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نوری در شبکههای روی تراشهی نوری
*بهاره اسدي

****مصطفي کرباسي
***احمد خادمزاده
** میدیا رشادي
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تاریخ پذیرش7336/7 /71 :

تاریخ دریافت7335/7/73 :

چکیده
تعداد زیادي از هستههاي پردازشي که در داخل یک تراشه تجمیع شدهاند سرعت رشد باالیي را دارند ،شبکههاي روي تراشهي
نوري یکي از روشهاي ساده براي حل مشکل آدرسدهي در بین شبکههاي درون اتصالي حجیم ميباشد به همین دلیل در آینده
تراشههاي چند پردازندهاي با کارآیي و پهناي باند باال نیاز خواهد بود .شبکههاي روي تراشهي نوري بهعنوان نسل جدیدي از
شبکههاي روي تراشه مطرح شدند که تمامي محدودیتهاي این نوع از شبکهها را رفع کرده و داراي مزایاي زیادي از جمله پهناي
باند ارتباطي باال ،تاخیر انتقال کم و توان مصرفي پایین ميباشد .از طرفي شبکههاي روي تراشهي نوري داراي چالشهایي است که
یکي از مهمترین آنها مسیریابي دادههاي نوري در بستر الیه ي نوري است زیرا نحوه انتخاب مسیر بر روي عامل اتالف نوري
تاثیرگذار است .در این مقاله ،الگوریتمهاي مسیریابي عاري از بنبست مدلهاي چرخشي تطابقي ،سوئیچینگ مداري و الگوهاي
ترافیکي مختلف براي کاهش اتالف نوري در الیهي نوري با در نظر گرفتن مسیریاب بدون انسداد  5درگاهه و همبندي دو بعدي
توري یا مش ارائه خواهد شد .در آخر نتایج بدست آمده از شبیهسازي را با روشهاي مشابهي مانند الگوریتم مبتني بر بعد XY
مقایسه کرده و بهبودهاي بدست آمده را بررسي مينماییم.
واژههای کلیدی  :اتالف نوري ،الگوهاي ترافیکي ،مدلهاي چرخشي ،مسیریاب.
 -1مقدمه
شبکههاي روي تراشه ي نوري نقش مهمي را در ساختار
شبکه هاي درون اتصالي ایفا ميکنند .بنابراین ،تعداد
هستههاي پردازشي و فرکانس ساعت مربوطه افزایش
ميیابد .پهناي باند ارتباطي باال در شبکههاي روي تراشه به
معني واقعي به ارتباط میان هستههاي پردازشي نیاز دارد.
افزایش یافتن پهنـاي باند ارتبـاطي ،مصـرف تـوان و تاخـیر
نویسندۀ عهدهدار مکاتبات :بهاره اسدي b_asadi@jku.ac.ir

انتقال بهعنوان یک گلوگاه در شبکه هاي روي تراشه مطرح
شد]7و .[5در نتیجه شبکههاي روي تراشه ي نوري حاوي
پهناي باند باال ،تاخیر انتقالي پایین و توان مصرفي کم
پیشنهاد شده است و در مقایسه با قطعات الکتریکي بهینهتر
شده است] .[71مسیریابهاي نوري یکي از اجزاي کلیدي و
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مهم در شبکههاي روي تراشهي نوري هستند ،مخصوصاً

زمانیکه کارآیي و توان مصرفي مطرح باشد.

شکل  -1تکنولوژی تسهیم طول موج][03

شبکههاي روي تراشهي نوري مبتني بر تکنولوژي نور
بوده و از اتصاالت نوري سیلیکون و مسیریابهاي که با
تکنولوژي  CMOSساخته شدهاند استفاده
ميکنند ]6و .[2همچنین ،کارآیي این نوع از شبکهها به
کمک تکنولوژي تقسیم طول موج افزایش چشمگیري
ميیابد ] .[1عالوه بر این ،طول موجها مستقل از فاصله
بوده و نرخ انتقال داده نیز متاثر از مصرف توان در طول
موجها و سوئیچهاي نوري نیست بنابراین ،مصرف توان
در این نوع از شبکهها مطلوب است ] .[3شکل  7ساختار
تسهیم طول موج را نشان ميدهد.
 )7داده به سمت لینک ارسالي ميرسد ،که از
مدوالسیون نرخ ساعت براي همگام سازي استفاده
ميکند .این فاز نیاز به بافرها و مداراتي دارد که بتواند
بین دو پالس ساعت تبدیالت را انجام دهد ].[31
 )7مدارات آنالوگ یک ها و صفرها را به سمت
مدوالتور هدایت مي کند که شامل برخي
تقویتکننده هاست ].[31
 )3مدوالتورها طول موجهاي پیوسته را در یک فرکانس
خاص به طول موجي که بتوان اطالعات دیجیتال را
انتقال دهد تبدیل ميکند ].[31
 )4سوئیچ هاي موجود در شبکه یا همان مسیریابها
اطالعات را با استفاده از یکسري فیلترها یا سوئیچهاي
فعال مسیردهي ميکنند ].[31
)7

