ورودی وارد میشود؛ ابتدا در بافرهای ورودی ذخیرهشده و بعد از
مسیریابی توسط بلوک منطقی به سمت پورت خروجی هدایت میشود.
ایدهی اصلی این مقاله که در شکل ( )1نشان دادهشده اسیت؛ افیزودن
سختافزار ( BISTبلوک مولد الگوی آزمایش  MVTو مقایسه گرها) به
مسیریاب و دو برابر کردن اتصاالت در هیر ییم از پورتهیای ورودی و

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

 /6933مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

خروجی است .این معماری امکیان آزمیایش بیرخط اتصیاالت اصیلی را
بهطور همزمان با عبور دادههای نرمال از اتصاالت یدک ،فراهم میسازد.
فعالسازی آزمایش ،با ارسیال سییگنال  test_enبیه مؤلفیه BIST
 controllerدر بلوک مولد الگوی آزمایش ( )TPG blockانجام میگردد.
در این مقاله زمانبندی ارسال سییگنال  test_enاز هیر  6444چرخیه
ساعت فرض شده است .پیس از دریافیت سییگنال فعالسیازیBIST ،
 controllerبا ارسال سیگنال  enبه  TPG controllerو  TPGباعث آغاز
تولید الگوی آزمایش میگردد .مؤلفهی  TPG controllerسییگنالهای
موردنیاز را برای تولید این الگوهای آزمایش فراهم مییکنید .بیه دلییل
ماهیت یمجهتی اتصاالت در  ،NOCهر مسیریاب اطالعات را از پورت
خروجی ارسال کرده و از پورت ورودی دریافت مییکنید؛ بنیابراین هیر
اتصال باید در دو جهت مخالف مورد آزمایش قرار گیرد .وقتیی بیه هیر
پورت مسیریاب ،یم اتصال یدک اضیافه شیود ،هنگیام آغیاز آزمیایش،
دادههای نرمال از اتصال یدک منتقلشده و الگوهای آزمایش از اتصیال
اصلی خارج میگردند .شکل ( )1مسیریاب پیشنهادی را نشان میدهید
که سختافزار  BISTدر آن تعبیهشده و تعداد اتصال پورتهیا دو برابیر
گردیده است .بهمجرداینکه سیختافیزار  BISTفعیال شیود ،دادههیای
نرمال از طریق اتصاالت یدک مسیر خود را طی مییکننید و الگوهیای
آزمایشی که توسط  TPGتولیدشدهاند از طریق اتصاالت خروجی اصلی
بهسوی مسیریابهای مجاور فرسیتاده مییشیوند .همزمیان ،الگوهیای
آزمایش تولیدشده توسط مسیریابهای مجاور ،از درگاههای ورودی این
مسیریاب دریافت شده و برای مقایسه بیا پاسیخهای میورد انتظیار بیه
comparatorها مخابره میشیوند .پاسیخهای صیحیح همیان دادههیایی
هستند کیه توسیط  TPGتولیید مییشیوند .در ایین اسیترات یTPG ،
تعبیهشده در مسیریاب بیین تمیام اتصیاالت متصیل بیه مسییریاب بیه
اشتراک گذاشته میشود؛ بنابراین بیه جفتهیای  TPGو Comparator
برای هر اتصالی نیاز نیست .بااینحال ،از دیدگاه کشف خرابی ،برای هر
اتصییال ورودی یییم  comparatorالزم اسییت؛ بنییابراین نیییاز بییه چهییار
 comparatorدر هییر مسیییریاب وجییود دارد .هییر  comparatorپاسییخ
آزمایش را از اتصال ورودی متناظر دریافت کیرده و آنهیا را بیا پاسیخ
مییورد انتظییار مقایسییه م ییکنیید .در مییورد اتصییال معیییوب ،خروجییی
 comparatorمقدار  6خواهد شد و این مقیدار بیه  TPG blockتوسیط
سیگنالهای مربوط به آن پورت فرسیتاده مییشیودBIST controller .
موجود در داخل  TPG blockبعد از اطال از خرابی ،برای تحمل خرابی
مسیر عبور دادههای نرمال را در اتصالی کیه خرابیی کشفشیده تغیییر
نمیدهد و جریان دادههای نرمال از اتصاالت یدک ادامه پیدا میکند.
معماری پیشنهادی دارای دو فیاز اسیت :فیاز اول آزمیایش بیرخط
اتصاالت و فاز دوم ،تحمل خرابیی در صیورت کشیف خرابیی احتمیالی
اسییت .در معمییاری پیشیینهادی اتصییاالت ورودی و خروجییی داده بییین
مسیریابها دو برابر شدهاند .هیر پیورت ورودی و خروجیی بیه ترتییب
دارای یم میاژول پیورت ورودی مسییریاب ( )Input Port of Routerو
پورت خروجیی مسییریاب ( )Output Port of Routerاسیت کیه دارای
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سیگنال کنترلی  Selیم بیتی است .سیگنال  Selتعیینکننیده مسییر
جریان داده نرمال و الگوهای آزمیایش ( )TPمیابین اتصیاالت اصیلی و
یدک است .مقدار پیشفرض ) Sel(0...3برابر مقدار  6666است .شیکل
( )1معماری ماژولهای  IPRو  OPRو نحوه اتصیال دو پیورت غیرب و
شییرق بییرای دو مسیییریاب  6و  8را بییه یکییدیگر نمییایش میییدهیید.
سیگنالهای کنترلیی ) Sel(2) ،Sel(1) ،Sel(0و ) Sel(3بیه ترتییب بیه
پورتهای  N ,E ,Wو  Sمتصل هستند.

