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Περίληψη 
 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας 
συστηματικής μεθοδολογίας σχεδιασμού, καθώς και ενός εργαλείου προσομοίωσης 
για την βέλτιστη διαχείριση των πακέτων πληροφορίας σε τοπολογίες δικτύων σε 
ψηφίδα (network-on-chip) δυο και τριών διαστάσεων, οι οποίες υλοποιούνται σε 
ολοκληρωμένο κύκλωμα, με κριτήρια σχεδιασμού την ταχύτητα και την κατανάλωση 
ισχύος. Αντικειμενικός στόχος είναι η υποστήριξη ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε  
ενσωματωμένα συστήματα. Αρχικά μελετάται πλειάδα τεχνικών και αλγορίθμων 
παροχής ποιότητας υπηρεσιών σε δίκτυα. Στη συνέχεια, με βάση αυτά καθώς και τα 
δεδομένα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας  μας, αναπτύσσονται και ενσωματώνονται 
νέοι εξειδικευμένοι αλγόριθμοι στον προσομοιωτή και τελικά διερευνάται η επίδοση 
και η λειτουργικότητά τους μέσω προσομοιώσεων πραγματικών εφαρμογών.  

Στο Κεφάλαιο 1, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά 
και στη λειτουργία των Δικτύων-σε-Ψηφίδα (Network-on-Chip). Στο Κεφάλαιο 2, 
επεκτείνουμε τις τεχνικές και τις μεθόδους που αναλύσαμε προηγουμένως σε Δίκτυα-
σε-Ψηφίδα τριών διαστάσεων. Παράλληλα εξηγούμε τους λόγους που μας οδήγησαν 
σε αυτή τη μετάβαση και παραθέτουμε καινούρια προβλήματα που προέκυψαν. Στο 
Κεφάλαιο 3, αναλύεται η έννοια της παροχής ποιότητας υπηρεσιών σε δίκτυα μέσα 
από μια πληθώρα τεχνικών και μεθόδων. Επίσης, παρουσιάζονται και τα πρώτα 
βήματα που έχουν γίνει στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών σε Δίκτυα-σε-Ψηφίδα. 
Στο κεφάλαιο 4, γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του 
προσομοιωτή μας καθώς και ανάλυση των καινούριων τεχνικών και αλγορίθμων που 
κατασκευάστηκαν μέσω από μια σειρά προσομοιώσεων πραγματικών εφαρμογών. 
Τέλος, στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται κάποια θέματα και ιδέες για διερεύνηση και 
μελλοντική έρευνα. 
 

Λέξεις Κλειδιά 
 

Σύστημα-σε-Ψηφίδα, Δίκτυα-σε-Ψηφίδα, Δίκτυα-σε-Ψηφίδα τριών διαστάσεων, 
Ποιότητα υπηρεσιών, κλάσεις υπηρεσιών, Πολυεπεξεργαστικές αρχιτεκτονικές 
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Abstract 
 

The purpose of the present diploma thesis is the development of a systematic 
design methodology, as well as a simulation tool for the most optimal data 
management in 2D and 3D network-on-chip topologies, that are implemented in a 
single chip, based on latency and power consumption. Our objective goal is to support 
quality of services in embedded systems. Firtsly, a large number of techniques and 
algorithms in the field on network quality of service are presented. Furthermore, 
based on the above techniques and on the properties of our platform, we develop, 
implement and study the results of some new specific algorithms tested on real 
applications. 

In Chapter 1we make an introduction to the basic properties and the function 
of Network-on-Chip. In Chapter 2, we expand the above techniques in 3-Dimensional 
Network-on-Chip and we clarify the new problems that came on the arrival of the new 
technology. In Chapter 3, we explain the meaning of the quality of service in 
networks. Moreover, we present some first steps that combine quality of service and 
network-on-chip. In Chapter 4, we present the properties of our simulation tool and 
the new algorithms that we designed via a large number of experimental results based 
on real applications. Last, in Chapter 5, we present some topics and ideas that need 
future research and study. 
 
 

Keywords 
 

System-on-Chip, Network-on-Chip, 3D Netwrok-on-Chip, Quality of Service (QoS), 
quality of service class, Multiprocessor platforms. 
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Κεφάλαιο 1  

Δίκτυα-σε-Ψηφίδα (Network-on-Chip, NoC) 
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1.1 Εισαγωγή 
 
 Η κλιμάκωση των τεχνολογιών που αφορούν τα μικροτσίπ, έχει οδηγήσει 
στον διπλασιασμό των λειτουργικών μονάδων πάνω σε κάθε τσιπ κάθε δύο χρόνια. 
Αυτή η τάση έχει συνεχιστεί για παραπάνω από μισό αιώνα και αν και γίνονται 
προσπάθειες ο διπλασιασμός αυτός να πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, η τάση 
της προόδου είναι ιδιαίτερα εμφανής. Μια αντίληψη αυτής της εξέλιξης αποτελεί και 
ο νόμος του Moore που φαίνεται στο σχήμα 1. Ο νόμος του Moore δηλώνει ότι κάθε 
δύο χρόνια υπάρχει διπλασιασμός των τρανζίστορ που υπάρχουν σε ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα. 
 
 

 
Σχήμα 1: Ο νόμος του Moore 

  
  

Όταν μια τεχνολογία ωριμάζει για ένα δεδομένο τρόπο εφαρμογής, έχει ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία ενός προτύπου. Παραδείγματα αυτών των προτύπων που 
βασίζονται στον παραπάνω νόμο είναι η μετάβαση από τα συστήματα Μεγάλης-
Κλιμάκωσης (Large-Scale-Integration, LSI) που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1970 
στα συστήματα Πολύ-Μεγάλης-Κλιμάκωσης (Very-Large-Scale- Integration, VLSI) 
που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1980. Η τελευταία τάση είναι τα συστήματα 
Εξαιρετικά-Μεγάλης-Κλιμάκωσης (Ultra-Large-Scale-Integration, ULSI) που 
εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1990.  
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Στα συστήματα LSI η ψηφίδα αποτελούσε ανεξάρτητο μέρος ενός 
συστήματος. Στα συστήματα VLSI η ψηφίδα περιλάμβανε και κάποια άλλα δομικά 
στοιχεία. Τελικά στα συστήματα ULSI η ψηφίδα αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα. Η 
αλληλουχία των διαφόρων τεχνολογιών φαίνεται στο σχήμα 2: 

 

 
Σχήμα 2: Μετάβαση από LSI σε VLSI και ULSI 

 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μελλοντικών τεχνολογιών πυριτίου και 

βασισμένοι πάντα στο νόμο του Moore, η συχνότητα λειτουργίας καθώς και η 
πυκνότητα των τρανζίστορ θα συνεχίσουν να αυξάνονται, κάνοντας τον ενεργειακό 
διασκεδασμό και την απαγωγή θερμότητας ένα σημαντικό πρόβλημα. 

Σε σύγκριση με τα συστήματα έξω από την ψηφίδα (off-chip), η επικοινωνία 
μέσα σε αυτήν (in-chip) είναι πολύ πιο φθηνή καθώς υπάρχει πολύς ωφέλιμος χώρος 
για καλώδια. Όμως η κλιμάκωση-ολοκλήρωση των καλωδίων δεν γίνεται με τον ίδιο 
ρυθμό που γίνεται και η κλιμάκωση των τρανζίστορ, με συνέπεια να δημιουργείται 
ένα κενό εξέλιξης που δημιουργεί αρκετούς φυσικούς περιορισμούς. Τα καλώδια, 
που συνδέουν τις διάφορες λειτουργικές μονάδες, είναι πιθανό να έχουν 
καθυστερήσεις διάδοσης που υπερβαίνουν κατά ένα μεγάλο μέρος την περίοδο των 
ρολογιών. Έτσι, εκτιμώντας ότι το σήμα θα διοχετεύεται στις διασυνδέσεις, ο σωστός 
σχεδιασμός θα απαιτεί την γνώση της καθυστέρησης των σημάτων με μεγάλη 
ακρίβεια.  

Συγχρόνως, οι τάσεις τροφοδοσίας θα συνεχίσουν να μειώνονται. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα, η συνολική κατανάλωση ενέργειας να μειώνεται δημιουργώντας 
όμως πρόβλημα στην ακεραιότητα των σημάτων.  

 
 

 
Σχήμα 3: Μεταβολή της καθυστέρησης των καλωδίων ανάλογα με την τεχνολογία 
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Για να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα μπορούμε να 
δανειστούμε μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία από το πεδίο σχεδιασμού δικτύων και να 
τα εφαρμόσουμε στο σχεδιασμό των SoCs. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ένα SoC ως ένα 
δίκτυο μονάδων μικρής κλίμακας. Το δίκτυο είναι ένα αφαιρετικό μοντέλο 
επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργικών μονάδων και πρέπει να ικανοποιήσει την 
ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών (QoS) (π.χ., αξιοπιστία, απόδοση, και 
ενεργειακά όρια). Ο σχεδιασμός της διασύνδεσης του SoC μπορεί να γίνει 
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα στοίβας ενός δικτύου προσαρμόζοντας κατάλληλα 
τη στοίβα πρωτοκόλλων. Με τον τρόπο αυτόν, προσθέτουμε στο σύστημά μας 
επίπεδα αφαιρετικότητας κρύβοντας θέματα οι ηλεκτρικές, λογικές, και λειτουργικές  
ιδιότητες του σχεδιασμού της διασύνδεσης. 
 Κάτω από αυτή την ιδέα δημιουργήθηκε η έννοια του Δίκτυα -σε-Ψηφίδα 
(Network-on-Chip, NoC) 
 
 

1.2 NoC 
 

Τα Δίκτυα-σε-Ψηφίδα (Network-on-Chip, NoC) αποτελούν μια νέα 
προσέγγιση του μοντέλου Σύστημα-σε-Ψηφίδα (System-on-Chip, SoC). Τα 
συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία NoC μπορούν να χειριστούν εφαρμογές 
με διαφορετικές συχνότητες (ρολόγια) λειτουργίας  που πολλά από τα σημερινά 
σύνθετα SoC χρησιμοποιούν. Η λύση του NoC χρησιμοποιεί μια επικοινωνία 
μεθόδου δικτύωσης και προσφέρει βελτιώσεις σε σύγκριση με τα συμβατικά 
συστήματα SoC. 

Τα NoC μπορούν να θεωρηθούν σαν μια ενοποιημένη επικοινωνία πολλών 
SoC παρά σαν μια νέα επαναστατική προσέγγιση [BJE, 2006]. Σημαντικό είναι να 
τονίσουμε ότι τα NoC και οι εφαρμογές τους στα MP-SoCs προέρχονται από δύο 
διαφορετικές κατευθύνσεις: 

 
• Από τη μία είναι οι σχεδιαστές SoC, που είναι εξοικειωμένοι με τη 

σχεδίαση ad-hoc συστημάτων βασισμένα σε τεχνολογία bus και 
 
• Από την άλλη αυτοί που ασχολούνται με πολυεπεξεργαστικά συστήματα  

από την πλευρά της υπολογιστικότητας. 
 

Η σχεδίαση των SoCs στηρίζεται γύρω από τη χρήση μοιραζόμενου μέσου 
(shared bus) και ad-hoc σημείο-προς-σημείο συνδέσεων. Όμως με αυτόν τον τρόπο 
γίνονται μη χρηστικά για πολύπλοκες εφαρμογές καθώς υστερούν σε θέματα 
ολοκλήρωσης και προσαρμοστικότητας και έχουν μικρό βαθμό 
επαναχρησιμοποίησης. Επίσης, η όλο και αυξανόμενη ολοκλήρωση δημιουργεί μια 
κατάσταση όπου οι αρχιτεκτονικές τύπου bus, οι όποιες χρησιμοποιούνται πολύ στα 
SoC, μπλοκάρουν (bottleneck) και οι χωρητικότητες που δημιουργούνται μέσα στο 
chip δημιουργούν πολλά φυσικά προβλήματα σε θέματα παραμόρφωσης και 
καθυστέρησης σήματος.  
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Σχήμα 4: Διάφοροι τύποι SoC και NoC τοπολογιών 

 
 
Πολλά από τη δικτύωση πολυεπεξεργαστών (MP-SoC) στο επίπεδο της 

πλακέτας, χρησιμοποιούνται στην σχεδίαση των NoCs προσαρμοσμένα στις διάφορες 
αρχιτεκτονικές [DAL, 2003][DUA, 1998]. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές. 
Στις αρχιτεκτονικές τύπου NoC ο παραδοσιακός διάδρομος (bus) αντικαθίσταται από 
ένα δίκτυο. Η επικοινωνία δεδομένων μεταξύ των δομικών μονάδων του chip γίνεται 
με τη χρήση πακέτων-δεδομένων μέσα από το δίκτυο. Το δίκτυο αποτελείται από 
καλώδια (wires) και δρομολογητές (routers). Οι επεξεργαστές, οι μνήμες και γενικά 
τα δομικά blocks (IP-blocks, Intellectual Property) συνδέονται με τους δρομολογητές. 
Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια πιο 
αναλυτικά, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου καθώς οι 
δρομολογητές αποφασίζουν τον τρόπο χειρισμού των πακέτων βασισμένοι στον 
εκάστοτε αλγόριθμο. 

Μια ακόμη σημαντική διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι η πυκνότητα των 
καλωδίων μέσα στο chip προσφέρει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από αυτή των 
καλωδίων έξω από το chip [DAL, 2001].  

Τέλος, διαφορά εντοπίζεται και στο μέγεθος των καταχωρητών (buffers). Το 
μέγεθός τους αποτελεί έναν πολύ κρίσιμο παράγοντα στην σχεδίαση NoC καθώς 
καλύπτουν πολύ ωφέλιμο χώρο μέσα στην ψηφίδα και η κατανάλωση ενέργειας του 
συστήματος μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθός τους. 

Στον πίνακα 1 [MAR, 2007] παρουσιάζονται ορισμένα μειονεκτήματα και 
πλεονεκτήματα των δύο τεχνολογιών. 
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Αρχιτεκτονικές διαύλων-
διαδρόμων Αρχιτεκτονικές NoC 

Όσες περισσότερες μονάδες είναι 
προσαρμοσμένες, τόσο ψηλότερες είναι 
και οι παρασιτικές χωρητικότητες. Η 
ηλεκτρική απόδοση μειώνεται. 

- +

Μόνο σημείο-προς-σημείο συνδέσεις 
υπάρχουν. Η απόδοση καλωδίων δεν 
υποβιβάζει με τοην ολοκλήρωση των 
δικτύων 

Δυσκολία συγχρονισμού σε πολύ μικρές 
τεχνολογίες - +

Τα σημείο-προς-σημείο καλώδιο 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
τεχνική της σωλήνωσης (pipeline) 

Οι μηχανισμοί διαιτησίας αυξάνονται με 
τον αριθμό κύριων μονάδων (master) και 
προκαλείται συνωστισμός 

- + Η δρομολόγηση και οι μηχανισμοί 
διαιτησίας είναι κατανεμημένα 

Οι μηχανισμοί διαιτησίας είναι 
συγκεκριμένοι για κάθε περίπτωση - +

Ο ίδιος δρομολογητής μπορεί να 
επαναρχικοποιηθεί βελτιώνοντας τον 
παράγοντα επαναχρησιμοποίησης 

Η δυνατότητα δοκιμής είναι κουραστική 
και αργή. - +

Το BIST (Locally placed Built In 
System Test) είναι γρήγορ, μειώνει τη 
χρήση του υλικού και προσφέρει καλή 
κάλυψη δοκιμών.  
 

Το εύρος ζώνης είναι περιορισμένο και 
μοιράζεται από όλους τους πυρήνες - + Το εύρος ζώνης αυξάνεται με την 

κλιμάκωση του δικτύου 

Η καθυστέρηση οφείλεται στα καλώδια 
όταν εκπέμπει μια πηγή + - 

Εσωτερική σύγκρουση μπορεί να 
αυξήσει την καθυστέρηση. Πολλαπλές 
στάσεις αυξάνουν την καθυστέρηση 
επίσης  

Οι τυποποιημένες διεπαφές βελτιώνουν 
την επαναχρησιμοποίηση των IP μονάδων + - 

Οι δομικοί μονάδες που βασίζονται σε 
αρχιτεκτονικές διαδρόμου θέλουν 
ειδική μεταχείριση 

Φτηνή συνοχή μνήμης cache + - Η συνοχή μνήμης cache απαιτεί 
σύνθετα πρωτόκολλα και σχεδιασμό 

Γνωστές και απλές έννοιες + ±
Ο φόβος των δικτύων για τους 
σχεδιαστές SOC εξασθενεί βαθμιαία 
μπροστά στις τεχνολογικές ανάγκες. 

Πίνακας 1: Σύγκριση SoC με NoC 
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Το σχήμα 5 δείχνει ένα παράδειγμα ενός 4*4 NoC [BJE, 2006] το οποίο 
παρέχει μια καθολική επικοινωνία στο chip. Αντί για διαδρόμους (busses) και 
δεδομένες ζεύξεις σημείου προς σημείο, έχει χρησιμοποιηθεί μια πιο γενική διάταξη 
η οποία χρησιμοποιεί ένα πλέγμα από δρομολογητές διασκορπισμένους μέσα στο 
chip οι οποίοι συνδέονται με καλώδια. 

 

 
Σχήμα 5: Τυπική αρχιτεκτονική ενός NoC 

 
 Σύμφωνα και με το παραπάνω σχήμα, ένα NoC περιλαμβάνει τα εξής 
βασικά δομικά στοιχεία: 
 

 Οι Προσαρμογείς Δικτύου (Network adapters) εκτελούν την κατάλληλη 
διασύνδεση με την οποία οι πυρήνες (IP blocks) συνδέονται στο NoC. Η 
λειτουργία τους είναι η σωστή σύνδεση και επικοινωνία των πυρήνων με το 
δίκτυο. 

 
 Οι Δρομολογητές (Routing nodes) είναι υπεύθυνοι για τη σωστή δρομολόγηση 
των πακέτων σύμφωνα με τον εκάστοτε αλγόριθμο. 

 
 Οι Συνδέσεις (Links) συνδέουν τους κόμβους. Μπορεί να αποτελούνται από 
ένα ή και περισσότερα λογικά ή φυσικά κανάλια.  

 
 Οι πυρήνες (cores) αποτελούν τις λειτουργικές μονάδες του NoC. Κάθε 
πυρήνας να είναι επεξεργαστής, μνήμη, DSP, αποκωδικοποιητής κτλ. 

 
 Κοινή τακτική στην ανάλυση δικτύων αποτελεί ο διαχωρισμός του σε 
διάφορα επίπεδα, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, πλήρως ορισμένα και ιεραρχικά 
τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή η αφαιρετικότητα μας δίνει ευκολία στην 
σχεδίαση του δικτύου καθώς επίσης και στην επίλυση προβλημάτων που 
προκύπτουν. Όπως αναφέρεται και στο [BEN, 2007], κάθε επίπεδο περιέχει μια καλά 
καθορισμένη ομάδα λειτουργιών, η οποία αναφέρεται σαν λειτουργικότητα επιπέδου. 
Στον καθορισμό των επιπέδων είναι επιθυμητό να αποφεύγεται να αποφεύγεται η 
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επικάλυψη λειτουργικότητας και να επιτυγχάνεται μια απεικόνιση των λειτουργιών 
τους σε διακεκριμένες διαδικασίες. Αυτές με τη σειρά τους συχνά σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του λογισμικού ή του υλικού. Επιπλέον είναι βασικό το όριο ενός επιπέδου 
να αντιστοιχεί σε ένα σημείο προσαρμογής (interface) το οποίο θα αποτελέσει κοινώς 
αποδεκτή σύσταση. 
 Το βασικό πρότυπο αναφοράς της Διασύνδεσης Ανοιχτού Συστήματος 
(Open System Interconnection, OSI) του Διεθνούς οργανισμού Τυποποιήσεως 
(International Standardization Organization, ISO) είναι μια ευρέως αποδεκτή 
αφηρημένη αρχιτεκτονική για τη διασύνδεση ετερογενών υπολογιστών. Βασισμένοι 
σε αυτήν την πρότυπη στοίβα, χτίζεται και η στοίβα πρωτοκόλλων του NoC. 
Σύμφωνα με το [BJE, 2006] υπάρχουν τέσσερα επίπεδα που χαρακτηρίζουν τη 
λειτουργία των NoCs. Στο σχήμα 6 φαίνεται γραφικά η σχέση των επιπέδων καθώς 
επίσης και ο παραλληλισμός με τη στοίβα πρωτοκόλλων OSI: 
 
 

 
Σχήμα 6: Τα επίπεδα δικτύου του NoC σε σύγκριση με τη δομή του OSI 

 
 
Ξεκινώντας την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω έχουμε συνοπτικά: 
 

• Επίπεδο Συστήματος (System Layer). Το επίπεδο αυτό ασχολείται με τον 
τρόπο που τα διάφορα δομικά στοιχεία (IP-blocks) του NoC επικοινωνούν 
μεταξύ τους στέλνοντας μηνύματα καθώς και με τον σωστό συγχρονισμό 
τους. 

 
• Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου (Network Interface Layer). Το επίπεδο αυτό 

ασχολείται με τον προορισμό του μηνύματος και το ενθυλακώνει ώστε να 
σταλεί μέσα από το δίκτυο. Τα δεδομένα είτε στέλνονται κατευθείαν σαν μια 
συνεχή ροή χρησιμοποιώντας μεταγωγή κυκλώματος (circuit-switching) είτε 
τα αποσυνθέτει σε πακέτα για να σταλούν μέσα από το δίκτυο 
χρησιμοποιώντας μεταγωγή πακέτου (packet-switching). Στην πλευρά του 
δέκτη, το Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου εκτελεί την ανάστροφη λειτουργία: 
συγκεντρώνει και συναρμολογεί το πακέτο για να πάρει την αρχική 
πληροφορία. Σε αυτό το στρώμα εκτελείται end-to-end έλεγχος ροής για να 
εξασφαλιστεί η παράδοση των δεδομένων. 
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• Επίπεδο Δικτύου (Network Layer). Το επίπεδο αυτό αποτελείται από ένα 
σύνολο μεταγωγέων (switches) που συνδέονται μεταξύ τους και ορίζουν την 
τοπολογία του δικτύου. Οι μεταγωγείς εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα που 
αφορούν την σύνδεση των κόμβων καθώς επίσης και έλεγχο ροής. Στο 
επίπεδο αυτό, και μόνο για μεταγωγή πακέτου, η μονάδα  επικοινωνίας είναι 
το πακέτο. Τα πακέτα, χωρίζονται περαιτέρω σε μονάδες ελέγχου ροής (flits). 
Στα NoC με μεταγωγή πακέτου η μονάδα επικοινωνίας είναι τα flits. 

 
• Επίπεδο Σύνδεσης (Link Layer). Το επίπεδο αυτό εκτελεί έλεγχο ροής στα 

flits. Για να εκμεταλλευτούμε τη σωλήνωση στο καλώδιο και να κρύψουμε 
την καθυστέρηση που υπάρχει στο Επίπεδο Δικτύου, τα flits χωρίζονται 
περαιτέρω σε φυσικές μονάδες (phits). Ένα phit είναι το ελάχιστο μέγεθος 
δεδομένων που μπορεί να μεταδοθεί σε ένα μέσο. Η έρευνα για το Επίπεδο 
Σύνδεσης κινείται κυρίως γύρω από θέματα δικτύου που αφορούν τον 
συγχρονισμό και την κωδικοποίηση. 

 
Στο σχήμα 7 [MAR, 2007] φαίνεται ένα παράδειγμα χωρισμού του μηνύματος σε 

πακέτα στο Επίπεδο Δικτύου και χωρισμού κάθε πακέτου σε flits στο Επίπεδο 
Σύνδεσης. Στο Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου προστίθενται επικεφαλίδες σε κάθε 
πακέτο. Οι επικεφαλίδες αυτές περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη 
δρομολόγηση των πακέτων από την πηγή στον προορισμό. 

 

 
Σχήμα 7: Χωρισμός του μηνύματος  σε πακέτα και flits 

 
 
 

1.2.1 Επίπεδο Συστήματος 
 

Το επίπεδο συστήματος είναι η Προγραμματιστική Διασύνδεση Εφαρμογής 
(Application Programming Interface, API) που επιτρέπει σε κάθε κόμβο να 
επικοινωνεί με το NoC. Ασχολείται με τον τρόπο που τα διάφορα δομικά στοιχεία 
(IP-blocks) του NoC επικοινωνούν μεταξύ τους στέλνοντας μηνύματα καθώς και με 
τον σωστό συγχρονισμό τους. Αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της διασύνδεσης του IP-
block και του τοπικού πρωτοκόλλου που χρησιμοποιεί το NoC. Με τον τρόπο αυτό, 
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το επίπεδο συστήματος προσφέρει αφαιρετικότητα κρύβοντας το υλικό (hardware) 
που υπάρχει από κάτω [BJE, 2006][VSI, 2000] 

 

1.2.2 Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου 
 
 Στο Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου γίνεται χρήση των Προσαρμογέων 
Δικτύου (Network Adapters, NA). Σκοπός αυτών των προσαρμογέων είναι να 
διασυνδέσουν τον πυρήνα με το δίκτυο και να φροντίσουν να υπάρχουν οι 
κατάλληλες συνθήκες επικοινωνίας με όσον το δυνατό λιγότερη προσπάθεια από τον 
πυρήνα [BJE, 2006].  
  

 
Σχήμα 8: Προσαρμογέας Δικτύου (Network Adapter) 

 
 
 Όπως φαίνεται και στο σχήμα 8, ο Προσαρμογέας Δικτύου χρησιμοποιεί μια 
διασύνδεση πυρήνα (Core Interface, CI) στην επικοινωνία του με αυτόν και για την 
επικοινωνία με το δίκτυο χρησιμοποιεί μια αντίστοιχη διασύνδεση (Network 
Interface, NI). Η λειτουργία του Προσαρμογέα Δικτύου είναι να προσφέρει υψηλού-
επιπέδου επικοινωνία με τον πυρήνα προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες χαμηλότερου 
επιπέδου που προσφέρονται από το δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, διαχωρίζει τον 
πυρήνα από το δίκτυο εφαρμόζοντας end-to-end έλεγχος ροής.  

Ο βαθμός διαχωρισμού ποικίλει. Ένας μεγάλος διαχωρισμός επιτρέπει την 
εύκολη επαναχρησιμοποίηση των πυρήνων αφού η απομάκρυνση από το υλικό είναι 
μεγαλύτερη. Από την άλλη όμως, ένας μικρός διαχωρισμός λειτουργιών προσφέρει 
μια πολύ πιο αποδοτική, σύμφωνα με τις ανάγκες σχεδίασης, χρησιμοποίηση του 
υλικού. 
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• Υπηρεσίες 
 

Βασικά, οι τρεις λειτουργίες του Επιπέδου Διασύνδεσης Δικτύου [MAR, 
2007] είναι: 

 
1. Η ενθυλάκωση,  
 
2. Ο χειρισμός της Ποιότητας Υπηρεσιών (Quality of Service, QoS) και  

 
3. Οι υπηρεσίες ελέγχου του NoC 

. 
Η ενθυλάκωση είναι υπεύθυνη για τον χειρισμό end-to-end ελέγχου ροής στο 

δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει καθολική διευθυνσιοδότηση και εργασίες 
δρομολόγηγησης, επαναδιάταξη και χειρισμό των καταχωρητών για αποφυγή 
συμφόρησης. 

Οι πυρήνες θα ανταγωνίζονται για τους πόρους του δικτύου. Δουλειά του 
Επιπέδου Διαδύνδεσης Δικτύου είναι να ρυθμίσει τις ανάγκες αυτές ανάλογα με το 
εύρος ζώνης του δικτύου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ποιότητα υπηρεσιών. 
 
• Θύρες 
 

Η Διασύνδεση Πυρήνα του Προσαρμογέα Δικτύου χρησιμοποιείται για να 
προσκολληθεί σε μια θύρα για SoC. Ιδανικά αυτή η θύρα είναι κρυφή για το δίκτυο. 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μεγάλο βαθμό επαναχρησιμοποίησης των 
πυρήνων καθώς προσκολλιούνται στις θύρες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
αρχιτεκτονική του δικτύου. Ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται ευρέως για αυτή 
τη δουλειά είναι το Πρωτόκολλο Ανοιχτού Πυρήνα (Open Core Protocol, COP) 
[OCP, 2003][HAV, 2002]. Οι τρείς πολύ σημαντικές ιδιότητες του OCP είναι: 
 

1) το OCP προσφέρει επαναχρησιμοποίηση σχεδίαση ανεξαρτήτως        
αρχιτεκτονικής, 

 
2) ειδική εφαρμογή ανά θύρα, 
 
3) απλοποίηση επαλήθευσης συστήματος και ελέγχου. 

 
 

1.2.3 Επίπεδο Δικτύου 
 
 Ρόλος του  Επιπέδου Δικτύου είναι να αναμεταδίδει τα μηνύματα από τη μία 
πλευρά του δικτύου στην άλλη. Ιδανικά, όπως αναφέρεται στο [DAL, 2001], το 
Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου βλέπει το Επίπεδο Δικτύου σαν απλές συνδέσεις 
σημείου προς σημείο. Στην πραγματικότητα, το Επίπεδο Δικτύου αναμεταδίδει τα 
δεδομένα χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δρομολογητές.  

Τα δίκτυα, σύμφωνα με το [BJE, 2006], ορίζονται τυπικά από δύο κυρίως 
παραμέτρους: 1) την τοπολογία τους και 2) το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν για να 
μεταδίδουν τα δεδομένα από τον ένα δρομολογητή στον άλλον. 
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Σχήμα 9: Τυπική δομή ενός NoC δρομολογητή 

 
  

Στο σχήμα 9 [BJE, 2006] φαίνεται το παράδειγμα ενός πολύ γενικού 
δρομολογητή. Αποτελείται από τέσσερις θύρες εισόδου (input channels) οι οποίες 
συνδέονται με γειτονικούς δρομολογητές. Επίσης έχει και τέσσερις θύρες εξόδου 
(output channels) όπου και αυτές συνδέονται με γειτονικούς δρομολογητές για να 
στέλνουν τα δεδομένα στην κατάλληλη διαδρομή. Προαιρετικά, μπορεί να έχει και 
μία επιπλέον θύρα εισόδου (Injection channel) όπου παίρνει δεδομένα από το Επίπεδο 
Διασύνδεσης Δικτύου καθώς επίσης και να στέλνει σε αυτό μέσω μιας άλλης θύρας 
εξόδου (ejection channel). Ο ρόλος του δρομολογητή είναι να παίρνει τα δεδομένα 
στην είσοδό του και να βγάζει στην σωστή έξοδο. Περιέχει έναν μεταγωγέα (switch) 
ο οποίος συνδέει φυσικά τις θύρες εξόδου με τις θύρες εισόδου. Είναι ένα πολύ 
κρίσιμο στοιχείο καθώς καλύπτει το 50% της έκτασης του δρομολογητή. Υπάρχουν 
πολλοί τύποι μεταγωγέων με διαφορετική συμπεριφορά τόσο στην κατανάλωση 
ενέργειας όσο και στο ποσοστό έκτασης που καλύπτουν. Κάποιο από αυτούς είναι: 
 

• Cross-bar 
 

• Partial cross-bar 
 

• Multistage Interconnection Network (MIN) μεταγωγείς [LER, 2006] [DUA, 
1998]. 

 
Οι περισσότεροι δρομολογητές στα NoCs έχουν ίσο αριθμό εισόδων και εξόδων 

οπότε και οι μεταγωγείς στο εσωτερικό τους είναι το ίδιο. 
 

1.2.3.1 Τοπολογία 
 
 Ένα δίκτυο μπορεί να είναι συμμετρικό ή μη. Συμμετρικά καλούνται τα 
δίκτυα που έχουν μια συμμετρία στον τρόπο κατασκευής τους όπως το πλέγμα και ο 
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τόρος. Ένας άλλος διαχωρισμός μπορεί να γίνει με βάση αν τα δίκτυα είναι άμεσα ή 
μη. Ένα δίκτυο λέγεται άμεσο όταν σε κάθε κόμβο υπάρχει τουλάχιστον ένας 
πυρήνας. Παράδειγμα μη-άμεσου δικτύου αποτελεί η τοπολογία fat-tree. Στη 
συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιες από τις πιο βασικές τοπολογίες για NoC. 
 