فعال مسیردهي ميکنند ].[31
 )5هر کدام از طول موج ها که از مرحله فیلترینگ
خارج شدند به دیدکتور یا شناسایي کننده ميرسند تا
نور جذب شده و به جریان تبدیل شود .دریافت کننده،
جریان را تبدیل به ولتاژ کرده و براي ارسال به
مرحله ي بعد و مدارات دیجیتال تقویت ميکنند .اگر
برخي از طولموج ها فیلتر یا شناسایي نشوند ،به
قسمت هاي دیگر شبکه هدایت خواهند شد ].[31
)6دادههایي که نگه داشته شده اند در این مرحله
دوباره در نرخ ساعت دیگري شروع خواهند شد که
این فاز بنام ناهمگام سازي معروف است ].[31
در این مقاله ،از الگوریتمهاي مسیریابي عاري از
بنبست مدلهاي چرخشي تطابقي ،سوئیچینگ مداري
و الگوهاي ترافیکي مختلف مانند ،Random
Cactus ،Bitreverse ،Madbench ،Paratec
و Tornadoبراي کاهش اتالف نوري در الیهي نوري با
در نظر گرفتن مسیریاب عاري از انسداد با  5درگاه بنام
 Cruxو همبندي دو بعدي مش یا توري استفاده
کردهایم ]73و 71و  .[77مسیریاب  Cruxاز دو اجزاي
سوئیچینگ مانند موجبرها و ریزحلقههاي تشدیدگر
تشکیل شده است .مسیریاب ذکر شده داراي  4تا موجبر
و  77تا ریزحلقهي تشدیدگر ميباشد و ميتوان در
تمامي الگوریتم
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تمامي الگوریتم هایي که مبتني بر بعد  XYهستند از این
مسیریاب استفاده نمود Crux .شامل یکسري سوئیچها،
واحد کنترل ،درگاههاي دو طرفه از جمله شمال ،جنوب،
شرق ،غرب و درگاههایي براي تزریق و دریافت دادهي نوري
که بنامهاي  injection/ejectionمعروف است ميباشد.
دو درگاه اخیر به هسته پردازشي محلي به کمک واسط
نوري/الکتریکال متصل است Crux .از اجزاي سوئیچینگ
موازي براي کاهش اتالف نوري استفاده کرده است .بر
خالف سایر سوئیچها که سیگنال نوري را فقط در یک بعد
هدایت ميکنند Crux ،با هدایت دادهي نوري در
مسیرهایي که نیاز به ریزحلقههاي تشدیدگر زیادي ندارد
(با غیرفعالسازي ریزحلقه هاي تشدیدگر اضافي) باعث
کاهش اتالف نوري ميشود .اغلب زمانیکه سیگنالهاي
نوري از درگاههاي  injection/ejectionتزریق یا دریافت
مي شوند به هنگام تغییر بعد در آن صورت نیاز به فعال-
سازي ریزحلقههاي تشدیدگر خواهیم داشت .در این
مسیریاب حداکثر تعداد تقاطع موجبرها  5تاست .مسیریاب
 Cruxعاري از انسداد و دور باطل است .شکل  7ساختار
مسیریاب نوري  Cruxرا نشان ميدهد].[77