شکل  :5معماری مسيرياب پيشنهادی

شکل  :6الف) نحوه اتصال پورتهای غرب و شرق ب) معماری  IPRو
OPR

هنگام شرو آزمایش مقادیر ) Sel(0...3برابر صفر مییگیردد؛ ایین
بدین معناسیت کیه دادههیای نرمیال از اتصیالهای ییدک و الگوهیای
آزمایش از اتصالهای اصلی انتقیال داده مییشیوند .شیکل ( )4بلیوک
دیاگرام  TPG blockرا نشان مییدهید کیه عیالوه بیر تولیید الگوهیای
آزمییایش ) ،(TPتولییید سیییگنالهای کنترلییی ) Sel(0...3و فعالسییاز
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مقایسهگر ( )C_enرا نیز بر عهده دارد .با فعالسازی فاز آزمایش ،مقدار
سیگنال  C_enبرای فعالسازی بلیوک مقایسیهگر کیه معمیاری آن در
شکل ( )2نشان دادهشده است ،یم میشود .بلیوک مقایسیهگر جیواب
مقایسه یعنی سالم بودن اتصال (مقدار  )4و خرابی اتصال (مقیدار  )6را
توسیییط سییییگنالهای :نتیجیییه_غیییرب ( ،)wrنتیجیییه_شیییرق (،)er
نتیجه_شمال ( )nrو نتیجیه_جنوب ( )srبیه  BIST controllerارسیال
میکند .ایین نتیایج بیه  BIST controllerهیای مسییریابهای مجیاور
توسط سیگنالهای :به_مسیریاب_غیرب ( ،)twrبیه_مسییریاب_شیرق
( ،)terبه_مسیریاب_ جنوب ( )tsrو به_مسیریاب_ شمال ( )tnrارسیال
میگیردد .همچنیین مسییریاب دارای سییگنال اضیافی در هیر پیورت
خروجی است که بهمنظور گیرفتن اطیال خرابیی اتصیال خروجیی بیه
مسیریابهای مجاور (از_مسیریاب_غیرب ( ،)fwrاز_مسییریاب_شیرق
( ،)ferاز_مسیریاب_شمال ( )fnrو از_مسیریاب_جنوب ( ))fsrاست که
 BIST controllerبااطال از این خرابی مقدار  Selمربوط به آن پورت را
تغییر نمیدهد.
عدم کشف خرابی بیانگر صیحت عملکیرد اتصیاالت اسیت .بعید از
اتمام الگوی آزمیایش توسیط  TPG controlسییگنال  TBCبیه BIST
 controllerارسال میشود و آزمایش متوقف میگردد .عملکرد شبکه در
فاز آزمایش برخط و کشف خرابی در شکل ( )3نشان دادهشده است.

شکل  :7بلوک مولد الگوی آزمايش در معماری آزمايش برخط

شکل  :8بلوک مقايسهگر

Serial no. 82

مسیریاب غیروفقی شبکه بر تراشه . . .

