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چکیده
در شبکههای روی تراشه انتقال داده از طریق سیمهای مابین هستههای پردازشی صورت میگیرد .خازنهای جفتشدگی بین این سییمهیای
مجاور و موازی ،شبکههای روی تراشه را مستعد بروز اشکال همشنوایی کرده و قابلیت اطمینان این شبکهها را با چالش جدی مواجه ساختهاسیت.
با کاهش اندازهی فناوری در سالهای اخیر ،احتمال بروز همشنوایی در شبکههای روی تراشه در حال افزایش است .اگرچه روشهیای متتلفیی در
سطوح متتلف تجرید جهت مقابله با اشکال همشنوایی اراﺋه شدهاست ،ولی کدینگ تصحیح و تشتیص خطا و کدینگهای اجتناب از همشنوایی با
داشتن هزینهی کمتر از روشهای مؤثر مقابله با اشکال همشنوایی به شمار میروند؛ همین مسیلله شیبکههیای روی تراشیه را نیازمنید اسیتفاده از
کدینگهای قدرتمندتری میکند که قابلیتهای متفاوتی در افزایش قابلیت اطمینان شبکههای روی تراشه دارند .در این مقاله مهمّترین کیدینگ-
های تصحیح و تشتیص خطا و اجتناب از همشنوایی از دیدگاه قابلیت افزایش قابلیت اطمینان و سربارها را مورد بررسی قرار میدهیم.

واژههای کلیدی
شبکههای روی تراشه ،اشکال همشنوایی ،کدینگهای اجتناب از همشنوایی – کدینگهای تشخیص و تصحیح خطا
کوچکتری به نام فلیت 2تقسیم شوند .فلیت واحیدی از داده اسیت کیه بیا
توجه به پهنای بیتی کانال ارتباطی ،طی یک یا چند سیکل سیاعت از روی
کانال عبور داده میشود ] .[1از جمله مهمترین منابع اشیکالی کیه قابلییت
اطمینان یک فلیت و سیستم بر تراشه مبتنی بر شبکه را بیا چیالش جیدی
مواجه میسازد ،اشیکال همشینوایی 3اسیت ] ،[2زییرا بیا کیاهش انیدازهی
فناوری ،ضتامت سیم نسبت به طول و عرض آن سریعتر کاهش پیدا میی-
کند و این عامل اثر خازن جفتشدگی بین سیمها را افزایش میدهید و بیه
این ترتیب نسبت خازن جفتشدگی به خازن کل افزایش خواهد یافت.

 -1مقدمه
پیشرفت روزافزون فناوریِ ساخت قطعات نیمههادی ،طراحان را قیادر
ساختهاست که بتوانند میلیاردها ترانزیستور را در یک تراشه به عنوان ییک
تراشهی چند هستهای مجتمع کنند .هدف از چنین تراشههیایی بیه دسیت
آوردن قدرت پردازشی باال میباشد .شبکههای روی تراشه 1بیه عنیوان راه-
حلی مقیاسپذیر و کارا جهت ارتباط این هستههای پردازشی اراﺋه شدند.
در انتقال داده مابین این هستههای پردازشی هر پیام به بستههایی بیا
اندازهی مساوی تقسیم میشود و بستهها نییز ممکین اسیت بیه واحیدهای
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مقابله با اشکال همشنوایی در سطوح متتلف تجرید صورت میگییرد.
این روش ها شامل روشهای سطح فیزیکی ، 1ترانزیستور 2و انتقیال ثبیات
هستند .عمدهی روش های دو سطح اول دارای سربار باالیی از نظر کارایی و
مساحت اشغالی میباشند .در سطح انتقال ثبات روش کدینگهای اجتناب
از همشنوایی و کدینگهای تشتیص و تصحیح خطا از جملیه میؤثرین راه-
کارهای مقابله با اشکال همشنوایی هستند ] .[3در روش کدینگ اجتناب از
همشنوایی ،با جلوگیری از ظهور رشته بیتهیای خاصیی ،احتمیال رخیداد
گذارهای متاطرهآمیز در کانالهای شبکههای روی تراشه به صفر میرسد و
این در حالی است کیه سیربار چنیدانی را بیه سیسیتم اعمیال نمییکننید.
کدینگهای تشتیص و تصحیح خطا هنگام دریافت داده در طیرف گیرنیده
اگر خطایی وجود داشته باشید ،آن را کشیف کیرده و تصیحیح مییکننید و
اینکار منجر به اضافه شدن سربار مساحت به سیستم میشیود .بنیابراین بیا
توجه به اهمیت سیربار مسیاحت و تیوان مصیرفی در هرییک از روشهیای
پیشنهادی ،در این مقاله مقایسهای بین این روشها انجام گرفته است.
در بتییش دوم از اییین مقالییه بییه بیییان انگیییزه از مطالعییهی اشییکال
همشنوایی و مشکالت ناشی از آن اشاره شدهاست .در بتش سوم با نگیاهی
به کارهای پیشینی که در زمینهی کیدینگهیای اجتنیاب از همشینوایی و
کدینگهای تصحیح و تشتیص خطا انجام شدهاند ،به مقایسهی هرییک از
روشها اشاره شدهاست .حاصل شبیهسازیهای انجام شده نییز در قسیمت
چهارم مورد ارزیابی قرار گرفتهاست .در نهایت نیز در فصل پنجم به نتیجه-
گیری از بررسی تمامی کدینگها خواهیم پرداخت.
3