انتقال ميدهد .با استفاده از الگوریتمهاي مسیریابي عاري از
بنبست مدلهاي چرخشي تطابقي ،سوئچینگ مداري و
الگوهاي ترافیکي مختلف ميتوان اتالف نوري کل را در
الیه ي نوري نیز ارزیابي نمود و کاهش قابل توجهي را در
مقدار اتالف نوري در مقایسه با الگوریتم مسیریابي مبتني
بر بعد  XYنشان دهد.
این مقاله بدین صورت سازماندهي شده است :بخش ،7
برخي از روشهاي پیشنهادي رایج که باعث کاهش اتالف
نوري در همبندي دو بعدي مش یا توري ميشود را بررسي
مينماییم .در بخش  ،3همبندي مش یا توري و اجزاي
استفاده شده در شبکههاي نوري ،همچنین ایده پیشنهادي
خودمان را نیز توضیح خواهیم داد .بخش  ،4ارزیابي نتایج
شبیهسازي ایده
پیشنهادي را بحث ميکنیم .در بخش  ،5نتیجهگیري و
کارهاي آینده ذکر شده است.
 -2پیشینهی تحقیق
زمانیکه شبکههاي روي تراشهي نوري معرفي و یکسري
راهکارهاي موثري توسط  Shachamو همکارانش ارائه
شد] [73در مورد چالشهاي این نوع از شبکهها مخصوصاً
مسیریابي و اتالف نوري بحثهایي نیز مطرح گردید .در این
بخش ،برخي از روش هاي رایج انجام شده را بررسي
مي نماییم .
 Xieو همکارانش]  2و  [77یک مسیریاب عاري از انسداد
با  5درگاه بنام  Cruxرا پیشنهاد کردند که ميتوان از
الگوریتم مسیریابي مبتني بر بعد  XYبه همراه همبندي
توري یا مش و توري مدور یا توروس استفاده نمود .جدول
مسیریابي استفاده شده داراي پیچیدگي کمتري است .هر
بسته ابتدا در بعد  Xهدایت ميشود تا زمانیکه به گره
مقصد در همان ستون برسد .اگر گره مقصد هم ستون با گره
مبدا نباشد در نتیجه بسته در بعد  Yهم هدایت ميشود .از
این نوع مسیریاب به همراه الگوریتم مسیریابي  XYبراي
کاهش اتالف نوري استفاده ميشود.
 Guو همکارانش] [74یک مسیریاب عاري از انسداد با 5
درگاه بنام  Cygnusرا معرفي کردند .که قابلیتهایي مانند
کارآیي باال ،توان پایین را دارا بود و به کمک الگوریتم

شکل  -2خطوط آبی موجبرها ،دایرههای توخالی
ریزحلقههای تشدیدگر ،خطوط زردرنگ هم واسطها
میباشند ][12

ایده ارائه شده ميتواند گرههاي مبدا و مقصد مختلفي را در
نظر گرفته و مسیرهاي موجود را با توجه به مقادیر
اتالف نوري بنامهاي بهترین-حالت ،متوسط-حالت و
بدترین -حالت در نظر بگیرد .سپس داده را از مسیري که
کمترین مقدار اتالف را دارد یعني همان بهترین-حالت
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مفاهیم مهم و اساسي مطرح شده در ایدهي پیشنهادیمان را
توضیح ميدهیم.