Πλέγμα: 
 

Ένας απλός τρόπος για να ξεχωρίζουμε διαφορετικές συμμετρικές τοπολογίες, 
όταν αναφερόμαστε σε τοπολογίες πλέγματος, είναι ο όρος Κ-ary Μ-cube [DAL, 
1990] όπου Κ είναι το μέγεθος κάθε διάστασης και Μ είναι το πλήθος των 
διαστάσεων. Στις τοπολογίες πλέγματος χρησιμοποιείται και ένας άλλος τρόπος 
συμβολισμού x*y*z όπου x, y, z οι τρεις καρτεσιανές διαστάσεις.: 

 

 
              Σχήμα 10: Τοπολογία πλέγματος για NoC 

 
 
Τόρος 
 
 Ο τόρος είναι μια βελτιωμένη έκδοση του βασικού δικτύου τύπου πλέγματος. 
Ένας απλός τόρος είναι ένα δίκτυο πλέγματος όπου οι απέναντι άκρες συνδέονται 
μεταξύ τους. Ο τόρος έχει καλύτερη διαφορά δρόμου από την τοπολογία πλέγματος 
και έχει περισσότερα ελάχιστα μονοπάτια: 

 
Σχήμα 11: Τοπολογία τόρου για NoC 
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Fat tree 
 
 Σε μια τοπολογία fat tree οι κόμβοι είναι οι δρομολογητές ενώ τα τελευταία 
παιδιά είναι οι πυρήνες. Στην τοπολογία αυτή κάθε κόμβος έχει πολλαπλά παιδιά το 
οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές δρομολόγησης μεταξύ 
των κόμβων: 
 

 
Σχήμα 12: Τοπολογία fat tree για NoC 

 

1.2.3.2 Πρωτόκολλο 
 
 Το πρωτόκολλο αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα κινούνται μέσα 
στο NoC. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεταγωγείς (switches) οι οποίοι εκτελούν τη 
φυσική σύνδεση των εισόδων και των εξόδων ενός δρομολογητή. Η σύνδεση που 
γίνεται κάθε φορά και επομένως ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται ο επόμενος 
δρομολογητής, είναι δουλειά του αλγορίθμου δρομολόγησης σύμφωνα με το [CUL, 
1998]. Στη συνέχεια αναλύονται τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά [BJE, 2006] των 
πρωτοκόλλων που αφορούν NoC στο Επίπεδο Δικτύου. 
 
 
Μεταγωγή Κυκλώματος ή Μεταγωγή Πακέτου 
 
 Τα δίκτυα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που 
λειτουργούν οι μεταγωγείς μέσα στους δρομολογητές [MAR, 2007]. Ο όρος 
μεταγωγή αναφέρεται στο γεγονός ότι οι δρομολογητές που συνθέτουν το NoC 
περιέχουν έναν μεταγωγέα ο οποίος δημιουργεί μια σύνδεση εισόδου-εξόδου για να 
μεταδώσει τα δεδομένα. Η διαφορά της μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής 
πακέτου έγκειται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται ο μεταγωγέας μέσα στο 
δρομολογητή. 
 Η μεταγωγή κυκλώματος, βασίζεται στην εγκατάσταση ενός κυκλώματος για 
όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ πηγής και προορισμού και δεσμεύονται οι 
πόροι και οι δρομολογητές που ανήκουν μέσα στη διαδρομή που θα ακολουθήσουν 
τα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα στέλνονται σαν ρεύμα (stream) από 
bits μόνο μέσα στη δεσμευμένη διαδρομή. Για να δεσμευτεί η διαδρομή μέσω της 
οποίας θα σταλούν, εκτελείται πρώτα η φάση της σηματοδοσίας η οποία αρχικοποιεί 
τους απαραίτητους μεταγωγείς και τους προετοιμάζει δεσμεύοντάς τους για την 
επικοινωνία που πρόκειται να γίνει. Το πλεονέκτημα της μεταγωγής κυκλώματος 
είναι ότι δεν υπάρχουν επικεφαλίδες στα δεδομένα καθώς όλοι οι μεταγωγείς έχουν 
αρχικοποιηθεί κατά τη φάση της σηματοδοσίας. Άρα δεν δημιουργείται περιττή 
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κίνηση στο δίκτυο. Από την άλλη όμως, αν δεν στέλνονται δεδομένα ενώ έχει 
δεσμευτεί μια διαδρομή, σπαταλάται όλο το εύρος ζώνης. 
 

 
Σχήμα 13: Μεταγωγή κυκλώματος 

 
 
Στη μεταγωγή πακέτου, τα δεδομένα χωρίζονται σε μικρότερες μονάδες, τα 

πακέτα. Κάθε πακέτο έχει τη επικεφαλίδα (header) όπου περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη δρομολόγησή του, το σώμα (body) το οποίο περιέχει την χρήσιμη 
πληροφορία και τέλος την ουρά (tail) που δηλώνει το τέλος του μηνύματος. Στη 
μεταγωγή πακέτου κάθε πακέτου χειρίζεται ανεξάρτητα από τους δρομολογητές. Οι 
πόροι του δρομολογητή δεσμεύονται κάθε φόρα μόνο για το πακέτο που 
εξυπηρετούν. Οι πληροφορίες για την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν τα 
πακέτα βρίσκονται στην επικεφαλίδα. Η αποδέσμευση των πόρων γίνεται όταν γίνει 
και η επεξεργασία της ουράς. Σημαντική διαφορά με τη μεταγωγή κυκλώματος είναι 
ότι τα πακέτα μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή ανάλογα με την 
υπάρχουσα κίνηση στο δίκτυο. 

 

 
Σχήμα 14: Μεταγωγή πακέτου 
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Σύνδεση (Connection-oriented) ή Χωρίς Σύνδεση (connectionless) 
 
 Οι μηχανισμοί Σύνδεσης περιλαμβάνουν ένα δεδομένο (λογικό) μονοπάτι 
σύνδεσης που καθιερώνεται πριν από τη μεταφορά δεδομένων. Η σύνδεση 
αποδεσμεύεται με την ολοκλήρωση της επικοινωνίας. Στους Χωρίς Σύνδεση 
μηχανισμούς, η επικοινωνία εμφανίζεται κατά τρόπο δυναμικό χωρίς την 
προγενέστερη ρύθμιση μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Σύμφωνα και με τα 
προηγούμενα, η μεταγωγή κυκλώματος χρησιμοποιεί πάντα μηχανισμούς με Σύνδεση 
ενώ η μεταγωγή πακέτου μπορεί να χρησιμοποιεί μηχανισμούς και των δύο τρόπων. 
 
Ντετερμινιστική ή προσαρμοστική δρομολόγηση 
 

Σε μια ντετερμινιστική στρατηγική δρομολόγησης, το διαθέσιμο μονοπάτι 
καθορίζεται από την πηγή και τον προορισμό του μόνο. Τα πιο δημοφιλή 
ντετερμινιστικά σχέδια δρομολόγησης για NoC είναι η δρομολόγηση πηγής, η 
δρομολόγηση προορισμού και η X-Y δρομολόγηση (2D σειρά δρομολόγησης) [BJE, 
2006].  

 
• Στη δρομολόγηση πηγής, ο πυρήνας της πηγής προσδιορίζει τη διαδρομή προς 

τον προορισμό [RAN, 2006]. Η πληροφορία για την πορεία που θα 
ακολουθήσει το πακέτο μέσα στο NoC βρίσκεται στην επικεφαλίδα του 
πακέτου. Την πληροφορία τη προσθέτει το επίπεδο διασύνδεσης δικτύου. Για 
παράδειγμα, η επικεφαλίδα μπορεί να περιέχει τις σειρές των μονάδων εξόδων 
που πρέπει να περάσει. Οπότε όταν το πακέτο αυτό φτάσει στον 
δρομολογητή, η πόρτα από την οποία πρέπει να βγει είναι δεδομένη και 
γραμμένη στην επικεφαλίδα. Η δρομολόγηση πηγής έχει το πλεονέκτημα ότι 
προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον τρόπο δρομολόγησης καθώς οι αποφάσεις 
για το που θα σταλεί το πακέτο παίρνονται στο επίπεδο διασύνδεσης δικτύου 
χωρίς να χρησιμοποιούνται πίνακες (look-up tables) στους δρομολογητές οι 
οποίοι κοστίζουν πολύ. Παρόλα αυτά η δρομολόγηση πηγής είναι ακριβή στο 
γεγονός ότι χρησιμοποιεί πολύ πληροφορία στην επικεφαλίδα, άρα και 
περιττή κίνηση στο δίκτυο. Προτιμάται για μικρά δίκτυα 

 
• Στην δρομολόγηση προορισμού, η επικεφαλίδα του πακέτου περιέχει την 

διεύθυνση του προορισμού [RAN, 2006]. Κάθε δρομολογητής μέσα από τον 
οποίο περνάει χρησιμοποιεί αυτή τη διεύθυνση για να αποφασίσει από ποια 
πόρτα θα προωθήσει το πακέτο. Στη δρομολόγηση πηγής χρησιμοποιείται ένα 
πίνακας (look-up table) ο οποίος βρίσκεται σε κάθε δρομολογητή και 
περιγράφει την πόρτα εξόδου του πακέτου ανάλογα με τον προορισμό του. 
Χρειάζεται αρχικοποίηση και συντήρηση αυτών των πινάκων πράγμα κάπως 
ακριβό. 
 
 

• Στη X-Y δρομολόγηση, το πακέτο ακολουθεί τις σειρές πρώτα και κατόπιν 
κινείται κατά μήκος των στηλών προς τον προορισμό. Χρησιμοποιείται 
κυρίως σε τοπολογίες πλέγματος και τόρου, όπου οι διευθύνσεις των 
δρομολογητών είναι οι συντεταγμένες τους [RAN, 2006]. Η X-Y 
δρομολόγηση δεν οδηγεί ποτέ σε αδιέξοδο [DEH, 2005]. 
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Σχήμα 15: XY δρομολόγηση. Πρώτα βρίσκουμε τη στήλη και μετά τη γραμμή 

 
Σε μια στρατηγική προσαρμοστικής δρομολόγησης, το μονοπάτι 

δρομολόγησης αποφασίζεται σε κάθε βήμα (per hop). Η προσαρμοστική 
δρομολόγηση περιλαμβάνει δυναμικούς μηχανισμούς διαιτησίας, παραδείγματος 
χάριν, βασισμένους στην τοπική συμφόρηση συνδέσεων. Αυτό οδηγεί σε πιο 
σύνθετες εφαρμογές κόμβων αλλά προσφέρει οφέλη όπως τη δυναμική εξισορρόπηση 
φορτίων.  

Κάτω από μεγάλη κίνηση δεδομένων, οι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι 
δρομολόγησης βοηθούν στη μείωση της καθυστέρησης ανά πακέτο ενώ το αντίθετο 
συμβαίνει όταν η κίνηση δεν είναι τόσο υψηλή. Υπάρχουν αλγόριθμοι που 
συνδυάζουν και ντετερμινιστική και προσαρμοστική δρομολόγηση όπως είναι ο 
αλγόριθμος DyAD [HU, 2004]. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα NoC χρησιμοποιούν 
ντετερμινιστικούς αλγορίθμους δρομολόγησης όχι μόνο επειδή είναι απλούστεροι 
αλλά επειδή προσφέρουν και παράδοση των πακέτων σε σειρά (in-order) κάτι το 
οποίο αποτελεί ίσως ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στο NoC.   

Η σειρά με την οποία παραδίδονται τα πακέτα είναι μια πολύ σημαντική 
λειτουργία του ελέγχου ροής στο επίπεδο δικτύου και τα σημερινά πρωτόκολλα 
επιπέδου διασύνδεσης δικτύου απαιτούν παράδοση σε σειρά (in-order). Όταν λέμε 
παράδοση σε σειρά εννοούμε ότι με τη ίδια σειρά που τα πακέτα έφυγαν από την 
πηγή, με την ίδια σειρά πρέπει να φτάσουν και στον προορισμό.  

Οι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι γενικά δεν εγγυώνται παράδοση σε σειρά. 
Αυτό συμβαίνει επειδή τα πακέτα μπορούν να πάνε από διαφορετικές διαδρομές 
εξαιτίας κάποιου μπλοκαρίσματος σε κάποιον δρομολογητή. 

 
 
Ελάχιστη ή μη Ελάχιστη διαδρομή δρομολόγησης 
 
 Ένας αλγόριθμος δρομολόγησης είναι ελάχιστος εάν επιλέγει πάντα μεταξύ 
των κοντύτερων μονοπατιών προς τον προορισμό. 
 
Καθυστέρηση ή Απώλεια 
 

Στο μοντέλο καθυστέρησης, τα πακέτα δεδομένων δεν απορρίπτονται ποτέ. 
Αυτό σημαίνει ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι ότι τα δεδομένα 
καθυστερούν.  
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Στο μοντέλο απώλειας, τα πακέτα μπορούν να απορριφθούν. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το πακέτο πρέπει να αναμεταδοθεί. Το μοντέλο απώλειας εισάγει κάποια 
γενικά έξοδα ανάλογα με το αν είχαμε επιτυχημένη ή αποτυχημένη μετάδοση, καθώς 
πρέπει κάπως ο προορισμός να επικοινωνήσει πίσω με την πηγή. Υπάρχουν 
εντούτοις, μερικά πλεονεκτήματα που περιλαμβάνονται στη απόρριψη των πακέτων 
δεδομένων, παραδείγματος χάριν, η χρησιμοποίηση της απόρριψης ως μέσο επίλυσης 
της συμφόρησης των δικτύων. Στα NoC όμως δεν μπορεί να υπάρξει θέμα απώλειας 
πακέτου οπότε προτιμάται σχεδόν πάντα το μοντέλο καθυστέρησης. Ο λόγος που δεν 
μπορεί να υπάρξει απόρριψη είναι ότι όλα τα πακέτα είναι κρίσιμα αφού οι 
λειτουργίες ενσωματωμένων συστημάτων είναι πραγματικού χρόνου με ελάχιστα 
περιθώρια απόκλισης. Απόρριψη μπορεί να υπάρξει μόνο αν θεωρήσουμε ότι σε 
κάποιο πακέτο έχει ανιχνευτεί κάποιο σφάλμα. 
 
Κεντρικός ή κατανεμημένος έλεγχος 
 

Στους κεντρικούς μηχανισμούς ελέγχου, οι αποφάσεις δρομολόγησης 
λαμβάνονται συνολικά, παραδείγματος χάριν, διαιτησία διαδρόμων. Στον 
κατανεμημένο έλεγχο, τον πιο κοινό για τα διαιρεμένα δίκτυα διασύνδεσης, οι 
αποφάσεις δρομολόγησης λαμβάνονται τοπικά.  
 

1.2.3.3 Ενταμίευση 
 
 Για κάθε πόρτα εισόδου και εξόδου του δρομολογητή, υπάρχει ένας ελεγκτής 
ζεύξης (Link Controller, LC), όπως φαίνεται και στο σχήμα 10 [MAR, 2007], ο 
οποίος επεξεργάζεται τη ροή των flit δεδομένων μέσα στο δίκτυο. Οι δρομολογητές 
αποθηκεύουν τα flits στους καταχωρητές οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται στην είσοδο, 
στην έξοδο, ή να στο κέντρο του δρομολογητή ή και να χρησιμοποιούν υβριδικές 
τεχνικές τοποθέτησης [HU, 2004]. Οι καταχωρητές σε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτου 
καλύπτουν περίπου το 50% της επιφάνειας και της κατανάλωσης ενέργειας που 
συμβαίνει στον δρομολογητή. Η πολιτική εξυπηρέτησης των flits είναι συνήθως 
FIFO (First In First Out). 
 
 
 

 
Σχήμα 16: Δρομολογητής με καταχωρητές στην είσοδό του 
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Σχήμα 17: Δρομολογητής με καταχωρητές στην έξοδό του 

  
Οι δρομολογητές με καταχωρητές στις μονάδες εισόδου, απαιτούν μόνο μια 

ουρά αναμονής για κάθε είσοδο και πρέπει η ταχύτητα με την οποία δέχονται τα 
δεδομένα να είναι τουλάχιστον ίση με το ρυθμό άφιξης αυτών. Τα εισερχόμενα flits 
αποθηκεύονται στους καταχωρητές και έτσι η ταχύτητα επεξεργασίας τους δεν είναι 
ανάγκη να είναι μεγαλύτερη από το ρυθμό άφιξής τους. Για να διατηρήσουμε τη 
ρυθμαπόδοση (throughput) στις ζεύξεις εισόδου με Ν πόρτες εισόδου, οι ουρές 
αναμονής στις μονάδες εξόδου του δρομολογητή πρέπει να λειτουργούν Ν φορές 
γρηγορότερα [MAR, 2007]. Αυτό φαίνεται αν πάρουμε τη χειρότερη περίπτωση όπου 
θεωρούμε ότι σε ένα δρομολογητή με Ν θύρες εισόδου φθάνουν Ν πακέτα 
ταυτόχρονα και όλα στοχεύουν την ίδια πόρτα εξόδου. Έτσι καθώς τα Ν πακέτα 
πρέπει να ενταμιευτούν στις ουρές αναμονής των μονάδων εξόδου, εσωτερικά ο 
δρομολογητής πρέπει να είναι ικανός να αποθηκεύει δεδομένα με ρυθμό Ν φορές το 
ρυθμό άφιξης. 
 

1.2.3.4 Τεχνικές μεταγωγής πακέτων 
 
 Οι καταχωρητές, καλύπτουν μεγάλο μέρος της επιφάνειας του πυριτίου που 
αναλογεί στους δρομολογητές, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή τους και 
είναι στενά συνδεδεμένοι με τη λειτουργία της μεταγωγής [HU, 2004b]. Σε 
δρομολογητές με πολύ μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης, όπως για παράδειγμα οι 
δρομολογητές που υπάρχουν στο internet, το επίπεδο δικτύου περιμένει να πάρει 
ολόκληρο το πακέτο από το επίπεδο ζεύξης. Αυτή η μεταγωγή καλείται Store and 
Forward (SAF) [KUM, 2002] επειδή τα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν πλήρως 
πριν προωθηθούν στον επόμενο δρομολογητή. Αυτή η τεχνική όπως είναι φυσικό 
απαιτεί όχι μόνο μεγάλους και ακριβούς καταχωρητές για flits αλλά επίσης επιδρά 
αρνητικά στον παράγοντα καθυστέρηση. 
 

 
Σχήμα 18: Αποθήκευση και προώθηση (Store And Forward, SAF) 
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 Τα περισσότερα NoCs εφαρμόζουν προσαρμοσμένες πολιτικές μεταγωγής οι 
οποίες ελαχιστοποιούν και την καθυστέρηση και τον απαιτούμενο χώρο ενταμίευσης 
που όπως είδαμε και πιο πριν είναι ένας πολύ σημαντικός. Μία από τις πιο γνωστές 
τεχνικές καλείται «Μεταγωγή Σκουληκιού (Wormhole Switching)» [TAW, 1997]. 
Στο Wormhole Switching μόλις τα flits περάσουν από το επίπεδο ζεύξης, 
προωθούνται στο επίπεδο δικτύου για να προωθηθούν περαιτέρω στο δίκτυο. Τα 
πακέτα με αυτόν τον τρόπο προωθούνται στο δίκτυο σαν ένα «σκουλήκι» που 
αποτελείται από flits. Το Wormhole Switching επιτρέπει στα flits να χρησιμοποιούν 
τεχνικές σωλήνωσης (pipeline) μέσα στους καταχωρητές και επομένως μειώνεται η 
καθυστέρηση. Επιπλέον με το Wormhole Switching, η μικρότερη μονάδα 
εξυπηρέτησης στους καταχωρητές είναι τα flits και όχι τα πακέτα συμβάλλοντας έτσι 
στη σημαντική μείωση του χώρου που καταλαμβάνουν. 
 

 
Σχήμα 19: Δρομολόγηση "Σκουληκιού" (Wormhole switching) 

  
 

Μια άλλη γνωστή τεχνική μεταγωγής που χρησιμοποιείται σε NoC είναι η 
τεχνική Virtual Cut Through (VCT) [MAR, 2007]. Η μεταγωγή VCT συμπεριφέρεται 
ακριβώς όπως και το Wormhole Switching: τα flits προωθούνται από το επίπεδο 
δικτύου αμέσως μόλις ληφθούν από το επίπεδο ζεύξης. Η διαφορά μεταξύ Wormhole 
Switching και VCT έγκειται στους μηχανισμούς ενταμίευσης όταν υπάρχει 
μπλοκάρισμα στο επίπεδο δικτύου. Ενώ στο Wormhole Switching όταν ένα πακέτο 
μπλοκάρεται, τα flits του πακέτου μπορεί να βρίσκονται σε διάφορους δρομολογητές 
με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η σχέση εισόδου-εξόδου των μεταγωγέων, στο VCT 
αποθηκεύεται στους καταχωρητές  ολόκληρο το πακέτο όπως γίνεται στο SAF. Η 
καθυστέρηση του μπλοκαρισμένου πακέτου είναι η ίδια και για το Wormhole 
Switching και για VCT. Αυτό που αλλάζει είναι ότι στο VCT εμφανίζονται πολύ 
λιγότερα φαινόμενα μπλοκαρίσματος με αποτέλεσμα η συνολική καθυστέρηση να 
μειώνεται. Από τη άλλη όμως το VCT απαιτεί ίδιο χώρο ενταμίευσης όπως και η 
τεχνική SAF. 
 

1.2.4 Επίπεδο Σύνδεσης 
 

Το επίπεδο Σύνδεσης εξετάζει τις συνδέσεις μεταξύ κόμβων. Αυτές οι 
συνδέσεις αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κανάλια που μπορούν να είναι είτε 
εικονικά είτε φυσικά. Σε αυτό το τμήμα, παρουσιάζουμε διάφορους τομείς 
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ενδιαφέροντος για την έρευνα του επιπέδου σύνδεσης: συγχρονισμός, εφαρμογή, 
αξιοπιστία, και κωδικοποίηση. 
  

1.2.4.1 Συγχρονισμός 
 
Με την δημιουργία των Συνολικά Ασύγχρονων Τοπικά Σύγχρονων συστημάτων 
(globally asynchronous locally synchronous, GALS) [CΗΑ, 1984][MΕΙ, 1999], η 
εφαρμογή συνδέσεων ασύγχρονων κυκλωμάτων [SPA, 2001][HAU, 1995] είναι μια 
προφανής δυνατότητα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ασύγχρονων μορφών 
σχεδίασης σχετικών για NoC είναι το γεγονός ότι, εκτός από τη διαρροή, όταν οι 
συνδέσεις είναι ανενεργές δεν καταναλώνεται ενέργεια. Κατά συνέπεια, 
αντιμετωπίζεται επίσης και το πρόβλημα της αυξανόμενης ισχύος στα μεγάλα τσιπ. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ενδεχομένως πολύ χαμηλή καθυστέρηση σε 
μονοπάτια χωρίς συμφόρηση πράγμα που οδηγεί σε άμεσα οφέλη απόδοσης. 

Τα οφέλη στην επιλογή του σχεδίου συγχρονισμού σε ένα συνολικά 
ασύγχρονο ή με πολλά ρολόγια σύστημα εξαρτώνται από τις απαιτήσεις 
καθυστέρησης του συστήματος, του αναμενόμενου φορτίου του δικτύου κατά τη 
διάρκεια της κανονικής χρήσης, της πολυπλοκότητας των κόμβων, κλπ. 
 

1.2.4.2 Εφαρμογή 
  
Καθώς η τεχνολογία κατασκευής chip κλιμακώνεται σε DSM, η επίδραση των 

καλωδίων στις καθυστερήσεις των συνδέσεων και η κατανάλωση ισχύος αυξάνονται 
[HO, 2001][LEE 1998]. 

Στο φυσικό επίπεδο, η πρόκληση βρίσκεται στη σχεδίαση γρήγορων,  
αξιόπιστων και χαμηλής κατανάλωσης συνδέσεων από σημείο σε σημείο. Δεδομένου 
ότι η καθυστέρηση των καλωδίων πάνω στην ψηφίδα (on-chip) χαρακτηρίζεται από 
τη σχέση RC, μπορεί να εφαρμοστεί η κατάτμηση των μεγάλων καλωδίων με την 
παρεμβολή προσωρινών επαναληπτών σε μορφή καταχωρητών, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα προκειμένου να κρατηθεί η καθυστέρηση γραμμικά εξαρτημένη από το 
μήκος του καλωδίου [DOB, 1995]. 

Χωρίζοντας μακριές συνδέσεις  σε στάδια σωληνώσεων, σαν μια εναλλακτική 
λύση της κατάτμησης των καλωδίων, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την 
αύξηση της ρυθμοαπόδοσης [SIN, 2000]. Ο έλεγχος ροής είναι πιο σύντομος σε μια 
σωληνωμένη σύνδεση, που καθιστά τον κρίσιμο βρόχο γρηγορότερο. Αυτό είναι εις 
βάρος της καθυστέρησης δεδομένου ότι τα στάδια σωληνώσεων είναι πιο σύνθετα 
από τη χρήση επαναληπτών. Αλλά η καθυστέρηση σε έναν ασύγχρονο κύκλο 
σωληνωμένων χειραψιών μπορεί να ελαχιστοποιηθεί σε μερικές καθυστερήσεις 
πυλών.  

Σε ένα σύστημα RC, η κατανάλωση ισχύος είναι ανάλογη του τετραγώνου της 
τάσης. Ένας τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ισχύος για μεγάλες συνδέσεις πάνω 
στο chip είναι με τη εφαρμογή σημάτων χαμηλής-ταλάντευσης που επίσης ευρέως 
χρησιμοποιούνται για τις off-chip γραμμές επικοινωνίας [ZHA, 1999] .Βασικά η 
κατανάλωση ισχύος πέφτει στο βαθμό του περιθωρίου θορύβου. Εντούτοις, μια 
διαφορική γραμμή μετάδοσης (2 καλώδια), στην οποία η ταλάντευση τάσης είναι 
μισή από αυτή μιας δεδομένης single-ended γραμμής μετάδοσης, έχει 
χαρακτηριστικά θορύβου συγκρίσιμα με τη single-ended έκδοση. Αυτό συμβαίνει 
επειδή η διαφορά τάσης μεταξύ των δύο καλωδίων είναι η ίδια με αυτήν μεταξύ του 
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single-ended καλωδίου και ενός μεσαίου σημείου μεταξύ της τροφοδοσίας και του 
εδάφους.  
 

1.2.4.3 Αξιοπιστία 
 

Σχεδιάζοντας γενικές διασυνδέσεις στις τεχνολογίες DSM, προκύπτουν 
διάφορα ζητήματα αξιόπιστης επικοινωνίας. Οι πηγές θορύβου που μπορούν να έχουν 
επιρροή σε αυτό είναι κυρίως το crosstalk, ο θόρυβος τροφοδοσίας, η 
ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση (EMI), και η παρεμβολή συμβόλων. 

Το crosstalk γίνεται ένα σοβαρό ζήτημα λόγω της μειωμένης τάσης 
τροφοδοσίας, της αυξανόμενης χωρητικότητας του καλωδίου, της αυξανόμενης 
αυτεπαγωγής των καλωδίων (π.χ., στις γραμμές τροφοδοσίας) και του αυξανόμενου 
χρόνου ανόδου των σημάτων στα καλώδια. Το μήκος των καλωδίων στο οποίο η 
μέγιστη τάση crosstalk είναι 10% της τάσης τροφοδοσίας μειώνεται δραστικά με την 
τεχνολογία και δεδομένου ότι το μήκος των γενικών διασυνδέσεων δεν κλιμακώνεται 
με τον ίδιο ρυθμό όπως η τεχνολογία, αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σχετικό με την 
εφαρμογή των συνδέσεων NoC [JAN, 2003]. Ο θόρυβος τροφοδοσίας επιδεινώνεται 
από την αυτεπαγωγή στα καλώδια συσκευασίας και από την χωρητικότητα. Η 
επίδραση του EMI επιδεινώνεται δεδομένου ότι οι ηλεκτρικές απαιτήσεις κάθε 
λειτουργίας στο κύκλωμα γίνονται μικρότερες, καθιστώντας την πιο ευαίσθητη στην 
εξωτερική παρεμβολή. Η παρεμβολή συμβόλων, δηλαδή η παρέμβαση ενός 
συμβόλου στο ακόλουθο σύμβολο στο ίδιο καλώδιο, αυξάνεται καθώς οι ταχύτητες 
κυκλωμάτων ανεβαίνουν. 

Ένα άλλο ζήτημα με τις νέες τεχνολογίες CMOS είναι το γεγονός ότι η 
καθυστέρηση, που οφείλεται στη μεταβολή της διαδικασίας, μεγαλώνει με κάθε νέα 
γενιά. Ενώ η χαρακτηριστική καθυστέρηση βελτιώνεται, η καθυστέρηση χειρότερης 
περίπτωσης αλλάζει ελάχιστα. Αυτό παρουσιάζει ένα σημαντικό πρόβλημα στις 
μεθοδολογίες σήμερα δεδομένου ότι αυτές είναι συνήθως βασισμένες στις υποθέσεις 
χειρότερης περίπτωσης. 
 

 
Σχήμα 20: Ηλεκτρικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς σήματος 
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1.2.4.4 Κωδικοποίηση 
 

Η χρησιμοποίηση κωδικοποίησης για την επικοινωνία πάνω στο chip (on-
chip) είναι μια καινούρια ιδέα. Ο κοινός στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση 
ισχύος ανά δυαδικό ψηφίο που χρησιμοποιείται για επικοινωνία, διατηρώντας την 
υψηλή ταχύτητα και το καλό περιθώριο θορύβου. 
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Κεφάλαιο 2  

3D NoC  
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2.1 Εισαγωγή 
 

Τα μελλοντικά ολοκληρωμένα κυκλώματα θα περιέχουν δισεκατομμύρια 
τρανζίστορ, τα οποία θα συνθέτουν δεκάδες εκατοντάδες πυρήνες (IP-blocks). Οι 
πυρήνες αυτοί, που ενσωματώνονται στις συσκευές, θα χρησιμοποιούνται για 
σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές πολυμέσων και δικτύωσης. Μια αποδοτική 
συνεργασία μεταξύ των πυρήνων IP (π.χ., μεταφορές δεδομένων) απαιτείται 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαθέσιμη χρησιμοποίηση των πόρων. Η σχεδίαση 
ενός συστήματος με τέτοιο υψηλό αριθμό πυρήνων περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις. 

Μια σημαντική πρόκληση είναι η εύρεση μιας σωστής σύνδεσης πάνω στο 
ολοκληρωμένο (on-chip) που να καλύπτει αποδοτικά τις ανάγκες των πυρήνων. Μια 
άλλη πρόκληση αφορά την εύρεση μιας αποδοτικής χαρτογράφησης (mapping) η 
οποία θα εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπάρχουσα 
αρχιτεκτονική [JIN, 2005][SRI, 2004]. Μια αρχιτεκτονική που θα είναι σε θέση να 
προσαρμόσει όλους αυτούς τους πυρήνες, που ικανοποιούν την ανάγκη για την 
επικοινωνία και τις μεταφορές δεδομένων είναι το NoC [JAN, 2003][BEN, 2002]. Για 
αυτούς τους λόγους το NoC είναι μια δημοφιλής επιλογή όταν χρειάζεται η σχεδίαση 
διασυνδέσεων πάνω στο chip (on-chip) για MPSoCs, και υποστηρίζεται από τη 
βιομηχανία. 

Ο τύπος των πυρήνων IP (τα χαρακτηριστικά τους, ικανότητες) καθώς επίσης 
η τοπολογία και η σχεδίαση διασύνδεσης τους, διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο 
στην απόδοση του NoC. Επιπλέον, η εφαρμογή (π.χ., μεταφορές δεδομένων, ανάγκες 
επικοινωνίας και υπολογισμού) διαδραματίζει έναν εξίσου σημαντικό ρόλο κατά τη 
γενική απόδοση του NoC. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να εκμεταλλευθεί 
πλήρως τους πόρους του υλικού, το NoC πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για την 
εκάστοτε εφαρμογή. Μια εκτίμηση του κόστους σχεδίασης για NoC δίνεται στο 
[BOL, 2004]. 

Μέχρι σήμερα, οι τοπολογίες NoC περιορίζονταν σε δύο μόνο διαστάσεις. 
Όμως η τεχνολογία 3D εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Μεταξύ των άλλων έχει 
δύο σημαντικά πλεονεκτήματα [BEY, 2006]: (α) μεγαλύτερη απόδοση και (β) 
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, λόγω της προόδους ολοκλήρωσης της 
τεχνολογίας είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα NoC που θα επεκταθεί και κατά την 
τρίτη διάσταση του χώρου, δηλαδή τρισδιάστατο NoC. Ορίζουμε ως τρισδιάστατο 
NoC εκείνη την αρχιτεκτονική η οποία αποτελείται από πολλά στρώματα, όπου κάθε 
στρώμα είναι ένα δυσδιάστατο πλέγμα NoC, που αποτελείται από στοιχεία ίδιου 
τύπου. 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση των συστημάτων για όλο και 
μεγαλύτερη ολοκλήρωση, απόδοση και λειτουργικότητα, η 3D τεχνολογία είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτές. Παραδείγματος 
χάριν, σημαντική μείωση μπορεί να επιτευχθεί στο μήκος των διασυνδέσεων 
χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη ολοκλήρωση στα NoC [JOY, 2001]. 