شکل  :1خازن تشکیل شده بین یک سیم با سیم مجاور آن و سیم با
زمین ][4

اثر همشنوایی در میان سیمهای همسیایه ،در ارتباطیات قسیمتهیای
متتلف شبکه روی تراشه ،یک مشکل جدی به حساب میآید .این اشیکال
خود را به صیورت بیروز تغیییرات ناخواسیته در ولتیاس ییک سییم ،تسیریع
ناخواسته در لبهی مثبت یا منفی 4سیگنال در ییک سییم و ییا بیه تعوییق
افتادن لبهی مثبت با منفی 5سیگنال در یک سیم نشان میدهد ] .[5از آن-
جا که همشنوایی وابسته بیه طیول مسییرهای ارتبیاطی ،الگیوی دادههیای
ارسالی خط ،مباحث فیزیکی و غیره میباشد ،انواع کدینگها جهت مقابلیه
با اشکاالت همشنوایی و تشتیص و تصحیح خطاهای آن مطرح شدهاست.
با کاهش اندازهی گیتها ،تلخیر گییتهیا کیاهش یافتیه ولیی تیلخیر
گذرگاه عمومی در حال افزایش است .تیلخیر سییم iام در ییک گیذرگاه m
بیتی طبق فرمول  1محاسبه میگردد ]:[6
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در این رابطه نسبت خازن جفتشدهی بین دو سیم به خازن بار (بدنه) و
تلخیر گذر در سیم عاری از همشنوایی میباشند .همچنین هرگاه تغیییر
از " "0به " "1و از " "1به " "0وجود داشته باشد بیه ترتییب برابیر بیا
" "1و " "-1و اگر بر روی سیم iام تغییری وجود نداشته باشد برابیر بیا
صفر خواهد بود .در جدول  1پنج کالس متتلف همشنوایی به همراه الگوها
و تلخیرهای مرتبط با هریک ذکر شدهاند .در این جدول از نمادهیای ↑ و ↓
به ترتیب برای نمایشِ گذارهای " "0به " "1و " "1به " "0استفاده شیده-
است ].[6
اگر تلخیر در بدترین حالت را برابر با ])
([ در نظر بگیریم،
راهحلهای بسیاری برای کاهش این تلخیر پیشنهاد شدهاند که در بین آن-
ها کدهای مقابله با همشنوایی راهحلی نویدبتش و مناسب هستند .این
کدها نه تنها وابسته به فناوری نیستند بلکه تلخیر ناشی از همشنوایی را
کاهش میدهند و در عین حال مساحت کمتر و توان مصرفی کمتری
نسبت به روش استفاده از محافظ دارند.

 -2انگیزش و اهمیت اشکال همشنوایی
اشکال همشنوایی به دلیل وجیود خیازنهیای همشینوایی در خطیوط
طوالنی و موازی گذرگاههای ارتباطی در شبکههای روی تراشه رخ میدهید
و باعث رخداد تغییرات ناخواسته در زمانبندی گذار سیگنالها و همچنیین
ایجاد گذارهای ناخواسته در گذرگاه روی تراشه میشود .برای روشن شیدن
هرچه بهتر موضوع به شکل  1توجه نمایید .در شکل  1سیمها با سیمهیای
مجاور و با زمین دارای خازن هستند .هنگامی که سیم  Aتغییر مقدار میی-
دهد ،به دلیل وجود خازن تزویجی بین دو سیم ،این تغیییر مییتوانید روی
سیم  Bتلثیر بگذارد که این اثر را همشنوایی گویند .در صورتیکیه سییم B
نیز همزمان با  Aتغییر کند ،ممکن اسیت تیلخیر سیوﺋیچینیگ ،کیاهش ییا
افزایش یابد .اگر  Bتغییر نکند ،ممکن است همشینوایی روی سییم  Bنیویز
ایجاد کند.
اثر همشنوایی به نسبت خازن سیم همسایه به کل خازن بستگی دارد.
باید در نظر داشت که خازن بار در خازن کل محاسیبه مییشیود ،بنیابراین
برای سیمهای کوتاه و بارهای بزرگ ،خیازن بیار نقیش عمیدهای داشیته و
همشنوایی قابل صرف نظر کردن است ،اما برای سیمهای بلنید همشینوایی
اثری بسیار مهم به حساب میآید ].[4