مسیریابي مبتني بر بعد  XYميتوانست دادهي نوري را با
مقدار اتالف کم انتقال دهد.
 Yeو همکارانش] [75یک مسیریاب  5درگاههي دیگري
را به همراه الگوریتم مسیریابي مبتني بر بعد  XYبراي
همبندي توري و توري مدور بررسي کردهاند و نتایج حاصل
را با مقدار اتالف بدست آمده از سایر مسیریابهاي  5درگاه
مقایسه نمودهاند.
 Guو همکارانش] [76یک مسیریاب عاري از انسداد با 5
درگاه جدیدي بنام  OXYرا ارائه کردهاند که مختص
همبندي توري بوده و ميتوانست از الگوریتم مسیریابي
مبتني بر بعد  XYبراي ارزیابي مقدار اتالف نوري و مصرف
انرژي استفاده کند.
 Hatamiradو همکارانش] [77مسیریاب آگاه از اتالف را
طراحي کردند که ميتوانست الگوریتم مسیریابي مبتني بر
بعد را در شبکههاي روي تراشهي نوري استفاده نماید .این
مسیریاب حاوي  4درگاه بود .این مسیریاب با کاهش اجزاي
سوئیچ موازي در ساختار خود سعي در کاهش اتالف نوري
را داشت.
 Jiو همکارانش] [72یک مسیریاب نوري با  5درگاه را
طراحي نمودند و بیشتر به تعداد ریزحلقهها تشدیدگر و
حرارت ناشي از آنها دقت کردند .خصوصیات این مسیریاب
این بود که خروجي را از دو درگاه بدست ميآورد تا بدین
صورت بتواند در کارآیي تعادل برقرار شود .این مسیریاب از
استاندار  CMOSاستفاده کرد .عالوه بر کاهش تعداد
ریزحقله هاي تشدیدگر سعي در کاهش تعداد موجبرها را
نیز داشتند تا بدین صورت بتوانند ساختاري از مسیریاب را
ارائه نمایند تا بتواند به کمک الگوریتم مسیریابي مبتني بر
بعد  XYمقدار اتالف نوري را کاهش دهد.
 Shachamو همکارانش] [71ساختار ترکیبي از نور و
الکترونیک را براي شبکههاي روي تراشه ارائه نمودند و
مسیریاب نوري عاري از انسداد را بهبود دادند تا بتوانند
اتالف نوري را ارزیابي نمایند .همچنین ،از الگوریتم
مسیریابي مبتني بر بعد  XYبراي انتقال دادهي نوري بین
گرههاي مبدا و مقصد استفاده کردند.
بعداز بررسي و مرور برخي از راهکارهاي رایج ارائه شده در
مورد مسیریابي و کاهش اتالف نوري ،در بخش  3برخي از

 -0مفاهیم اساسی و پایه
 -1-0معماری شبکهی روی تراشهی نوری
یکي از خصوصیات ارتباطات نوري عدم وجود بافر است زیرا
طراحي بافري که بتواند نور را در خود نگه دارد غیرممکن
است ] .[73بنابراین ،بر خالف شبکههاي روي تراشه که از
سوئیچینگ بستهاي استفاده ميکنند ،در ارتباطات نوري از
سوئیچینگ مداري استفاده خواهیم نمود زیرا در این روش
نیازي به استفاده از بافر نیست ] .[7روشهاي مختلفي براي
پیادهسازي سوئیچینگ مداري در شبکههاي روي تراشهي
نوري ارائه شده است.
بهعنوان مثال ،یکي از روشها براي انتقال داده با استفاده از
سیگنالهاي نوري با طول موجهاي مختلف ،بدین صورت
ميباشد که ابتدا هر بسته از موجبرهاي مسیر خود براي
انتقال استفاده ميکند .مزیت این روش استفاده از
فرکانسهاي مختلف براي انتقال چندین داده بصورت
همزمان ميباشد .از طرفي ،از معایب این روش هزینه باال و
اتالف توان به خاطر وجود منابع لیزري مختلف است ] 6و
 .[77-73روش دیگر براي پیادهسازي ارتباطات نوري
استفاده از مدارات کنترلي الکتریکال ميباشد .همچنین ،از
مداراتي بنام تعیین اولویت براي اختصاص درگاه به خود
استفاده ميکنند .معایب این روش نیز افزایش اتالف توان
ميباشد .ساختار نوري -الکتریکال را بنام ساختار هیبرید یا
ترکیبي ميشناسیم ]  6و  .[73سوئیچینگ مداراي نوري
باعث شده است که تراشه شامل سه الیه بنامهاي الیهي
پردازشي ،الیهي کنترلي الکترونیک و الیهي نوري باشد.
الیهي پردازشي گرههاي پردازشي را دارد و بهعنوان مبدا و
چاهکهایي براي تمامي ارتباطات رفتار ميکنند و
پایینترین الیه است .باالترین الیه ،الیهي نوري است که
ارتباطات نوري با تکنیک تسهیم طول موج را شامل است.
تمامي اجزاي نوري موجود در الیه ي نوري باید قبل ار
انتقال دادهي نوري پیکربندي شوند بدین منظ ور از الیهي
میاني بنام الیه کنترلي الکترونیک استفاده مي نماییم.
شکل  3ساختار مربوط به این سه الیه را نشان
مي دهد].[74
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موجبرها استفاده ميشود .همچنین یک ریزحلقهي
تشدیدگر ميتواند با فرکانسهاي مختلفي از طولموجها
کار کند .یک ریز حلقهي تشدیدگر شامل دو حالت است:
روشن و خاموش ] .[77اجزاي سوئیچینگ موازي و متقاطع
از جملهي دو اجزاي اساسي در طراحي مسیریابهاي نوري
ميباشد .اجزاي نوري موازي شامل یک ریزحلقهي
تشدیدگر و دو تا موجبر است .به عبارتي دیگر موجبرها به
موازات ریزحلقه قرار دارند .اجزاي نوري متقاطع همانند
اجزاي قبلي ا ست با این تفاوت که موج برها عمود به هم
و ریز حلقه هستند .در حالت کلي  4درگاه بنامهاي ،input
 through ،dropو  addدر این اجزا داریم .زمانیکه
ریزحلقه روشن است سیگنال مسیرش را تغییر داده و به
سمت درگاه  dropميرود .وگرنه ،به مسیر خود ادامه داده
و به درگاه دیگري هدایت ميشود .در برخي از طراحيها
براي این درگاه شماره نیز در نظر ميگیرند .شکل  5الف
وب ساختار اجزاي متقاطع و موازي ،شکل  5ج همین
ساختار را به همراه شماره نشان ميدهد ].[76