شکل  :9الف) شبکه در فاز آزمايش ب) شبکه بعد از کشف خرابی در
اتصاالت بين مسيريابها

 -4تحلیل و مدلسازی زمان آزمایش
با افزایش ابعاد تراشهها ،توزیع ساعت سنکرون دشوارتر شده است .لیذا
اکثر تحقیقات در حوزه توزیع ساعت سنکرون ،مربوط به کاهش انحراف
و اعوجاج ساعت از طریق بهینهسازی روشهای معمول توزییع سیاعت
بوده است .ولی از آنجایی کیه چیینش مسییریابها در  NOCمینظم و
دارای فواصل یکسان است؛ بنابراین میتوان بهجای مقابلیه بیا انحیراف
ساعت ،از آن بهرهبرداری کرد .روش جدیدی به نام «شبه سنکرون» در
جهت استفاده از انحراف ساعت برای توزیع سیاعت در [ ]97ارائهشیده
است .در این روش ،یم سییگنال سیاعت مجیزا بیا فرکیانس تراشیه و
اختالف ثابت در فاز ،در سراسر  NOCتوزیع مییگیردد .در ایین روش،
تراشه به ناحیههای ساعت تقسیم گردیده که اختالف در زمان رسییدن
سیگنال سیاعت (انحیراف) بیین هرییم از دو ناحییهی سیاعت مجیاور
میتواند ثابت و برابر  +1Tdباشد .سیگنال ساعت ،مستقیمً از نقطیهای
که وارد تراشه میشود ،بافر شده و بیه نزدییمترین همسیایهها توزییع
میگردد .بهمجرداینکه سیگنال ساعت به نزدیمترین همسیایه برسید،
ساعت مجیددً بیافر شیده و ناحییهی سیاعت محلیی بیرای واحیدهای
پردازشی را تغذیه میکند .با توجه به اینکه سیگنال سیاعت تقریبیً از
وسط تراشه وارد گردییده (شیکل  ،)64حرکیت سییگنال در دو جهیت
مخالف در راستای محور افقی عیرض تراشیه را خواهید پیمیود .در هیر
ناحیه ساعت ،سیگنال بافر شیده و مجیددً بیه جهیت دیگیر بهصیورت
عمودی (باال و پائین) تقسیم و ارسال میگردد .از روش میذکور بیرای
آزمایش برخط و موازی تمام اتصیاالت بیین مسییریابها استفادهشیده
است.
با توجه به اینکه هر مسیریاب سییگنال سیاعت را بیا اخیتالف فیاز
 +1Tdدر مقایسه با مسییریابهای مجیاور بیه علیت تیأخیر در انتقیال
دادهها روی اتصاالت دریافت میکند؛ بنیابراین بیرای اینکیه پاسیخهای
دریافت شده با پاسخهای مورد انتظار متناظرشان مقایسه شیوند ،روش
جدیدی بکار رفتیه اسیت .مسییریاب ( )66کیه در شیکل ( )64نشیان
دادهشده با چهار مسییریاب مجیاورت دارد ،مسییریاب (( )86شیمال)،
مسیریاب (( )68شیرق) ،مسییریاب (( )46جنیوب) و مسییریاب ()64
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(غرب) .این مسیریاب سیگنال ساعت را با اختالففاز  -1Tdدر مقایسیه
با مسیریابهای مجاور دریافت میکند .اگر اتصیال بیه مییزان منطقیی
کوتاه باشد ،تأخیر اتصال میان مسیریابها معموالً یم چرخهی ساعت
است[]91؛ بنابراین در این مثال  Tdبرابر با یم پالس سیاعت در نظیر
گرفتهشده است (رجو شود به شکل .)66
همچنان که مسیریاب ( )66سیگنال ساعت را در زمیان  tدریافیت
میکنید ،الگوهیای آزمیایش توسیط  TPGتولیدشیده و بیه درگاههیای
خروجی و مقایسه کنندهها ارسیال مییگردنید .مسییریابهای مجیاور
سیگنال ساعت را در زمان  t+Tdدریافت و الگوهیای آزمیایش را تولیید
خواهند کرد .زمان  tضریبی از  Tdاسیت و بیه موقعییت مسییریاب در
 NOCو به همان نسبت بهاندازهی  NOCبستگی دارد.

مسیریاب غیروفقی شبکه بر تراشه . . .