Τα τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι σε θέση να επιτύχουν 
καλύτερη απόδοση, λειτουργικότητα, και πυκνότητα συσκευασίας έναντι των 
παραδοσιακότερων επίπεδων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Συγχρόνως, το δίκτυο-
σε-ψηφίδα (NoC) επιτρέπει λύσεις για την ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού 
ενσωματωμένων και πιθανώς και ετερογενών πυρήνων σε μια μόνο ενιαία ψηφίδα. Οι 
τρισδιάστατες αρχιτεκτονικές NoC συνδυάζουν τα οφέλη αυτών των δύο νέων 
περιοχών για να επιτύχουν ακόμα μεγαλύτερο κέρδος σε απόδοση. 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία εξερεύνησης 
αρχιτεκτονικών σχεδιάζοντας εναλλακτικές τρισδιάστατες αρχιτεκτονικές NoC. 
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Κύριος σκοπός είναι να παράγουμε ετερογενείς τρισδιάστατες τοπολογίες, δηλαδή 
ένα μίγμα 2D και 3D δρομολογητών και κατακόρυφων διασυνδέσεων που αποδίδουν 
καλύτερα στην εισερχόμενη κίνηση. 

Οι παράγοντες κόστους που εξετάζουμε είναι:  
 
(ι) Η κατανάλωση ενέργειας  
 
(ii) Η μέση καθυστέρηση πακέτων και  
 
(iii) Η συνολική περιοχή πυριτίου των μεταγωγέων,  

 
και πραγματοποιούμε συγκρίσεις με ένα NoC όπου θεωρούμε ότι όλοι οι 
δρομολογητές είναι τρισδιάστατοι. Για το σκοπό αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει και μια 
σημαντικά βελτιωμένη έκδοση του προσομοιωτή Worm Sim NoC [MAR, 2004], ο 
οποίος είναι σε θέση να διαμορφώσει και να προσομοιώσει αυτές τις ετερογενείς 
αρχιτεκτονικές συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με την απόδοσή 
τους. Η νέα έκδοση του προσομοιωτή Worm Sim είναι συνεισφορά της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας. Μια ετερογενής αρχιτεκτονική NoC μπορεί να επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας ένα μίγμα 2D και 3D δρομολογητών για κάθε στρώμα του NoC, το 
οποίο μας οδηγεί σε μια «μειωμένη» παρουσία κάθετων διασυνδέσεων. 

 
 

2.2 Κατασκευή του 3D NoC 
 
 Τα τρισδιάστατα ολοκληρωμένα μας δίνουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
διαφόρων στρωμάτων για τον καλύτερο χωρισμό των λειτουργιών. Το επίπεδο 
δυσδιάστατο ολοκληρωμένο κύκλωμα έχει συγκεκριμένες επιλογές 
χωροτοποθέτησης, και συνεπώς περιορίζει τις βελτιώσεις στην απόδοση που 
προκύπτουν από την εμφάνιση των αρχιτεκτονικών NoC. Έτσι, αφού με τις 
τρισδιάστατες αρχιτεκτονικές μπορούμε να έχουμε περισσότερους ενεργούς πυρήνες, 
είναι δυνατή και η σημαντική αύξηση της απόδοσης. 
 Η εσωτερική δομή του 3D NoC σε επίπεδο τρανζίστορ φαίνεται στο σχήμα 
21: 

 
Σχήμα 21: Εσωτερική φυσική δομή και σύνδεση ενός 3D NoC 
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Παρατηρούμε ότι εκτός από τις συνδέσεις καλωδίων που υπάρχουν στο ίδιο 
επίπεδο, υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ και διαφορετικών επιπέδων. Αυτές οι συνδέσεις 
μας προσφέρουν μικρότερη καθυστέρηση και μεγαλύτερο εύρος ζώνης καθώς το 
πλάτος τους είναι πολύ μεγαλύτερο και το μήκος τους πολύ μικρότερο. Εκτός από 
αυτό το σαφές όφελος, η πυκνότητα ολοκλήρωσης αυξάνεται σημαντικά, η ισχύς 
μειώνεται από τα μικρότερα σε μήκος καλώδια, και τα στοιχεία του κυκλώματος 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή στο θόρυβο. Η βελτίωση της απόδοσης που 
προκύπτει από τα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα NoCs θα ενισχυθεί σημαντικά εάν 
τα τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα υιοθετηθούν ως βασικές μεθοδολογίες 
κατασκευής. 

 

 
Σχήμα 22: Μετάβαση απο 2D NoC σε 3D NoC 

   

2.3 Τοπολογία 
 

 Οι τοπολογίες των 3D NoC δεν διαφέρουν και πολύ από αυτές των απλών 
NoC. Και στα 3D NoC υπάρχουν οι τοπολογίες πλέγματος και τόρου. Αφού λοιπόν 
χωρίζουμε το ολοκληρωμένο σε στρώματα, μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε στρώμα 
ανεξάρτητο. Στα σχήματα 23 και 24 βλέπουμε τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές: 
 

 
Σχήμα 23: Τοπολογία πλέγματος τριών διαστάσεων για 3D NoC 
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Σχήμα 24: Τοπολογία τόρου τριών διαστάσεων για 3D NoC 

 
 Το θέμα που πρέπει να μελετηθεί και να προταθούν αξιόπιστες λύσεις για τις 
διάφορες τοπολογίες είναι πόσοι δρομολογητές θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας 
και με την τρίτη διάσταση. Ειδικά σε τοπολογία πλέγματος είναι δύσκολο όλοι οι 
δρομολογητές να έχουν και κάθετες συνδέσεις καθώς περιορίζουν τον ωφέλιμο χώρο 
μέσα στην ψηφίδα. 
 Μια πολύ ενδιαφέρουσα μεθοδολογία τοποθέτησης των δρομολογητών σε 3D 
NoC έχει παρουσιαστεί στο [BAR, 2007]. Έχει υποτεθεί ότι έχουμε ένα τρισδιάστατο 
NoC και κάθε πλέγμα να έχει διαστάσεις Χ*Υ, όπου σε κάθε πλέγμα μόνο K% των 
δρομολογητών μπορεί να έχει συνδέσεις στην κάθετη κατεύθυνση. Τα διαθέσιμα 
σενάρια για το πώς μπορούν να τοποθετηθούν στο πλέγμα οι τρισδιάστατοι 
δρομολογητές είναι τα ακόλουθα: 
 

• Ομοιόμορφη Κατανομή: Οι δρομολογητές κατανέμονται ομοιόμορφα πάνω 

στην ψηφίδα. Χρησιμοποιώντας την παράμετρο 
1%

1
−

=
K

r  και θεωρώντας 

ότι ο πρώτος δρομολογητής τριών διαστάσεων βρίσκεται στη θέση ),,( zyx , 
τοποθετούμε τους υπόλοιπους στις γειτονικές θέσεις του χώρου 

( ) ( )zryxzyrxzyrx ,1,,,,1),,,1( ++−−++  και ( )zryx ,1, −−  

 
Σχήμα 25: Ομοιόμορφή κατανομή δρομολογητών τριών διαστάσεων 
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• Κεντρική Κατανομή: Όλοι οι δρομολογητές τριών διαστάσεων είναι 
συγκεντρωμένοι στο κέντρο κάθε στρώματος ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
δρομολογητές είναι δύο διαστάσεων: 

 
Σχήμα 26: Κεντρική κατανομή δρομολογητών τριών διαστάσεων 

 
 

• Περιφερειακή Κατανομή: Οι δρομολογητές τριών διαστάσεων τοποθετούνται 
στην περιφέρεια κάθε στρώματος. Η τοποθέτηση των δρομολογητών με αυτόν 
τον τρόπο έχει σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πυρήνων που 
βρίσκονται στην περιφέρεια του στρώματος σε αντίθεση με την κεντρική 
μέθοδο τοποθέτησης των δρομολογητών: 

 

 
Σχήμα 27: Περιφερειακή κατανομή δρομολογητών τριών διαστάσεων 

 
 

• Ειδικού σκοπού Κατανομή: Η θέση των τρισδιάστατων δρομολογητών είναι 
πλήρως προσαρμοσμένη ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στις 
ανάγκες της εφαρμογής και στην αρχιτεκτονική του NoC 

 
 

Οι ομοιογενείς-κανονικές αρχιτεκτονικές μπορεί να οδηγήσουν σε 
επιβάρυνση όσον αφορά την επιφάνεια όταν το μέγεθος κάθε κόμβου ποικίλει. Αυτό 
είναι δυνατόν να μετριαστεί επιτρέποντας στο σχεδιαστή να επιλέξει την πιο 
κατάλληλη πλατφόρμα NoC (π.χ. την πλατφόρμα με το σωστό μέγεθος κόμβων 
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(tiles), στρατηγική δρομολόγησης, μεγέθη καταχωρητών) και να την 
παραμετροποιήσει περαιτέρω σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά μιας εφαρμογής. Για 
τις περισσότερες εκ των εφαρμογών, η επιβάρυνση σε επιφάνεια αντισταθμίζεται εξ 
ολοκλήρου από το κέρδος στο χρόνο σχεδιασμού, το κέρδος στην απόδοση, 
χαρακτηριστικά τα οποία συνοδεύουν τις ομοιογενείς - κανονικές αρχιτεκτονικές. Τα 
πλεονεκτήματα της προσέγγισης αυτής μπορεί να είναι περισσότερα αν τα IPs 
(Intellectual Properties) σχεδιαστούν έτσι ώστε να ομοιάζουν σε μέγεθος. Επιπλέον, ο 
διαμερισμός μιας εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη την ομοιομορφία σε μέγεθος των 
κόμβων μπορεί επίσης να συντελέσει στη μείωση του κόστους. 

Βάσει της παραπάνω παρατήρησης, οι επιλεχθείσες τρισδιάστατες τοπολογίες 
προς υλοποίηση ήταν οι 3D mesh και 3D torus. Αποδεικνύεται ότι η χρήση 
τρισδιάστατων τοπολογιών οδηγεί σε : 

• Μείωση του συνολικού αποτυπώματος (επιφάνεια πυριτίου) του 
σχεδίου προς κατασκευή,  

 
• Μείωση του μέσου αριθμού των βημάτων που απαιτούνται για τη 

διαβίβαση ενός πακέτου από τον αποστολέα στον παραλήπτη,  
 

• Αύξηση της ρυθμαπόδοσης λόγω και της ύπαρξης περισσοτέρων 
συνδέσεων (που σημαίνει ότι περισσότερα πακέτα μπορούν να 
υπάρχουν στο δίκτυο σε σχέση με αυτό των 2D). 

 

2.4 Εσωτερική Δομή του 3D NoC 
 
 Τα μελλοντικά NoC αναμένονται να περιέχουν πολύ διαφορετικούς πόρους 
υπολογισμού και αποθήκευσης [MAR, 2007]. Ένα τυπικό NoC θα πρέπει να είναι σε 
θέση να τρέξει και εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως η αναπαραγωγή μουσικής 
και τα ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς επίσης και εφαρμογές χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς, όπως οι επεξεργαστές κειμένου και λογιστικά φύλλα 
(spreadsheet). Επομένως, είναι πιθανό ότι το chip θα περιέχει και γενικής χρήσης 
επεξεργαστές, DSPs και λειτουργικές ομάδες δεδομένων. Τέτοιες ομάδες καλούνται 
συχνά στοιχεία επεξεργασίας (Processing Elements, PEs). Ένα ειδικής χρήσης PE 
μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να εκτελεί υπολογισμούς πραγματικού χρόνου όπως η 
κωδικοποίηση βίντεο, πολύ γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε 
γενικής χρήσης επεξεργαστή. Τα PE αναμένονται να αναπτυχθούν ως ανεξάρτητες 
ομάδες δεδομένων που μπορούν να συνδεθούν με πολλά διαφορετικά NoCs. 
Παραδείγματα των πιθανών δομικών μονάδων είναι: 
 

• Επεξεργαστές γενικού σκοπού (General-purpose processor cores) 
 
• Ψηφιακοί επεξεργαστές σήματος (Digital Signal Processors, DSPs) 

 
• Δομές μνήμης (Memory blocks) 

 
• Δομές FPGA 

 
• Δομές ASIC 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε ένα NoC υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία από δομικές μονάδες οι οποίες πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. 
Με την προσεκτική χρήση του NoC αυτή η επικοινωνία γίνεται πολύ αποδοτική, 
καθώς επίσης μπορεί και να αυξηθεί περαιτέρω εάν χρησιμοποιήσουμε την 
τεχνολογία 3D NoC. 

Βασιζόμενοι στις ιδιότητες του 3D NoC μπορούμε να χωρίσουμε σε στρώματα τις 
διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε όλα τα PEs που 
ασχολούνται με την κωδικοποίηση εικόνας στο ίδιο επίπεδο, αφού ξέρουμε ότι θα 
έχουν συχνή επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης μπορούμε να τοποθετήσουμε σε 
ξεχωριστό επίπεδο τη μνήμη. Μάλιστα συνίσταται η μνήμη να βρίσκεται σε μεσαίο 
επίπεδο ώστε να μπορεί να επικοινωνεί το ίδιο καλά τόσο με τα στρώματα που 
βρίσκονται από κάτω όσο και με τα υψηλότερα στρώματα. 

Μια τέτοια χωροτοποθέτηση των στοιχείων απαιτεί πολύ καλό σχεδιασμό και 
χαρτογράφηση (mapping). Επίσης πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε μελετήσει 
πλήρως τις ανάγκες και τη συμπεριφορά της εφαρμογής μας ώστε να επιτύχουμε την 
πιο αποδοτική λύση. 
 Έτσι, αντί να έχουμε χωρίσει το NoC σε νοητές περιοχές, όπου κάθε περιοχή 
εκτελεί και μια λειτουργία, μπορούμε να χωρίσουμε τις λειτουργίες αυτές σε επίπεδα 
όπως φαίνεται και στο σχήμα 28 [BAR, 2007]: 
 
 

 
Σχήμα 28: Μετάβαση απο SoC σε 3D NoC όπου κάθε επίπεδο εκτελεί μια συγκεκριμένη 

λειτουργία 
       

 

2.5 Αλγόριθμοί Δρομολόγησης 
 
 Με τη χρήση των 3D NoC προστίθενται δρομολογητές οι οποίοι 
χρησιμοποιούν και την τρίτη διάσταση. Επομένως οι ήδη υπάρχοντες αλγόριθμοι 
δρομολόγησης δεν επαρκούν απόλυτα για την κάλυψη των αναγκών των 3D NoC. Τα 
πιο δημοφιλή ντετερμινιστικά σχέδια δρομολόγησης για 3D NoC είναι η 
δρομολόγηση πηγής, η δρομολόγηση προορισμού και η X-Y-Z δρομολόγηση (3D 
σειρά δρομολόγησης). 
 

• Στη δρομολόγηση πηγής, ο πυρήνας της πηγής προσδιορίζει τη διαδρομή προς 
τον προορισμό [RAN, 2006]. Η πληροφορία για πορεία που θα ακολουθήσει 
το πακέτο μέσα στο NoC βρίσκεται στην επικεφαλίδα του πακέτου. Όπως 
ακριβώς συμβαίνει και στα 2D NoC. Το  σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή αφορά τους δρομολογητές οι οποίοι συνδέουν τα διάφορα επίπεδα. 
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Αυτοί πρέπει να είναι καθορισμένοι από την αρχή του σχεδιασμού και να 
μπορεί η πηγή να τους αντιλαμβάνεται ώστε τα πακέτα να περάσουν από τους 
συγκεκριμένους δρομολογητές. 

 
• Στην δρομολόγηση προορισμού, η επικεφαλίδα του πακέτου περιέχει την 

διεύθυνση του προορισμού [RAN, 2006]. Κάθε δρομολογητής μέσα από τον 
οποίο περνάει χρησιμοποιεί αυτή τη διεύθυνση για να αποφασίσει από ποια 
πόρτα θα προωθήσει το πακέτο. Στη δρομολόγηση πηγής χρησιμοποιείται ένα 
πίνακας (look-up table) ο οποίος βρίσκεται σε κάθε δρομολογητή και 
περιγράφει την πόρτα εξόδου του πακέτου ανάλογα με τον προορισμό του. 
Στη δρομολόγηση προορισμού είναι πιο εύκολη η μετάβαση στα διάφορα 
επίπεδα από τους 3D δρομολογητές καθώς είναι δηλωμένες οι διευθύνσεις 
των διαφόρων επιπέδων οπότε την απόφαση την παίρνουν οι δρομολογητές. 

 
• Στη X-Y-Ζ δρομολόγηση, το πακέτο ακολουθεί τις σειρές πρώτα, κατόπιν 

κινείται κατά μήκος των στηλών και τέλος ακολουθώντας την κάθετη 
διαδρομή βρίσκει το σωστό επίπεδο προς τον προορισμό.  

 

2.6 Απαγωγή θερμότητας 
 
 Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα στην κατασκευή και λειτουργία 
των 3D NoC είναι το αυτό της απαγωγής θερμότητας. Ενώ στα 2D NoC γνωρίζουμε 
μοντέλα συμπεριφοράς και τεχνικές μείωσης, στα 3D NoC το πεδίο γίνεται κάπως 
ασαφές. Τα μοντέλα που υπάρχουν δεν είναι επαρκή ακόμα καθώς δεν περιγράφουν 
απόλυτα την φυσική συμπεριφορά 
 Καθώς το ένα στρώμα τοποθετείται πάνω από το άλλο, η θερμότητα 
εγκλωβίζεται. Ειδικά στο στρώμα όπου θα βρίσκονται οι μονάδες επεξεργασίας η 
παραγωγή θερμότητας αυξάνεται σημαντικά ενώ για παράδειγμα στο στρώμα των 
μνημών η παραγωγή θερμότητας είναι μειωμένη. 
 Επομένως εκτός από το θέμα της λειτουργικότητας όσον αφορά την 
τοποθέτηση των στρωμάτων, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το παράγοντα θερμότητα. 
Μια ιδέα είναι η τοποθέτηση κατακόρυφων μετάλλων τα οποία θα απάγουν τη 
θερμότητα. Τοποθετώντας όμως τους αγωγούς αυτούς χάνουμε χώρο και στην ουσία 
κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό που κερδίζουμε με την 3D διαστρωμάτωση. 
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Κεφάλαιο 3  

Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Service, QoS) 
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3.1 Εισαγωγή 
 
 Με την ανάπτυξη της δικτύωσης πολυμέσων, απαιτείται σοβαρή προσπάθεια 
κατά τη σχεδίαση των δικτύων και των πρωτοκόλλων για την εγγύηση της ποιότητας 
υπηρεσιών. 
 Στους τομείς των δικτύων μεταγωγής πακέτων και της δικτύωσης 
υπολογιστών, η ποιότητα υπηρεσιών, QoS, αναφέρεται στους μηχανισμούς ελέγχου 
δέσμευσης των πόρων παρά στην πραγματοποιημένη ποιότητα υπηρεσιών. Η 
ποιότητα υπηρεσιών είναι η δυνατότητα να παρασχεθεί διαφορετική προτεραιότητα 
σε διαφορετικές εφαρμογές, στους χρήστες, ή στις ροές δεδομένων, ή να εγγυηθεί ένα 
ορισμένο επίπεδο απόδοσης ροής δεδομένων [TAN, 2002]. Η ποιότητα υπηρεσιών 
είναι σημαντική εάν η ικανότητα δικτύων είναι περιορισμένη ειδικά για τις 
εφαρμογές πραγματικού χρόνου streaming media, όπως Voice over IP (VoIP) και της 
IP-TV, δεδομένου ότι αυτές απαιτούν συχνά σταθερό ρυθμό bit και είναι ευαίσθητες 
στην καθυστέρηση. 
 

3.2 QoS στα δίκτυα 
 
 Ένα ρεύμα πακέτων από μια προέλευση προς έναν προορισμό ονομάζεται ροή 
(flow). Σε ένα συνδεσμοστρεφές δίκτυο, όλα τα πακέτα που ανήκουν σε μια ροή 
ακολουθούν το ίδιο δρομολόγιο. Σε ένα ασυνδεσμικό δίκτυο μπορεί να ακολουθούν 
διαφορετικά δρομολόγια. Οι ανάγκες κάθε ροής μπορούν να χαρακτηριστούν από 
τέσσερις διαφορετικές παραμέτρους: 
 

• Αξιοπιστία 
 
• Καθυστέρηση 

 
• Παραμόρφωση χρονισμού (jitter) 

 
• Εύρος ζώνης 

 

3.2.1 QoS στα σημερινά δίκτυα - διαδίκτυο  
 

Ένα δίκτυο ή ένα πρωτόκολλο που υποστηρίζουν QoS μπορεί να συμφωνήσει 
σχετικά με μια σύμβαση κυκλοφορίας με την εφαρμογή και να δεσμεύει εύρος ζώνης 
στους κόμβους του δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνόδου (session) μπορεί να 
ελέγξει το πραγματοποιημένο επίπεδο απόδοσης, παραδείγματος χάριν το ρυθμό 
δεδομένων και την καθυστέρηση των στοιχείων, και δυναμικά να ελέγξει-
παραχωρήσει προτεραιότητες στους κόμβους του δικτύου. 

Η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί να απαιτηθεί για ορισμένους τύπους streaming 
media. Τα streaming media μπορούν να απαιτήσουν την εγγυημένη ρυθμοαπόδοση 
(throughput) για να ασφαλίσουν ότι διατηρείται ένα κατώτατο επίπεδο ποιότητας. 

Το IP telephony ή VoIP μπορεί να απαιτήσει αυστηρά όρια στο jitter και την 
καθυστέρηση. Το Video Teleconferencing (VTC) απαιτεί χαμηλό jitter και 
καθυστέρηση. 
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Αυτοί οι τύποι υπηρεσιών καλούνται ανελαστικοί (inelastic), σημαίνοντας ότι 
απαιτούν ένα ορισμένο κατώτατο επίπεδο εύρους ζώνης και μιας ορισμένη μέγιστη 
καθυστέρηση για να λειτουργήσουν. 

Σε αντίθεση, οι ελαστικές (elastic) εφαρμογές μπορούν να εκμεταλλευτούν 
πολύ ή λίγο εύρος ζώνης ανάλογα με το πόσο είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Οι 
μαζικές εφαρμογές μεταφοράς αρχείων που στηρίζονται στο TCP είναι γενικά 
ελαστικές. 

Από τον πίνακα 2 βλέπουμε ότι οι εφαρμογές streaming media είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες σε θέματα QoS και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον 
τομέα όσον αφορά το σχεδιασμό του δικτύου, το monitoring αυτού, διαδικασίες 
αστυνόμευσης, έλεγχο συμφόρησης, έλεγχος ροής καθώς επίσης και στις απαιτήσεις 
του χρήστη κάθε φορά 

 
 

Priority 
Level Traffic Type 

0 Best Effort 
1 Background 
2 Standard (Spare) 

3 
Excellent Load  

(Business Critical) 

4 
Controlled Load  

(Streaming Multimedia) 

5 

Voice and Video  

(Interactive Media and Voice) 

[Less than 100ms latency and 
jitter] 

6 

Layer 3 Network Control 
Reserved Traffic  

[Less than 10ms latency and 
jitter] 

7 

Layer 2 Network Control 
Reserved Traffic  

 

 

[Lowest latency and jitter] 
Πίνακας 2: Διαφορετικές κλάσεις παροχής υπηρεσιών και είδος προτεραιότητάς τους 
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Ο πίνακας 3 [TAN, 2002] παραθέτει διάφορες συνηθισμένες εφαρμογές μαζί 
με την αυστηρότητα των απαιτήσεών τους: 

 

Εφαρμογή Αξιοπιστία Καθυστέρηση Παραμόρφωση 
χρονισμού 

Εύρος 
ζώνης 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο Υψηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή 

Μεταφορά αρχείων Υψηλή Χαμηλή Χαμηλή Μέτρια 

Πρόσβαση στον ιστό Υψηλή Μέτρια Χαμηλή Μέτρια 

Τηλεσύνδεση Υψηλή Μέτρια Μέτρια Χαμηλή 

Ήχος κατόπιν 
αιτήσεως Χαμηλή Χαμηλή Υψηλή Μέτρια 

Βίντεο κατόπιν 
αιτήσεως Χαμηλή Χαμηλή Υψηλή Υψηλή 

Τηλεφωνία Χαμηλή Υψηλή Υψηλή Χαμηλή 

Βιντεοδιάσκεψη Χαμηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή 
Πίνακας 3: Παραδείγματα εφαρμογών καθώς και η αυστηρότητά τους στις τέσσερις βασικές 

παραμέτρους του QoS 
 

Οι τέσσερις πρώτες εφαρμογές έχουν αυστηρές απαιτήσεις αξιοπιστίας. Δεν 
θα πρέπει να παραδίδεται κανένα εσφαλμένο bit. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 
συνήθως με αθροίσματα ελέγχου σε κάθε πακέτο και επιβεβαίωση των αθροισμάτων 
ελέγχου στον προορισμό. Αν ένα πακέτο καταστραφεί στη διαδρομή, δεν 
επιβεβαιώνεται και έτσι τελικά θα αναμεταδοθεί. Η στρατηγική αυτή προσφέρει 
υψηλή αξιοπιστία. 

Οι εφαρμογές μεταφοράς αρχείων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και του βίντεο, δεν είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση. Αν όλα τα 
πακέτα καθυστερήσουν λίγο με ομοιόμορφο τρόπο, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Οι τρεις πρώτες εφαρμογές δεν είναι ευαίσθητες στην άφιξη των πακέτων σε 
ακανόνιστα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους. η τηλεπρόσβαση είναι κάπως 
ευαίσθητη στα χρονικά διαστήματα των αφίξεων, αφού οι χαρακτήρες θα 
εμφανίζονται στην οθόνη σε ριπές όταν η σύνδεση έχει μεγάλη παραμόρφωση 
καθυστέρησης. Το βίντεο και ειδικά ο ήχος είναι  εξαιρετικά ευαίσθητα στην 
παραμόρφωση καθυστέρησης. Αν ο χρήστης παρακολουθεί ένα βίντεο μέσω του 
δικτύου και τα πλαίσια καθυστερούν όλα κατά 2 δευτερόλεπτα ακριβώς, δεν υπάρχει 
πρόβλημα. Αν όμως ο χρόνος μετάδοσης κυμαίνεται με τυχαίο τρόπο ανάμεσα στα 1 
και 2 δευτερόλεπτα, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά άσχημο. Για τον ήχο, η 
παραμόρφωση καθυστέρησης ακόμα και λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου γίνεται 
έντονα αντιληπτή. 
 

3.3 Τεχνικές επίτευξης καλής Ποιότητας Υπηρεσιών στα 
σημερινά δίκτυα - διαδίκτυο 
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 Τώρα που γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα σχετικά με τις απαιτήσεις QoS, 
πως τις επιτυγχάνουμε; Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας δεδομένος τρόπος. Καμία 
τεχνική από μόνη της δεν παρέχει αποδοτική και αξιόπιστη ποιότητα υπηρεσιών με 
βέλτιστο τρόπο. Αντιθέτως έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, και οι πρακτικές 
λύσεις συνδυάζουν συχνά πολλές τεχνικές [TAN, 2002]. Θα εξετάσουμε τώρα 
μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές των συστημάτων για την 
επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας υπηρεσιών. 
 

3.3.1 Υπερκάλυψη 
 
 Μια εύκολη και προφανής λύση είναι να παρέχεται τόσο πολλή χωρητικότητα 
δρομολογητών, περιοχών προσωρινής αποθήκευσης και εύρους ζώνης έτσι ώστε τα 
πακέτα να κινούνται άνετα [TAN, 2002]. Δηλαδή κατά τον σχεδιασμό του δικτύου να 
λαμβάνουμε υπόψη τη χειρότερη περίπτωση λειτουργίας, εκεί όπου όλες οι πηγές 
στέλνουν τα δεδομένα με το μέγιστο ρυθμό. Όπως όμως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
αυτή είναι μια πολύ δαπανηρή λύση και δεν μπορεί αν εφαρμοστεί σε όλους τους 
τύπους δικτύου καθώς το κόστος κατασκευής και συντήρησης είναι εξαιρετικά 
μεγάλο. Σε κάποιο βαθμό, το τηλεφωνικό σύστημα εφαρμόζει την υπερκάλυψη. Είναι 
σπάνιο να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να μην ακούσουμε αμέσως έναν τόνο 
επιλογής. Υπάρχει τόσο πολλή διαθέσιμη χωρητικότητα που η ζήτηση μπορεί 
πάντοτε να ικανοποιηθεί. 
 

3.3.2 Προσωρινή Αποθήκευση 
 
 Οι ροές των πακέτων μπορούν προσωρινά να αποθηκεύονται στο άκρο του 
παραλήπτη πριν παραδοθούν. Η προσωρινή αποθήκευσή τους δεν επηρεάζει την 
αξιοπιστία ή το εύρος ζώνης, αυξάνει όμως την καθυστέρηση εξομαλύνοντας την 
παραμόρφωση χρονισμού. Η παραμόρφωση χρονισμού είναι η απόκλιση στους 
χρόνους άφιξης των πακέτων [TAN, 2002]. Η υψηλή παραμόρφωση χρονισμού, για 
παράδειγμα όταν μερικά πακέτα απαιτούν 20 msec για να φτάσουν ενώ άλλα 
απαιτούν 30 msec, οδηγεί σε ακανόνιστη ποιότητα στον ήχο ή την ταινία. Για τον ήχο 
και το βίντεο κατόπιν αιτήσεως το κύριο πρόβλημα είναι η παραμόρφωση χρονισμού, 
έτσι αυτή η τεχνική βοηθάει πολύ. 
 Στο σχήμα 29 βλέπουμε ένα παράδειγμα ροής πακέτων που παραδίδονται με 
σημαντική παραμόρφωση χρονισμού. 
 

 
Σχήμα 29: Παράδειγμα προσωρινής αποθήκευσης 
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Το πακέτο 1 στέλνεται από το διακομιστή σε sec0=t και φτάνει στον πελάτη 
σε sec1=t . Το πακέτο 2 υφίσταται περισσότερη καθυστέρηση και χρειάζεται 2 sec 
για να φτάσει. Καθώς φτάνουν τα πακέτα, αποθηκεύονται προσωρινά στη μηχανή του 
πελάτη. 

Σε sec10=t αρχίζει η αναπαραγωγή. Τη στιγμή αυτή τα πακέτα 1 έως 6 
έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, και έτσι μπορούν να αφαιρούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα από την περιοχή προσωρινής αποθήκευσης ώστε να έχουμε ομαλή 
αναπαραγωγή. Το πακέτο 8 όμως έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που δεν είναι 
διαθέσιμο όταν φτάνει η ώρα της αναπαραγωγής του. Έτσι, η αναπαραγωγή θα 
πρέπει να σταματήσει μέχρι να φτάσει το πακέτο 8 δημιουργώντας ένα ενοχλητικό 
κενό στη μουσική ή την ταινία. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να μειωθεί αν 
καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο το χρόνο έναρξης, αν και για να γίνει κάτι 
τέτοιο χρειάζεται επίσης μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης. 
 

3.3.3 Μορφοποίηση κίνησης 
 
 Με αυτή την τεχνική, στοχεύουμε ώστε η πηγή να μεταδίδει ομοιόμορφα. Ενώ 
με την τεχνική της Προσωρινής Αποθήκευσης σκοπός μας ήταν ο δέκτης να 
λαμβάνει με έναν ομοιόμορφο τρόπο, ανεξάρτητα του ρυθμού με τον οποίο η πηγή 
στέλνει τα δεδομένα, στην τεχνική Μορφοποίηση κίνησης προσπαθούμε η πηγή να 
στέλνει με ομοιόμορφο ρυθμό. Δηλαδή εξομαλύνει την κίνηση από την πλευρά της 
πηγής αντί να ασχολείται από την πλευρά του πελάτη. 
 Η μορφοποίηση κίνησης ασχολείται με την ρύθμιση του μέσου ρυθμού 
μετάδοσης δεδομένων. Όταν εγκαθιδρύεται μια σύνδεση, η πηγή και ο προορισμός 
συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο κίνησης για τη σύνδεση αυτή. Η 
μορφοποίηση κίνησης μειώνει τη συμφόρηση και βοηθά την πηγή να προσφέρει καλή 
ποιότητα υπηρεσιών. Οι συμφωνίες αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές για τις 
μεταφορές αρχείων, έχουν όμως μεγάλη σημασία για τα δεδομένα πραγματικού 
χρόνου, όπως τις συνδέσεις ήχου και βίντεο, όπου υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις 
ποιότητας υπηρεσιών. 
 Οι δύο πιο γνωστοί αλγόριθμοι μορφοποίησης κίνησης είναι: 
 

• Μορφοποίηση κίνησης με τον Αλγόριθμο Διαρρέοντος Δοχείου 
 

• Μορφοποίηση κίνησης με τον Αλγόριθμο Αραίωσης. 
 