شکل  -0معماری الیهها ][22

 -2-0اجزای پایه شبکهی روی تراشهی نوری
شبکهي روي تراشهي نوري شامل برخي اجزا و تجهیزات
پایه ميباشد که در ادامه هر کدام از آنها را بررسي
مينماییم.
 -1-2-0اجزای الکتریکال
قطعات الکتریکال ترکیبي از ارتباطات سیمي و
مسیریابهاي الکتریکال است .این مسیریاب شامل مداراتي
بنام کنترلر و تعیین کننده اولویت ميباشد .شکل  4ساختار
این مسیریاب را نشان ميدهد ].[75

شکل  -2ساختار یک مسیریاب الکتریکال ][22

 -2-2-0اجزای نوری
موجبرها دادهي نوري را حمل ميکنند .مدوالتورها تبدیل
سیگنال الکتریکال به نور را انجام ميدهند .دیدکتورها
تبدیل مجدد نور به سیگنالهاي الکتریکال را انجام
ميدهند .که این موارد بطور مفصل به همراه شکل در
بخش  7مقدمه بحث شده است .ریز حلقهي تشدیدگر براي
تصمیمگیري انتخاب و یا براي تغییر مسیر دادهي نوري در

شکل  -2ساختار اجزای موازی و متقاطع

 -0-0همبندی و مدلهای چرخشی تطابقی
 -1-0-0همبندی دو بعدی مش یا توری
در این مقاله از همبندي توري دو بعدي به خاطر سادگي
ساختارش استفاده ميکنیم .ساختار این همبندي در شکل
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 :Odd-evenدر ستونهاي زوج چرخشهاي شرق به
شمال و شمال به غرب ،در ستونهاي فرد چرخشهاي
شرق به جنوب و جنوب به غرب حذف شده است.
شکل  2الف مدل چرخشي  2 ، West-firstب مدل
 2ج مدل چرخشي
چرخشي ،North-last
 Negative-firstرا نشان ميدهد .به چرخشهاي حذف
شده ،چرخشهاي ممنوعه نیز گفته ميشود.

 6نشان داده شده است .فلشهاي دو سر موجبرها،
مربعهاي نارنجي هسته هاي پردازشي و دایرههاي سبز
رنگ مسیریاب هاي عاري از انسداد با  5درگاه را نشان
ميدهد .شمارهگذاري را بصورت ستوني از باال به پایین با
شروع از شماره یک آغاز ميکنیم.