جدول  :1کالسهای همشنوایی ][6
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 -1-1-3کدهای گذار ممنوعه

 -3کارهای پیشین

یک کلمهی کد ،عاری از الگوی ممنوعه نامیده میشود هرگاه هیچ
الگوی بیتی ممنوعهای در هیچیک از سه بیت متوالی آن مشاهده نشود.
کدهای الگو ممنوعه ،الگوهای نامعتبر  101و  010را حذف کرده تا
الگوهای گذار ممنوعهی  ↓↑↓ ،↑↓↑ ،-↑↓ ،-↓↑ ،↑↓- ،↓↑-در فلیتهای
اطالعات کانالها از بین بروند و به این ترتیب سرعت کانالها و صحت
دادههای ارسالی افزایش یابد .نماد ↑ و ↓ به ترتیب نشاندهندهی تغییر از
" "1←0و " "0←1هستند ،از عالمت – هم برای نشان دادن عدم وجود
گذار در سیستم استفاده میشود .کدگذار-کدگشاهایی که بر این اساس کار
میکنند با سربار مساحت ،تلخیر و توان مصرفی همراه هستند.

در ادبیات موضوعی روشهای متتلفی جهت مقابله با اشکال
همشنوایی اراﺋه شدهاند .این روشها در سطوح متتلف تجرید صورت می-
گیرند ،که شامل روشهای سطح فیزیکی ،ترانزیستور و انتقال ثبات هستند.
با توجه به سطوح متتلف انتزاع از روشهای اجتناب از همشنوایی متفاوتی
استفاده میشود .در پایینترین سطح انتزاع یعنی سطح فیزیکی با استفاده
از روش محافظگذاری 1برای سیمها و به کارگیری تکنیکهای خاص
مسیریابی ،برای کاهش نرخ وقوع اشکال همشنوایی تالش میشود .روش
محافظ گذاری با وجود کاهش تلخیر گذرگاه ،افزایش شدید مساحت را به
همراه دارد .همچنین این روش نیازمند اعمال تغییرات در فرآیند ساخت
است که زمان طراحی و هزینه را افزایش میدهد .بنابراین سربار بیش از
حد این روش باعث شدهاست تا طراحان و محققان به سمت استفاده از آن
نروند ] .[5در سطح ترانزیستور نیز با استفاده از روشهای تغییر زمانبندی
تغییرات سیگنالهای همسایه ،میتوان تلخیر ناشی از اثر همشنوایی را
کاهش داد؛ ولی این روش فقط در کانالهای ارتباطی قابل تکرار ،انجامپذیر
است .در سطح انتقال ثبات نیز از کدینگ داده برای کاهش اشکاالت
همشنوایی در کانالهای شبکه روی تراشه استفاده میشود .کدینگهای
اجتناب از همشنوایی نمونهای از این کدها میباشند .برای مثال کدینگ-
های مبتنی بر دنبالهی اعداد فیبوناچی میتوانند از وقوع دنبالههای عددی
نامناسب و غیر مجاز جلوگیری نمایند ،ولی این روش به خصوص وقتی
پهنای کانال ارتباطی افزایش مییابد ،دارای پیچیدگی الگوریتمیِ زیادی
است ] .[3کدهای همشنوایی را میتوان بر اساس میزان کاهش تلخیر
دستهبندی نمود که در ادامه هریک از آنها شرح داده شدهاند.

-2-1-3سیستم عددی دودویی بر پایهی فیبوناچی
روش کدگذاری الگوی ممنوعه بر مبنای سیستم عددی فیبونیاچی ،از
دنباله اعداد فیبوناچی به عنوان پایههای خود استفاده میکند؛ ایدهی اصلی
این است که هر الگوی بیتی  011با  100قابل جابیهجیایی اسیت .بیر ایین
اساس برخی الگوهای نامعتبر حذف میشوند .نمایش فیبوناچی یک عیدد و
تعریف تابع فیبوناچی به ترتیب در فرمول  3و  4نشان داده شدهاند.
) (

) (

∑

}

{

کدهای مبتنی بر فیبوناچی دو ضعف عمده دارنید .اولیین ضیعف ایین
است که کدگذار-کدگشاهایی که برای این روش اسیتفاده مییشیوند دارای
پیچیدگی زیادی هستند و این امر منجر شده است تا ایدهی سادهسیازی و
کاهش پیچیدگی آنها بسیار مهم تلقی شود .دومین ضعف نیز این است که
سیستم اعداد مبتنی بر فیبوناچی دارای ابهام است ].[5