 

3.3.4 Δέσμευση πόρων 
 
 Η δυνατότητα κανονικοποίησης της μορφής της προσφερόμενης κίνησης είναι 
μια καλή αρχή για την εγγύηση της ποιότητας υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, για την 
αποτελεσματική χρήση αυτής της πληροφορίας απαιτείται έμμεσα από όλα τα πακέτα 
της ροής να ακολουθούν το ίδιο δρομολόγιο. Η διασκόρπισή τους σε δρομολογητές 
με τυχαίο τρόπο κάνει δύσκολη την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης. Κατά συνέπεια 
θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί κάτι ανάλογο με ένα εικονικό κύκλωμα από την 
προέλευση έως τον προορισμό, και όλα τα πακέτα που ανήκουν στη ροή αυτή θα 
πρέπει να ακολουθούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 
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 Όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο για μια ροή, μπορούμε να 
δεσμεύσουμε πόρους κατά μήκος του δρομολογίου αυτού ώστε να εξασφαλίσουμε 
ότι θα είναι διαθέσιμη η απαιτούμενη χωρητικότητα. Θεωρητικά μπορούν να 
δεσμευθούν τρία διαφορετικά είδη πόρων: 
 

1. Εύρος ζώνης. 
 

2. Περιοχές προσωρινής αποθήκευσης. 
 

3. Επεξεργαστική δύναμη. 
 

Ακόμα όμως και αν το φορτίο είναι ελαφρώς κάτω από τη θεωρητική 
χωρητικότητα, μπορεί να δημιουργηθούν ουρές και να συμβούν καθυστερήσεις. Αν 
σκεφτούμε την περίπτωση όπου τα πακέτα φτάνουν τυχαία με μέσο ρυθμό άφιξης λ 
πακέτα/sec. Ο χρόνος επεξεργασίας που απαιτείται για το καθένα είναι και αυτός 
τυχαίος, με μέση ικανότητα επεξεργασίας ίση με μ πακέτα/sec. Με την υπόθεση ότι οι 
κατανομές άφιξης και επεξεργασίας είναι και οι δύο κατανομές Poisson, μπορεί να 
αποδειστεί με βάση τη θεωρία ουρών ότι η μέση καθυστέρηση T που υφίσταται ένα 
πακέτο είναι 

 

όπου 
μ
λρ =  είναι η αξιοποίηση του επεξεργαστή. Ο πρώτος παράγοντας, ο 

μ
1 , είναι 

ο χρόνος εξυπηρέτησης όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ο δεύτερος παράγοντας 
είναι η επιβράδυνση λόγω ανταγωνισμού με άλλες ροές. Για παράδειγμα, αν 

000.950=λ  πακέτα/sec και 000.000.1=μ  πακέτα/sec, τότε 95,0=ρ και η μέση 
καθυστέρηση που υφίσταται κάθε πακέτο θα είναι 20 μsec, αντί για 1 μsec. Ο χρόνος 
αυτός περιλαμβάνει τόσο το χρόνο στην ουρά όσο και το χρόνο εξυπηρέτηση, όπως 

μπορούμε να δούμε όταν το φορτίο είναι πολύ χαμηλό ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈ 0

μ
λ . Αν υπάρχουν, για 

παράδειγμα, 30 δρομολογητές κατά μήκος του δρομολογίου της ροής, η καθυστέρηση 
στις ουρές και μόνο θα οδηγεί σε 600 μsec καθυστέρησης. 
 

3.3.5 Έλεγχος αποδοχής 
 
 Βρισκόμαστε πια στο σημείο όπου η εισερχόμενη κίνηση μιας ροής είναι 
καλά μορφοποιημένη και μπορεί θεωρητικά να ακολουθεί ένα μόνο δρομολόγιο, 
κατά μήκος του οποίου μπορεί να δεσμεύεται προκαταβολικά χωρητικότητα στους 
δρομολογητές. Όταν προσφέρεται μια τέτοια ροή σε ένα δρομολογητή, αυτός θα 
πρέπει να αποφασίσει, βασιζόμενος στη χωρητικότητά του και τις δεσμεύσεις που 
έχει ήδη αναλάβει για άλλες ροές, κατά πόσον θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει τη ροή. 
 Η απόφαση της αποδοχής ή της απόρριψης μιας ροής δεν είναι απλώς θέμα 
σύγκρισης των στοιχείων (εύρος ζώνης, περιοχές προσωρινής αποθήκευσης, 
επεξεργαστική δύναμη) που ζητά η ροή με τη διαθέσιμη χωρητικότητα του 
δρομολογητή στις τρείς αυτές «διαστάσεις». Είναι κάπως πιο περίπλοκο θέμα [TAN, 
2002]. Καταρχήν, αν και ορισμένες εφαρμογές μπορεί να γνωρίζουν τις απαιτήσεις 
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τους σε εύρος ζώνης, λίγες γνωρίζουν τις απαιτήσεις σε χώρο προσωρινής 
αποθήκευσης ή κύκλους επεξεργασίας, έτσι χρειάζεται τουλάχιστον ένας 
διαφορετικός τρόπος περιγραφής των ροών. 
 Επειδή στη διαπραγμάτευση της ροής μπορεί να εμπλέκονται πολλά μέρη (ο 
αποστολέας, ο παραλήπτης, και όλοι οι δρομολογητές κατά μήκος της διαδρομής 
μεταξύ τους), οι ροές θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς με τη μορφή 
συγκεκριμένων παραμέτρων οι οποίες θα είναι διαπραγματεύσιμες. Ένα σύνολο 
τέτοιων παραμέτρων ονομάζεται προδιαγραφή ροής (flow specification). Συνήθως ο 
αποστολέας παράγει μια προδιαγραφή ροής η οποία ορίζει τις παραμέτρους που θα 
ήθελε να χρησιμοποιήσει. Καθώς η προδιαγραφή διαδίδεται κατά μήκος του 
δρομολογίου, ο κάθε δρομολογητής την εξετάζει και τροποποιεί τις παραμέτρους 
ανάλογα με τις δυνατότητές του. Οι τροποποιήσεις μπορούν να μειώσουν τις 
απαιτήσεις ροής, όχι να τις αυξήσουν. Όταν η προδιαγραφή φτάσει στο άλλο άκρο, οι 
παράμετροι μπορούν να εγκαθιδρυθούν. 
 

3.3.6 Αναλογική δρομολόγηση 
 
 Οι περισσότεροι αλγόριθμοι δρομολόγησης προσπαθούν να βρουν τη 
βέλτιστη διαδρομή για κάθε προορισμό, και στέλνουν όλη την κίνηση προς τον 
προορισμό αυτόν μέσω της βέλτιστης διαδρομής. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι 
να διασπάται η κίνηση προς κάθε προορισμό σε περισσότερες από μια διαδρομές 
[NEL, 2002]. Επειδή οι δρομολογητές γενικά δεν έχουν πλήρη γνώση της κίνησης σε 
ολόκληρο το δίκτυο, η μόνη πρακτική μέθοδος διάσπασης της κίνησης σε πολλά 
δρομολόγια είναι να χρησιμοποιούνται τοπικά διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

3.3.7 Χρονοπρογραμματισμός πακέτων 
 
 Αν ένας δρομολογητής χειρίζεται πολλές ροές, υπάρχει ο κίνδυνος μια ροή να 
καταναλώσει πολύ μεγάλο μέρος της χωρητικότητάς του και να οδηγήσει σε 
«λιμοκτονία» (starvation) όλες τις άλλες ροές. Η επεξεργασία των πακέτων σύμφωνα 
με τη σειρά άφιξης (FIFO, First In First Out) σημαίνει ότι ένας επιθετικός 
αποστολέας μπορεί να καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητας των 
δρομολογητών τους οποίους διασχίζουν τα πακέτα του, μειώνοντας την ποιότητα 
υπηρεσιών για τους άλλους. Για να αντιμετωπίζονται τέτοιες προσπάθειες, έχουν 
επινοηθεί διάφοροι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων [BHA, 2000]. 
 Μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η χρήση της δίκαιης ουράς (fair 
queueing) [NAG ,1987]. Η βάση του αλγορίθμου αυτού είναι ότι οι δρομολογητές 
έχουν πολλές ουρές για κάθε γραμμή εξόδου, μια για κάθε ροή. Όταν μια γραμμή 
γίνεται αδρανής, ο δρομολογητής σαρώνει τις ουρές εκ περιτροπής, παίρνοντας το 
πρώτο πακέτο της επόμενης ουράς. Με αυτόν τον τρόπο, με n υπολογιστές υπηρεσίας 
να ανταγωνίζονται για μια δεδομένη γραμμή εξόδου, κάθε υπολογιστής υπηρεσίας 
καταφέρνει να στείλει ένα πακέτο από n. Η αποστολή περισσότερων πακέτων δεν 
πρόκειται να βελτιώσει αυτό το ποσοστό. Αυτός ο αλγόριθμος παρέχει περισσότερο 
εύρος ζώνης στους υπολογιστές υπηρεσίας που χρησιμοποιούν μεγάλα πακέτα. 
  
 



 

 56

3.3.8 Έλεγχος προτεραιότητας 
 
 Κάθε πακέτο μαρκάρεται με ένα πεδίο που δηλώνει την προτεραιότητά του. 
Με βάση αυτή την προτεραιότητα αλλάζει και ο χειρισμός κάθε πακέτου στους 
καταχωρητές. Η εισαγωγή προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά [BEN, 2007]: 
 

1. Το πεδίου του χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση σκοπός είναι να μην υπάρχει 
καθυστέρηση σε σχέση με το προπορευόμενο πακέτο, για παράδειγμα πακέτα 
φωνής 

 
2.  Το πεδίο του χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση ενδιαφερόμαστε για την 

ακεραιότητα. Καθυστερούμε το πακέτο καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα 
επαναμετάδοσης, για παράδειγμα μεταφορά αρχείων. 

 
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές χειρισμού των πακέτων με προτεραιότητες στους 

καταχωρητές. 
 
Head Of Line (HOL) 
 
 Σε αυτήν την τεχνική, ένα δυαδικό ψηφίο της επικεφαλίδας των πακέτων 
χρησιμοποιείται για να δείχνει αν το πακέτο ανήκει σε μια υπηρεσία με υψηλή 
ευαισθησία ως προς την καθυστέρηση. Αν ανήκει, το πακέτο εισέρχεται στην ουρά 
μπροστά από όλα τα μη ευαίσθητα πακέτα (αυτά που έχουν χαμηλή προτεραιότητα) 
και τα πακέτα που έχουν την ίδια προτεραιότητα μεταδίδονται σύμφωνα με το σχήμα 
First-Come-First-Served (FCFS). 
 
Για παράδειγμα: 
 
1: χαμηλή προτεραιότητα 
2: υψηλή προτεραιότητα 
 
 
Αρχική κατάσταση καταχωρητή:  
 
Όπως είναι προφανές, δεν μπορούμε να δούμε πακέτο με προτεραιότητα 1 μπροστά 
από πακέτο με προτεραιότητα 2. 
 

 Αν έρθει πακέτο με προτεραιότητα 1 ο καταχωρητής γίνεται 
 

  
 
 

 Αν έρθει πακέτο με προτεραιότητα 2 ο καταχωρητής γίνεται 
 

1 1 1 2 2 2 2 
 

 Είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτόν, τα πακέτα που ανήκουν σε υψηλής 
προτεραιότητας υπηρεσίες μεταδίδονται πάντα πρώτα, έτσι ώστε να έχουν μικρή 
καθυστέρηση σε σύγκριση με τα πακέτα των υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότητας. 
Αυτό όμως οδηγεί και σε μεγάλους χρόνους αναμονής των πακέτων με χαμηλή 

 1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 
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προτεραιότητα αποκλείοντας τα από το δίκτυο. Αυτό είναι γνωστό και ως Head-Of-
Line blocking. 
 
 
Head Of Line (HOL) + Priority Jumps 
 
 
 Μια παραλλαγή του HOL είναι η HOL με άλματα προτεραιότητας. Σε αυτήν 
την τεχνική, τα πακέτα χωρίζονται σε κλάσεις. Σε κάθε κλάση ανατίθεται μια 
προτεραιότητα εκπομπής. Πακέτα της ίδιας κλάσης ενταμιεύονται στην ίδια ουρά. Αν 
ο χρόνος παραμονής του πακέτου σε μια ουρά υπερβεί μία προκαθορισμένη τιμή, το 
πακέτο μεταπηδά στην ουρά υψηλότερης προτεραιότητας. Τα πακέτα όλων των 
κλάσεων, εκτός της υψηλότερης κλάσης, συνεχίζουν τα άλματα μέχρι να 
εξυπηρετηθούν ή να βρεθούν στην ουρά υψηλότερης προτεραιότητας. 
 
Για παράδειγμα: 
 

:iT  χρόνος αναμονής πακέτου στην ουρά i 
 
i = A, B, C, D 
 

DCBA TTTT <<<  
 
Αρχική κατάσταση καταχωρητών: 
 
Κλάση A:  
 
 
Κλάση B:  
 
 
Κλάση C:  
 
 
Κλάση D:  
 
 

 Έρχεται πακέτο κλάσης D 
 
Κλάση A:  
 
 
Κλάση B:  
 
 
Κλάση C:  
 
 
Κλάση D:  

   A A A A

   B B B B

   C C C C

     

   A A A A

   B B B B

   C C C C

          D
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Μετά από DT  γίνεται: 
 
 
Κλάση A:  
 
 
Κλάση B:  
 
 
Κλάση C:  
 
 
Κλάση D:  
 
 
Common Sharing with Push Out (CS + PO) 
 
 Στην τεχνική αυτή, χρησιμοποιείται ένας καταχωρητής για όλα τα πακέτα, 
ανεξαρτήτως υπηρεσίας. Όταν ο καταχωρητής είναι γεμάτος, η άφιξη ενός πακέτου 
υψηλής προτεραιότητας σηματοδοτεί την απόρριψη ενός πακέτου χαμηλής 
προτεραιότητας, ενώ ένα πακέτο χαμηλής προτεραιότητας που φτάνει σε μια γεμάτη 
ουρά απορρίπτεται. Για λόγους διατήρησης της σειράς διαδοχής των πακέτων και για 
απλότητα στη διαχείριση των καταχωρητών, η πολιτική για την απόρριψη πακέτων 
είναι Last-In-First-Drop (LIFD), δηλαδή απορρίπτεται το πακέτο χαμηλής 
προτεραιότητας που έχει φτάσει τελευταίο. 
 
Για παράδειγμα: 
 
1: χαμηλή προτεραιότητα 
2: υψηλή προτεραιότητα 
 
Αρχική κατάσταση καταχωρητή (γεμάτος): 
            e    d c    b a    
        

 Αν έρθει πακέτο με προτεραιότητα 1 απορρίπτεται 
 
 

 Αν έρθει πακέτο με προτεραιότητα 2 ο καταχωρητής γίνεται 
 

e →  d 
d →  c  
c →  out 

 
 
 Σε αυτήν την τεχνική θα έχουμε πάντα χρήση των πόρων του δικτύου αλλά θα 
έχουμε και απώλειες. 
 
 
 
 

   A A A A

   B B B B

   C C C C C

     

2 2 1 1 2

2 2 2 1 2
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Partial Buffer Sharing (PBS) 
 
 Για να αποφευχθεί ι συνεχής απόρριψη πακέτων χαμηλής προτεραιότητας στο 
σχήμα PBS, τα πακέτα χαμηλότερης προτεραιότητας k αποκτούν πρόσβαση σε 
καταχωρητή διαστάσεων S μόνο όταν η κατάσταση του συστήματος είναι μικρότερη 
ή ίση του kS  ενώ τα πακέτα υψηλής προτεραιότητας έχουν πρόσβαση αρκεί η 
κατάσταση του καταχωρητή να είναι μικρότερη ή ίση του S. 
 

S 
 
 
 
               1S   

'S  ήδη χρησιμοποιημένος χώρος του καταχωρητή 
 

 Αν έρθει πακέτο με προτεραιότητα 1 
 

o →< 1
' SS εισέρχεται στον καταχωρητή 

o →= 1
' SS απορρίπτεται 

 
 Αν έρθει πακέτο με προτεραιότητα  

 
o →< SS ' εισέρχεται στον καταχωρητή 
o →= SS ' απορρίπτεται 

 
Η τεχνική PBS μπορεί να οδηγήσει σε υποχρησιμοποίηση του συνολικού 

χώρου του καταχωρητή S, αφού είναι πιθανό να απορρίπτονται πακέτα χαμηλής 
προτεραιότητας αν και ο καταχωρητής δεν είναι γεμάτος. Γι’ αυτό το μήκος του kS  
πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες φορτίου του δικτύου. 
 

3.4 QoS στα NoC 
 
 Η παροχή ποιότητας υπηρεσιών όπως ορίστηκε και προηγουμένως, 
αναφέρεται στην ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρεται σε μια διασύνδεση. Η 
απόδοση μπορεί να αποτιμηθεί βασιζόμενοι σε φυσικές μετρήσεις που αφορούν το 
δίκτυο, τις μεθόδους με τις οποίες ανατίθενται οι προτεραιότητες στο και πως 
οργανώνεται το δίκτυο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι μετρήσεις 
περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των τεσσάρων παραμέτρων: 
 

• Αξιοπιστία 
 
• Καθυστέρηση 

 
• Παραμόρφωση χρονισμού (jitter) 

 
• Εύρος ζώνης 
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Τα πιο εξελιγμένα NoC έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τον τρόπο με τον 

οποίο η κίνηση χωρίζεται σε κλάσεις και με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Στα NoC οι πόροι σύνδεσης διαμοιράζονται. Για να 
παρέχουμε αυστηρή ποιότητα υπηρεσιών απαιτείται αποκλειστική δέσμευση των 
πόρων και των καναλιών σύνδεσης. Η παροχή αυτή μπορεί να αφορά: (α) το χώρο, το 
μέγεθος των καταχωρητών στους δρομολογητές για παράδειγμα και (β) το χρόνο, 
πολυπλέκοντας κανάλια σύνδεσης στο χρόνο. Αυτή η τελευταία τεχνική ονομάζεται 
Time Division Multiple Access (TDMA). 
 

3.4.1 QoS σε NoC μεταγωγής κυκλώματος 
 

Σε NoC που χρησιμοποιούν μεταγωγή κυκλώματος οι αυστηρές εγγυήσεις 
στην επικοινωνία είναι στενά συνδεδεμένες με τη διαδικασία της μεταγωγής η οποία 
διατηρεί αποτελεσματικά τους πόρους επικοινωνίας κατά μήκος ολόκληρης της 
διαδρομής από την πηγή στον προορισμό. Οι πόροι μπορούν να δεσμευθούν στο 
πεδίο του χρόνου, με την προσέγγιση TDMA που επιτρέπει τη διανομή των φυσικών 
συνδέσεων μεταξύ διάφορων εικονικών κυκλωμάτων, ή στο πεδίο του χώρου, όπου 
ένα σύνολο καλωδίων είναι δεσμευμένο σε μια δεδομένη σύνδεση [MAR, 2007]. 
 
Πολύπλεξη χρόνου σε NoC μεταγωγής κυκλώματος 
 

Η παροχή αυστηρού QoS με τη χρησιμοποίηση TDMA απαιτεί την 
αποκλειστική δέσμευση του εύρους ζώνης στο πεδίο του χρόνου. Όσα περισσότερα 
χρονικά-παράθυρα διατίθενται σε ένα κανάλι επικοινωνίας, τόσο μεγαλύτερο το 
εύρος ζώνης που δεσμεύεται.. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κυκλώματα είναι μόνο 
φυσικά συνδεμένα κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου, καθώς οι δρομολογητές 
περιέχουν πίνακες με τα χρονικά παράθυρα που διευκρινίζουν τη σχέση εισόδου → 
εξόδου του κάθε μεταγωγέα σε κάθε χρονικό παράθυρο iT  με { }1,...,0 −∈ ni  σε ένα 
σύστημα με χρόνο αναδίπλωσης nS =  χρονικά παράθυρα (σχήμα 30) [MAR, 
2007]. Ένα τέτοιο κύκλωμα με χρονικά παράθυρα ονομάζεται εικονικό κύκλωμα.  
 

 
Σχήμα 30: Πολύπλεξη χρόνου σε NoC με χρήση χρονικών παραθύρων 
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Μια έγκυρη και αποδοτική κατανομή των χρονικών παραθύρων μεταξύ 

οποιωνδήποτε δύο ρευμάτων δεδομένων, δεν οδηγεί σε συγκρούσεις (contention free) 
και ακολουθεί και τεχνική διασωλήνωσης (pipeline) (σχήμα  30(β)). Οι κατανομές 
των δύο ρευμάτων δεν οδηγούν σε σύγκρουση εάν και μόνο εάν για κάθε θύρα 
εξόδου prO ,  (όπου το p είναι μια θύρα στο δρομολογητή r) στο σύστημα, δύο 
ρεύματα δεδομένων δεν χρησιμοποιούν το ίδιο χρονικό παράθυρο iT . Αυτή η 
αυστηρή κατανομή αποφεύγει τις συγκρούσεις μεταξύ των δεδομένων με υψηλή 
προτεραιότητα. Για λόγους αποδοτικότητας, η κατανομή των χρονικών παραθύρων 
εξασφαλίζει ότι κάθε ρεύμα θα ακολουθεί τεχνική διασωλήνωσης. Αυτό σημαίνει ότι 
εάν στο δρομολογητή r, η θύρα εξόδου prO ,   διαθέτει τη λίστα των χρονικών 
παραθύρων {Tj,…, i+j}, ο ακόλουθος δρομολογητής r +1 θα διαθέσει τη λίστα 
{Ti+1,…, i+j+1} (σχήμα 30(β)). Αυτή η τεχνική έχει δύο πλεονεκτήματα: 1) 
ελαχιστοποιεί το μέγεθος των καταχωρητών κατά μήκος της διαδρομής δεδομένου ότι 
μόνο ένα στοιχείο δεδομένων πρέπει να αποθηκευτεί και 2) ελαχιστοποιεί και την 
καθυστέρηση καθώς τα δεδομένα περνούν πάντα. 
 
Χωρική πολύπλεξη σε NoC μεταγωγής κυκλώματος 
 

Η χωρική πολύπλεξη (Spatial Division Multiplexing, SDM) συνίσταται στην 
κατανομή ενός υποσυνόλου των καλωδίων-συνδέσεων σε ένα δεδομένο κύκλωμα για 
ολόκληρη τη διάρκεια μιας σύνδεσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας δρομολογητής 
TDMA χρησιμοποιεί έναν διακόπτη Ι ×O με σταθερούς n-bits διαδρόμους σε κάθε 
είσοδο και έξοδο, ένας SDM δρομολογητής έχει μια καλύτερη διαδικασία μεταγωγής. 
Στον μεταγωγέα SDM, τα δεδομένα σειριακοποιούνται σε διάφορα καλώδια ανάλογα 
με το εύρος ζώνης που διατίθεται στο κύκλωμα. Επομένως, το μέγεθος σε bit  του 
μετατροπέα σε σειρά SDM πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμο και να έχει μέγεθος m 
bits. Ένας πιο σύνθετος μεταγωγέας (n/m) × (n/m) είναι απαραίτητος για να επιλέξει 
τα καλώδια της n-bit πόρτας και ποια δεδομένα θα στείλει [LER, 2006]. Ο 
μεταγωγέας SDM πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο TDMA όπως 
πρέπει να είναι και σε θέση να διασυνδέσει ενδεχομένως οποιαδήποτε ομάδα 
καλωδίων που υπάρχουν στη θύρα εισόδου του δρομολογητή με μια άλλη ομάδα 
καλωδίων οποιασδήποτε θύρας εξόδου. 
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Σχήμα 31: SDM δρομολογητής 

Ένα μειονέκτημα του μεταγωγέα SDM σε σύγκριση με το μεταγωγέα TDMA 
είναι ότι ο διαμερισμός του εύρους ζώνης περιορίζεται από την πολυπλοκότητά του. 
Ένα άλλο μειονέκτημα οφείλεται στην επιβάρυνση κατά το μηχανισμό της 
σειριακοποίησης. Ένα πλεονέκτημα του SDM είναι ότι ο πίνακας εξόδου πρέπει να 
αρχικοποιηθεί μόνο μία φορά κατά την εγκατάσταση του κυκλώματος σε 
αντιδιαστολή με το TDM που χρειάζεται να διαβαστεί σε κάθε χρονικό παράθυρο. Οι 
προσβάσεις στον πίνακα συμβάλλουν σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας των 
δρομολογητών και πιο συγκεκριμένα, σε έναν TDMA δρομολογητή αυτή η 
λειτουργία καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει. Έτσι 
το SDM μας προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας καθώς η ενέργεια αρχικοποίησης 
των μεταγωγέων ξοδεύεται μόνο κατά τη φάση εγκατάστασης του κυκλώματος. 

Δυο αξιοσημείωτα NoC μεταγωγής κυκλώματος που χρησιμοποιούν χωρική 
πολύπλεξη παρουσιάζονται στο [WOL, 2005] και στο [LER, 2006] 
 

3.4.2 QoS σε NoC μεταγωγής πακέτου 
 
 Στα NoC με μεταγωγή πακέτου δεν χρειάζεται TDMA ή SDM για να 
επιτρέψει τη διανομή των φυσικών συνδέσεων, καθώς πακέτα από διάφορες 
επικοινωνίες μπορούν να παρεμβληθούν μεταξύ τους.. Εντούτοις, καθώς δεν 
απαιτούνται δεσμεύσεις, καμία αυστηρή  εγγύηση δεν παρέχεται εξ ορισμού. Το QoS 
μπορεί να προσφερθεί στο πεδίο του χώρου δεσμεύοντας χώρο στους καταχωρητές 
των δρομολογητών κατά μήκος της διαδρομής και στο πεδίο του χρόνου με τη 
χρησιμοποίηση TDMA και την εξασφάλιση ότι τα πακέτα που ανήκουν σε μια 
ορισμένη επικοινωνία εγχέονται μόνο στο δίκτυο στο δεσμευμένο χρόνο τους. 
 Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τη ποιότητα υπηρεσιών για τα δίκτυα 
μεταγωγής πακέτου, αν και είναι πιο σχετική με τα δίκτυα διασύνδεσης παρά με 
NoCs, έχει παρουσιαστεί στο [ZHA, 1995]. Οι πολιτικές QoS διαιρούνται σε δύο 
κατηγορίες: 
 

• Work-conserving scheduling. Για τους σχεδιαστές δικτύων ένας κεντρικός 
υπολογιστής (ένας δρομολογητής ή μια διεπαφή δικτύων), παρουσία των 
πακέτων που εξυπηρετούν, δεν μένει ποτέ ανενεργός. Τα δεδομένα ρέουν 
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πάντα από τον κεντρικό υπολογιστή, αλλά τα τελευταία μπορεί να ποικίλουν 
λόγω της διαμόρφωσης της κίνησης. Στο [ZHA, 1995] παρουσιάζεται ένα 
πλαίσιο που καλύπτει μερικές υπηρεσίες Work-conserving σχεδιασμού: (α) το 
εικονικό ρολόι και (β) η ζυγισμένη δίκαιη ουρά. Σε όλους τους μηχανισμούς 
υπάρχει μια γενική μεταβλητή σχετισμένη με κάθε σύνδεση για να ελέγξει και 
να επιβάλει τη μορφή κίνησης. Με την άφιξη κάθε πακέτου από εκείνη την 
σύνδεση, η μεταβλητή ενημερώνεται σύμφωνα με 1) την καθυστέρηση της 
σύνδεσης κατά τη διάρκεια του χρόνου καθιέρωσης και, 2) το ιστορικό άφιξης 
αυτής της σύνδεσης ή/και άλλων συνδέσεων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
δεδομένων. Το πακέτο είναι έπειτα μαρκαρισμένο με την αξία της γενικής 
μεταβλητής για τη σύνδεση στην οποία ανήκει. Το μαρκάρισμα 
χρησιμοποιείται ως δείκτης προτεραιότητας. Τα πακέτα εξυπηρετούνται με 
βάση τις προτεραιότητες από την πιο υψηλή στην πιο χαμηλή [ZHA, 1995]. 
Με αυτή την τεχνική η μορφή της κίνησης είναι διαστρεβλωμένη στο δίκτυο 
ως συνέπεια της λειτουργίας των άλλων ρευμάτων κυκλοφορίας και μπορεί να 
συντελέσει στην ανομοιόμορφη έκρηξη κίνησης. 

 
 

• Non Work-conserving scheduling. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας κεντρικός 
υπολογιστής, ακόμη και όταν έχει να εξυπηρετήσει πακέτα, μπορεί να 
παραμείνει ανενεργός για μια χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, ο κεντρικός 
υπολογιστής περιμένει τη σωστή στιγμή για να εξυπηρετήσει ένα πακέτο. Το 
πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι η κίνηση μπορεί να διαμορφωθεί 
συνολικά στο δίκτυο και να οδηγήσει στην ομαλή κυκλοφορία. Αφ' ενός η 
μέση καθυστέρηση ενός πακέτου αυξάνεται, επειδή μπορεί να πρέπει να 
περιμένει πολύ πριν εξυπηρετηθεί αφ' ετέρου, με τον καθολικό σχεδιασμό των 
χρόνων εισόδου των πακέτων στο δίκτυο, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε 
την άκρη-προς άκρη (end-to-end) καθυστέρηση που είναι ένας ουσιαστικός 
παράγοντας στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών. Στο [ZHA, 1995] 
παρουσιάζεται ο συνδυασμός ενός ρυθμιστή και ενός χρονοπρογραμματιστή. 
Ο ρυθμιστής ορίζει σε κάθε εισερχόμενο πακέτο μια ορισμένη προτεραιότητα 
και τα τοποθετεί στις αντίστοιχες σειρές αναμονής προτεραιότητας και ο 
χρονοπρογραμματιστής επιλέγει τη ουρά και τη στιγμή για να την 
εξυπηρετήσει. 

 
Ομοίως με τα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος, η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί 

να επιτευχθεί στα δίκτυα μεταγωγής πακέτου δεσμεύοντας πόρους στο πεδίο του 
χώρου ή στο πεδίο του χρόνου. Οι τεχνικές που αφορούν το πεδίο του χώρου 
στηρίζονται στην δέσμευση χώρου στους καταχωρητές των δρομολογητών για 
ορισμένες κατηγορίες επικοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται στα NoC με τη χρήση των 
Εικονικών Καναλιών (Virtual Channel, VC) [MAR, 2007]. 
 
Εικονικά Κανάλια (Virtual Channel, VC)  και Εικονικές Γραμμές (Virtual Lanes, VL) 
 

Οι δρομολογητές συνδέονται μεταξύ τους με φυσικά κανάλια (σχήμα 32). Σε 
έναν δρομολογητή μεταγωγής πακέτου, ένα φυσικό κανάλι απασχολείται από μια 
δεδομένη σύνδεση κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης ενός πακέτου. Οι διαφορετικές 
συνδέσεις παρεμβάλλονται στο φυσικό κανάλι κατά τον διαμερισμό του πακέτου. Η 
παρεμβολή των συνδέσεων στην ίδια φυσική σύνδεση χρησιμοποιώντας flits είναι 
εφικτή, υπό την προυπόθεση ότι το φυσικό κανάλι διαιρείται σε εικονικά κανάλια. 
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Ένα εικονικό κανάλι παρέχει ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης στους καταχωρητές και 
ένα εικονικό προσδιοριστικό καναλιών που επιτρέπει την πολύπλεξη των πακέτων σε 
μια ενιαία φυσική σύνδεση. Το σχήμα 32 [MAR, 2007] παρουσιάζει ένα παράδειγμα 
ενός δρομολογητή με δύο εικονικά κανάλια. 