شکل  :10توزيع ساعت بهصورت شبهسنکرون -فاصله دو همسايه در
رسيدن ساعت  +1Tdاست

شکل  :11توزيع ساعت از مسيرياب R11

مسیریاب ( )66سیگنال سیاعت را در  tدریافیت کیرده و الگوهیای
آزمایش را از طریق اتصیاالت ییدک بیه مسییریابهای مجیاور ارسیال
میکند .همانگونه که در شکل ( )66نشان دادهشده ،با توجه به تأخیر
اتصاالت میانی ،پاسخهای آزمیایش در مسییریابهای مجیاور در t+Td
دریافییت شییده و بییا پاسییخهای مییورد انتظییار کییه در همییان زمییان در
مسیریابها تولید میشوند ،مقایسه میگیرند؛ بنابراین ،این مقایسیه در
زمان درست صورت میگیرد .مشکل زمیانی نمیود پییدا مییکنید کیه
مسیریاب ( )66پاسخهای آزمایش را از مسییریابهای مجیاور دریافیت
میکند .ازآنجاییکه مسیریاب ( )66سییگنال سیاعت را بیا اختالففیاز
 –Tdدر مقایسه بیا مسییریابهای مجیاور دریافیت مییکنید ،ازایینرو
پاسخهای آزمایش برای اتصاالت مسیریابهای مجاور در این مسیریاب
برابر است بیا  t+Td+Td = t+2Tdکیه تیأخیری برابیر بیا  +2Tdایجیاد

Serial no. 82

میکند .برای جبران این تأخیر و یم مقایسیهی صیحیح در مسییریاب
( ،)66پاسخهای آزمایش باید در مسیریاب بافر شوند .برای تحقق ایین
هدف ،از دو ثبّات اضافی هماندازه با  TPGکه «صف تیأخیر» نامگرفتیه
استفاده میگردد .زمانی که  TPGالگوهای آزمایش را تولید میکند ،در
اولین ثبّات صف تأخیر بار میشوند .همچنان که سیگنال بعدی سیاعت
میرسد ،الگوهای آزمایش به ثبّات بعد جابهجاشده و الگوهای آزمیایش
جدید جایگزین آنها میگردند .سیگنال بعدی سیاعت موجیب انتقیال
الگوهییای آزمییایش از جلییوی صییف تییأخیر بهسییوی مقایسییهگرهای
مسیریابهای مجاور خواهد شد.
در این مقاله ،برای محاسبهی زمان اجیرای آزمیایش ،دو مؤلفیهی
مختلف بیانشده است .مؤلفیهی اول ،زمیان تولیید مجموعیه الگوهیای
آزمییایش )TTPGT( 18اسییت کییه در هییر مسیییریاب توسییط  TPGتولییید
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میشوند .مؤلفه بعدی ،زمان آمادهسازی )TBST( BIST 19است که زمان
الزم جهت فعال کردن  ،BISTتوسط ارسال سیگنال  test_enبه هریم
از سختافزارهای  BISTاست.
چرخههای الزم ساعت برای تولید الگوهای آزمایش بیرای  Kهیای
متفاوت برابر است با:
()6
TTPGT  2   9   k  2   3
رابطه ( )6ثابت و مستقل از اندازهی  NOCاست ] ،[87زییرا
در خروجی تمام مسیریابها تعبیهشده و آزمایش بهصورت همزمیان و
موازی اجرا میگردد.
برای فعالسازی  ،BISTباید به تمام  BIST controllerهای موجود
در مسییریابها ،سیییگنال فعالسییازی  test_enارسیال شییود .سیییگنال
 test_enباید همراه با سیگنال ساعت در سراسر تراشه توزییع گیردد .از
آنجایی که سیگنال ساعت از وسط تراشه وارد مییگیردد و اختالففیاز
بییرای دریافییت سیییگنال سییاعت و  test_enبییین مسیییریاب مرکییزی و
مسیریابهای دیگر  NOCبهاندازهی  NOCبستگی دارد؛ بنابراین زمیان
الزم برای فعالسازی  BISTبرای ییم  NOCبیا ابعیاد  n×mبهصیورت
رابطه ( )8است:
TPG

()8

n  m  2
T BST  
  2
2


زمان کل اجرای آزمایش که با روابط ( )8و ( )6محاسبه میگیردد
در رابطه ( )9نشان دادهشده است:
()9
TTotal  TTPGT T BST