 -1-3کدینگهای اجتناب از همشنوایی
کدینگهای اجتناب از همشنوایی در خانوادههای متتلفی قرار میگیرند که
عبارتند از )1 :کدگذاریهای غیر همپوشان )2 2کدگذاریهای الگوی
ممنوعه 3و کدگذاریهای گذار ممنوعه )3 4کدگذاریهای یک-الندا.[7] 5
کدگذاریهای اجتناب از همشنوایی به دو دستهی با حافظیه و بیدون
حافظه تقسیم میگردند .در کدگذاریهای با حافظه ،کلمهی کُد 6بر اساس
کلمهی کد قبلی و کلمهی دادهای 7که باید در سیکل جیاری ارسیال شیود،
تولید میگردد .اما روشهای بدون حافظه ،کتابچیهی کید 8ثیابتی دارنید و
برای تولید کلمههای کد فقط به دادههایی که هم اکنون باید ارسال شیوند
توجه میکنند .کدگذار-کدگشاهای با حافظه نسبت به کدگذار-کدگشاهای
بدون حافظه پیچیدهترند و سربار اعمالی آنها به سیستم باالتر است ].[5

-3-1-3کدهای غیرهمپوشان
در این روش دو سیم مجاوری که در حال عبور از یک کلمهی کید بیه
کلمه ی دیگری هستند ،مجاز به تغییر در خیالف جهیت یکیدیگر نیسیتند.
یعنی از گذارهایی به شکل  01 10و یا  10 01جلوگیری مییشیود.
فرض کنید که بین دو سیم همسایه یک کرانه وجود داشیته باشید .اگیر در
تمامی کلمههای کد بین این دو کید فقیط کلمیههیای کید  10 ، 00و 11
وجود داشته باشد ،از آن به عنوان یک کرانهی  01نام برده میشود .در غیر
این صورت اگر بین دو کد فقط کلمههای کد  01 ، 00و  11وجیود داشیته
باشد به آن یک کرانهی نوع  10میگویند .تمامی کرانههای موجود در ییک
کلمه کید غیرهمپوشیان از نیوع  10ییا  01هسیتند .در کتابچیههیای کید
غیرهمپوشان با اندازهی بیشینه همواره دو شرط صادق اسیت )1 :کتابچیه-
های کد غیرهمپیوشیان دارای کرانیههای یک در مییان  10و  01هسیتند.
 )2الگوهای بیتی به شکل " "1001" ، "101" ، "010و " "0110در آن-
ها ظاهر نمیشود ].[5
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الندا با پیچیدگی مرتبهی دوم و دارای معماری ساده و منظم و امکان خط-
لوله شدن ،استفاده شدهاست.
در ] [12خانوادهای از کدهای مبتنی بر کدهای اشتراک ممنوعه بیرای
کاهش سربارهای ناشی از کدگذار-کدگشا اراﺋه شیدهاسیت .برتیری دو کید
پیشنهاد شده نسبت به کدهای قبلی ،در این اسیت کیه مییزان مسیاحت و
انرسی مصرفی آنها کمتر میباشد و همچنین با افیزایش سیرعت سیسیتم،
کارآیی مناسبی را ایجاد میکند .کدهای مطرح شده نسبت به حالتی که از
محافظ استفاده میکنند ،سربارهای کمتری را در توان ،مساحت و تلخیر به
سیستم اعمال میکنند .در ] [13با طراحی یک تکنیک هیمگیذار و عکیس
عمل هم گذار ،اثرات نامطلوب همشنوایی روی گذرگاه انتقال را کاهش داده
و با از بین بردن برخی از الگوهای انتقال داده ،اثر همشنوایی را بیه حیداقل
رساندهاست .در واقع یک طرح کدینگ گذرگاه برای معماری گیذرگاههیای
عریض در پردازندههای با کارآیی باال اراﺋه دادهاست .در ] [14ییک تکنییک
کدینگ جدید برای به حداقلرساندن فعالیت خازنهای گذار و جفیتشیده
در خطوط گذرگاه با استفاده از طراحی کدگیذار-کدگشیایِ تمیام کیدهای
اجتناب از همشنواییِ مبتنی بر سیستم اعداد دودویی و افزونگی سیهبعیدی
پیشنهاد شدهاست .طراحیهای کدگذار-کدگشاهای اراﺋه شده با پیچییدگی
مساحت و تلخیری که با اندازهی گذرگاه با نسبت درجه دو افزایش مییابد،
همراه است در حالیکه نرخ کد آن بهینه و یا نزدیک به بهینه اسیت .بیرای
مثال در این روش کلمهی کد  0101در گذرگاه چهاربیتی تبدیل به 1000
میشود .در منبع ] [15یک الگوریتم مبتنی بر نمودار تصمیمگیری دودویی
ترتیبیِ کاهشیافته 4برای محاسبهی سربار مساحت کدگذار-کدگشاها اراﺋه
شدهاست .الگوریتم مذکور با استفاده از ساختار یک کدگذار-کدگشای عاری
از گذار ،الگوی  KCکه  Kمقدار الگو میباشد را برای پهنای بانید واقعیی n
تولید میکند .همچنین با استفاده از این کدگذار-کدگشاهای حذفکنندهی
همشنواییِ باحافظه ،میتوان به یک گذرگاه با بیش از شیش برابیر سیرعت
دست یافت و این در حالی است که سربار اندازهی گذرگاه و مساحت کیل،
کمتر از سربارهای مشابه در کدگذار-کدگشای بدون حافظه است.
در منبییع ] [16یییک کدگییذار-کدگشییای مبتنییی بییر کیید اجتنییاب از
همشنوایی گذار ممنوعه اراﺋه شدهاسیت .کیدینگ مطیرح شیده مبتنیی بیر
سیستم اعداد فیبوناچی است که میتواند تمام اعداد را بوسیلهی بردارهیای
 FTFدر سیستم اعداد فیبوناچی نمایش دهد .طراحیی کدگیذار-کدگشیای
پیشنهاد شده بسیار کارآمد است و به راحتی میتواند با یک تکنییک افیراز
گذرگاه ترکیب شود ،همچنین پیچیدگی منطقی این روش بسییار کمتیر از
روشهای پیشین است و حدود  %17کیاهش پیچییدگی منطقیی را در بیر
دارد .طراحی الگوریتم کدینگی که هر مقدار ورودی را به یک کلمیهی کید
 FTFدر سیستم اعداد فیبوناچی نگاشت میکند ،بیدین صیورت اسیت کیه
میتواند ظهور الگوهای ممنوعهی " "01و یا " "10را بیر روی دو بییت پیر
ارزش حذف کند.