شکل  -7مدلهای چرخشی تطابقی

 -2-0راهکار پیشنهادی ارائه شده
در این مقاله ،با استفاده از الگوریتمهاي مسیریابي عاري
از بنبست مدلهاي چرخشي تطابقي ،سوئیچینگ مداري
و الگوهاي ترافیکي مختلف اتالف نوري را در مسیرهاي
مختلف بین گرههاي مبدا و مقصد محاسبه و مناسبترین
مسیر را براي انتقال داده ي نوري در بستر الیهي نوري
انتخاب ميکنیم همچنین راهکار پیشنهادي از همبندي
بدون بنبست دو بعدي توري یا مش با سایز  M*Nو
مسیریاب عاري از انسداد با  5درگاه  [77] Cruxنیز
استفاده ميکند .ابتدا سطرها و ستون همبندي را همانطور
که در شکل  6نشان داده شد ،شماره گذاري ميکنیم.
گرههاي مبدا و مقصد ميتوانند در یک سطر و ستون یا
سطر و ستونهاي مختلف باشند .با در نظر گرفتن الگوهاي
ترافیکي مختلف براي شناسایي گرههاي مبدا و مقصد،
الگوریتم مسیریابي سه مسیر مختلف را بین این گرهها در
نظر گرفته سپس مقدار اتالف نوري را در هر مسیریاب
محاسبه کرده و در نهایت براي هر مسیر اتالف کل را
بدست ميآوریم .الگوریتمهاي مسیریابي عري از بنبست
مدلهاي چرخشي تطابقي ،سوئیچیگ مداري ،انواع
الگوهاي ترافیکي مختلف از جمله ،Paratec ،Random
 Cactus ،Bitreverse ،Madbenchو Tornado
] 71و  [73را در زیر بخش  7-3-3بررسي نمودیم.
با تعیین گرههاي مبدا و مقصد در الیهي نوري
الگوریتم مسیریابي در مسیریاب  5 Cruxدرگاهه ] [77که

شکل  -6همبندی توری دو بعدی

 -2-0-0مدلهای چرخشی تطابقی
در همبندي توري دو بعدي سیگنال ميتواند در چهار
جهت شمال ،جنوب ،شرق و غرب مسیریاب حرکت نماید.
چرخش یعني تغییر جهت سیگنال .بدین دلیل ،ما چهار
مدل چرخشي بنامهاي ،North-last ،West-first
 Negative-firstو Odd-evenرا بررسي مينماییم .در
این مدلهاي چرخشي براي اجتناب از بنبست یک
چرخش را در حالت ساعتگرد و یک چرخش در حالت
پادساعتگرد یا در ستونهاي فرد و زوج حذف ميشود .به
همین دلیل تمامي مدلهاي چرخشي عاري از بنبست و
دور باطل ميباشند .در ادامه مدلهاي چرخشي را
بررسي مينماییم.
 :West-firstدر حالت ساعتگرد چرخش جنوب به غرب،
در حالت پادساعتگرد چرخش شمال به غرب حذف شده
است.
 :North-lastدر حالت ساعتگرد چرخش شمال به شرق و
در حالت پادساعتگرد چرخش شمال به غرب حذف شده
است.
 :Negative-firstدر حالت ساعتگرد چرخش شرق به
جنوب و در حالت پادساعتگرد چرخش شمال به غرب حذف
شده است.
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معرفي ميکنیم .در هر مدل چرخشي تطابقي و الگوهاي
ترافیکي مختلف 76 ،حالت مختلف را تست مي نماییم
که ميتوانیم در برخي حالتها گرههاي مبدا یا مقصد را در
یک سطر و ستون در نظر بگیریم .در شبیهسازي  77حالت
با گرههاي مبدا و مقصد در سطر و ستونهاي مختلف و 4
حالت با گره هاي مبدا و مقصد در سطر و ستونهاي
یکسان در نظر ميگیریم .دقت شود زمانیکه گرههاي
مبدا و مقصد در سطر و ستونهاي یکسان هستند مقادیر
هر سه حالت  Worst-case ،Best-caseو Average-
 caseبا هم مساوي خواهند شد .در نهایت نتایج بدست
آمده براي اتالف نوري با استفاده از الگوریتم مسیریابي ارائه
شده را با الگوریتم مسیریابي مبتني بر بعد  XYمقایسه
خواهیم نمود تا درصد بهبود در مقدار اتالف نوري در
روي
شبکهي
تراشهي نوري را نشان دهیم .بدین منظور ،بعداز محاسبهي
مقدار اتالف در هر سه مسیر و تعیین بهترین ،متوسط و
بدترین حالت ،مجموع تمام شانزده تا بهترین-حالت و  76تا
بدترین-حالت را محاسبه ميکنیم .در آخر ،تفاضل بین
بهترین و بدترین را بدست مي آوریم و به عنوان درصد
اتالف نوري در نظر ميگیریم.