 -5مدلسازی توان مصرفی
مزیت اصلی معماری پیشنهادی ،آزمایش تمام اتصاالت بین مسیریابها
بهصورت برخط است .ازاینرو به دلییل همزمیان بیودن آزمیایش تمیام
اتصاالت و انتقال دادههای نرمال ،مسئله توان مصرفی بایید موردتوجیه
واقع شود.
سییختافزار  ،)TPG, BIST controller( BISTاتصییاالت (اصییلی،
یدک) و مسیریاب سه منبع مصرف توان هستند .رابطیهی ( )7مصیرف
توان پویا را در هر چرخه ساعت برای سختافزار  BISTدر جهت تولید
الگیوی آزمیایش نشیان مییدهیید CL .ظرفییت بیار (ثابیت وابسیته بییه
فنّییاوری) T،دورهی تنییاوب سییاعت و  σفییاکتور سییوئیچینگ اسییت.
متغیرهیییای  Nffو  Ngtبیییه ترتییییب حیییاکی از تعیییداد دروازههیییا و
فلیپفالپهای فعال در سختافزار  BISTهستند σff .و  σgtبیه ترتییب
فاکتورهای سوئیچینگ فلیپفالپ و دروازهها در زمان تولیید الگوهیای
آزمایش میباشند .توجیه شیود کیه بیرای ییم فلییپفالپ ،عیالوه بیر
سوئیچینگ احتمالی برای ذخیره بیت ،یم فیاکتور ثابیت سیوئیچینگ
ایجادشده توسط پالس ساعت وجود دارد.
1
)   ff  1  N f f   gt  N gt  (7
T
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PBIST  C L V dd 2 
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رابطهی ( )1مصرف توان یم اتصیال را در سیاختار  NOCارزییابی
میکند .ظرفیت بار اتصال از طریق حاصلضرب تعداد سیمها در اتصال
( ،)Nطول اتصال ( )lineLو عرض سیم ( )lineWبه دست میآید .در این
روش ،برای تمیام اتصیاالت مفیروض اسیت کیه دارای طیول یکسیانی
هستند ،اگرچه ممکن است در پیادهسازی واقعی اینگونه نباشد .متغیر
 σwفاکتور سوئیچینگ برای سییم اسیت .مقیدار  σwدر اتصیاالت عبیور
دهنده الگوها تخمین پذیر است ،زیرا الگوهای آزمایشی که به یم سیم
اتصال اعمال میشوند دقیقً معین هستند (رجو شود به جیدول ())6
که حدود  %14است .در اتصاالت عبور دهنده داده نرمیال مقیدار ثابیت
 %94برای بدترین حالت  σwفرض شده است.

) )1

1
 w   Line l  Linew  N
T

PLink  C L V dd 2 

در معماری پیشنهادی ،بین هر جفیت مسییریاب چهیار اتصیال بیا
جهت مخالف وجود دارد که دو اتصال جهت انتقال دادههای نرمال و دو
اتصال برای انتقال الگوی آزمایش بکار رفته است .از سوی دیگر ،عیالوه
بر تیوان مصیرفی هیر مسییریاب ( )Prouterکیه بایید لحیاظ شیود ییم
سختافزار  BISTدر هر مسییریاب وجیود دارد .تیوان مصیرفی توسیط
افزونگی سختافزاری  BISTاز رابطه ( )1به دست میآید .توان کلی که
در طی آزمایش تمام اتصاالت یم شبکه  n×mمصرف خواهد شد طبق
روابط ( )4و ( )2محاسبه میشود:
() 1
()4
((2

PTest   2  n  m    n  m    PLink _ Spare 
 n  m   PBIST

PTotal   2  n  m    n  m    (PLink _ spare 
PLink _ normal )   n  m   PBIST

PNoC    PRouter   PTotal

به دلیل اجرای آزمایش بهصورت برخط و موازی ،توان کل موردنیاز
برای آزمایش ،ممکن است از حد توان شیبکه بیشیتر باشید؛ بنیابراین،
برای حل این مشکل میتوان ساختار  NOCرا به چنید ناحییهی تیوان
تقسیم کرد .در ابتدا توان کل موردنیاز برای آزمایش کل اتصاالت را بنا
بر رابطهی ( )2محاسبه نموده و اگر این مقدار بیشتر از حد توان شبکه
باشد ،ساختار  NOCرا باید به دو ناحیهی مصیرف تیوان تقسییم کیرد،
شکل ( .)68متعاقبً ،توان کل برای هر ناحیهی توان توزیعشده ( xو )y
بهصورت جداگانه موردمحاسیبه قرارگرفتیه و بیا حیداکثر تیوان شیبکه
مقایسه خواهد شد .در این حالت ،توان کل سختافزار آزمایش برای هر
یم از نواحی تقریبً برابر است با:
)(3