 -4-1-3کدگذاریهای یک-الندا
در کدهای یک-الندا از تغییر کلمهی کد " "01به " "10و همچنین
" "010به " "101و مواردی مشابه آن که سیمهای همسایه در طی تغییر
کلمهی کد در جهت متالف یکدیگر حرکت میکنند ،اجتناب میشود.

 -5-1-3مروری بر سایر کدینگهای اجتناب از همشنوایی
در ] [8برای اولین بار یک الگوی کلی برای طراحی کدگذار-کدگشیای
انواع کالسهای کدهای اجتناب از همشینوایی مبتنیی بیر سیسیتم اعیداد
دودویی مبتنی بر فیبونیاچی اراﺋیه شیدهاسیت .در طراحییهیای کدگیذار-
کدگشاهای قبل از ] [8با افزایش انیدازهی گیذرگاه ،پیچییدگی مسیاحت و
تلخیر با درجهی دو افزایش مییافت ،ولیی در ] [8سیعی شیدهاسیت تیا بیا
استفاده از روشهای مبتنی بر سیستم اعداد دودویی فیبونیاچی ،کدگیذار-
کدگشاهایی طراحی شوند که از نظر مساحت دارای نسبت خطی با پهنیای
باند گذرگاه باشند .کدگذار-کدگشیاهای میوردنظر از نظیر میداری سیاده و
منظم هستند و از معماری خیطلولیه بیرای بیاال بیردن تیوان عملییاتی و از
تکنیکهای کدینگهای جزﺋی برای مقابله بیا تیلخیر همشینوایی اسیتفاده
میکنند .تکنیک ] [9بسیار شبیه به تکنیک کدینگ فیبوناچی نرمال 1است.
این روش اصالً نیازی به حذفکردن گذارهای همشنوایی ندارد .در تکنییک
کدینگ فیبوناچی نرمال اعداد فیبوناچی به عنوان عناصر پایه برای تولید m
بیت کلمهی کد در نظر گرفته میشوند .در تکنیک ] [9که به نام فیبوناچی
افزونه نامگذاری شدهاست ،اعداد فیبوناچی به عنیوان عناصیر پاییه در نظیر
گرفته میشوند .تکنیک دیگر ] [9فیبوناچی افزونهی مکمل 2است که در آن
کلمههای کد ،مکمل هر کلمهی کد در روش فیبوناچی افزونه هستند .ایده-
ی اصلی ] [10اراﺋهی سیستم عددی مبتنی بر فیبوناچی سه مقداره با اعداد
فیبوناچی متفاوت با وزنهای وابسته به موقعیت در ارقام متتلف اسیت .در
کلمهی کد معتبر توزیع نامتقارن سه مقدار  1 ،0و 2در نمایش اعداد با یک
جفت مکمل متوالی ،هرگز دیده نمیشود .در این سیستم وقتی طیول داده
بزرگ است احتمال وجود اعداد در هر کلمهی کید بیه صیورت مجیانبی در
میآید و برای اعداد  1 ،0و  2به ترتیب برابیر بیا  %32.2 ، %42.2و %11.6
است .این در حالی است که احتمال رخداد هیر کیدام از اعیداد میذکور در
سیستمهای سهتایی متداول در هیر کلمیهی کید برابیر بیا  %33.33اسیت.
خانواده ی جدید کدهای اجتناب از همشنوایی مطیرح شیده در ] [7شیامل
برخی از کدهای قدیمی از جمله کدهای الندا است .بیرای مثیال دو نیوع از
کدهای جدید تولیدی بر مبنای کیالسهیای همشینوایی ( )2C،1Cو (،3C
 )4Cهستند .در ] [11ابتدا یک سیستم عددی مبتنی بر فیبوناچی ویرایش-
یافته 3اراﺋه شده و سپس الگوی کدگذاری مبتنی بر کدهای الگو ممنوعه بر
روی آن به کار برده شدهاست .الگوی کدینگ پیشنهادشده دارای نیرخ کید
یکسان با کدگذار-کدگشای مبتنی بر کدهای الگو ممنوعهی بهینیه اسیت.
همچنین یک سیستم عددی برای کدهای یک-الندا اراﺋه شدهاست و از آن
سیستم عددی برای اراﺋهی اولین کدگذار-کدگشای مبتنی بر کدهای یک-
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3