 

 
Σχήμα 32: Δρομολογητής με δύο εικονικά κανάλια 

 
  

Ιστορικά, τα εικονικά κανάλια έχουν εισαχθεί σε NoC ως ένας τρόπος να 
σπάσουν οι κύκλοι προκειμένου να αποφευχθούν τα αδιέξοδα (deadlocks) [DUA, 
1998][DAL, 2003]. Ένας άλλος λόγος ήταν η ανάγκη για βελτιστοποιημένη χρήση 
των φυσικών συνδέσεων στα δίκτυα διασύνδεσης και βελτίωση της  ρυθμαπόδοσης 
και της καθυστέρησης των δικτύων, με την ενιαία πολύπλεξη διαφόρων πακέτων σε 
ένα φυσικό κανάλι [DAL, 1992][DAL, 1990]. Στο παράδειγμα του σχήματος 33 
[MAR, 2007] η σύνδεση μεταξύ R1 και R2 μοιράζεται μεταξύ των συνδέσεων Α και 
Β, επιτρέποντας και στα δύο μηνύματα να προωθούνται κατάλληλα χωρίς το ένα να 
μπλοκάρει το άλλο.  
 

 
Σχήμα 33: Αποφυγή αδιεξόδου σε δρομολογητή με χρήση εικονικών καναλιών 

 
 

Ελλείψει των εικονικών καναλιών, θα μπορούσε να εμφανιστεί Head-Of-Line 
blocking: η επικεφαλίδα ενός πακέτου στη σύνδεση Α θα διατηρούσε τη φυσική 
σύνδεση κατά τη διάρκεια του πακέτου σταματώντας την πρόοδο των πακέτων στη 
σύνδεση Β. Μια σειρά εικονικών καναλιών που χρησιμοποιούνται από μια δεδομένη 
σύνδεση με έναν τέτοιο τρόπο καλείται εικονική γραμμή. Ο αλγόριθμος που 
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χρησιμοποιείται στο παράδειγμα του σχήματος 32 είναι ο αλγόριθμος κυκλικής 
εναλλαγής (round robin), ο οποίος μοιράζει εξίσου το φυσικό εύρος ζώνης μεταξύ 
των εικονικών καναλιών. Επίσης, στα εικονικά κανάλια μπορούν να οριστούν και 
επίπεδα προτεραιότητας και να παρέχουν έτσι διάφορες κατηγορίες QoS. Όσα 
περισσότερα εικονικά κανάλια έχουμε τόσες περισσότερες κλάσεις ποιότητας 
υπηρεσιών μπορούμε να προσφέρουμε. Το μειονέκτημα είναι ότι μια τέτοια 
εφαρμογή οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της περιοχής που καταλαμβάνουν οι 
δρομολογητές μέσα στην ψηφίδα. 
 
TDMA Δρομολογητές σε NoC μεταγωγής πακέτου 
 
 Αυστηρές σε πραγματικό χρόνο εγγυήσεις TDMA μπορεί να παρασχεθούν 
απο ένα δρομολογητή μεταγωγής πακέτου με 2 εικονικά κανάλια [PRA, 2005] [RAD, 
2005]. Αυτό το NoC υποστηρίζει δύο κατηγορίες κυκλοφορίας, 
 

1. καλύτερης προσπάθειας (Best Effort, BE) και  
 
2. εγγυημένης υπηρεσίας (Guaranteed Throughput, GT).  

 
Η ποιότητα υπηρεσιών GT παρέχεται από TDMA, αλλά σε αντίθεση με το NoC 
μεταγωγής κυκλώματος δεν υπάρχει κανένας πίνακας στους δρομολογητές που να 
περιγράφει τα χρονικά παράθυρα αλλά μόνο στις διεπαφές του δικτύου που ελέγχουν 
την έγχυση των πακέτων [MAR, 2003][NOL, 2004][GAN, 2005]. 
 Οι κλάσεις κυκλοφορίας εμπίπτουν στις δύο αυτές ευρείες κατηγορίες: (α) 
εγγυημένων υπηρεσιών (guarranteed sevices) και (β) βέλτιστης προσπάθειας (best 
effort). Οι κλάσεις εγγυημένων υπηρεσιών παρέχουν εγγύηση για ένα ορισμένο 
επίπεδο απόδοσης εφ' όσον συμμορφώνεται η κυκλοφορία που εγχέουν με ένα 
σύνολο περιορισμών. Αντίθετα, το δίκτυο δεν δίνει καμία εγγύηση για τα πακέτα 
βέλτιστης προσπάθειας. Ανάλογα με το δίκτυο, αυτά τα πακέτα μπορούν να 
παρουσιάσουν απρόβλεπτη καθυστέρηση. Το δίκτυο θα καταβάλει απλά την 
καλύτερη δυνατή προσπάθειά για να παραδώσει το πακέτο στον προορισμό του. 
 Σε μια κλάση υπηρεσιών, και πιο συγκεκριμένα, σε μια κλάση βέλτιστης 
προσπάθειας, γίνεται συχνά η υπόθεση ότι υπάρχει δικαιοσύνη μεταξύ των ροών 
κυκλοφορίας. Οι ροές αποτελούν το μικρότερο επίπεδο κατηγοριοποίησης μεταξύ 
των πακέτων που συνιστούν μια κλάση. Μια ροή μπορεί να αποτελείται από όλα τα 
πακέτα που έχουν δημιουργηθεί από μια πηγή κυκλοφορίας - αποστολέα, από αυτά 
που ταξιδεύουν προς έναν κοινό προορισμό, ή από τα πακέτα που δημιουργεί μια 
εφαρμογή που “τρέχει” στους “πελάτες” του δικτύου. Κάποιος θα περίμενε ότι 
μεταξύ δύο ροών της ίδιας κλάσης θα έβλεπε το ίδιο επίπεδο υπηρεσίας, δηλαδή 
παρόμοια επίπεδα ρυθμού απωλειών, παρόμοια χρονική καθυστέρηση, κ.λπ. Αν όλα 
τα πακέτα μιας ροής φτάσουν στον προορισμό τους με χαμηλή χρονική καθυστέρηση, 
ενώ όλα τα πακέτα της άλλης ροής απορριφθούν, το δίκτυο θα είναι “άδικο”. 

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα δρομολογητή μεταγωγής πακέτου με δύο εικονικά 
κανάλια [MAR, 2007]. Στο πρώτο ( GTVC ) ορίζεται η υψηλή προτεραιότητα και 
χρησιμοποιείται για την αυστηρή σε πραγματικό χρόνο κίνηση της GT ποιότητας 
υπηρεσιών, ενώ στο δεύτερο ( BEVC )ορίζεται η χαμηλότερη προτεραιότητα και 
χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία της BE ποιότητας υπηρεσιών (σχήμα 34). 
Υποθέτοντας ότι ο χρόνος έγχυσης των flits στο GTVC  ακολουθεί έναν αλγόριθμο 
αποφυγής σύγκρουσης (congestion-free) μπορούμε να συναγάγουμε δύο ιδιότητες: 
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1. Οποιαδήποτε δύο flits που εγχέονται στο GTVC  δεν συγκρούονται ποτέ, χάρη 

στον αλγόριθμο αποφυγής σύγκρουσης. Έτσι δεν απαιτούνται μηχανισμοί 
διαιτησίας σε GTVC . 

 
2. Όλα τα flits στο GTVC  έχουν πιο υψηλή προτεραιότητα από τα flits που 

εγχέονται στο BEVC . Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ ενός flit GT και ενός  
BE, το GT flits είναι εγγυημένο ότι θα έχει πρόσβαση στους πόρους, δηλαδή 
να προωθηθεί, και το BE flit αποθηκεύεται τοπικά (υποθέτουμε wormhole 
δρομολόγηση). 

 

 
Σχήμα 34: Τυπική δομή δρομολογητή που υποστηρίζει κλάσεις υπηρεσιών 

 
 

Η άμεση συνέπεια αυτών των ιδιοτήτων είναι ότι τα GT flits είναι εγγυημένο 
ότι δεν καθυστερούν ποτέ στην πορεία τους στο NoC, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια 
αυστηρές σε πραγματικό χρόνο εγγυήσεις στο χρόνο παράδοσής τους [MAR, 2007]. 

Επίσης, τα GT flits δεν μπορούν να αποθηκευτούν στους δρομολογητές. 
Επομένως, ο τελικός καταναλωτής των GT flits πρέπει να είναι αρκετά γρήγορος για 
να εγγυηθεί ότι όλο τα δεδομένα της GT υπηρεσίας λαμβάνονται από το NoC 
έγκαιρα. Η εγγύηση αυτή είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί στα πραγματικά 
συστήματα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τεχνικές όπως άκρη-προς-άκρη έλεγχος ροής 
(end-to-end flow control) οι οποίες χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν το 
Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου (NI) της πηγής σχετικά με την κατάσταση της στοίβας 
FIFO μέσα στο Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου (NI) του προορισμού. Αυτό επιτρέπει 
στο Επίπεδο Διασύνδεσης Δικτύου της πηγής να ελέγχει τον αριθμό των πακέτων που 
μπορεί να εγχύσει στο NoC και κατά συνέπεια να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει 
σύγκρουση σε κάποιο GTVC  [MAR, 2007]. 
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Εάν το εύρος ζώνης είναι δεσμευμένο από τα GTVC , αλλά οι θέσεις GT δεν 
γεμίζουν, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την κυκλοφορία των BEVC . Αυτό 
συμβαίνει αυτόματα στους δρομολογητές κατά μήκος της διαδρομής, όπως συμβαίνει 
και κατά την παρεμβολή των εικονικών καναλιών στα κλασικά δίκτυα μεταγωγής 
πακέτου. 
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Κεφάλαιο 4 

Περιγραφή Πλατφόρμας-Πειραματικά Αποτελέσματα 
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4.1 Εισαγωγή 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του προσομοιωτή 
NoC που χρησιμοποιήσαμε, οι καινούριοι αλγόριθμοι που κατασκευάστηκαν και τα 
αποτελέσματα από μια σειρά προσομοιώσεων και δοκιμών των καινούριων αυτών 
αλγόριθμων πάνω σε πραγματικές εφαρμογές. 
 Στο σχήμα 35 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής σχεδιασμού παροχής 
ποιότητας υπηρεσιών σε Δίκτυα-σε-Ψηφίδα που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση 
της διπλωματικής εργασίας και δηλώνονται με σαφήνεια όλα τα βήματα που ήταν 
απαραίτητα για την περάτωσή της. 
 Το Βήμα 1 και το Βήμα 2 παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα κεφάλαια 1,2 και 3 
της διπλωματικής εργασίας. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 
γνώσεις που χρειαζόμασταν τόσο στον τομέα των NoC όσο και σε αυτόν της παροχής 
ποιότητας υπηρεσιών. Για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, απαιτούνταν 
πολύ καλή κατανόηση και εμπέδωση των χαρακτηριστικών των δύο αυτών τομέων 
καθώς αποτελούν τη βάση στην οποία στηριχτήκαμε για τη δημιουργία καινούριων 
αλγορίθμων. 
 Στο Βήμα 3 κατασκευάστηκαν οι καινούριοι αλγόριθμοι παροχής ποιότητας 
υπηρεσιών σε NoC. Η αναλυτική παρουσίασή τους γίνεται στο κεφάλαιο 4.3 
 Στο Βήμα 4 ενσωματώσαμε όλους τους καινούριους αλγορίθμους στον 
προσομοιωτή και τους δοκιμάσαμε πάνω σε πραγματικές εφαρμογές. Μας δόθηκε η 
χαρτογράφηση (mapping) των εφαρμογών αυτών, ειδικά σχεδιασμένη και 
βελτιστοποιημένη για τον προσομοιωτή μας. Στο κεφάλαιο 4.2 γίνεται αναλυτική 
παρουσίαση των χαρακτηριστικών του εργαλείου που χρησιμοποιήσαμε. 
 Τέλος το Βήμα 5 περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την ερμηνεία των 
μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Τα στοιχεία που μας ενδιέφεραν και 
επικεντρωθήκαμε περισσότερο ήταν η μέση καθυστέρηση πακέτου, η μέση 
καθυστέρηση κόμβου και η συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια πάνω στο NoC. Η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων καθώς και ο σχολιασμός τους παρουσιάζεται στο 
κεφάλαιο 4.3 
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ΡΟΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ QoS ΣΕ NoC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 35: Ροή σχεδιασμού QoS σε NoC 

Τεχνικές QoS στα 
σημερινά δίκτυα 

Ιδιαιτερότητες των 
2D και 3D NoC 

Χρήση 
προτεραιοτήτων 

Χρήση HOL για 
διαχείριση 

προτεραιοτήτων 

Wormhole  
Switching 

QoS – NoC Αλγόριθμοι 
 

 HOL σε Wormhole-
Switching 

Δυναμική ανάθεση 
προτεραιοτήτων 

Δυναμική ανάθεση 
προτεραιοτήτων με 
κυκλική εναλλαγή 

Δυναμική ανάθεση 
προτεραιοτήτων με κυκλική 
εναλλαγή και προώθηση 
πακέτων εντός του δικτύου 

 

Αλγόριθμος 
Καθορισμού 

ελάχιστων θέσεων 
στους καταχωρητές

Βελτιστοποιημένη 
χαρτογράφηση 
εφαρμογών 

WormSim  
Προσομοιωτής 

Αξιολόγηση των στοιχείων του NoC 
 

π.χ. Μέση καθυστέρηση πακέτου, μέση 
καθυστέρηση κόμβου, κατανάλωση 

ενέργειας

Βήμα 1 

Βήμα 2 

Βήμα 3 

Βήμα 4 

Βήμα 5 
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4.2 Εισαγωγή στον προσομοιωτή WormSim 
 

Στην προκείμενη εργασία χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο worm_sim, έναν 
προσομοιωτή NoC δικτύων με μεταγωγή πακέτων, που μας προσφέρει πλήθος 
δυνατοτήτων και επιλογών. 
 Το εργαλείο worm_sim [MAR, 2004] υποστηρίζει πολλούς αλγόριθμους 
δρομολόγησης, μπορεί να εκτελεί προσομοιώσεις για 2D και 3D NoC αρχιτεκτονικές 
(τοπολογίες, αλγορίθμους δρομολόγησης, σχήματα κυκλοφορίας), δέχεται ως είσοδο 
σχήματα-ίχνη κυκλοφορίας από πραγματικές εφαρμογές και συνθέτει την 
κυκλοφορία βάσει αυτού.  

Είναι σχεδόν πλήρως παραμετροποιήσιμο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του 
δικτύου. Ο σχεδιαστής έχει την επιλογή να επιλέξει τον αριθμό των flits που θα 
αποτελούν ένα πακέτο, το χώρο-θέσεις των καταχωρητών μέσα σε κάθε 
δρομολογητή, την τοπολογία του NoC, τα χαρακτηριστικά της κίνησης καθώς και να 
μεταβάλλει τις σταθερές κατανάλωσης ενέργειας. Ο αλγόριθμος μεταγωγής πακέτων 
που χρησιμοποιεί είναι ο wormhole-switching. Γενικά, λόγω των περιορισμένων 
πόρων και των αυστηρών απαιτήσεων χρονικής καθυστέρησης των τυπικών 
εφαρμογών των NoC, η μεταγωγή wormhole είναι ίσως η πιο κατάλληλη τεχνική 
μεταγωγής για τα περισσότερα NoCs. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται πλέον και από το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι ερευνητές έχουν επιλέξει τη wormhole ως τεχνική 
μεταγωγής για τις πλατφόρμες τους (π.χ. AEthereal, xPipes, Nostrum). 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη δομή του δρομολογητή, τους αλγορίθμους 
δρομολόγησης και το μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιεί ο 
προσομοιωτής καθώς αυτά τα στοιχεία είναι τα βασικά για την λειτουργία του 
δικτύου. 
 

4.2.1 Δομή-Λειτουργία του Δρομολογητή στον προσομοιωτή 
 
 Η τυπική δομή ενός δρομολογητή NoC για 2D mesh τοπολογία που 
χρησιμοποιείται από τον προσομοιωτή φαίνεται στο σχήμα 36. Ο δρομολογητής 
συνδέεται με 4 γειτονικούς δρομολογητές και τον τοπικό κόμβο με κανάλια 
επικοινωνίας, καθένα από τα οποία αποτελείται από 2 συνδέσεις σημείο προς σημείο 
μονής κατεύθυνσης. Κάθε κανάλι εισόδου έχει μια ξεχωριστή FIFO όπου και 
αποθηκεύεται το εισερχόμενο πακέτο. Ένας 5x5 crossbar μεταγωγέας 
χρησιμοποιείται ως διακοπτικό στοιχείο στο δρομολογητή.  
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Σχήμα 36: Δομή του δρομολογητή στον προσομοιωτή WormSim 

 
 Η μηχανή του δρομολογητή, όπως φαίνεται και στο σχήμα 37, επεξεργάζεται 
το πακέτο που βρίσκεται στην κεφαλή της FIFO εισόδου και αποφασίζεται η 
κατεύθυνση εξόδου (βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά και τοπικά) στην οποία ένα 
εισερχόμενο πακέτο πρέπει να δρομολογηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας 
εξειδικευμένη λογική που παίρνει αποφάσεις βάσει του αποστολέα/παραλήπτη κάθε 
πακέτου και της κατάστασης του δικτύου εκείνη τη στιγμή (π.χ. συμφόρηση στους 
γειτονικούς δρομολογητές), ή συμβουλεύοντας έναν πίνακα δρομολόγησης. Μόλις ο 
δρομολογητής έχει αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση το πακέτο θα δρομολογηθεί, ο 
διανεμητής καναλιών στέλνει μια αίτηση στο διαιτητή του μεταγωγέα προκειμένου 
να εγκατασταθεί η διαδρομή για επιλεγμένο κανάλι εξόδου. 

 
Σχήμα 37: Δομή των συνδέσεων του δρομολογητή στον προσομοιωτή WormSim 
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Όσον αφορά τις 3D αρχιτεκτονικές, κάθε κόμβος αποτελείται από ένα 
δομολογητή και ένα στοιχείο - πόρο, το τελευταίο μπορεί να είναι είτε κάποιο 
στοιχείο επεξεργασίας (π.χ. CPU, DSP κ.λπ.) είτε κάποιο στοιχείο αποθήκευσης (π.χ. 
ενσωματωμένη μνήμη). Ο δρομολογητής που χρησιμοποιείται σε τρισδιάστατες 
τοπολογίες θα έχει δύο θύρες παραπάνω (7x7 crossbar μεταγωγέας) για τις δύο 
παραπάνω κατευθύνσεις όπως φαίνεται και στο σχήμα 38, επιτρέποντας να περνούν 
περισσότερα flits μέσα από το μεταγωγέα. 

 

 
Σχήμα 38: Δομή του δρομολογητή τριών διαστάσεων του προσομοιωτή WormSim 

 
Η πραγματική χρήση του καταχωρητή εισόδου είναι να μορφοποιεί την 

κυκλοφορία μέσω του μηχανισμού back-pressure. Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, ένα 
πακέτο κρατείται στον καταχωρητή μέχρι ο επόμενος γειτονικός δρομολογητής να 
έχει ελεύθερο χώρο (στον αντίστοιχο καταχωρητή εισόδου) έτσι ώστε να μην 
απορριφθεί κάποιο πακέτο κατά την μεταφορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις 
αρχιτεκτονικές NoC, καθώς μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κανένα 
πακέτο με κίνδυνο απόρριψης, ενώ στην περίπτωση υλοποίησης από άκρη-σε-άκρη 
πρωτοκόλλων κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Όταν ένα 
πακέτο φτάσει στον καταχωρητή εισόδου, αυτό θα εξυπηρετηθεί με FCFS τρόπο.  

Οι μηχανισμοί διαιτησίας του μεταγωγέα έχοντας υπόψη του τις συνδέσεις 
κάθε χρονική στιγμή αποφασίζουν για το αν θα στείλει αίτηση σύνδεσης ή όχι στο 
διανεμητή καναλιών. Όταν υπάρχουν πολλές αιτήσεις για το ίδιο κανάλι εξόδου από 
πολλούς ελεγκτές εισερχόμενων καναλιών, ο μεταγωέας χρησιμοποιεί πολιτική FCFS 
για να αποφασίσει ποιο κανάλι εισόδου θα αποκτήσει πρόσβαση, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος υλοποίησης, το NoC πρέπει να 
υλοποιηθεί με μικρή επιβάρυνση επιφάνειας. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό για 
αρχιτεκτονικές που οι κόμβοι της είναι όμοιοι σε μέγεθος (tiles at a fine-level of 
granularity). Οπότε, αντί για τη χρησιμοποίηση μνημών (π.χ. SRAM ή DRAM) ως 
χώρου καταχώρισης για τους δρομολογητές και τους μεταγωγείς, όπως συμβαίνει στα 
μακροκοπικά δίκτυα, είναι πιο λογικό να χρησιμοποιηθούν καταχωρητές για τους 
δρομολογητές του NoC. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει από 
τη χρησιμοποίηση καταχωρητών αντί μνημών, είναι ότι η καθυστέρηση πρόσβασης 
σε αυτούς μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας 
για τις εφαρμογές που είναι “ευαίσθητες” στην χρονική καθυστέρηση όπως είναι και 
η τυπική περίπτωση για τις εφαρμογές των SoCs. 

Κάθε πακέτο χωρίζεται σε flits. Η προκαθορισμένη τιμή στον προσομοιωτή 
είναι 5. Το πρώτο flit ονομάζεται Header τα επόμενα 3 Body και το τελευταίο Tail. 
Παράλληλα κάθε ένα flit περιέχει ένα αριθμό συνέχειας (seq_id) ο οποίος δηλώνει τη 
θέση του για την συναρμολόγηση του πακέτου: 
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Header    (seq_id = 0) 
Body       (seq_id = 1) 
Body       (seq_id = 2) 
Body       (seq_id = 3) 
Tail         (seq_id = 4) 

 
 Στο Header περιλαμβάνονται όλες οι ζωτικές πληροφορίες σχετικά με το 
πακέτο. Δηλώνεται η πηγή και ο προορισμός καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες 
οι οποίες βοηθάνε στη δρομολόγηση. Σε κανένα άλλο flit δεν περιέχεται η πηγή και ο 
προρισμός και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε σε ωφέλιμα bits. 

 Στον προσομοιωτή έχουμε πάντα παράδοση σε σειρά (in-order). Αυτό 
εξασφαλίζεται από τον αλγόριθμο μεταγωγής πακέτων (wormhole-switching) καθώς 
και από τον χειρισμό των flits μέσα στους καταχωρητές των δρομολογητών. Όταν 
φτάνει ένα πακέτο σε ένα δρομολογητή τότε ο δρομολογητής, έστω n, διαβάζει τις 
πληροφορίες του Header flit και υπολογίζει με βάση τον αλγόριθμο δρομολόγησης, 
ποιος θα είναι ο επόμενος δρομολογητής, n+1, στον οποίο θα στείλει το πακέτο. 
Αφού υπολογιστεί ο n+1 δρομολογητής, δεσμεύεται η ζεύξη όταν είναι εφικτό και 
στέλνεται το flit. Ο δρομολογητής n όμως κρατάει τα δεδομένα της δρομολόγηγς και 
περιμένει τα υπόλοιπα flits. Μόνο όταν επεξεργαστεί και το Tail flit εγκαταλείπει τη 
σύνδεση. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε προώθηση του πακέτου και παράδοση σε 
σειρά. 
 

4.2.2 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης 
 

Οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι δρομολόγησης στο worm_sim προσομοιωτή τόσο 
για 2D όσο και για 3D αρχιτεκτονικές είναι  

 
• περιττή-άρτια (και ορισμένες παραλλαγές της) [HU, 2004],  
 
• προσαρμοζόμενη δρομολόγηση επιλέγοντας το κανάλι με τη 

μικρότερη καθυστέρηση,  
 

• DyAD [HU, 2004]  
 

• xy [DEH, 2005]  και  
 

• valiant [DAL, 2004] 
 

Το γενικότερο πλαίσιο περιορισμού των αλγορίθμων δρομόλογησης ώστε να 
αποφευχθούν οι κυκλικές αλληλεξαρτήσεις (cyclic dependencies) που οδηγούν σε 
αδιέξοδο σε δίκτυα mesh είναι το μοντέλο στροφής. Θα θεωρήσουμε πρώτα το 
μοντέλο στις δύο διαστάσεις. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 39, υπάρχουν οκτώ 
στροφές σε ένα δυσδιάστατο αλγόριθμο δρομολόγησης που μπορούν να συνδυαστούν 
ώστε να δημιουργηθούν δύο κύκλοι. Παρατηρώντας το σχήμα, αρκεί μόνο μια 
στροφή να εξαλειφθεί προκειμένου να αποφευχθεί το αδιέξοδο. Για παράδειγμα, η 
δρομολόγηση κατά-σειρά-διάστασης εξαλείφει δύο στροφές σε κάθε κύκλο. 
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Σχήμα 39: Τύποι στροφής σε δίκτυα πλέγματος 

 
Το μοντέλο στροφής υπακούει στους εξής δύο κανόνες : 
 

1. οποιοδήποτε πακέτο δεν επιτρέπεται να κάνει EN στροφή σε κόμβους που     
βρίσκονται σε άρτια στήλη, και δεν επιτρέπεται να κάνει NW στροφή σε 
κόμβους που βρίσκονται σε περιττή στήλη. 
 
2. οποιοδήποτε πακέτο δεν επιτρέπεται να κάνει ES στροφή σε κόμβους που 
βρίσκονται σε άρτια στήλη, και δεν επιτρέπεται να κάνει SW στροφή σε 
κόμβους που βρίσκονται σε περιττή στήλη. 
 

που με τη σειρά τους υπακούουν στο εξής : οποιοιδήποτε αλγόριθμοι δρομολόγησης 
που υπακούουν στους κανόνες του μοντέλου στροφής δεν προκαλούν αδιέξοδο αρκεί 
στροφές 180° να απαγορεύονται. 

Στη 3D mesh τοπολογία, υπάρχουν 24 στροφές 90°. Έτσι οι παραπάνω δύο 
κανόνες ισχύουν και πάλι για το yz επίπεδο όμως, και επιπλέον ισχύει : 

 
x κανόνας : ένα πακέτο δεν επιτρέπεται να κάνει καμία από τις στροφές x+ - 
yz σε κόμβο που βρίσκεται σε άρτιο yz επίπεδο, και δεν επιτρέπεται να κάνει 
καμία από τις στροφές yz - x- σε κόμβο που βρίσκεται σε περιττό yz επίπεδο. 
 
Ουσιαστικά, δεν επιτρέπουμε μια x+ - yz στροφή να συνδεθεί με μια yz - x- 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η απελευθέρωση από κατάσταση αδιεξόδου. 
 

4.2.3 Μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας 
 
 Η κατανάλωση ενέργειας ενός συστήματος VLSI είναι μια από τις 
σημαντικότερες δαπάνες που πρέπει να βελτιστοποιηθεί στη σχεδίαση των 
συστημάτων λόγω παραγόντων όπως η εκτεταμένη αγορά για τα κινητά προϊόντα, το 
αυξανόμενο κόστος ψύξης, κ.λπ. Προκειμένου να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, ένα 
μοντέλο ενέργειας για NoC αρχιτεκτονικές είναι σαφώς απαραίτητο. Σε αυτό που 
ακολουθεί, παρουσιάζουμε το αναλυτικό ενεργειακό πρότυπό μας για την πλατφόρμα 
NoC.  
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 Η μοντελοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας ήταν σχετικά ένας 
ανεξερεύνητος τομέας μέχρι πρόσφατα. Στο [YEB, 2003] πρότειναν ένα μοντέλο για 
την κατανάλωση ενέργειας των δρομολογητών ενός δικτύου διασύνδεσης. Το 
μοντέλο Ebit ορίζεται ως η δυναμικά καταλισκώμενη ενέργεια σε ένα bit δεδομένων 
που διαβιβάζεται εντός του δρομολογητή : 

 
Ebit = ESbit + EBbit + EWbit 

 
όπου ESbit , EBbit και EWbit εκφράζουν τη δυναμική κατανάλωση ενέργειας του 
μεταγωγέα, της καταχώρησης και των διασυνδέσεων της διαδικασίας μεταγωγής, 
αντίστοιχα. 
 

EWbit είναι η δυναμική κατανάλωση ενέργειας στις συνδέσεις του 
μεταγωγέα, για το NoC, η δυναμικά καταναλισκώμενη ενέργεια στις συνδέσεις 
μεταξύ των κόμβων (ELbit) θα έπρεπε επίσης να συμπεριληφθεί. Οπότε, η μέση 
καταναλισκόμενη ενέργεια κατά την αποστολή ενός bit δεδομένων από έναν κόμβο 
σε έναν άλλο γειτονικό κόμβο μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση : 

 
Ebit = ESbit + EBbit + EWbit + ELbit 

 
Έστω ERbit να είναι η μέση κατανάλωση ενέργειας διαβίβασης ενός bit μέσα 

από ένα δρομολογητή, δηλαδή : 
 

ERbit = ESbit + EBbit + EWbit 
 

Κατά συνέπεια, στο νέο μοντέλο, η μέση καταναλισκόμενη ενέργεια κατά την 
αποστολή ενός bit δεδομένων από έναν κόμβο σε έναν άλλο κόμβο ισούται : 

 
Eti,tjbit = nhops × ERbit + (nhops − 1) × ELbit 

 
όπου nhops είναι το πλήθος των δρομολογητών από τους οποίους περνά ένα bit. 
 

4.3 Επέκταση του προσομοιωτή WormSim 
 
 Βασικός στόχος της εργασίας είναι η ενσωμάτωση στο εργαλείο Worm Sim 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η παραοχή 
ποιότητας υπηρεσιών μπορεί να χαρακτηριστεί από τέσσερις διαφορετικές 
παραμέτρους: 
 

• Αξιοπιστία 
 
• Καθυστέρηση 

 
• Παραμόρφωση χρονισμού (jitter) 

 
• Εύρος ζώνης 

 
Επειδή ο προσομοιωτής Worm Sim αναφέρεται σε δίκτυα μεταγωγής 

πακέτου, σε αυτήν την κατηγορία δικτύων η ποιότητα υπηρεσιών, QoS, αναφέρεται 
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στους μηχανισμούς ελέγχου δέσμευσης των πόρων παρά στην πραγματοποιημένη 
ποιότητας υπηρεσιών. Η ποιότητα υπηρεσιών είναι η δυνατότητα να παρασχεθεί 
διαφορετική προτεραιότητα σε διαφορετικές εφαρμογές ή στις ροές δεδομένων, ή να 
εγγυηθεί ένα ορισμένο επίπεδο απόδοσης ροής δεδομένων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προχωρήσαμε στην εισαγωγή συστήματος 
προτεραιοτήτων. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, κάθε πακέτο έχει μια συγκεκριμένη 
προτεραιότητα η οποία μεταβιβάζεται σε κάθε flit. Με την υποστήριξη 
προτεραιοτήτων καταφέραμε να έχουμε και τον διαχωρισμό της κίνησης σε κλάσεις 
προτεραιοτήτων κάτι το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της ποιότητας υπηρεσιών. 
Υλοποιήσαμε τέσσερα είδη προτεραιοτήτων. Κάθε flit περιλαμβάνει την τιμή της 
προτεραιότητάς του σε 2 bit σαν επικεφαλίδα. Οι τιμές είναι: 

 
Τιμή Bit Είδος Προτεραιότητας 

00 Προτεραιότητα 4 (Χαμηλότερη) 
01 Προτεραιότητα 3 
10 Προτεραιότητα 2 
11 Προτεραιότητα 1 (Υψηλότερη) 

 

 
 
 Με βάση επομένως την προτεραιότητα, κάθε flit θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
και διαφορετικά από τους δρομολογητές. Τα flits με την υψηλότερη προτεραιότητα 
πρέπει να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η πολιτική 
διαχείρισης των προτεραιοτήτων που ακολουθήσαμε στους καταχωρητές είναι η 
τεχνική HOL (Head Of Line). Όπως δείξαμε και προηγουμένως στο HOL αν κάποιο 
πακέτο ανήκει σε μια υπηρεσία με υψηλής ευαισθησίας ως προς την καθυστέρηση 
εισέρχεται στην ουρά μπροστά από όλα τα μη ευαίσθητα πακέτα (αυτά που έχουν 
χαμηλή προτεραιότητα) και τα πακέτα που έχουν την ίδια προτεραιότητα 
μεταδίδονται σύμφωνα με το σχήμα First-Come-First-Served (FCFS). Η 
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται στα NoC και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωσή 
μας, οφείλεται στην χρησιμοποίηση του wormhole-switching καθώς και στην 
απαίτηση της παράδοσης σε σειρά. 
 