 2 m  n  m  n   n 
Px | Py  PTotal  
     PLink _ spare
2
 2 


اگر مقدار توان هر ناحیه بیشتر از حد توان شبکه نباشید ،در ابتیدا
 BIST controllerدر ناحیه  xو  yبه نحوی مجددً پیکربندی شوند کیه
تنها اتصاالت ناحیهی  xمورد آزمایش قیرار گییرد .در ایین پیکربنیدی،
کنترلکنندهها  BISTدر ناحیهی  xتنها اتصاالت غرب ،شرق و جنیوب
هر مسیریاب را در ایین ناحییه آزمیایش مییکننید و همزمیانBIST ،
 controllerهییا در ناحی یهی  yتنهییا اتصییاالت شییمالی متصییل بییه هییر
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مسیریاب در این ناحیه را آزمیایش مییکنید .بیرای آزمیایش اتصیاالت
ناحیهی  yسناریوی باال برعکس میشود؛ بنابراین هر BIST controller
باید در دو مُد آزمایش عمل کند .درحالیکه تمام  BIST controllerها
دارای ساختار یکسانی باشند ،پیچیدگی آزمایش کم خواهد بود.
باید توجه داشت که تمام  BIST controllerها در طول آزمایش در
نواحی  xو  yفعال هسیتند .بیا بهرهبیرداری از ایین تکنییم مییتیوان
مصرف توان کل را در طی آزمایش کنترل کرد .بااینحیال ،زمیان کیل
آزمایش بهتناسب با تعداد نواحی توان افیزایش خواهید یافیت ،زییرا در
یمزمان ،یمناحیه مییتوانید فعیال باشید؛ درحیالیکیه سیایر نیواحی
غیرفعالاند.

شکل  :13تقسيم شبکه  4*4به دو ناحيه توان

)Router (µw) + Proposed BIST hardware(µw

بییرای شبیهسییازی زمییان آزمییایش در معمییاری پیشیینهادی ،از ابییزار
 Modelsimاستفادهشده است .توان مصیرفی مسییریاب و مسیاحت بیا
استفاده از  synopsys design compilerدر فنّاوری  SAED 90nmبرای
سیه  NOCبییا انییدازههای متفییاوت شبیهسییازی گردیییده اسییت .تعییداد
چرخهی موردنیاز ساعت برای اعمال الگوهای آزمیایش بیر اتصیاالت از
طریق شبیهسازی معماری پیشینهادی موردبررسیی قرارگرفتیه اسیت.
فرض شد که تأخیر اتصاالت برای انتقیال سییگنال در فنّیاوری ،34nm
یم چرخهی کالک است[ .]91تعداد چرخههای ساعت برای آزمیایش
اتصاالت برای  Kهای متفاوت برای مدل  MVTدر جیدول ( )8نشیان
شده است .نتایج نشان میدهد که زمان آزمایش  BISTپیشینهادی در
مقایسه با روش نقطهبهنقطه[ ]2حداقل زمان برای هر مقدار  Kاست.
جدول  :3زمان اجرای آزمايش

50×103

)Proposed BIST test time (clock cycle
K=2
K=3
K=4
30
31
32

26
27
28

20
21
22

NOC size

3*3
4*4
5*5

برای شبیهسازی ،مسیریاب با سیایز فلییت ( 61،98،17 )flitبییت،
بافر با عمق  2فلیت و فرکانس  14مگاهرتز در نظیر گرفتهشیده اسیت.
فاکتور سوئیچینگ اتصیاالت عبیور دهنیدهی دادههیای نرمیال توسیط
 Testbenchبرای به دست آوردن  Prouterدر هر کیدام از مسییریابها و
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همینطور متغیر  σwدر میدل ریاضیی ،بیرای جاگیذاری در رابطیه ()2
حداکثر  %94فرض شیده اسیت .مقیدار  σwدر اتصیاالت عبیور دهنیده
الگوهای آزمایش نیز با توجه به جدول ( )6برابر با  %14است .برای هیر
اتصال طول  494میکرومتر در نظر گرفتهشده است [ .]91جیدول ()9
مصرف توان مسیریاب بعیالوه سیختافزار  BISTافزودهشیده را در هیر
چرخه ساعت نمایش میدهد .جدول ( )7مصرف تیوان تمیام اتصیاالت
(یییدک ،اصییلی) و سییختافزار  BISTتعبیهشییده در  NOCرا بییرای دو
سناریو و سه اندازه ( )1*1 ،7*7 ،9*9به هنگام اجرای آزمایش در هیر
چرخه ساعت نشان میدهد .در اولین سناریو مصرف توان بیه حیداکثر
میرسد؛ زیرا تمام اتصاالت  NOCمورد آزمیایش قرارگرفتهانید .امیا در
سناریوی دوم ،ساختار  NOCبه دو ناحیهی توان که اتصیاالت هرکیدام
بهصورت جداگانه آزمایش شده تقسیم میگردند .همانطور که جیدول
( )7نشان میدهد مصیرف تیوان ناحییه  BISTو اتصیاالت افزودهشیده
تقریبً نصف میشود؛ بااینحال زمان آزمایش دو برابر میگردد .جیدول
( )1نشانگر تفاوت مصرف توان کل  NOCدر زمیان اجیرای آزمیایش و
هنگام عملکرد عادی سیستم بوده و درصد افزایش مصیرف تیوان را بیه
هنگام آزمایش نشان میدهد .برای شبیهسازی  6444چرخه ساعت در
نظر گرفتهشده است که برابر با دوره فعالسیازی آزمیایش بیوده و k=2
انتخابشده است .با توجه به کم بودن زمان اجرای آزمیایش یعنیی 84
الی  88چرخه ساعت ،حداکثر توان نیز در بیازه  84الیی  88چرخیه از
 6444چرخه ساعت مصرف میگردد.
جدول  :2توان مصرفی مسيرياب مرکزی