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شیفت کرانهای همانند دوگانسازی و توازن است .به این معنی که در ابتیدا
یک نسته از روی دادهی ورودی تهیه میشود و این نسته به همراه بییت-
های توازن به دادهی اصلی اضافه میگردد .بنیابراین بیرای اینکیه بتیوان از
تغییر بیتهای همسایه در خیالف جهیت یکیدیگر جلیوگیری کیرد ،دادهی
کدگذاری شده قبل از ارسال ،به تعداد چرخههیای فیرد بیه سیمت راسیت
انتقال چرخشی مییابند ] .[19کدگذاریهای شیفت کرانهای دارای قابلییت
اجتناب از همشنوایی هستند و با داشتن حداقل فاصلهی همینیگ برابیر بیا
سه ،میتوانند خطاهای تکبیتی را تصحیح نمایند و همچنین در این روش
خازن جفتشدگیِ سیم گذرگاهی که بیرای ارسیال کلمیهی کُید بیا روش
کدگذاری شیفت کرانهای استفاده میشود ،در بدترین حالیت برابیر بیا 2C
ی سییم گیذرگاه
خواهد بود که ایین مقیدار مشیابه بیا خیازن جفیت شیدگ ِ
استاندارد در بدترین حالت است؛ ولی این روش نیازمند سیمهیای مایاعف
است و تلخیر بیشتری را در سیستم ایجاد میکند ] .[18کُدگذاری دوگان-
سازی و توازن همراه با معکوس نمودن گذرگاه 7تلفیقی از کدهای دوگیان-
سازی و توازن و برخی مشتصههای کدهای کمتوان است .در این کیدینگ
اگر کلمهی کدی که هم اکنون بر روی گذرگاه قیرار اسیت ارسیال شیود بیا
کلمهی کدی که قبل از آن ارسال شدهاست ،در بییش از نیمیی از بییتهیا
تفاوت داشته باشد ،کلمهی کُد جاری معکوس میگردد .ویژگیهای کمتوان
بودن این نوع کدگذاری منجر میشود تا تعیداد تغیییرات داده ،در گیذرگاه
داده کم شود و به این ترتیب در میزان تیوان مصیرفی صیرفهجیویی گیردد
] .[18کیدهای تصییحیح خطییای چندگانیه 8ترکیبییی از کییدهای همینییگ و
کدگذاریهای دوگانسازی و توازن میباشند ،که میتوانند همزمیان از اثیر
همشنوایی جلوگیری کنند و همچنین دو خطا را نیز تصیحیح کننید .1الزم
به ذکر است که این کدگذاری علیرغم داشتن فاصلهی همینگ هفیت ،بیه
منظور سادهسازی و کم کردن سربار توان و مساحت ،به جای تصیحیح سیه
خطا ،تنها قادر به تصحیح دو خطا اسیت ] .[18کدگیذاریهیای تلفیقیی بیا
استفاده از کدهای مقابله با همشنوایی و تصحیح خطای سهگانه 10بر مبنای
کدهای تصحیح خطای چندگانه میباشند .ماهیت کدگذار این طرح از ایین
حقیقت پیروی میکند که کمترین فاصلهی همینگ بین دو کلمهی کد که
دارای کد همینگ با قابلیت تصحیح یک خطا میباشد ،سه است .همچنیین
با استفاده از دوگانسازی میتوان از ایجاد بدترین حالیت همشینوایی بیین
سیمهای همسایه اجتناب نمود و فاصلهی همینیگ را بیه شیش رسیاند .در
نهایت با اضافه نمودن بیت توازن کلی فاصلهی همینگ برابر با هفیت بییت
خواهد شد .بنابراین کد تولیید شیده بیا فاصیلهی همینیگ هفیت ،قابلییت
تصحیح سه خطا را خواهد داشت .انجام عملیات دوگانسازی عالوهبر آنکیه
منجر به زیاد شدن فاصلهی همینیگ مییشیود ،میانع از تغیییر بییتهیای
همسایه در جهت متالف یکدیگر میگردد و به این ترتیب الگوهای ممنوعه
رخ نمیدهند ] . [20با تولیید چنیین کُیدی تیلخیر ییک کانیال در بیدترین
شرایط از  (1+4λ)CLبه  (1+2λ)CLخواهد رسید .ولی باید در نظر داشیت