در مسیرهاي موجود بین گرهها قرار گرفتهاند اجرا ميشود.
تمام چرخشهاي ساعتگرد و پادساعتگرد موجود در هر
چهار نوع مدل چرخشي تطابقي در نظر گرفته شده سپس
از درگاهها و جهتهاي مجاز به سمت مسیریاب بعدي گام
به گام هدایت ميشود .همزمان با اجراي مدلهاي چرخشي
تطابقي ،سوئیچینگ مداري نیز براي رزرو مسیریابها و
مسیرها اجرا ميشود .بهعبارتي دیگر ،الگوریتم مسیریابي
عاري از بنبست تا زماني در هر مسیریاب اجرا ميشود که
به گره مقصد مورد نظر برسیم و مسیر موجود بین گرههاي
مبدا و مقصد به کمک سوئیچینگ مداري رزرو گردد .بعد از
این مرحله ،دادهي نوري ارسال ميشود .همانطور که
اشاره شد  3مسیر مختلف به کمک الگوریتم مسیریابي
رزرو مي شود .به طور کاملتر مي خواهیم هدف از ارائه
این الگوریتم را توضیح دهیم  .در واقع ما ميخواهیم یک
مسیر مناسب از بین مسیرهاي مختلف را براي انتقال
دادهي نوري انتخاب نماییم .به همین دلیل عامل اتالف
نوري را در نظر ميگیریم .یعني هر مسیري که اتالف نوري
کمتري را در مقایسه با مسیرهاي دیگر داشته باشد آن
مسیر انتخاب شده و دادهي نوري از آن مسیر انتقال مي-
یابد .همانطور که قبالً نیز اشاره شد اجزاي نوري مانند
اتالف تقاطع موجبرها ،اتالف خمش موجبرها مخصوصاً
خمشهاي  31درجه و ریز حلقههاي تشدیدگر در هر دو
حالت روشن و خاموش از عوامل تأثیرگذار در اتالف نوري
ميباشند .بعد از رزرو کردن مسیر و آمادهسازي براي انتقال
داده ي نوري ،باید مقدار اتالف نوري را در هر مسیریاب تا
زمانیکه داده به گره مقصد برسد را محاسبه نماییم .سپس
مقادیر بدست آمده را با هم جمع ميکنیم و نتیجهي
بدست آمده را بهعنوان اتالف کل آن مسیر در نظر مي-
گیریم .همین مراحل را براي مسیرهاي  7و  3نیز تکرار
ميکنیم .سپس اتالف کل هر سه مسیر را با هم مقایسه
کرده و مسیري را که کمترین مقدار اتالف نوري را داشته
باشد براي انتقال دادهي نوري در نظر ميگیریم .با مقایسه
سه مقدار بدست آمده براي اتالف کل کمترین مقدار را به
عنوان بهترین-حالت  Best-caseبیشترین مقدار را به
عنوان بدترین-حالت  Worst-caseو مقداري که بین این
دو حالت باشد بهعنوان متوسط-حالت Average-case

 -2نتایج شبیهسازی
در این بخش ،براي بدست آوردن کمترین مقدار اتالف نوري
بین گرههاي مبدا و مقصد شبیهسازي انجام شده است.
 -1-2پیکربندی و محیط شبیهسازی
در این مقاله ما از شبیهسازهاي  [76] CLAPو متلب براي
ارزیابي اتالف نوري در شبکههاي روي تراشهي نوري
استفاده ميکنیم .در این راستا ،مقادیر اولیه برخي از
متغیرها و اجزاي فیزیکي باید تنظیم و مقدار دهي شود.
شبیهسازي را براي سناریو و سایزهاي مختلف شبکه ارزیابي
کردیم .اجزاي اساسي و پیکربندي مورد نیاز براي
شبیهسازي در جداول 7و 7و 3و  4نشان داده شده است.
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جدول  -2متغیرهای مربوط به مسیریاب 2 Crux

جدول  -1پیکربندی شبیهسازی

درگاهه

جدول  -2متغیرهای مربوط به اتالف نوری][27

 -2-2ارزیابی اتالف نوری
یکي از متغیرهاي مهم در شبکههـاي روي تراشـهي نـوري
همان طور که قبالً نیز اشاره شد عامل اتالف نوري ميباشد.
بدین منظـور بـا در نظـر گـرفتن سـایزهاي مختلـف بـراي
همبندي توري دو بعدي مثالً  7*7تا  1*1مـيتـوانیم ایـن
ارزیابي را انجام دهیم .که در این قسـمت بـراي سـایز 1*1
شبیهسازي را در نظر گرفتهایـم .شـبیهسـازي را بـر اسـاس
فرضیات ذکر شده در جداول  7تا  4و الگـوریتم مسـیریابي
بحث شده انجام ميدهیم .بنـابراین ،رابطـهي  7را بدسـت
آورده و اتالف نوري را محاسبه مينماییم.