 -6نتایج شبیهسازی

Point-toPoint[8] (Clock
)cycle

مسیریاب غیروفقی شبکه بر تراشه . . .

1.1 + 0.003
1.9 + 0.006
3.7 + 0.012

Router port
)width(#bit
16
32
64

جدول  :4توان مصرفی سختافزار  BISTو اتصاالت
)Region Y(µw

)Region X (µw

)Ptotal (µw

0.75
1.53
3.09
1.51
3.07
6.16
2.64
5.20
10.64

0.92
1.87
3.75
1.85
3.74
7.48
2.97
5.91
11.96

1.34
2.70
5.40
2.68
5.40
10.78
4.47
8.90
17.94

Link width
)(#bit
16
32
64
16
32
64
16
32
64

NOC
size
3*3

4*4

5*5

جدول  :5توان مصرفی شبکه بر تراشه
Power consumption
&)avrage(mw
Increment percentage
)12.85(0.39%
)24.50(0.40%
)25.01(0.44%
)47.32(0.46%
)40.99(0.46%
)77.59(0.50%

PNoC in
normal
)mode (mw
12.8
24.4
24.9
47.1
40.8
77.2

PNoC in
test
)mode(mw
15.5
29.8
30.3
57.88
49.7
95.14

Link width
)(#bit

NOC
size

32
64
32
64
32
64

3*3
4*4
5*5

در بحث سربار مساحت ،ماژولهیای اصیلی
) BIST controlافزودهشده به مسییریاب سینتز گردییده و جیدول ()1
مساحت را در این ماژولها نمایش میدهد .در جیدول ( )4مقایسیهای
(TPG, TPG control,
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مابین روش نقطهبهنقطیه [ ،]2روش آزمیایش بیرخط آگیاه از ترافییم
[ ]64و معمییاری پیشیینهادی ازلحییاظ سییربار مسییاحت  BISTنمییایش
دادهشده است .این دو روش به علت استفاده از معماری  BISTبه دلیل
مزیت این معماری نسیبت بیه روشهیای دیگیر ،انتخابشیدهاند .روش
نقطهبهنقطه ] [2از معمیاری  BISTبیرای آزمیایش اتصیاالت بهصیورت
برونخطی استفاده کرده و هنگام آزمایش عملکرد معمول سیستم قطع

مسیریاب غیروفقی شبکه بر تراشه . . .

میگردد .روش دوم ،آزمایش آگاه از ترافیم] ،[64روشی برای آزمایش
برخط اتصاالت ارائه میدهد.
جدول  :6سربار مساحت در ماژولهای )#gates( BIST
BIST control
22
22
22

TPG control
120
120
120

TPG
245
484
960

#Bits
8
16
32

Link
)width(#bit
16

Approaches

جدول  :7مقايسه روش پيشنهادی با دو روش ديگر
Online Fault
tolerant
No

Online
test
No

No

Yes

Yes

Yes

)Total test unit area(#gates
4 TDG/TED per switch
2404
3808

Response
)Analyzer(#gates
TED
314
-

TDG
287
-

36

Comparators
875
1690

TPG + delay queue + 2 controllers
828
1560

16
32

1703
3250

جدول  :8سربار مساحت در مسيريابها ()#gates
Router with Proposed
BIST
)9914(18.6%
)22609(22.7%
)40883(34.8%

Router port
)width(#bit
8
16
32

Original central
Router
8353
17470
30315

جدول  :9سربار مساحت در شبکه روی تراشهها ()#gates
Number of
interconnects
wires in
proposed BIST
216
408
792
432
816
1584
720
1360
2640