-2-3کدینگهای تشخیص و تصحیح خطا
برای باال بردن کارآیی و قابلیت اطمینان شبکههای روی تراشه ،عالوه-
بر استفاده از روشهایی مانند حفیا گیذاری ییا کیدینگهیای اجتنیاب از
همشنوایی ،از کدینگهای تصحیح خطا 1استفاده میشود .بنابراین میتوان
در اتصاالت و بلوکهای منطقی موجود در شیبکههیای روی تراشیه کیه در
معرض انواع نویزها قرار دارند ،از این کدها استفاده نمود .در اغلب کدینگ-
های تشتیص و تصحیح خطا از مفهوم فاصلهی همینگ استفاده مییشیود.
این مفهوم بدین صورت است که اگر فاصلهی همینگ میان کدها برابر بیا d
باشد ،میتوان  d-1خطا را تشتیص داد و ⌋ ⌊ خطا را تصحیح نمود.
کدهای همینگ نمونهای از کدهای بلوکی خطی میباشند که کمترین
فاصلهی همینگ آنها برابر با سیه اسیت .بیرای ییک عیدد صیحیح مثبیت
( کد همینگ ) (n,kطبق روابط زیر وجود دارد:
)
n = 2r-1
k = 2r-1-r

کد همینگ نرمال ،دارای انعطافپذیری باالیی است و هر پهنای داده-
ی ورودی را پشتیبانی میکنید ] .[17بیا اضیافه نمیودن ییک بییت تیوازن
سراسری میتوان کد همینگ را گسترش داد .کد همینگ گسترشیافتیهی
) (n+1,kبا رعایت نیازمندیهای زیر به دست میآید:
n = 2r-1-1
k = 2r-1-r

چنین کد همینگ گسترشیافتهای دارای فاصلهی همینگ چهار است
و میتواند همزمان یک بیت خطا را تصحیح و دو بیت خطا را کشف کنید و
تحت عنوان کدهای  SEC-DED2شناخته میشود ] .[17کیدینگ دوگیان-
سازی و توازن 3از روش تکرار استفاده میکند ،به این معنی که میتوان یک
نستهی دیگر از دادهها تهیه نمود و در کنار آن قرار داد .این کدگیذاری بیا
داشتن فاصلهی همینگ سه مییتوانید خطاهیای تیک بیتیی را تصیحیح و
خطاهای دو بیتی را کشف کند .همچنین این روش میتواند اثر خازنهیای
جفییتشییدگی را نیییز کییاهش دهیید و تییلخیر بییدترین حالییت را بییه مقییدار
])
([ برسییاند ] .[18] [17ایییدهی اصییلی کییدینگ ریییل دوگانییهی
4
بهبودیافته همانند دوگان سیازی و تیوازن اسیت .در ایین روش بیرای ییک
کلمهی دادهی  Kبیتی ،تعداد  m=K+1بیت به عنوان بیتهای وارسیی 5بیه
کلمهی دادهی اصلی اضافه میشود .بنابراین بیا در نظیر گیرفتن بییتهیای
وارسی ،عرض کلمههای کد برابر با  n=2K+1خواهد شید .در ایین روش دو
نسته از بیت توازن در کنار بیتهای کلمهی کد شده قرار مییگیرنید و بیه
این ترتیب باعث میشود تا اشکال همشنوایی ،بیشتیر کیاهش بیابید .ایین
روش میتواند دو خطا را کشف و یک خطا را تصحیح کنید .[5] .کدگیذاری
شیفت کرانهای 6نوعی از کدها میباشد که در آن بیتهای همسیایه نمیی-
توانند همزمان در جهت متالف یکیدیگر تغیییر کننید .نحیوهی کدگیذاری
1

Error Correcting Codes
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اطمینان باالیی در طول شبکه انتقال داده میشوند .در این طرح ثباتهیا و
حاالت در مسیریابها توسط افزونگی سه پیمانهای محافظت مییشیوند .در
مقایسه با سایر روشهای مقابله با همشنوایی پیشنهاد شده ،روش کیدهای
مقابله با همشنواییِ انتتاب شده ،سربارِ سیم ،اتیالف تیوان و تیلخیر کیل را
کاهش مییدهید و همچنیین کیارایی بیاالتری دارد و نسیبت بیه نوسیانات
خطاهای تک بیتی نیز مطمیﺌنتر است .اگر از روش  SCACدر شبکههیای
روی تراشه استفاده شود میتواند تا حدود  %20مسیاحت را ذخییره کنید و
همچنین به میزان  %41اتالف توان را کاهش دهد.