4.3.1 HOL σε Wormhole-Switching 
 
 Σύμφωνα με το σχήμα HOL τα πακέτα υψηλής προτεραιότητας πρέπει να 
βρίσκονται πάντα πιο μπροστά στους καταχωρητές από τα πακέτα χαμηλής 
προτεραιότητας: 
 
 
 
 είσοδος έξοδος 
 
 
 Όταν φτάνει ένα πακέτο σε ένα δρομολογητή του προσομοιωτή τότε ο 
δρομολογητής διαβάζει τις πληροφορίες του Header flit και υπολογίζει με βάση τον 
αλγόριθμο δρομολόγησης, ποιος θα είναι ο επόμενος δρομολογητής στον οποίο θα 
στείλει το πακέτο. Τη στιγμή εκείνη το πακέτο δεν έχει ακόμα αφαιρεθεί από τον 
καταχωρητή. Έτσι, αν εκείνη τη στιγμή φτάσει κάποιο πακέτο με υψηλότερη 
προτεραιότητα, θα πρέπει να μπει πρώτο μπροστά από όλα τα πακέτα ακολουθώντας 

4 4 3 3 2 1 1



 

 80

την τεχνική HOL. Αυτό όμως θα μας οδηγούσε σε λάθος καθώς ο δρομολογητής θα 
έχει κάνει υπολογισμούς για άλλο πακέτο και άλλο πακέτο θα προωθήσει. 
 
Για παράδειγμα: 
 

• Έστω ότι ο καταχωρητής ενός δρομολογητής έχει τη χρονική στιγμή t την 
εξής κατάσταση και ότι ο υπολογισμός του επόμενου δρομολογητή απαιτεί 2 
κύκλους: 

 
Header    (seq_id = 0, priority = 4) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4) 

(κενό) 
 
 

• Τη χρονική στιγμή t + 1 ο δρομολογητής διαβάζει το Header flit και αρχίζει 
την διαδικασία ανάγνωσης των στοιχείων της επικεφαλίδας: 

 
 

Header    (seq_id = 0, priority = 4) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4) 

(κενό) 
 
 

• Τη χρονική στιγμή t + 2 φτάνει το flit: 
 

Header    (seq_id = 0, priority = 2) 
 

Αν ακολουθήσουμε τον αλγόριθμο HOL ο καταχωρητής θα πρέπει να πάρει 
αυτή τη μορφή: 

  
Header    (seq_id = 0, priority = 2) 
Header    (seq_id = 0, priority = 4) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4) 
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• Τη στιγμή t + 3, όταν θα έχουν τελειώσει οι υπολογισμοί, ο καταχωρητής θα 
έχει τη μορφή: 

 
Header    (seq_id = 0, priority = 4) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4) 

(κενό) 
 
   
 Φαινομενικά, όντως το πακέτο με τη υψηλότερη προτεραιότητα 
εξυπηρετήθηκε πρώτο αλλά ο δρομολογητής το έστειλε σε λάθος προορισμό, πράγμα 
το οποίο δεν είναι καθόλου αποδεκτό. 
 Η σωστή τοποθέτηση των flit στο προηγούμενο παράδειγμα τη χρονική 
στιγμή t + 2 θα έπρεπε να είναι: 
 

Header    (seq_id = 0, priority = 4) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4) 
Header    (seq_id = 0, priority = 2) 

 
 Και τη στιγμή t + 3, όταν θα έχουν τελειώσει οι υπολογισμοί, ο καταχωρητής 
θα πρέπει να έχει τη μορφή: 
 
 

Body       (seq_id = 1, priority = 4) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4) 
Header    (seq_id = 0, priority = 2) 

(κενό) 
 
Επίσης μη αποδεκτή κατάσταση είναι και αυτή: 
 

Header    (seq_id = 0, priority = 2) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4) 

(κενό) 
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καθώς θα πρέπει να κλείσει η σύνδεση με το Tail, διαφορετικά το flit με 
προτεραιότητα 2 θα προωθηθεί από τον δρομολογητή σαν το body flit του 
προηγούμενο πακέτου. 
 Είναι προφανές ότι ο αλγόριθμος HOL χρειάζεται μετατροπή για τον 
προσομοιωτή που χρησιμοποιούμε. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι σε 
αυτόν τον τρόπο χρήσης του HOL κοιτάμε το πακέτο και όχι το flit. Δηλαδή πρέπει 
να προωθηθεί και το tail flit και μετά το flit με την υψηλότερη προτεραιότητα 
 Ο προσαρμοσμένος αλγόριθμος HOL σε Wormhole-Switching είναι: 
 

• Αν το εισερχόμενο flit έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα (4) τότε μπαίνει 
κατευθείαν στην τελευταία θέση της στοίβας. 

 
• Αν το πρώτο flit της στοίβας έχει την ίδια προτεραιότητα με το εισερχόμενο, 

τότε  
 

o ψάχνουμε τη στοίβα από την αρχή προς το τέλος και αν βρούμε flit με 
χαμηλότερη προτεραιότητα τότε βάζουμε το εισερχόμενο μπροστά 
του.  

 
o Αν δεν βρούμε, τότε όλη η στοίβα είναι γεμάτη με flits ίδιας 

προτεραιότητας με του εισερχόμενου και τότε μπαίνει στο τέλος 
 

• Αν το πρώτο flit της στοίβας  
  

o είναι Header, δεν έχει διαβαστεί από τον δρομολογητή και έχει 
χαμηλότερη προτεραιότητα από το εισερχόμενο, τότε το εισερχόμενο 
μπαίνει μπροστά του.  

 
o Αν όχι, ψάχνουμε όλη τη στοίβα για να βρούμε Header flit με 

χαμηλότερη προτεραιότητα και τότε βάζουμε το εισερχόμενο μπροστά 
του   

 
 Αυτός ο αλγόριθμος χειρισμού προτεραιοτήτων σε συνδυασμό με τις ιδιότητες 
του Wormhole-Switching μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σειρά σε παράδοση (in-
order) και ανάθεση προτεραιοτήτων. 
 Απαιτεί όμως και έναν περιορισμό. Για να λειτουργήσει ο αλγόριθμος 
αναγκαία συνθήκη είναι το μέγεθος του καταχωρητή της θύρας εισόδου του 
δρομολογητή να έχει μέγεθος μεγαλύτερο από τον αριθμό των flits που αποτελούν 
ένα πακέτο, δηλαδή θα πρέπει: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Buffer Size > Flits per packet 
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Ο αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα είναι: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Χρονική παρακολούθηση κόμβου 
 
 Ο σχεδιαστής προκειμένου να αναθέτει τις προτεραιότητες πρέπει να γνωρίζει 
την πηγή και τον προορισμό κάθε πακέτου. Έτσι δηλώνει στον προσομοιωτή ότι όλα 
τα πακέτα που ξεκινάνε από έναν κόμβο προς τον επιθυμητό προορρισμό έχουν την 
προτεραιότητα που θα τους δώσει. 
 Εξ’ αρχής όμως ο σχεδιαστής δεν έχει την δυνατότητα να γνωρίζει σε ποιους 
ακριβώς κόμβους στέλνουν όλες οι πηγές. Έτσι, στον προσομοιωτή προσθέσαμε μια 
λειτουργία η οποία αναλύει κάθε κόμβο που επιθυμεί ο σχεδιαστής. 
 Η ανάλυση που κάνει το εργαλείο δίνει πληροφορίες σχετικά με: 
 

• Ποιοι κόμβοι στέλνουν πακέτα στον επιθυμητό προορισμό. 
 
• Τι ποσοστό της συνολικής κίνησης παράγει κάθε πηγή σε σχέση με τον 

προορισμό 
 

first = fifo.head       //το πρώτο στοιχειό της στοίβας 
 
if (flit.priority == 4)      //αν έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα 
     fifo.push_back(flit)    //μπαίνει στο τέλος 
     return 
else 
    if (first.priority == flit.priority)  
   for (point = fifo.head) to (fifo.tail) 
    if (point.priority > flit.priority) 
   fifo.insert(flit) 
   return 
  end if 
        end for 
        fifo.push_back(flit) 
        return 
     else 
        if (first.is_header && first.priority > flit.priority && 
first.not_processed) 
            fifo.insert(flit) 
            return 
         end if 
         for (point = fifo.head) to (fifo.tail) 
            if (point.is_header && point.priority > flit.priority 
&& point.not_processed) 
               fifo.insert(flit) 
               return 
            end if 
         end for 
         fifo.push_back(flit) 
         return 
     end if 
end if 
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• Ποια η μέση καθυστέρηση των πακέτων κάθε πηγής προς τον επιθυμητό 
προορισμό 
Αυτή η ανάλυση είναι πολύ ωφέλιμη και βοηθάει στην καλύτερη κατανομή 

προτεραιοτήτων από τον σχεδιαστή. 
 

4.3.3 Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων 
 
 Με την υποστήριξη του συστήματος προτεραιοτήτων έχουμε τη δυνατότητα 
να αναθέτουμε προτεραιότητες και όποιους κόμβους θέλουμε και να ελέγξουμε την 
καθυστέρησή τους. Αυτό γίνει κατά την ώρα της σχεδίασης (design-time) και δεν 
μπορεί να αλλάξει κατά την ώρα της προσομοίωσης. 
 Όπως είχαμε αναφέρει όμως πολύ συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο Head-Of-
Line blocking. Σύμφωνα με αυτό, πακέτα ή flits χαμηλής προτεραιότητας περιμένουν 
πολύ χρόνο στους καταχωρητές προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Ο λόγος είναι ότι τα 
flits υψηλής προτεραιότητας εξυπηρετούνται πρώτα και επομένως παίρνουν εκείνα 
τις πρώτες θέσεις. 
 Γίνεται αντιληπτό ότι με τη χρήση προτεραιοτήτων έχουμε βελτιωμένη 
απόδοση και μειωμένη καθυστέρηση σε κόμβους που επιθυμούμε αλλά παράλληλα 
μπορεί να οδηγήσουμε στην σημαντική αύξηση της καθυστέρησης κάποιων κόμβων 
λόγω του Head-Of-Line blocking. 
 Προκειμένου να λύσουμε αυτό το πρόβλημα προχωρήσαμε στην δημιουργία 
ενός συστήματος δυναμικής ανάθεσης προτεραιοτήτων. Δηλαδή το NoC αποφασίζει 
κατά την ώρα προσομοίωσης (run-time) αυτή τη φορά, ποια πακέτα θα πάρουν 
προτεραιότητα καθώς και τον βαθμό αυτής. Ο σχεδιαστής αν και έχει τη δυνατότητα 
να ορίσει χειροκίνητα κάποιες προτεραιότητες κατά τη φάση της σχεδίασης, αυτές 
ενδέχεται να αλλάξουν αν το δίκτυο διαπιστώσει ότι συμβάλλουν σε μη ομαλή 
λειτουργία του δικτύου. 
 Για να λειτουργήσει ο αλγόριθμος, ο σχεδιαστής του NoC πρέπει να ορίσει 
ένα χρονικό παράθυρο κατά το οποίο θα γίνεται συλλογή κάποιων στατιστικών 
στοιχείων και με βάση τα οποία το δίκτυο θα αποφασίζει την κατανομή των 
προτεραιοτήτων. 
 Ο αλγόριθμος βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
 

• Αρχικά στοχεύει στη μείωση των κόμβων με αυξημένη μέση καθυστέρηση 
ανά πακέτο που παραλαμβάνουν. Σε κάθε χρονικό παράθυρο καταγράφονται 
μέσες καθυστερήσεις όλων των κόμβων. Κατά την ολοκλήρωση του 
χρονικού παραθύρου ο αλγόριθμος εξετάζει το λόγο της μέσης καθυστέρησης 
κόμβου προς την μέση καθυστέρηση του δικτύου συνολικά. Με βάση την 
τιμή του λόγου αυτού (critirio) ανατίθενται οι προτεραιότητες με τον εξής 
τρόπο: 

 
o Αν (critirio>= 2.0) τότε όλα τα πακέτα που κατευθύνονται προς τον 

κόμβο αυτόν παίρνουν την υψηλότερη προτεραιότητα (1) 
 
o Αν (critirio>=1.7 && critirio<2.0) τότε όλα τα πακέτα που 

κατευθύνονται προς τον κόμβο αυτόν παίρνουν προτεραιότητα 2 
 

o Αν (critirio>=1.4 && critirio<1.7) τότε όλα τα πακέτα που 
κατευθύνονται προς τον κόμβο αυτόν παίρνουν προτεραιότητα 3 
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• Ο αλγόριθμος εξετάζει επίσης και το μέγεθος των πακέτων που λαμβάνει 

κάθε χρονικό παράθυρο κάθε κόμβος. Αυτό έχει ως σκοπό να μειώσει την 
καθυστέρηση των κόμβων που έχουν πολλά πακέτα ώστε να μειωθεί ή να 
κρατηθεί στα ίδια επίπεδα η συνολική καθυστέρηση. 

 
 Ο αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα παρουσιάζεται παρακάτω. Οι πίνακες 
nlatency[0,..n]=0, npackets[0,..n]=0 καταγράφουν για κάθε κόμβο μέσα σε 
ένα χρονικό παράθυρο τα πακέτα που δέχεται καθώς και την καθυστέρηση 
αντίστοιχα. Η μεταβλητή totallatency δίνει την συνολική καθυστέρηση του 
δικτύου και η συνάρτηση order() ταξινομεί τον πίνακα με φθίνουσα. Οι συνολικοί 
κόμβοι του NoC είναι n: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nlatency[0,..n]=0 
npackets[0,..n]=0 
 
for i=0 to time_window do 
 while node.consume do 
  nlatency[node]+=packet.latency 
  npackets[node]++ 
  totallatency+=packet.latency 
 end while 
end for 
for i=0 to n do 
 critirio=nlatency[i]/totallatency 
 if (critirio>=2.0) 
  packet.priority=1 
 end if 
 if (critirio>=1.7 && critirio<2.0) 
  packet.priority=2 
 end if 
 if (critirio>=1.4 && critirio<1.7) 
  packet.priority=3 
 end if 
end for 
 
order(npackets)  
 
for i=0 to limit_1 do 
 node.priority=1 
end for 
for i=limit_1 to limit_2 do 
 node.priority=2 
end for 
for i=limit_2 to limit_3 do 
 node.priority=3 
end for 
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4.3.4 Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων με κυκλική εναλλαγή 
 
 Με τη χρήση της δυναμικής δρομολόγησης λύσαμε εν μέρει το πρόβλημα του 
Head-Of-Line blocking. Ο προσομοιωτής λειτουργεί με βάση το μοντέλο της 
περιοδικής πηγής, δηλαδή κάθε πηγή εκπέμπει ένα πακέτο ανά δεδομένους κύκλους. 
Με αυτόν τον τρόπο σε κάθε χρονικό παράθυρο θα πετυχαίνουμε σχεδόν ίδια 
ανάθεση προτεραιοτήτων. Τυχόν αλλαγή θα οφείλεται στην αύξηση της 
καθυστέρησης. 
 Οπότε και πάλι υπάρχουν κόμβοι οι οποίοι παραμένουν σε αποκλεισμό. Ένας 
τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να δίνουμε κάποια χρονικά 
παράθυρα, τα οποία θα έχουν οριστεί από τον σχεδιαστή, να αποδίδονται 
προτεραιότητες και στους κόμβους με τα λιγότερα πακέτα ώστε να έχουμε 
εξομάλυνση της κίνησης. Αυτό θα γίνεται κυκλικά βασιζόμενοι στην εναλλαγή 
round-robin. 
 Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε σε αυτόν τον αλγόριθμο είναι ότι η 
επιλογή της αναλογίας των χρονικών παραθύρων είναι πολύ σημαντική. Ο 
σχεδιαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις περιόδους εκπομπής των πηγών για να αναθέσει 
και τα σωστά παράθυρα. 
 Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, οι κόμβοι που δέχονται λίγα πακέτα 
είναι και αυτοί προς τους οποίους οι πηγές προωθούν πακέτα με μικρότερη 
συχνότητα. Επομένως η επιλογή του χρονικού παραθύρου καθώς και ο αριθμός 
εναλλαγής πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή να περιλαμβάνεται μέσα στο 
χρονικό παράθυρο.  
 Ο προηγούμενος αλγόριθμος  με την προσθήκη της εναλλαγής φαίνεται 
παρακάτω. Η μεταβλητή round_robin_num περιέχει τον αριθμό των χρονικών 
παραθύρων μετά τα οποία θα ανατεθούν προτεραιότητες στους κόμβους με τα λίγα 
πακέτα. 
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nlatency[0,..n]=0 
npackets[0,..n]=0 
change=round_robin_num 
count=0 
 
for i=0 to time_window do 
 while node.consume do 
  nlatency[node]+=packet.latency 
  npackets[node]++ 
  totallatency+=packet.latency 
 end while 
end for 
count++ 
order(npackets)  
 
for i=0 to n do 
 critirio=nlatency[i]/totallatency 
 if (critirio>=2.0) 
  packet.priority=1 
 end if 
 if (critirio>=1.7 && critirio<2.0) 
  packet.priority=2 
 end if 
 if (critirio>=1.4 && critirio<1.7) 
  packet.priority=3 
 end if 
end for 
 
if (count == change) 
 for i=0 to limit_1 do 
  node.priority=1 
 end for 
 for i=limit_1 to limit_2 do 
  node.priority=2 
 end for 
 for i=limit_2 to limit_3 do 
  node.priority=3 
 end for 
else 
 for i=n-1 down_to limit_4 do 
  node.priority=3 
 end for 
 for i=limit_4 down_to limit_5 do 
  node.priority=2 
 end for 
 for i=limit_5 to limit_6 do 
  node.priority=1 
 end for 
end if 
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4.3.5 Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων με κυκλική εναλλαγή και 
προώθηση πακέτων εντός του δικτύου 
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως για τη δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων με 
κυκλική εναλλαγή, ο σχεδιαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις περιόδους εκπομπής των 
πηγών για να αναθέσει και τα σωστά παράθυρα. Ακόμα όμως και αν γνωρίζει αυτό το 
στοιχείο, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να ενσωματώσει σε κάποιο χρονικό 
παράθυρο όλες τις πηγές που τον ενδιαφέρουν, καθώς η περίοδος εκπομπής ποικίλει 
πολύ. Ειδικά αν πάρουμε την περίπτωση ενός NoC 12*12 mesh που έχουμε 144 
πηγές οι συνδυασμοί των περιόδων είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. 
 Ακόμα όμως και να καταφέρει να συγχρονίσει τις πηγές με τα χρονικά 
παράθυρα, οι προτεραιότητες ανατίθενται κατά την δημιουργία των πακέτων και τότε 
λαμβάνονται υπ’ όψη από τους καταχωρητές. Κάποια flit χαμηλής προτεραιότητας 
υπάρχουν ακόμα μέσα στους καταχωρητές στο δίκτυο και περιμένουν για την 
εξυπηρέτησή τους η οποία μπορεί να καθυστερήσει καθώς εισάγονται και άλλα 
πακέτα με προτεραιότητες. Δηλαδή μπορεί εν μέρει να βοηθάμε τους κόμβους με 
λιγότερα πακέτα αλλά τα πακέτα που βρίσκονται μέσα στο δίκτυο,  
 Σκοπός μας είναι πλέον να φύγουν τα flits που περιμένουν μέσα στους 
καταχωρητές να εξυπηρετηθούν, αλλά παράλληλα να λειτουργούν και οι καινούριες 
προτεραιότητες που αναθέσαμε. 
 Αυτό το καταφέραμε χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή του αλγορίθμου  
Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων με κυκλική εναλλαγή. Αυτή τη φορά 
επικεντρωθήκαμε στη λειτουργία του καταχωρητή. Μέχρι τώρα η τεχνική 
τοποθέτησης ήταν HOL σε Wormhole-Switching και ο καταχωρητής εξυπηρετούσε 
την κορυφή της στοίβας.  
 Η λειτουργία της εναλλαγής των χρονικών παραθύρων ισχύει και σε αυτήν 
την περίπτωση. Δηλαδή, ο σχεδιαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πόσο συχνά θα 
δίνονται προτεραιότητες και σε κόμβους με λίγα πακέτα. Το στοιχείο που αλλάξαμε 
είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τα flits στους καταχωρητές. Όταν γίνεται 
η αλλαγή των χρονικών παραθύρων τα πακέτα που θα παραχθούν μέσα σε εκείνο το 
διάστημα μαρκάρονται με μια σημαία η οποία χαρακτηρίζει και κάθε flit. Ο τρόπος 
με τον οποίο θα τοποθετηθεί κάθε flit μέσα στον καταχωρητή εξαρτάται από την τιμή 
της σημαίας. 

Τα flit που βρίσκονται ήδη μέσα στο δίκτυο δεν έχουν αυτή τη σημαία. Έτσι 
όταν κάποιο flit εισέρχεται σε ένα δρομολογητή, αυτός εξετάζει την τιμή της 
σημαίας. Αν η τιμή είναι 1 σημαίνει ότι το flit δημιουργήθηκε μέσα στο χρονικό 
παράθυρο εναλλαγής. Η συμπεριφορά στον καταχωρητή είναι HOL σε Wormhole-
Switching. Αν η τιμή είναι 0 σημαίνει ότι το flit βρισκόταν ήδη μέσα στο δίκτυο. 
Τότε ο καταχωρητής αγνοεί το πεδίο προτεραιότητας και το τοποθετεί στη σωστή 
θέση.  
 Η σωστή θέση ενός τέτοιου πακέτου χρειάζεται προσοχή. Αν είναι Header flit 
τότε τοποθετείται στο τέλος της ουράς αλλιώς πρέπει να προσεχτεί πολύ που θα 
τοποθετηθεί. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα που εξηγεί τους 
κινδύνους και τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν. 
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• Έστω ο καταχωρητής που έχει την εξής αρχική κατάσταση την χρονική 
στιγμή t: 

 
Tail         (seq_id = 4, priority = 1, flag = 0) 
Header    (seq_id = 0, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4, flag = 0) 

(κενό) 
 

• Έστω ότι τη χρονική στιγμή t + 1 γίνεται η εναλλαγή του χρονικού 
παραθύρου 

 
• Τη χρονική στιγμή t + 2 φτάνει το flit: 

 
Header    (seq_id = 0, priority = 2, flag = 0) 

  
Οι σημαίες του δηλώνουν ότι αυτό το flit είτε υπήρχε από πριν στο δίκτυο. 
Άρα η προτεραιότητά του δεν θα ληφθεί υπ’ όψη και θα τοποθετηθεί στην 
τελική θέση της στοίβας δίνοντας τη δυνατότητα στο flit με τη χαμηλότερη 
προτεραιότητα να προωθηθεί μειώνοντας το χρόνο αναμονής του. 
 

Tail         (seq_id = 4, priority = 1, flag = 0) 
Header    (seq_id = 0, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4, flag = 0) 
Header    (seq_id = 0, priority = 2, flag = 0) 

 
 
 

• Έστω ο καταχωρητής που έχει την εξής αρχική κατάσταση την χρονική 
στιγμή t: 

 
Body       (seq_id = 1, priority = 2, flag = 0) 
Header    (seq_id = 0, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4, flag = 0) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4, flag = 0) 

(κενό) 
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• Έστω ότι τη χρονική στιγμή t + 1 γίνεται η εναλλαγή του χρονικού 
παραθύρου 

 
• Τη χρονική στιγμή t + 2 φτάνει το flit: 

 
Tail         (seq_id = 4, priority = 2, flag = 0) 

  
Αυτό το flit αποτελεί την ουρά του πακέτου που προωθεί εκείνη τη στιγμή ο 
δρομολογητής. Θα ήταν λάθος να το τοποθετήσουμε στην τελευταία θέση. 
Αφού όμως ο καταχωρητής δεν κοιτάζει προτεραιότητες όταν flag = 0 και 
είμαστε στο χρονικό παράθυρο εναλλαγής η θέση του flit ορίζεται από το 
πεδίο seq_id. Έτσι θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση του: 

  
Body       (seq_id = 1, priority = 2, flag = 0) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 2, flag = 0) 
Header    (seq_id = 0, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 1, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 2, priority = 4, flag = 0) 
Body       (seq_id = 3, priority = 4, flag = 0) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 4, flag = 0) 

 
 
 

• Έστω ο καταχωρητής που έχει την εξής αρχική κατάσταση την χρονική 
στιγμή t και βρισκόμαστε μέσα στο χρονικό παράθυρο εναλλαγής: 

 
Body       (seq_id = 2, priority = 2, flag = 1) 
Body       (seq_id = 3, priority = 2, flag = 1) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 2, flag = 1), 
Header    (seq_id = 0, priority = 1, flag = 0) 
Body       (seq_id = 1, priority = 1, flag = 0) 
Body       (seq_id = 2, priority = 1, flag = 0) 

(κενό) 
 
 

• Έστω ότι τη χρονική στιγμή t + 1 επανερχόμαστε σε κανονικό χρονικό 
παράθυρο 

 
 

• Τη χρονική στιγμή t + 2 φτάνει το flit: 
 

Body       (seq_id = 3, priority = 1, flag = 0) 
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Και πάλι ο δρομολογητής κοιτάζοντας το seq_id τοποθετεί το flit στη σωστή 
θέση: 
 

Body       (seq_id = 2, priority = 2, flag = 1) 
Body       (seq_id = 3, priority = 2, flag = 1) 
Tail         (seq_id = 4, priority = 2, flag = 1), 
Header    (seq_id = 0, priority = 1, flag = 0) 
Body       (seq_id = 1, priority = 1, flag = 0) 
Body       (seq_id = 2, priority = 1, flag = 0) 
Body       (seq_id = 3, priority = 1, flag = 0) 

 
 
Ο αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα είναι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

first = fifo.head        
if (time_window_flag==0 or flit.flag==1) 
 if (flit.is_header) 
  if (first.is_header && first.priority > flit.priority 
&& first.not_processed) 
   fifo.insert(flit) 
  end if 
  for (point = fifo.head) to (fifo.tail) 
            if (point.is_header && point.priority > flit.priority 
&& point.not_processed) 
               fifo.insert(flit) 
               return 
            end if 
         end for 
 else 
  fifo.put(flit.seq_id) 
 end if 
else 
 if (flit.is_header) 
  fifo.push_back(flit) 
 else 
  fifo.put(flit.seq_id) 
 end if 
end if 
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4.3.6 Αποτελέσματα μετρήσεων με χρήση προτεραιοτήτων 
 

Με την ανάθεση προτεραιοτήτων, στόχος μας είναι η δημιουργία κλάσεων 
ποιότητας υπηρεσιών. Η ποιότητα υπηρεσιών είναι η δυνατότητα να παρασχεθεί 
διαφορετική προτεραιότητα σε διαφορετικές εφαρμογές ή ροές δεδομένων [TAN, 
2002]. Σε ένα δίκτυο, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες είναι δυνατόν να 
χωριστούν σε κλάσεις υπηρεσιών και να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα 
με την προτεραιότητά τους. 
 Το στοιχείο αυτό εισάγαμε στα NoC τόσο στις 2D όσο και στις 3D 
αρχιτεκτονικές. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αναπτύχθηκαν τρείς κυρίως 
αλγόριθμοι χειρισμού και ανάθεσης προτεραιοτήτων: 
 

1. HOL σε Wormhole-Switching (προτεινόμενος αλγόριθμος 1) 
2. Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων (προτεινόμενος αλγόριθμος 2) 
3. Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων με κυκλική εναλλαγή και προώθηση 

πακέτων εντός του δικτύου (προτεινόμενος αλγόριθμος 3) 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις πειραματικές μετρήσεις που αφορούν την 
ανάθεση των προτεραιοτήτων και πραγματοποιήθηκαν στην εφαρμογή VOPD στις 
τοπολογίες: 

 
1. 2D mesh 12*12 NoC 

 
2. 3D mesh 6*6*4 NoC 

 
Μας δόθηκε η χαρτογράφηση (mapping) αυτής της εφαρμογής, ειδικά 

σχεδιασμένη και βελτιστοποιημένη για τον προσομοιωτή μας. Αυτό ήταν το 
αποτέλεσμα μιας διπλωματικής εργασίας η οποία πραγματοποιούταν ταυτόχρονα και 
σε συνεργασία με την παρούσα. Δηλαδή, η τοποθέτηση των κόμβων είναι τέτοια 
ώστε να εκμεταλλευόμαστε πλήρως την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας μας με σκοπό 
τη μείωση στο ελάχιστο της μέσης καθυστέρησης πακέτου και της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώνεται στο NoC. 
 
Εφαρμογή: VOPD (Video Object Plane Decoder) 
 

Για τον χωρισμό της κίνησης σε κλάσεις υπηρεσιών, θεωρήσαμε ότι οι πιο 
σημαντικοί κόμβοι είναι οι κόμβοι που αφορούν τη μνήμη (VOP memory) και οι 
κόμβοι που αφορούν κάποιους πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς (VOP 
reconstruct). Η επιλογή έγινε με βάση τη σπουδαιότητα των κόμβων στην εφαρμογή 
μας.  

Γνωρίζουμε ότι οι αναφορές στη μνήμη κοστίζουν τόσο σε ενέργεια όσο και 
σε χρόνο και είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα στα ενσωματωμένα συστήματα και 
ειδικότερα σε αυτά που εκτελούν εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Οπότε 
προσφέροντας προτεραιότητα στα πακέτα που έχουν ως προορισμό τον κόμβο της 
μνήμης τα διαχωρίζουμε από τα υπόλοιπα μειώνοντας παράλληλα και το χρόνο 
αναφοράς τους σε αυτή. 

Ακόμη, γνωρίζουμε ότι οι πολύπλοκοι μαθηματικοί υπολογισμοί κοστίζουν 
επίσης πολύ σε ενέργεια και σε χρόνο. Η ανάθεση προτεραιοτήτων στα πακέτα που 
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έχουν ως προορισμό αυτούς τους κόμβους θα μειώσει την καθυστέρηση των 
δεδομένων προς επεξεργασία. 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή που μελετήσαμε, υπήρχαν δύο κόμβοι μνήμης 
(VOP memory) και τέσσερεις κόμβοι μαθηματικών υπολογισμών (VOP reconstruct). 
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για τους συγκεκριμένους αυτούς κόμβους τόσο 
στις 2D όσο και στις 3D αρχιτεκτονικές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συγκριτικές 
μετρήσεις για τους παραπάνω αλγορίθμους καθώς επίσης και μια σύγκριση μεταξύ 
2D και 3D αρχιτεκτονικών για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών. 
 Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων τα μεγέθη που κρατήσαμε σταθερά 
είναι: 
 

• Η τοπολογία του δικτύου 
 

• Κάθε πακέτο χωρίζεται σε 5 flits 
 

• Το μέγεθος των καταχωρητών εξόδου είναι δύο θέσεις. 
 

Το στοιχείο που μεταβάλλουμε κάθε φορά είναι το μέγεθος του καταχωρητή 
εισόδου. Για να λειτουργήσουν όμως οι αλγόριθμοι προτεραιοτήτων σε wormhole 
switching απαιτείται: 
 
 
 
 
2D mesh 12*12 NoC 
 
 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν τους δύο κόμβους της μνήμης 
για την 2D αρχιτεκτονική παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα. Σε κάθε 
διάγραμμα έχουμε σημειώσει το μέγιστο κέρδος που επιτυγχάνουμε: 
 

VOP memory κομβος 1

-8,41%

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 40: VOP memory κόμβος 1 διάγραμμα καθυστέρησης 

 
 

Input Buffer Size > Flits per packet 
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VOP memory κομβος 2

-8,33%

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 41: VOP memory κόμβος 2 διάγραμμα καθυστέρησης 

 
 Στα σχήματα 40 και 41 παρατηρούμε ότι όλοι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 
επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση από τον υπάρχων. Επίσης αν αναλογιστούμε ότι η 
χαρτογράφηση (mapping) αυτής της εφαρμογής είναι ειδικά σχεδιασμένη και 
βελτιστοποιημένη για τον προσομοιωτή μας, το ποσοστό κέρδος που επιτυγχάνουμε 
σε κάθε κόμβο είναι ιδιαίτερα μεγάλο. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν τους τέσσερεις κόμβους VOP 
reconstruct παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα: 
 

VOP reconstruct κομβος 1

-9,81%

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 42: VOP reconstruct  κόμβος 1 διάγραμμα καθυστέρησης 
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VOP reconstruct κομβος 2

-10,01%

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 43: VOP reconstruct  κόμβος 2 διάγραμμα καθυστέρησης 

 

VOP reconstruct κομβος 3

-8,35%

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 44:VOP reconstruct  κόμβος 3 διάγραμμα καθυστέρησης 

 

VOP reconstruct κομβος 4

-8,40%

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 45: VOP reconstruct  κόμβος 4 διάγραμμα καθυστέρησης 
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 Παρατηρώντας όλα τα σχήματα 42-45, βλέπουμε ότι όλοι οι προτεινόμενοι 
αλγόριθμοι επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση από τον υπάρχων και το ποσοστό 
κέρδους είναι πολύ μεγάλο αν αναλογιστούμε ότι έχουμε βελτιστοποιημένη 
χαρτογράφηση. 
 Στη συνέχεια, εξετάζουμε πόσο επηρεάστηκε η μέση καθυστέρηση πακέτου 
και η συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια στο NoC με τη χρήση των τριών 
καινούριων αλγορίθμων. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τη χρήση προτεραιοτήτων 
χρησιμοποιήθηκαν δύο επιπλέον bits σε κάθε flit για να δηλώσουν το είδος 
προτεραιότητας. Αυτό από μόνο του αποτελεί επιβάρυνση στην ενέργεια καθώς 
αυξάνεται το μέγεθος των flit. 
 