Area with
proposed BIST

Original
area

Link
)width(bit

NOC
size

)66066(20.3%
)151261(30.9%
)270319(36.8%
)127820(20.4%
)225085(31.1%
)524660(36.4%
)209402(20.2%
)479781(30.5%
)860767(36.1%

54897
115510
197579
106188
171630
384548
174185
367510
632155

8
16
32
8
16
32
8
16
32

3*3

4*4

5*5

در [ ]2یییم جفییت بییالک ( TDGتولییید دادههییای آزمییایش)/
( TEDآشکارساز خطای آزمایش) در انتهاهای فرسیتنده و گیرنیده هیر
اتصال یمطرفه قرار دادهشده و باید هیر اتصیال در دو جهیت مخیالف
میورد آزمییایش قییرار گیییرد .همینطییور در [ ]64ماننیید روش قبییل در
انتهاهای فرستنده و گیرنده هر اتصال یمطرفیه ،میاژول نیاظرMM 20
قرار دادهشده که متشکل از چهار مؤلفه ( CCDآشکارساز تراکم کانال)،
( TSMمؤلفه حسگر ترافیم)( CT ،آزمایشگر کانال) و ( TIDفاصلهگزار
زمانی) است.
بنابراین ،چهار  TDG/TEDو  MMبرای هر مسییریاب در دو روش
الزم اسییت .ناحی یهی مییورد ارزیییابی فقییط سییختافزار  BISTدرروش
نقطهبهنقطه و روش آزمایش برخط آگاه از ترافیم است که تقریبً برای
روش پیشنهادی در [ ]2با پهنای اتصال  61بیت برابیر  8747دروازهی
منطقی و برای [ ]64با پهنیای اتصیال  91بییت برابیر  9242دروازهی
منطقی است .درروش  BISTپیشنهادی به دلیل وجود فقط ییم TPG
در هر مسیریاب ،سربار مساحت برای  61و  98بیت به ترتیب برابیر بیا
 6449و  9814دروازهی دو ورودی اسییت کییه جزییییات آن بعییالوه دو
ثبات افزودهشده جهت ایجاد تأخیر در جدول ( )4گزارششده است .در

Serial no. 82

)Test pattern hardware(#gates

]BIST method in [8
)(Point-to-point
Online traffic-aware
]BIST[17
Our BIST method

ادامه ،نتایج سربار مسیاحت بیرای مسییریاب مرکیزی و  NOCدر سیه
اندازه به ترتیب در جدول ( )2و ( )3نمایش دادهشده است.
با توجه به نتایج ،در  BISTپیشنهادی مقدار کمی سیربار مسیاحت
ایجادشده ،لکن امکان آزمایش برخط اتصاالت و تحمل خرابی اتصاالت
در آنها فراهم گردیده است.

 -7نتیجهگیری
روشها ی رایج در آزمایش اتصاالت ،عمومً بهصورت برونخطی است
و در معییدود روشهییایی کییه آزمییایش بهصییورت بییرخط بییوده،
مسیریابهای وفقیی بیا الگوریتمهیای پوییا هیدف قرارگرفتهانید .در
مسیریابهای غیروفقی بیه دلییل اسیتفاده از الگوریتمهیای قطعیی،
روشهای آزمایش قبلی برای تحمل خرابیی کیارایی ندارنید .در ایین
مقاله ،معماری ارائه شد که با افزونگی در اتصاالت میان مسیریابها،
آزمایش بهصورت برخط و با فرکانس خود تراشه انجام گیرد .در ایین
معماری ،زمان آزمایش کاهش چشمگیری یافته و تحمل خرابی نییز
امکانپذیر بوده و سربار مساحت کم اسیت .مییانگین تیوان مصیرفی
 BISTپیشنهادی ،با توجه به هدف این روش و همچنیین زمیان کیم
آزمایش به دلیل همگیام بیودن بیا فرکیانس تراشیه و تعیداد الگیوی
آزمایش پائین ،افزایش بسیار اندکی دارد.
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زیرنویسها
1

Network on Chip (NoC)
Deterministic
3
Test access mechanism (TAM)
4
Cross-talk
5
Built-in Self-test (BIST)
6
Adaptive
7
None-Adaptive
8
Test Pattern Generator (TPG)
9
Maximum Aggressor Fault (MAF)
10
Multiple Transaction (MT)
11
Multiple Victim Test (MVT)
12
Automated Test Equipment (ATE)
13
Victim lines
14
Aggressor lines
15
Mutual inductance
16
Capacitance coupling
17
To BIST Controller
18
Test pattern generation time
19
BIST setup time
20
Monitor module
2
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