جدول  -0متغیرهای مربوط به اتالف نوری

()1

در رابطهي  7ميتـوانیم بـا جایگـذاري مقـادیر متغیرهـاي
موجود مقدار اتالف نوري را در هر مسیریاب بدست آوریـم.
بعداز اجراي شبیه سازي ،نتایج بدسـت آمـده را در نمـودار
شکل  1و جدول  5نشان دادهایـم .مقـدار درصـد اتـالف در
الگوریتم مبتني بر بعد  XYبا همین فرضـیات 64 ،درصـد
است ] .[75که بعد از شبیهسازي و مقایسه مقـادیر بدسـت
آمده ،درصد اتالف در راهکارارائـه شـده بهینـهتـر اسـت .از
طرفي ،مـدل چرخشـي تطـابقي  West-firstدر الگوهـاي
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ترافیکي مختلف درصد اتالف نوري کمتري را در مقایسه بـا
مدلهاي چرخشي دیگر دارد.

 -2نتیجهگیری و کارهای آینده
با در نظر گرفتن همبندي توري دوبعدي ،الگوریتمهاي
مسیریابي عاري از بنبست مدلهاي چرخشي تطابقي،
سوئیچینگ مداري ،الگوهاي ترافیکي مختلف و مسیریاب
عاري از انسداد  Cruxبا  5درگاه] [77راهکاري را در جهت
کاهش اتالف نوري ارائه نمودیم .بر اساس نتایج بدست آمده
از شبیه سازي در نمودار شکل  ،1جدول  5و با مقایسه
روش هایي که از تغییرات سختافزاري در ساختار
مسیریابها ایجاد کرده بودند مانند کاهش تعداد موجبرها و
تعداد ریزحلقههاي تشدیدگر به همراه الگوریتم مسیریایي
مبتني بر بعد  ،XYراهکار ارائه شده درصد اتالف کمتري
داشته و بهعبارت دیگر آگاه از اتالف است .در این مقاله،
ایده مطرح شده مستقل از ساختار مسیریاب بوده و ميتواند
مسیرهاي متنوعي را بین گرههاي مبدا و مقصد بدست آورد
و مسیر با کمترین مقدار اتالف را انتخاب و براي انتقال
دادهي نوري استفاده ميکند .بهعنوان کار آینده ،الگوریتم
پیشنهادي را براي مسیریابهاي نوري مختلف عاري از
انسداد با  5درگاه ،هچنین الگوهاي ترافیکي دیگر تست
خواهیم نمود .هدف این ارزیابي ،نشان دادن قابلیت مدلهاي
چرخشي تطابقي در جهت کاهش اتالف نوري در شبکههاي
روي تراشهي نوري است.

شکل  :8درصد اتالف نوری با مدلهای چرخشی و ترافیکی
ختلف

در حالت کلي ،با توجه به انتخاب مکان قرارگیري گرههـاي
مبدا و مقصد ممکن است نتایج دیگري بدست آید .مـثالً بـا
انتخاب گرهها در لبه هاي همبندي دو بعدي توري یا مش
برخي از درگاهها و چرخش هاي ممنوعه حذف مـيشـود.
چرا که الگويهاي ترافیکي به گامهـاي الگـوریتمهایشـان
وابسته هستند که با چه فرآیندي گرهها و ارتباطـات بـین
آنها را شناسایي ميکنند ] 71و .[73

جدول  -2مقایسه درصد اتالف
Paratec

Cactus

Tornado

Random

Bitreverse

Madbench

)Optical Loss (%

71.0

71.0

71.0

71.7

7110

7110

West-first

7107

71.0

71.1

700

710.

71.0

Odd-even

71.0

710.

7101

7100

71.0

7100

Negative-first

7100

71.0

71..

7100

7100

7100

North-last
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