Μέση καθυστέρηση πακέτου

-0,12%

0,997

0,9975

0,998

0,9985

0,999

0,9995

1

1,0005

6 7 8 9

Μέγεθος καταχωρητή εισόδου
 

Σχήμα 46: Μέση καθυστέρηση στο 12*12 NoC 
 

Συνολική ενέργεια στο NoC

+3,48%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 47: Συνολική ενέργεια στο 12*12 ΝοC 

 
 Βλέπουμε ότι  και οι τρεις προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν σχεδόν 
σταθερή μέση καθυστέρηση πακέτου. Δηλαδή, παρόλο που καταφέραμε να 
μειώσουμε σε μεγάλο ποσοστό την καθυστέρηση στους σημαντικούς κόμβους, αυτό 
δεν επηρέασε τη μέση καθυστέρηση του δικτύου. 



 

 97

Στο θέμα της κατανάλωσης ενέργειας, παρατηρούμε ότι και οι τρεις 
προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν μικρή αύξηση. Αυτό είναι αναμενόμενο 
καθώς τα flit έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και επομένως καταναλώνουν περισσότερη 
ενέργεια. Η αύξηση όμως της τάξης του 3,48% είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορούμε 
να διαθέσουμε για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών σε σημαντικούς κόμβους. Αυτό 
το γεγονός, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 
αλγόριθμος HOL σε Wormhole-Switching (προτεινόμενος αλγόριθμος 1) είναι ο 
κατάλληλος για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών στη συγκεκριμένη εφαρμογή για τη 
συγκεκριμένη τοπολογία. 
 
3D mesh 6*6*4 NoC 
 
 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν τους ίδιους δύο κόμβους της 
μνήμης για την 3D αρχιτεκτονική παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα. Σε κάθε 
σχήμα έχουμε σημειώσει το μέγιστο κέρδος που επιτυγχάνουμε: 
 

VOP memory κομβος 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 48: VOP memory κόμβος 1 διάγραμμα καθυστέρησης 

 

VOP memory κομβος 2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 49: VOP memory κόμβος  2 διάγραμμα καθυστέρησης 
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 Βλέποντας τα σχήματα 48 και 49 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή. 
Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι η βελτιστοποιημένη χαρτογράφηση που 
χρησιμοποιούμε. Οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε τα πακέτα που 
προορίζονται για αυτούς να μην συγκρούονται με άλλα και έτσι να έχουν την 
ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση. Όπως θα εξηγηθεί και στη συνέχεια, είναι λάθος να 
θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει παροχή ποιότητας υπηρεσιών στους δύο αυτούς 
κόμβους για την 3D αρχιτεκτονική. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν τους τέσσερεις κόμβους VOP 
reconstruct παρουσιάζονται στα σχήματα 50-53: 
 

VOP reconstruct κομβος 1

-10,42%

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 50: VOP reconstruct  κόμβος 1 διάγραμμα καθυστέρησης 

 

VOP reconstruct κομβος 2

-3,90%

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 51: VOP reconstruct  κόμβος 2 διάγραμμα καθυστέρησης 
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VOP reconstruct κομβος 3

-7,90%

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 52: VOP reconstruct  κόμβος 3 διάγραμμα καθυστέρησης 

 

VOP reconstruct κομβος 4

-7,93%

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 53: VOP reconstruct  κόμβος 4 διάγραμμα καθυστέρησης 

 
Βλέπουμε ότι όλοι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι επιτυγχάνουν καλύτερη 

απόδοση από τον υπάρχων εκτός από την περίπτωση του κόμβου VOP reconstructor 
2. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι επειδή οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 2 και 
3 είναι δυναμικοί και χρειάστηκε να δώσουν προτεραιότητα σε κάποιους κόμβους 
ώστε να διατηρήσουν μια σταθερή μέση καθυστέρηση στο δίκτυο. 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε πόσο επηρεάστηκε η μέση καθυστέρηση πακέτου 
και η συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια στο NoC με τη χρήση των τριών 
καινούριων αλγορίθμων: 
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Μέση καθυστέρηση πακέτου

-0,05%

0,998

0,9985

0,999

0,9995

1

1,0005

6 7 8 9

Μέγεθος καταχωρητή εισόδου
 

Σχήμα 54: Μέση καθυστέρηση στο  6*6*4 NoC 
 

Συνολική ενέργεια στο NoC

+4,20%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
Προτεινόμενος αλγόριθμος 2 Προτεινόμενος αλγόριθμος 3

 
Σχήμα 55: Συνολική ενέργεια στο  6*6*4 ΝοC 

 
Και σε αυτήν την περίπτωση, βλέπουμε ότι  και οι τρεις προτεινόμενοι 

αλγόριθμοι παρουσιάζουν σχεδόν σταθερή μέση καθυστέρηση πακέτου. Δηλαδή, 
παρόλο που καταφέραμε να μειώσουμε σε μεγάλο ποσοστό την καθυστέρηση στους 
σημαντικούς κόμβους, αυτό δεν επηρέασε τη μέση καθυστέρηση του δικτύου. Αυτό 
που επιβεβαιώνεται είναι η διαπίστωση ότι οι αλγόριθμοι 

 
1. Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων (προτεινόμενος αλγόριθμος 2) 

 
2. Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων με κυκλική εναλλαγή (προτεινόμενος 

αλγόριθμος 3) 
 
επιδρούν σε όλο το δίκτυο, φροντίζοντας για την πιο ομαλή κατανομή 
προτεραιοτήτων με σκοπό την διατήρηση της μέσης καθυστέρησης δικτύου σε 
ικανοποιητικό επίπεδο και την πιο δίκαιη αντιμετώπιση των κόμβων.  
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 Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην σύγκριση των χαρακτηριστικών για 
τους συγκεκριμένους κόμβους μεταξύ 2D και 3D αρχιτεκτονικής. Σε κάθε διάγραμμα 
παρουσιάζεται ο υπάρχων αλγόριθμος και ο αλγόριθμος HOL σε Wormhole-
Switching (προτεινόμενος αλγόριθμος 1), που όπως παρουσιάστηκε έχει τα καλύτερα 
αποτελέσματα. 
 
Σύγκριση 2D – 3D 
 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν τους ίδιους δύο κόμβους της 
μνήμης για την 2D και 3D αρχιτεκτονική παρουσιάζονται στα σχήματα 56, 57: 
 

VOP memory κομβος 1

-44,35%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

2D Υπάρχων αλγόριθμος 2D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1 
3D  Υπάρχων αλγόριθμος 3D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1

 
Σχήμα 56: VOP memory κόμβος 1 σύγκριση καθυστέρησης 2D-3D NoC 

 

VOP memory κομβος 2

-42,33%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

6 7 8 9
Μέγεθος καταχωρητή εισόδου

2D Υπάρχων αλγόριθμος 2D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1 
3D  Υπάρχων αλγόριθμος 3D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1

 
Σχήμα 57: VOP memory κόμβος 2 σύγκριση καθυστέρησης 2D-3D NoC 

 
 Στα δύο παραπάνω σχήματα αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Όταν 
αναλύσαμε τους κόμβους VOP memory 1 και 2 στην 3D αρχιτεκτονική, είδαμε ότι 
κανείς από τους προτεινόμενους αλγόριθμους δεν πρόσφερε μείωση της 
καθυστέρησης. Παρατηρώντας τώρα τη σύγκριση με την αντίστοιχη 2D 
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αρχιτεκτονική βλέπουμε μείωση της τάξης του 40%. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει 
την υπόθεση που κάναμε τότε ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στη βελτιστοποιημένη 
χαρτογράφηση που χρησιμοποιούμε. Οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο 
ώστε τα πακέτα που προορίζονται για αυτούς να μην συγκρούονται με άλλα και έτσι 
να έχουν την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση. Δηλαδή με τη χρησιμοποίηση της 3D 
αρχιτεκτονικής επιτύχαμε παροχή ποιότητας υπηρεσιών βασιζόμενοι  μόνο στα 
χαρακτηριστικά της διαστρωμάτωσης των επιπέδων και της τοπολογίας μας. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν τους τέσσερεις κόμβους VOP 
reconstruct παρουσιάζονται στα σχήματα 58-61: 
 

VOP reconstruct κομβος 1

-0,16%
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2D Υπάρχων αλγόριθμος 2D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
3D Υπάρχων αλγόριθμος 3D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1

 
Σχήμα 58: VOP reconstruct κόμβος 1 σύγκριση καθυστέρησης 2D-3D NoC 

 

VOP reconstruct κομβος 2
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3D Υπάρχων αλγόριθμος 3D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1

 
Σχήμα 59: VOP reconstruct κόμβος 2 σύγκριση καθυστέρησης 2D-3D NoC 



 

 103

VOP reconstruct κομβος 3
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3D Υπάρχων αλγόριθμος 3D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1

 
Σχήμα 60: VOP reconstruct κόμβος 3 σύγκριση καθυστέρησης 2D-3D NoC 

 

VOP reconstruct κομβος 4
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3D Υπάρχων αλγόριθμος 3D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1

 
Σχήμα 61: VOP reconstruct κόμβος 4 σύγκριση καθυστέρησης 2D-3D NoC 

 
 Και στους κόμβους VOP reconstruct, η συμπεριφορά της 3D αρχιτεκτονικής 
είναι καλύτερη από την αντίστοιχη 2D. Αυτό που μένει για να ολοκληρωθεί η 
σύγκριση και να βγάλουμε ασφαλή και σωστά συμπεράσματα είναι ο έλεγχος της 
γενικής συμπεριφοράς του δικτύου. Η σύγκριση φαίνεται στα σχήματα 62, 63: 
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Μέση καθυστέρηση πακέτου
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Σχήμα 62: Σύγκριση μέσης καθυστέρησης 2D-3D NoC 
 

Συνολική ενέργεια στο NoC
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2D Υπάρχων αλγόριθμος 2D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1
3D Υπάρχων αλγόριθμος 3D Προτεινόμενος αλγόριθμος 1

 
Σχήμα 63: Σύγκριση συνολικής ενέργειας 2D-3D NoC 

 
 Με τα παραπάνω σχήματα έχουμε μια καλύτερη εικόνα της συμπεριφοράς 
των δικτύων. Παρατηρούμε ότι η 3D αρχιτεκτονική προσφέρει καλύτερη μέση 
καθυστέρηση πακέτου και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ακόμη και σε πλήρως 
βελτιστοποιημένες εφαρμογές κατά τη φάση της χαρτογράφησης. Δηλαδή με τη 
χρήση 3D αρχιτεκτονικών ξεκινάμε με ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των κοινών 
2D αρχιτεκτονικών και με τη χρήση των αλγορίθμων που παρουσιάσαμε, μπορούμε 
να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το προβάδισμα.  
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4.3.7 Αλγόριθμος Καθορισμού ελάχιστων θέσεων στους 
καταχωρητές 
 

Κατά τη σχεδιασμό ενός NoC, η ωφέλιμη περιοχή πυριτίου και η κατανάλωση 
ενέργειας είναι δύο βασικοί παράγοντες που πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Ένα 
μεγάλο μέρος του ωφέλιμου χώρου και της κατανάλωσης ενέργειας μέσα στην 
ψηφίδα του NoC, οφείλεται στους καταχωρητές του δικτύου. Είναι φανερό, ότι το 
μέγεθος των καταχωρητών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και ιδιαίτερα στα 
συστήματα πραγματικού χρόνου, καθώς πρέπει να είναι αρκετά μεγάλοι για να 
διαχειριστούν την προβλεπόμενη κίνηση. Επομένως, η εύρεση μεθόδων για την 
ελαχιστοποίηση του μεγέθους τους στους δρομολογητές των NoC αποτελεί ένα 
σημαντικό πρόβλημα που πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις της 
εφαρμογής.  

Προκειμένου να υπολογίσουμε τον ελάχιστο αποθηκευτικό χώρο, πρέπει 
πρώτα να αναλύσουμε την εφαρμογή με βάση τον τρόπο παραγωγής πακέτων. 
Υπάρχουν τρία μοντέλα παραγωγής κίνησης [COE, 2006]: 

 
1. Το περιοδικό μοντέλο: Με βάση το μοντέλο αυτό, η πηγή παράγει 

πακέτα με σταθερό μέγεθος iD  και περίοδο iT  (σχήμα 63) 
 

 
Σχήμα 64: Περιοδικό μοντέλο παραγωγής κίνησης 

 
 

2. Το απεριοδικό μοντέλο: Με βάση το μοντέλο αυτό, η πηγή παράγει 
πακέτα με σταθερό μέγεθος iD  αλλά η παραγωγή γίνεται σε 
ακαθόριστα σημεία (σχήμα 64) 

 

 
Σχήμα 65: Απεριοδικό μοντέλο παραγωγής κίνησης 
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3. Το πολυπεριοδικό μοντέλο: Με βάση το μοντέλο αυτό, η πηγή παράγει 
πακέτα χωρίς σταθερό μέγεθος και χωρίς σταθερή περίοδο (σχήμα 65) 

 

 
Σχήμα 66: Πολυπεριοδικό μοντέλο παραγωγής κίνησης 

 
 
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, σχεδιάσαμε έναν αλγόριθμο ο 

οποίος υπολογίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο στους καταχωρητές 
εισόδου και εξόδου των δρομολογητών του προσομοιωτή WormSim. Ο αλγόριθμος 
αυτός εξετάζει το μέγεθος κάθε καταχωρητή σε flit, όταν γίνεται αναφορά σε αυτόν 
από το δίκτυο. Από όλες αυτές τις προσβάσεις, κρατάει το μεγαλύτερο αριθμό από 
flits που χρειάστηκε μια δεδομένη στιγμή και έτσι υπολογίζει τον ελάχιστο 
αποθηκευτικό χώρο. Ο προσομοιωτής χρησιμοποιεί το περιοδικό μοντέλο πηγής, 
οπότε αρκούν μερικοί κύκλοι ρολογιού για να πάρουμε τις ελάχιστες τιμές καθώς τα 
διάφορα στιγμιότυπα του δικτύου θα επαναλαμβάνονται. Αυτό που πρέπει να τονιστεί 
ιδιαίτερα είναι ότι ο αλγόριθμος μας δίνει τις ελάχιστες θέσεις που απαιτεί κάθε 
καταχωρητής, για τα δεδομένα στοιχεία του δικτύου που κάνει την προσομοίωση. Για 
παράδειγμα, θεωρούμε ότι κάθε καταχωρητής εισόδου έχει πέντε θέσεις. Τότε ο 
αλγόριθμος υπολογίζει πόσες από αυτές τις θέσεις χρειάστηκε κάθε καταχωρητής. 
Προφανώς η μέγιστη τιμή που μπορεί να έχει κάποιος είναι πέντε. Αν αλλάξουμε το 
μέγεθος των καταχωρητών εισόδου ή κάποιο άλλο στοιχείο που επηρεάζει την 
κίνηση, θα πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία εύρεσης της ελάχιστης θέσης. 
Τέλος, ο αλγόριθμος έχει και τη δυνατότητα να μας δίνει τις ελάχιστες θέσεις κάθε 
καταχωρητή που απαιτεί γενικώς η εφαρμογή μας για να πετύχουμε τη μικρότερη 
δυνατή μέση καθυστέρηση πακέτου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε πάνω σε 
διάφορες πραγματικές εφαρμογές. Μας δόθηκε η χαρτογράφηση (mapping) των 
εφαρμογών αυτών, ειδικά σχεδιασμένες και βελτιστοποιημένες για τον προσομοιωτή 
μας. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας διπλωματικής εργασίας η οποία 
πραγματοποιούταν ταυτόχρονα και σε συνεργασία με την παρούσα. 

Το στοιχείο που μεταβάλλουμε κάθε φορά είναι το μέγεθος του καταχωρητή 
εισόδου. Με κάθε αλλαγή παίρνουμε τις ελάχιστες τιμές των θέσεων των 
καταχωρητών και πραγματοποιούμε τις μετρήσεις ξανά θέτοντας το μέγεθος κάθε 
καταχωρητή ίσο με το ελάχιστο το οποίο υπολογίστηκε από την ακριβώς 
προηγούμενη προσομοίωση. Παράλληλα έχουμε πραγματοποιήσει και τις μετρήσεις 
που αφορούν τα γενικά ελάχιστα μεγέθη των καταχωρητών (τρίτη στήλη) για κάθε 
εφαρμογή. Επειδή αυτός ο αλγόριθμος απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας τον 
έχουμε ονομάσει «αλγόριθμο υψηλών απαιτήσεων». Παράλληλα σε κάθε διάγραμμα 
έχουμε σημειώσει την μεγαλύτερη ζημία και το μεγαλύτερο κέρδος που 
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επιτυγχάνουμε με τη χρήση του προτεινόμενου αλγορίθμου. Οι μετρήσεις αφορούν τη 
μέση καθυστέρηση πακέτου και τη συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια στο NoC. 
 
2D mesh 8*8 NoC 
 
 Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων τα μεγέθη που κρατήσαμε σταθερά 
είναι: 
 

• Η τοπολογία του δικτύου 
 

• Κάθε πακέτο χωρίζεται σε 5 flits 
 

• Κάθε flit έχει 64 bits 
 

• Το μέγεθος των καταχωρητών εξόδου είναι δύο θέσεις. 
 
 
Εφαρμογή: VOPD (Video Object Plane Decoder) 
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Συνολική ενέργεια στο NoC
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Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1 Προτεινόμενος αλγόριθμος 2
 

Σχήμα 67: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για VOPD σε 8*8 NoC 
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Βλέποντας τα σχήματα 66, 67 παρατηρούμε τα εξής: 
 

1. Για τον υπάρχον αλγόριθμο, όσο μεγαλώνει το μέγεθος των 
καταχωρητών μειώνεται και η συνολική καθυστέρηση, πράγμα 
αναμενόμενο αφού οι καταχωρητές αποθηκεύουν περισσότερα flits και 
άρα μειώνουν το χρόνο αναμονής τους. Αυξάνεται όμως η συνολική 
κατανάλωση ενέργειας αφού τώρα έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και άρα 
καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. 

 
2. Με την εφαρμογή του αλγορίθμου 1, έχουμε σχεδόν ίδια καθυστέρηση 

(μέγιστη απόκλιση 0,58%) με την αρχική κατάσταση, πράγμα 
αναμενόμενο, αλλά πολύ λιγότερη κατανάλωση ενέργειας (28,39% 
μέγιστο κέρδος). Δηλαδή, έχουμε επιτύχει τη μείωση της 
καταναλισκόμενης ενέργειας κρατώντας τις εγγυήσεις καθυστέρησης 
σχεδόν σταθερές. 

 
 
3. Με τη χρήση του αλγορίθμου υψηλών απαιτήσεων για τους 

καταχωρητές, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε τη μικρότερη μέση 
καθυστέρηση από όλες τις άλλες περιπτώσεις, αλλά παράλληλα πολύ 
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. 
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Εφαρμογή: MPEG4 

Μέση καθυστέρηση πακέτου
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Συνολική ενέργεια στο NoC
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Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1 Προτεινόμενος αλγόριθμος 2
 

Σχήμα 68: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για MPEG4 σε 8*8 NoC 
 
 Οι γενικές παρατηρήσεις ισχύουν και σε αυτή την εφαρμογή. Αυτό που είναι 
περισσότερο έντονο αφορά την διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας για τον 
αλγόριθμο υψηλών απαιτήσεων. Η μέγιστη απώλεια στη μέση καθυστέρηση πακέτου 
είναι 10,61% ενώ το μέγιστο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας είναι 18,84%. 
 Ιδιαίτερα, αξίζει να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα του αλγορίθμου που 
προέκυψαν για αρχικό μέγεθος καταχωρητών 9. Έχουμε την ίδια ακριβώς 
καθυστέρηση με την αρχική κατάσταση, η οποία πλησιάζει αρκετά και την ελάχιστη 
τιμή, και παράλληλα η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται στα χαμηλότερα επίπεδα. 
 
2D mesh 12*12 NoC 
 
Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων τα μεγέθη που κρατήσαμε σταθερά είναι: 
 

• Η τοπολογία του δικτύου 
 

• Κάθε πακέτο χωρίζεται σε 5 flits 
 

• Κάθε flit έχει 64 bits 
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• Το μέγεθος των καταχωρητών εξόδου είναι δύο θέσεις. 
 
Εφαρμογή: VOPD και ΜWD 
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Συνολική ενέργεια στο NoC
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Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1 Προτεινόμενος αλγόριθμος 2
 

Σχήμα 69: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για VOPD σε 12*12 
NoC 

  
Και στο 12*12 2D NoC τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Αυτό που έχει 

ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι σε ένα 12*12 NoC έχουμε 144 κόμβους και άρα η 
κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται ακόμα περισσότερο από το μέγεθος των 
καταχωρητων κάθε κόμβου. 

Η μέγιστη απώλεια στη μέση καθυστέρηση πακέτου είναι 0,42% ενώ το 
μέγιστο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας είναι 25,86%. 
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Εφαρμογή: MMS 
 

Μέση καθυστέρηση πακέτου
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Συνολική ενέργεια στο NoC
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Σχήμα 70: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για MMS σε 12*12 NoC 
 
 Και στην εφαρμογή MMS έχουμε τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα και 
συμπεριφορά του δικτύου. Η μέγιστη απώλεια στη μέση καθυστέρηση πακέτου είναι 
2,34% ενώ το μέγιστο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας είναι 23,27%. 
 
3D mesh 4*4*4 NoC 
 
 Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων τα μεγέθη που κρατήσαμε σταθερά 
είναι: 
 

• Η τοπολογία του δικτύου 
 

• Κάθε πακέτο χωρίζεται σε 5 flits 
 

• Κάθε flit έχει 64 bits 
 

• Το μέγεθος των καταχωρητών εξόδου είναι δύο θέσεις. 
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Εφαρμογή: VOPD (Video Object Plane Decoder) 
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Υπάρχων αλγόριθμος Προτεινόμενος αλγόριθμος 1 Προτεινόμενος αλγόριθμος 2
 

Σχήμα 71: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για VOPD σε 4*4*4 
NoC 

 
Η μέγιστη απώλεια στη μέση καθυστέρηση πακέτου είναι 0,60% ενώ το 

μέγιστο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας είναι 22,31%. 
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Εφαρμογή: MPEG4 
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Συνολική ενέργεια στο NoC
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Σχήμα 72: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για MPEG4  σε 4*4*4 
NoC 

 
Η μέγιστη απώλεια στη μέση καθυστέρηση πακέτου είναι 6,55% ενώ το 

μέγιστο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας είναι 19,48%. 
 
 
3D mesh 6*6*4 NoC 
 
 Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων τα μεγέθη που κρατήσαμε σταθερά 
είναι: 
 

• Η τοπολογία του δικτύου 
 

• Κάθε πακέτο χωρίζεται σε 5 flits 
 

• Κάθε flit έχει 64 bits 
 

• Το μέγεθος των καταχωρητών εξόδου είναι δύο θέσεις. 
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Εφαρμογή: VOPD (Video Object Plane Decoder) 
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Σχήμα 73: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για VOPD σε 6*6*4 
NoC 

 
Η μέγιστη απώλεια στη μέση καθυστέρηση πακέτου είναι 0,50% ενώ το 

μέγιστο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας είναι 27,42%. 
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Εφαρμογή: MMS 
 

Μέση καθυστέρηση πακέτου
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Σχήμα 74: Διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης και Συνολικής ενέργειας για MMS  σε 6*6*4 NoC 
 

Η μέγιστη απώλεια στη μέση καθυστέρηση πακέτου είναι 3,72% ενώ το 
μέγιστο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας είναι 23,32%. 
 Παρατηρούμε ότι και στις 3D τοπολογίες έχουμε την ίδια συμπεριφορά. Ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος εμφανίζει πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ 
το αντίτιμο στην καθυστέρηση δικτύου είναι πολύ χαμηλό. 
 Στα σχήματα 75-79 παρουσιάζουμε μια διαφορετική σύγκριση όλων των 
προηγούμενων αποτελεσμάτων. Στόχος μας είναι η σύγκριση των 2D και 3D 
αρχιτεκτονικών για την ίδια εφαρμογή μαζί και με τον προτεινόμενο αλγόριθμο. Η 
σύγκριση γίνεται ανά εφαρμογή. 
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Εφαρμογή: VOPD (Video Object Plane Decoder) 
 
 Αρχικά συγκρίνουμε τις 2D και 3D αρχιτεκτονικές των 64 κόμβων. Στο 
σχήμα 75 φαίνεται η διαφορά απόδοσης. 
 

Μέση καθυστέρηση x Κατανάλωση ενέργειας
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2D 64 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 2D 64 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος

3D 64 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 3D 64 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος

 
Σχήμα 75: Συγκριτικό διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης x Κατανάλωσης ενέργειας για 

τοπολογίες 64 κόμβων για την εφαρμογή VOPD 
 
 Είναι φανερό ότι επιθυμούμε να βρισκόμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην 
αρχή των αξόνων, καθώς εκεί θα έχουμε χαμηλή μέση καθυστέρηση πακέτου και 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μερικές πολύ σημαντικές παρατηρήσεις για την 
συγκεκριμένη εφαρμογή είναι:  
 

1. Η 3D αρχιτεκτονική 64 κόμβων βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων, 
οπότε η επιλογή της υπερτερεί σε σχέση με την 2D αρχιτεκτονική. 

 
2. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι καλύτερος σε σχέση με τον υπάρχον για 

κάθε είδος αρχιτεκτονικής 
 

3. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος για την 3D αρχιτεκτονική παρουσιάζει την πιο 
επιθυμητή συμπεριφορά προσφέροντας παράλληλα μικρή μέση καθυστέρηση 
πακέτου και μικρή κατανάλωση ενέργειας. 

 
Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, επιβεβαιώνονται τα στοιχεία για 

καλύτερη απόδοση των 3D αρχιτεκτονικών. 
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Στη συνέχεια συγκρίνουμε τις 2D και 3D αρχιτεκτονικές των 144 κόμβων. 
Στο σχήμα 76 φαίνεται η διαφορά απόδοσης. 

 

Μέση καθυστέρηση x Κατανάλωση ενέργειας
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2D 144 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 2D 144 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος
3D 144 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 3D 144 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος

 
Σχήμα 76: Συγκριτικό διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης x Κατανάλωσης ενέργειας για 

τοπολογίες 144 κόμβων για την εφαρμογή VOPD 
 

Είναι φανερό και σε αυτή την περίπτωση, ότι η 3D αρχιτεκτονική 144 κόμβων 
βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων για την συγκεκριμένη εφαρμογή από την 
αντίστοιχη 2D. Επίσης, ο προτεινόμενος αλγόριθμος για 3D αρχιτεκτονική 
παρουσιάζει την πιο επιθυμητή συμπεριφορά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχήμα 77, το οποίο δείχνει και την 
σύγκριση των δύο διαφορετικών τοπολογιών. Της τοπολογίας των 64 κόμβων 2D και 
3D και της τοπολογίας των 144 κόμβων ομοίως με 2D και 3D. 
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Μέση καθυστέρηση x Κατανάλωση ενέργειας
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2D 64 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 2D 64 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος
3D 64 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 3D 64 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος
2D 144 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 2D 144 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος
3D 144 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 3D 144 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος

 
Σχήμα 77: Συγκριτικό διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης x Κατανάλωσης ενέργειας για 

τοπολογίες 64 και 144 κόμβων για την εφαρμογή VOPD 
 

Μερικές πολύ σημαντικές παρατηρήσεις για την συγκεκριμένη εφαρμογή 
είναι: 
 

1. Οι τοπολογίες των 144 κόμβων παρουσιάζουν μικρότερη μέση καθυστέρηση 
πακέτου αλλά παράλληλα μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτό είναι 
λογικό καθώς, όταν έχουμε 144 κόμβους έχουμε μεγαλύτερη ευκολία στο 
σχεδιασμό της τοποθέτησης των δομικών μονάδων μέσα στην ψηφίδα με 
αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε μεγαλύτερη γειτνίαση και άρα μείωση της 
καθυστέρησης. Όμως χρησιμοποιώντας 144 δρομολογητές, έχουμε και πολύ 
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας απ’ ότι να χρησιμοποιούσαμε 64. 

 
2. Η επιλογή του κατάλληλου σημείου λειτουργίας αφορά τις προδιαγραφές της 

εφαρμογής. Συμπερασματικά πάντως, η επιλογή 3D αρχιτεκτονικής ανά 
τοπολογία και η χρησιμοποίηση του προτεινόμενου αλγορίθμου προσφέρει 
καλύτερα αποτελέσματα στη σχέση μέση καθυστέρηση πακέτου-συνολική 
ενέργεια στο NoC. 
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Εφαρμογή: MPEG4 
 

Μέση καθυστέρηση x Κατανάλωση ενέργειας
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3D 64 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 3D 64 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος

 
Σχήμα 78: Συγκριτικό διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης x Κατανάλωσης ενέργειας για 

τοπολογίες 64 κόμβων για την εφαρμογή MPEG4 
 
 Από το σχήμα 77, παρατηρούμε ότι στην εφαρμογή MPEG4, η 3D 
αρχιτεκτονική παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα από την αντίστοιχη 2D. 
Βλέπουμε ότι οι καμπύλες της 3D αρχιτεκτονικής βρίσκονται πιο κοντά στην αρχ’η 
των αξόνων. 

Επίσης, ο προτεινόμενος αλγόριθμος για 2D και 3D αρχιτεκτονικές 
παρουσιάζει την πιο επιθυμητή συμπεριφορά 
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Εφαρμογή: MMS 
 

Μέση καθυστέρηση x Κατανάλωση ενέργειας
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3D 144 κόμβοι υπάρχων αλγόριθμος 3D 144 κόμβοι προτεινόμενος αλγόριθμος

 
Σχήμα 79: Συγκριτικό διαγράμματα Μέσης καθυστέρησης x Κατανάλωσης ενέργειας για 

τοπολογίες 144 κόμβων για την εφαρμογή MMS 
 
 
 Στην εφαρμογή MMS βλέπουμε ότι η 3D αρχιτεκτονική βρίσκεται πιο κοντά 
στην αρχή των αξόνων παρουσιάζοντας μια πιο επιθυμητή συμπεριφορά. 
Παράλληλα, ο προτεινόμενος αλγόριθμος της 3D αρχιτεκτονικής έχει και αυτή τη 
φορά καλύτερα αποτελέσματα. Επομένως η αναζήτηση του σημείου λειτουργίας 
πρέπει να γίνει με βάση τη γραμμή του προτεινόμενου αλγόριθμου της 3D 
αρχιτεκτονικής. 
 

4.4 Σύνοψη 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε τη ροή σχεδιασμού της διπλωματικής 
εργασίας. Με βάση το σχεδιασμμό αυτό προχωρήσαμε στην παρουσίαση του 
προσομοιωτή WormSim, των καινούριων αλγορίθμων που κατασκευάστηκαν καθω΄ς 
και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Στον πίνακα 4 φαίνονται συγκεντρωτικά τα μεγαλύτερα κέρδη που επιτύχαμε 
με τη χρήση των προτεραιοτήτων στις διάφορες κλάσεις ποιότητας υπηρεσιών. Στην 
πρώτη στήλη αναφέρεται στο κέρδος μεταξύ 3D και 2D NoC αρχιτεκτονικής για τους 
υπάρχοντες αλγόριθμους. Στη δεύτερη και στην τρίτη στήλη, αναφέρονται τα κέρδη 
των 2D και 3D προτεινόμενων αλγορίθμων σε σχέση με τους  ήδη υπάρχοντες 2D και 
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3D αλγορίθμους αντίστοιχα. Η εφαρμογή στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι 
μετρήσεις είναι η VOPD 

 
 

 Κέρδος 3D έναντι 2D 
αρχιτεκτονικής 12*12 NoC 6*6*4 NoC 

VOP memory κόμβος 1 44,35% 8,41% 0,00% 

VOP memory κόμβος 2 42,33% 8,33% 0,00% 

VOP reconstruct κόμβος 1 0,16% 9,81% 10,42% 

VOP reconstruct κόμβος 2 21,57% 10,01% 3,90% 

VOP reconstruct κόμβος 3 2,96% 8,35% 7,90% 

VOP reconstruct κόμβος 4 -3,89% 8,40% 7,93% 
Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων στην ανάθεση προτεραιοτήτων και 

στον χωρισμό σε κλάσεις υπηρεσιών 
 

Στους πίνακες 5 και 6 φαίνονται συγκεντρωτικά τα μεγαλύτερα κέρδη που 
επιτύχαμε με τη χρήση του αλγορίθμου καθορισμού ελάχιστων θέσεων στους 
καταχωρητές. Στις στήλες της ενέργειας αναφέρονται τα κέρδη των 2D και 3D 
προτεινόμενων αλγορίθμων σε σχέση με τους  ήδη υπάρχοντες 2D και 3D 
αλγορίθμους αντίστοιχα. Στις στήλες της καθυστέρηση, αναφέρεται η ζημία που 
έχουμε για να πετύχουμε το αντίστοιχο κέρδος στην ενέργεια. 

 
 

 64 κόμβοι 

 8*8 NoC καθυστέρηση 
(ζημία) 

8*8 NoC ενέργεια 
(κέρδος) 

4*4*4 NoC καθυστέρηση 
(ζημία) 

4*4*4 ενέργεια 
(κέρδος) 

VOPD 0,20% 28,39% 0,32% 22,31% 
MPEG4 6,77% 18,84% 4,46% 19,48% 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων του αλγορίθμου ελάχιστων θέσεων για 
NoC 64 κόμβων 

 
 
 

 144 κόμβοι 

 12*12 NoC καθυστέρηση 
(ζημία) 

12*12 NoC ενέργεια 
(κέρδος) 

6*6*4 NoC καθυστέρηση 
(ζημία) 

6*6*4 NoC ενέργεια 
(κέρδος) 

VOPD 0,04% 25,86% 0,05% 27,42% 
MMS 0,25% 23,27% 2,77% 23,32% 

Πίνακας 6: : Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων του αλγορίθμου ελάχιστων θέσεων 
για NoC 144 κόμβων 
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Κεφάλαιο 5 

Σύνοψη και Προοπτικές 
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5.1 Εισαγωγή 
 

Η πολυπλοκότητα των SoC αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, φέρνοντας 
στην επιφάνεια σοβαρά θέματα επαλήθευσης και αλλαγών που απαιτούνται από τη 
γρήγορη εξέλιξη των προτύπων μέσα στην περιοχή των ενσωματωμένων 
συστημάτων. Ο σωστός προγραμματισμός αυτών των SoCs έχει γίνει η πρώτη βασική 
πρόκληση για να αντιμετωπιστούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν 
από την ανάπτυξη και την ευρεία χρήση των ενσωματωμένων συστημάτων. Η λύση 
βρέθηκε στη χρήση των MP-SoC. Η δεύτερη βασική πρόκληση για τις πλατφόρμες 
MP-SοC είναι να επιτευχθεί η εξελιξιμότητά τους, έτσι ώστε οι διαφορετικές γενεές 
προϊόντων να μπορούν βασιστούν σε προηγούμενες αρχιτεκτονικές [MAR, 2007].  

Η εξελιξιμότητα από τη μία απαιτεί, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η 
επικοινωνία να είναι κατανεμημένα και από την άλλη, ο προγραμματισμός τους 
απαιτεί να είναι επαναδιαμορφώσιμα.. Εκτιμώντας ότι η επαναχρησιμοποίηση  των IP 
δομικών μονάδων έχει επιφέρει τη διανομή της επεξεργασίας και της αποθήκευσης, η 
διανομή των πόρων επικοινωνίας είναι ένα ανοιχτό ακόμη θέμα [MAR, 2007]. Οι 
διανεμημένοι, εξελικτικοί πόροι επικοινωνίας ομαδοποιούνται κάτω από το NoC.  
 Τα NoC γίνονται όλο και πιο δημοφιλή επειδή βοηθούν στην επίλυση 
προβλημάτων και στο επίπεδο κυκλώματος και στο επίπεδο αρχιτεκτονικής. Ένα 
δίκτυο NoC μπορεί να κατασκευαστεί σχεδιάζοντας προσεκτικά τις μονάδες που το 
αποτελούν. Η επικοινωνία βάσει πακέτων βοηθά στο να δομηθεί σωστότερα η 
επικοινωνία μιας εφαρμογής. 
 Η εξέλιξη των NoC αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα 
ενσωματωμένα συστήματα καθώς και γενικά τις αρχιτεκτονικές πυριτίου. Το όλο και 
αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας πάνω στην εξέλιξη, 
προτυποποίηση και βέλτιστο σχεδιασμό των NoC έχουν ως αποτέλεσμα την 
παρουσίαση τεχνικών και μεθόδων που σκοπό έχουν την βελτιστοποιημένη 
λειτουργία του. 
 

5.2 Σύνοψη 
 
 Σε μερικές εφαρμογές των δικτύων διασύνδεσης, είναι χρήσιμο να 
διαχωριστεί η κυκλοφορία του δικτύου σε έναν αριθμό κλάσεων ώστε η δέσμευση 
των πόρων στα πακέτα να γίνεται πιο αποδοτικά. Διαφορετικές κλάσεις πακέτων 
είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις - μερικές κλάσεις θα είναι 
ευαίσθητες στην χρονική καθυστέρηση, ενώ άλλες όχι. Κάποιες άλλες μπορεί να 
ανεχτούν τη χρονική καθυστέρηση αλλά δε συμβαίνει το ίδιο και για τη διακύμανσή 
της. Άλλες πάλι, μπορούν να ανεχτούν την απόρριψη πακέτων, ενώ άλλες όχι. 
Επίσης, διαφορετικές κλάσεις πακέτων μπορεί να έχουν και διαφορετικά επίπεδα 
σημαντικότητας. 
 Η δέσμευση των πόρων βάσει κλάσεων, μας επιτρέπει να θέσουμε 
προτεραιότητες στις προσφερόμενες από το δίκτυο υπηρεσίες ώστε οι πιο σημαντικές 
κλάσεις να έχουν στη διάθεσή τους ένα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και να 
ιεραρχηθούν, ώστε η δέσμευση των πόρων να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
απαιτήσεις κάθε κλάσης πακέτων. 
 Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι κλάσεις κυκλοφορίας εμπίπτουν σε 
δύο ευρείες κατηγορίες : (α) εγγυημένων υπηρεσιών (guarranteed services) και (β) 
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βέλτιστης προσπάθειας (best effort). Οι κλάσεις εγγυημένων υπηρεσιών, παρέχουν 
εγγύηση για ένα ορισμένο επίπεδο απόδοσης εφόσον συμμορφώνεται η κυκλοφορία 
που εγχέουν με ένα σύνολο περιορισμών. Αντίθετα, το δίκτυο δεν δίνει καμία 
εγγύηση για τα πακέτα βέλτιστης προσπάθειας. Ανάλογα με το δίκτυο, αυτά τα 
πακέτα μπορούν να παρουσιάσουν απρόβλεπτη καθυστέρηση ή ακόμα και να 
απορριφθούν . Το δίκτυο θα καταβάλει απλά την καλύτερη δυνατή προσπάθειά του 
να παραδώσει το πακέτο στον προορισμό του. 
 Αυτό το οποίο προσθέσαμε στον προσομοιωτή και μετρήσαμε βασισμένοι σε 
πραγματικές εφαρμογές, αφορά την παροχή ποιότητας υπηρεσιών. Πιο 
συγκεντρωτικά, προσθέσαμε: 
 

• Τέσσερα είδη προτεραιοτήτων. 
 

• Με βάση τις προτεραιότητες, ορίσαμε κλάσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών. 
 

• Προσαρμογή του μοντέλου ενέργειας στην χρήση προτεραιοτήτων. 
 

• Head Of Line (HOL) τεχνική διαχείρισης στους καταχωρητές. 
προσαρμοσμένο στον αλγόριθμο δρομολόγησης wormhole switching. 

 
• Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων από το δίκτυο. 

 
• Δυναμική αλλαγή, από το δίκτυο, του αλγορίθμου διαχείρισης των πακέτων 

στους καταχωρητές για να αποφεύγονται αδιέξοδα και αποκλεισμοί. 
 

• Στατιστική και χρονική παρακολούθηση κάθε κόμβου του NoC. 
 

• Καταγραφή των ελάχιστων απαιτούμενων θέσεων στους καταχωρητές με 
στόχο τη μείωση της συνολικής ενέργειας στο NoC. 

 
• Ορισμό του μεγέθους κάθε καταχωρητή ξεχωριστά. 

 
Οι καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην παρούσα διπλωματική αφορούν τις 

3D NoC αρχιτεκτονικές και ειδικότερα, η παροχή ποιότητας υπηρεσιών σε 3D 
τοπολογίες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της 3D τεχνολογίας. 
Πιο συγκεκριμένα, οι καινοτομίες μας εξειδικεύονται στα εξής στοιχεία: 
 

• Χρήση προτεραιοτήτων σε 3D αρχιτεκτονικές και διαχείρισή τους από 3D 
δρομολογητές. 

 
• Ορισμό κλάσεων παροχής ποιότητας υπηρεσιών για εφαρμογές ειδικά 

σχεδιασμένες για 3D NoC. 
 

• Head Of Line (HOL) τεχνική διαχείρισης στους καταχωρητές. 3D 
δρομολογητών που χρησιμοποιούν αλγόριθμο δρομολόγησης wormhole 
switching. 

 
• Δυναμική παρακολούθηση κίνησης 3D NoC. 
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• Δοκιμή, σχολιασμός και παρουσίαση των πειραματικών μετρήσεων των 
τεχνικών παροχής υπηρεσιών πάνω σε πραγματικές εφαρμογές 3D 
αρχιτεκτονικής 

 

5.3 Προοπτικές 
 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε μερικές προτάσεις που αφορούν το 
σχεδιασμό των μελλοντικών NoC. Αφορούν τους τομείς: 

 
• Δρομολόγηση-Τύπος κίνησης 

 
• Αρχιτεκτονική 

 
• Παροχή ποιότητας υπηρεσιών 

 

5.3.1 Προοπτικές στην δρομολόγηση-τύπο κίνησης 
 
 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε κάποιες προοπτικές που αφορούν τον 
τομέα της δρομολόγησης στα NoC 
 

5.3.1.1 Εκρηκτικότητα (burstiness) και Κανονικοποιημένες ροές 
κυκλοφορίας ( σ, ρ ) 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εγγυήσεις υπηρεσιών, εκτός από τυχόν αίτημα 

ικανοποίησης κάποιου ρυθμού απόδοσης, μπορούν να περιλαμβάνουν περιορισμούς 
όσον αφορά τη χρονική καθυστέρηση και τη διακύμανση χρονικής καθυστέρησης. 
Για να εφαρμοστούν αυτές οι εγγυήσεις, η “εκρηκτικότητα” των ροών πρέπει να 
ληφθεί υπόψη. Εννοιολογικά, μια ροή δίχως “εκρήξεις” στέλνει τα δεδομένα της με 
ένα τακτικό (regular) τρόπο. Μια τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται στο σχήμα 80 
(περίπτωση α), στέλνοντας πακέτα με ρυθμό δύο πακέτα ανά κύκλο. Αντίθετα, μια 
ροή με “εκρήξεις” τείνει να στείλει τα δεδομένα της σε μεγαλύτερες μάζες παρά 
ομαλά με την πάροδο του χρόνου. Παραδείγματος χάριν, στο σχήμα 80 (περίπτωση β) 
παρουσιάζεται μια ροή με “εκρήξεις” με ρυθμό έκχυσης πακέτων ένα πακέτο ανά 
τρεις κύκλους. 
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Σχήμα 80: Παράδειγμα εκρηκτικότητας 

 
Το αποτέλεσμα αυτών των δύο ροών που μοιράζονται ένα πακέτο ανά κύκλο 

σε ένα κανάλι παρουσιάζεται στο σχήμα 80 (περίπτωση γ). Η διακύμανση της 
καθυστέρησης της ροής δίχως “εκρήξεις” έχει αυξηθεί από 1 έως 2 κύκλους εξαιτίας 
της αλληλεπίδρασης της με τη ροή με “εκρήξεις” ροή. Επίσης, η ροή με “εκρήξεις” 
υπέστη καθυστέρηση μέχρι 4 κύκλους διαβαίνοντας το κανάλι. Μπορεί εύκολα να 
επιβεβαιωθεί ότι η μείωση της “εκρηκτικότητας” της δεύτερης ροής θα μείωνε και 
την καθυστέρηση και τη διακύμανση της χρονικής καθυστέρησης της πρώτης ροής. 
Αυτό το απλό παράδειγμα δείχνει ότι η καθυστέρηση και η διακύμανση της 
καθυστέρησης μπορούν να επηρεαστούν πολύ από τις ροές οι οποίες διαμοιράζονται 
τους πόρους. Για να υπολογίσουμε αυτές τις επιρροές, εισάγουμε αρχικά μια τεχνική 
για να χαρακτηρίσουμε τις ροές με “εκρήξεις”.  

Ένας κοινός και ισχυρός τρόπος να μοντελοποιηθούν οι ροές κατά την παροχή 
εγγυήσεων QoS είναι βάσει δύο παραμέτρων : (α) σ και (β) ρ. Η παράμετρος ρ 
αντιπροσωπεύει απλά το μέσο ρυθμό της ροής, ενώ ο όρος σ εκφράζει την 
“εκρηκτικότητα”. Για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μήκους Τ, ο αριθμός των 
δυαδικών ψηφίων που εγχέονται σε μια (σ, ρ) ρυθμισμένη ροή είναι λιγότερο ή ίσο με 
σ + ρT. Δηλαδή ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων μπορεί μόνο να υπερβεί το μέσο 
αριθμό ρT κατά τη μέγιστη “εκρηκτικότητα” σ. Έχουμε δει ήδη μια (σ, ρ) περιγραφή 
ροής προηγουμένως: τα πακέτα της κλάσης Α παραδίδονται κάτω από 1 μs εφ' όσον η 
Α εγχέει λιγότερο από 1 Kbits κατά τη διάρκεια περιόδου 100 ns. Το ποσοστό αυτής 
της ροής είναι ρ = 1 Kbits / 100 ns = 10 Gbps και το σ είναι το πολύ 1 Kbits. 

 Όχι μόνο είναι χρήσιμο να εκφραστεί η φύση μιας ροής με βάση τις σ και ρ, 
αλλά είναι επίσης δυνατό να ελεγχθούν αυτές οι παράμετροι οποιασδήποτε άλλης 
ροής. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το (σ. ρ) ρυθμιστή. Ο 
ρυθμιστής αποτελείται από μια ουρά αναμονής εισόδου που αποθηκεύει την 
ανεξέλεγκτη ροή εισόδου λειτουργώντας σαν μορφοποιητής κίνησης. Αυτή η ουρά 
αναμονής εξυπηρετείται μόνο όταν τα κουπόνια είναι διαθέσιμα στη σειρά 
κουπονιών. Για κάθε λέξη που εξυπηρετείται από τη ουρά εισαγωγής, ένα κουπόνι 
αφαιρείται από τη ουρά κουπονιών. Για να ελεγχθεί ο ρυθμός ρ της ροής εξόδου, τα 
κουπόνια παρεμβάλλονται στη ουρά αναμονής με ρυθμό ρ. Κατόπιν το ποσοστό 



 

 129

“εκρηκτικότητας” στη ροή εξόδου τίθεται από το βάθος της ουράς κουπονιών σ. 
Ελέγχοντας τις ροές με τον (σ, ρ) ρυθμιστή μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπο των 
“εκρηκτικών” ροών σε άλλες ροές στο δίκτυο. 
 

5.3.1.2 Στοχαστική επικοινωνία σε NoC 
 

Καθώς κινούμαστε βαθύτερα στην περιοχή DSM, μια από τις αναπόφευκτες 
συνέπειες είναι το αυξανόμενο ποσοστό αποτυχίας στο σχεδιασμό. Επομένως, είναι 
επιθυμητό να εισαχθεί κάποια αρχιτεκτονική με ανοχή στα σφάλματα στο επίπεδο-
συστήματος, ώστε να χαλαρώσει η απαίτηση ακρίβειας 100% για τα κυκλώματα 
VLSI, και να μειωθούν οι δαπάνες σχεδιασμού και επαλήθευσης. 

Μια επικοινωνία ανεκτική σε σφάλματα σε ένα δίκτυο μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω ενός πιθανολογικού broadcast σχεδίου αποκαλούμενου εντός-της-ψηφίδας 
στοχαστική επικοινωνία. Σε αυτήν την προσέγγιση, οι κόμβοι του δικτύου 
αποτελούνται από ένα πυρήνα IP που κάνει τους υπολογισμούς, και έναν στοχαστικό 
δρομολογητή, όπως φαίνεται στο σχήμα 81. Οι δρομολογητές αποτελούνται από τους 
καταχωρητές εισόδου-εξόδου, το CRC, και τις γεννήτριες παραγωγής τυχαίων 
αριθμών. 
 

 
Σχήμα 81: Πολυδιανομή (multicast) σε NoC 

 
Υποθέστε ότι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη στοχαστική συμπεριφορά των 

δρομολογητών για να διαβιβάσουμε τα μηνύματα από τον κόμβο 1 στον κόμβο 12. Σε 
μια τέτοια αρχιτεκτονική, η διάδοση πληροφοριών πραγματοποιείται σε πολλαπλές 
διαδρομές, έτσι μερικοί κόμβοι μέσα σε μια μεγαλύτερη περιοχή θα είναι ενήμεροι 
για το πρόσφατα διαβιβαζόμενο μήνυμα. Μόλις ληφθεί ένα νέο μήνυμα, ο πρώτος 
έλεγχος δρομολογητών είναι εάν το μήνυμα έχει αλλοιωθεί ή όχι, αυτός ο έλεγχος 
γίνεται χρησιμοποιώντας το CRC υλικό διαθέσιμο σε κάθε κόμβο στο δίκτυο. Σε 
περίπτωση λάθους, το πακέτο απορρίπτεται ακίνδυνα επειδή το ίδιο μήνυμα 
στέλνεται πολλές φορές σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε κάθε περίπτωση. 
Διαφορετικά, το μήνυμα “γράφεται” στους καταχωρητές εισόδου-εξόδου. Όλες οι 
θύρες εξόδου διαβάζουν ένα μήνυμα από τον αντίστοιχο καταχωρητή και το 
διαβιβάζουν στους προς τα κάτω δρομολογητές τους με την πιθανότητα p > 0. Με 
αυτό το τρόπο, τα μηνύματα απλά διαχέονται μέσω του δικτύου, παρόμοια με την 
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εξάπλωση μιας επιδημίας σε έναν μεγάλο πληθυσμό. Όταν ένα μήνυμα φθάνει στον 
προορισμό του, διαβιβάζεται στο τοπικό IP. 

Προκειμένου να αποφευχθεί να γεμίσει το δίκτυο με πακέτα “εν πτήσει”, μια 
σταθερά (Time-To-Live) ορίζεται σε κάθε μήνυμα μόλις αυό δημιουργηθεί. Η τιμή 
TTL σε κάθε βήμα μειώνεται και όταν το TTL γίνεται ίσο με 0, το μήνυμα αγνοείται 
και αφαιρείται από το δίκτυο. Η πιθανότητα p και το TTL χρησιμοποιούνται επίσης 
για να ρυθμίσουν το αντάλλαγμα μεταξύ της απόδοσης και της κατανάλωσης 
ενέργειας. 
 

5.3.2 Προοπτικές στην αρχιτεκτονική 
 
 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε κάποιες προοπτικές που αφορούν τον 
τομέα της τοπολογίας στα NoC 
 

5.3.2.1 Εξερεύνηση ετερογενών NoC αρχιτεκτονικών 
 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι ομοιογενείς - κανονικές (regular) 
NoC αρχιτεκτονικές μπορεί να μειονεκτούν όσον αφορά τη σπατάλη επιφάνειας στο 
ολοκληρωμένο, όταν τα IPs της εφαρμογής ποικίλουν σε μέγεθος μεταξύ τους. Για να 
λυθεί αυτό το πρόβλημα, οι ετερογενείς αρχιτεκτονικές NoC επιτρέπουν την 
ενσωμάτωση μη-κανονικών περιοχών στις ομοιόμορφες NoC αρχιτεκτονικές. 
 

 
Σχήμα 82: Παράδειγμα ετερογενούς αρχιτεκτονικής 

 
 

Η υλοποίηση ετερογενών αρχιτεκτονικών αποτελεί ένα πεδίο έρευνας υπό 
μελέτη με πολλά ερωτήματα που περιμένουν να απαντηθούν. Για παράδειγμα, για μια 
μη-κανονική περιοχή που αποτελείται από 3x3 θέσεις κόμβων (tiles), ένα ερώτημα 
είναι με πόσους δρομολογητές θα έπρεπε να συνδεθεί; Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο 
ένας δρομολογητής στο κέντρο της περιοχής, ή ένας δρομολογητής στα όρια με τους 
γειτονικούς κόμβους ή ένας δρομολογητής για κάθε IP της ομοιόμορφης περιοχής του 
NoC; 
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Σχήμα 83: Προτοποθέτηση δομικών μονάδων για καλύτερα αποτελέσματα 

 
 
Ακόμη πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μερικές φορές, είναι προτιμητέο να 

προτοποθετούνται μερικά IPs σε συγκεκριμένες θέσεις στο τσιπ. Για παράδειγμα, 
ένας σχεδιαστής μπορεί να προτιμά να προτοποθετήσει εισόδου/εξόδου IPs στην 
περιφέρεια της περιοχής του NoC. 
 

5.3.2.2 Εξερεύνηση τεχνικών χαρτογράφησης (mapping) 
 
 Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και εξετάσαμε και προηγουμένως, η 
χαρτογράφηση (mapping) παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επίδοση του NoC. Αν 
μια εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλεύεται πλήρως 
μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική τότε η απόδοσή της βελτιώνεται κατακόρυφα. Η 
συγκεκριμένη εφαρμογή όμως δεν θα έχει την ίδια απόδοση σε μια άλλη 
αρχιτεκτονική και υπάρχει και πιθανότητα να μην τρέξει ολοκληρωμένα. Από το 
πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι είμαστε στενά συνδεδεμένοι με το υλικό. 
 Ένας τρόπος να «κρύψουμε» αυτή τη στενή σχέση, είναι η δημιουργία 
γενικών δυναμικών αλγορίθμων χαρτογράφησης. Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να 
συνδυάζουν κάθε εφαρμογή που τους δίνεται με κάθε αρχιτεκτονική και το 
αποτέλεσμά τους να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η παρέμβαση του σχεδιαστή 
θα γίνεται μόνο σε υψηλό επίπεδο όπου θα ορίζει τις παραμέτρους της εφαρμογής και 
του υλικού. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η χαρτογράφηση θα του είναι 
«κρυφός». 
 Ένας τέτοιος αλγόριθμος θα μας δώσει μεγάλη ελευθερία στο χαμηλό επίπεδο 
σχεδίασης αρχιτεκτονικών, αφού δεν θα έχουμε περιορισμούς από την εφαρμογή. 
 

5.3.3 Προοπτικές στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών 
 
 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε κάποιες προοπτικές που αφορούν τον 
τομέα της παροχής ποιότητας υπηρεσιών στα NoC 
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5.3.3.1 Κλάση ποιότητας υπηρεσιών SuperGT  
 

Η κλάση ποιότητας υπηρεσιών SuperGT QoS και SuperGT NoC ανοίγουν ένα 
μεγάλο πεδίο έρευνας και παρέχουν  ελκυστικά οφέλη, που την κάνουν πολύ 
ενδιαφέρουσα για μελλοντική έρευνα [MAR, 2007]. Ένα από τα θέματα που πρέπει 
να εξεταστούν πρώτα, είναι η απόδοση και το κόστος για τις συνδέσεις SuperGT από 
την άποψη του μέγιστου μεγέθους πακέτων. Αναμένουμε ότι τα πακέτα που 
αποτελούνται από μόνο ένα flit, είναι η βέλτιστη επιλογή για τις συνδέσεις SuperGT, 
αλλά πρέπει να κοστολογηθούν τα αποτελέσματα του μεγέθους του πακέτου (στις 
συνδέσεις SuperGT) στη κίνηση χαμηλής-προτεραιότητας  

Από την άποψη του κόστους περιοχής, η χρησιμοποίηση πακέτων με ένα flit 
για SuperGT συνδέσεις, έχει πολλά πλεονεκτήματα: οι θύρες της Διασύνδεσης 
Δικτύου δεν πρέπει να αλλάξουν, οι καταχωρητές στους δρομολογητές μπορούν να 
παραμείνουν πολύ μικροί και ο πίνακας πακεταρίσματος στη  Διασύνδεση Δικτύου 
SuperGT μειώνεται στο ένα τρίτο. Από την άποψη του εύρους ζώνης, τα γενικά έξοδα 
πρωτοκόλλου NoC λόγω των μικρών μεγεθών των πακέτων, μπορούν να συγκριθούν 
με τον αχρησιμοποίητο χώρο ωφέλιμων φορτίων που γεμίζουν με «φυσαλίδες» 
(προκαλούμενο από το σταθερό περιορισμό μεγέθους πακέτων για τις συνδέσεις 
SuperGT). Από την άποψη της καθυστέρησης, η απώλεια λόγω των γενικών εξόδων 
πρωτοκόλλου NoC πρόκειται να συγκριθεί με τα κέρδη που παρέχονται από τη χρήση 
πακέτων μεγέθους ενός flit για τις συνδέσεις SuperGT.. 

5.3.3.2 Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων ανεξαρτήτως εφαρμογής 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
  

Οι δυναμικοί αλγόριθμοι ανάθεσης προτεραιοτήτων που κατασκευάσαμε στην 
παρούσα διπλωματική ήταν σχεδιασμένοι ειδικά για την κάθε εφαρμογή. Γνωρίζαμε 
από πριν το πώς συμπεριφέρονται, οπότε και ο σχεδιασμός της δυναμικής 
συμπεριφοράς του NoC ήταν τέτοια που να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα στην εκάστοτε εφαρμογή. 

Αν επεκτείνουμε αυτό το μοντέλο, στόχος μας θα είναι η δυναμική ανάθεση 
προτεραιοτήτων ανεξαρτήτως εφαρμογής κατά τη φάση εκτέλεσης. Το NoC θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τη διαφορετική συμπεριφορά πολλών 
ανεξάρτητων τύπων κίνησης οι οποίες κινούνται ταυτόχρονα και ανάλογα θα πρέπει 
να ρυθμίζει την κίνηση. Ο χρόνος αντίδρασής του θα πρέπει να είναι μικρός. ειδικά 
σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, το NoC θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την αλλαγή 
και να αναθέτει τις προτεραιότητες όσο πιο γρήγορα γίνεται  

Η ενέργεια που θα καταναλώνει το NoC για την απόφαση αυτή, θα πρέπει 
επίσης να κυμαίνεται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. Δεν θα έχουμε κανένα κέρδος, αν η 
αλλαγή αυτή απαιτεί πολύ υψηλή κατανάλωση. 

Χρησιμοποιώντας το 3D NoC μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα. Κάθε επίπεδο θα είναι υπεύθυνο για κάθε εφαρμογή οπότε και η 
δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων θα γίνεται ανεξάρτητα. Τα πακέτα που θα 
χρειάζονται για την επικοινωνία των εφαρμογών θα είναι τα μοναδικά που θα 
κινούνται και κατά την 3η διάσταση. Αυτά τα πακέτα θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
γρήγορα και να υπάρχει μια γενική πολιτική από όλα τα επίπεδα στο χειρισμό τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 Ο κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού C++ για την διαχείριση των flit με 
προτεραιότητες στους καταχωρητές παρουσιάζεται παρκάτω. Εκτός από τη χρήση 
του στον αλγόριθμο HOL σε Wormhole-Switching, εκτελεί και τις απαραίτητες 
διαδικασίες για τον αλγόριθμο Δυναμική ανάθεση προτεραιοτήτων με κυκλική 
εναλλαγή και προώθηση πακέτων εντός του δικτύου 
 
 
 
bool Buffer::add(pFlit flit) { 
flit->peek_flag=0; 
 
    if (is_full())  
    { 
        cerr << WARN_BUFFER_OVERFLOW; 
        return true; 
    } 
    else  
    { 
 if (flit->flit_now==0 )  //&& this-
>get_capacity()==INT_MAX  
 { 
  fifo.push_back(flit); 
  last_add_time = net_clock.get_clock(); 
         return false; 
 } 
    } 
  
 list<class Flit *>::iterator help_prio, it, it2; 
 pFlit help, it_1, it_2; 
if (param.flag_dy_prio_change==0 or flit->flit_importance==1) 
{  
 if (this->get_capacity()!=INT_MAX)  
 { 
  
  if (fifo.empty()) 
  { 
   fifo.push_back(flit);   //arxiki routina 
   
   last_add_time = net_clock.get_clock(); 
   return false; 
  } 
  switch(flit->flit_priority) { 
  case 4: 
   help_prio=fifo.begin(); 
   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    if (help->peek_flag==0 && help-
>flit_priority>4 && help->is_header()) 
    {  
     fifo.insert(help_prio, flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
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    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->peek_flag==0 && it_1-
>flit_priority>4 && it_1->is_header()) 
     {   
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
    } 
 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 
    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  case 3: 
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   help_prio=fifo.begin(); 
   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    if (help->peek_flag==0 && help-
>flit_priority>3 && help->is_header()) 
    {  
     fifo.insert(help_prio, flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->peek_flag==0 && it_1-
>flit_priority>3 && it_1->is_header()) 
     {   
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
    } 
 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 



 

 146

    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  case 2: 
   help_prio=fifo.begin(); 
   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    if (help->peek_flag==0 && help-
>flit_priority>2 && help->is_header()) 
    {  
     fifo.insert(help_prio, flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->peek_flag==0 && it_1-
>flit_priority>2 && it_1->is_header()) 
     {   
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
    } 
 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
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      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 
    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  case 1: 
   help_prio=fifo.begin(); 
   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    if (help->peek_flag==0 && help-
>flit_priority>1 && help->is_header()) 
    {  
     fifo.insert(help_prio, flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->peek_flag==0 && it_1-
>flit_priority>1 && it_1->is_header()) 
     {   
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
    } 
 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
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     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 
    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  default: 
   fifo.push_back(flit);  
   last_add_time = net_clock.get_clock(); 
   return false; 
   } 
 } 
 else 
 { 
  fifo.push_back(flit);  
  last_add_time = net_clock.get_clock(); 
  return false; 
 
 } 
} 
else 
{ 
 if (this->get_capacity()!=INT_MAX)  
 { 
 
  if (fifo.empty()) 
  { 
   fifo.push_back(flit);   //arxiki routina 
   
   last_add_time = net_clock.get_clock(); 
   return false; 
  } 
  switch(flit->flit_priority) { 
  case 4: 
   help_prio=fifo.begin(); 
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   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 
    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  case 3: 
   help_prio=fifo.begin(); 
   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
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    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 
    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  case 2: 
   help_prio=fifo.begin(); 
   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
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     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 
    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  case 1: 
   help_prio=fifo.begin(); 
   help=*help_prio; 
   if (flit->is_header()) 
   { 
    fifo.push_back(flit);  
    last_add_time = net_clock.get_clock(); 
    return false; 
   } 
   else 
   { 
    int flag_thesis=0; 
    for( it = fifo.begin(); it != fifo.end(); 
it++ )  //treximo tis listas 
    { 
     it_1=*it; 
     if (it_1->get_seq_id()==(flit-
>get_seq_id()-1) && it_1->flit_priority==flit->flit_priority) 
     { 
      flag_thesis=1; 
      continue; 
     } 
     if (flag_thesis==1 && it_1-
>get_seq_id()!=flit->get_seq_id() ) 
     { 
      fifo.insert(it, flit); 
      last_add_time = 
net_clock.get_clock(); 
      return false; 
      break; 
     } 
     else 
      flag_thesis=0; 
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    } 
    if (flag_thesis==1) 
    { 
     fifo.push_back(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     flag_thesis=0; 
     return false; 
    } 
    
    else 
    { 
     fifo.push_front(flit); 
     last_add_time = net_clock.get_clock(); 
     return false; 
    } 
   } 
   break; 
  default: 
   fifo.push_back(flit);  
   last_add_time = net_clock.get_clock(); 
   return false; 
   } 
 } 
 else 
 { 
  fifo.push_back(flit);  
  last_add_time = net_clock.get_clock(); 
  return false; 
 
 } 
} 
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