که این روش برای تولید و محاسبهی بیت توازن کلی به حلقههای طیوالنی
از گیتهای  XORنیاز دارند .اگر پهنای فلییت ارسیالی نییز بیزرگ باشید،
ممکن است به ستتافزار پیچیدهای نیاز باشد که میتواند بر روی انرسی و
زمانبندیِ سیستم و تلخیر مسیر بحرانی تیلثیر منفیی بگیذارد ] .[18روش
 JTECرا میتوان به گونهای تغییر داد که همزمان هم قابلیت تصحیح سیه
خطا را داشته باشد و هم بتواند چهار خطا را کشف کند .این روش تلفیقیی
از روشهای  JTECو کشف همزمان چهار خطا 1میباشد که تحیت عنیوان
 JTEC-SQEDشناخته میشود .در کدگذار این روش ابتدا دادههای اصلی
با استفاده از کدینگ همینگ  SEC-DEDکدگذاری مییگردنید .بیه ایین
ترتیب کمترین فاصلهی همینگ بین کلمههای کد برابر با چهار خواهد شد.
سپس یک نسته از بیتهیای کدگیذاری شیده تهییه مییشیود ،در نتیجیه
فاصلهی همینگ به هشت میرسد که به این ترتیب قابلیت کشف الگوهیای
خطای چهارتایی را خواهد داشت .این روش هماننید روش  JTECتوانیاییِ
مقابله با همشنوایی را نیز دارد .ولی در این روش عالوهبر بیت توازن اصیلی،
کپیِ آن نیز به دادههیا اضیافه مییشیود ] .[20کیدینگ تصیحیح خطاهیای
چندگانهی پیوسته 2میتواند خطاهای پیوسته با طول  14بییت را تصیحیح
کند و این درحالی است که از اشکال همشنوایی نییز جلیوگیری مییکنید.
عالوهبر آن ،از یک الگوی کنترل خطای منطبق با روش کدگذاری اراﺋه شده
برای باال بردن قابلیت اطمینان ارتباطات نیز استفاده شدهاست .ماسولهیای
اصلی این طرح شامل کد همینگ ( ،)7.4کدهای الگو ممنوعه ،بیرگبیرگ-
ساز ،کنترلکننده و واحد ارزیاب مییباشید ] .[21کیدینگ خیود تصیحیح-
کنندهی سبز 3میتواند قابلیت اطمینیان بیاال و مصیرف بهینیهی انیرسی در
اتصاالت شبکههای روی تراشه در مقیاس نانومتر را تامین کنید .کیدینگ
سبز ،یک کدگذاری کمتوان و شامل دو مرحلهی کدگذاری تصحیح خطیای
سه پیمانهای 4و کدگذاریِ گذرگاه با استفاده از روش کدگذاری سبز اسیت.
استفاده از روش کدگذاری تصحیح خطای سه پیمانهای منجر به باال رفیتن
قابلیت اطمینان این روش میشود ،به این صورت که فاصلهی همینیگ هیر
دو کد با یکدیگر برابر با سه است و اگر بیش از دو بیت خطیا در سیه بییت
داده وجود نداشته باشد ،هر بیت مییتوانید بیه وسییلهی خیودش تصیحیح
گردد .در واقع در این روش خطا توسط رأی اکثریت تصحیح میشیود .الزم
به ذکر است که تلخیر مسیر بحرانی کدگشای این روش برابر با بییشتیرین
تلخیر مدار رأی اکثریت آن است .پس تلخیر این روش از سایر کدینگهای
تصحیح خطا بسیار کمتر است .این مدار از سایر روشهای کدگذاری ساده-
تر و کارآمدتر است و از مساحت کمتری استفاده میکنید ] .[22در ] [23بیا
استفاده از کدهایی که هم قابلیت مقابله با همشنوایی و هم تصحیح خطای
تک بیتی را دارند یک طراحی شبکه روی تراشهی قابیل اطمینیان معرفیی
شده است .چنین کدی ،یک کُد مقابله با همشنواییِ انتتاب شیده ،5نامییده
میشود ،که در آن دادهها بر اساس الگیوی کیدهای مقابلیه بیا همشینواییِ
انتتاب شده ،کدگذاری میشوند .به ایین ترتییب بیه سیرعت و بیا قابلییت
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به منظور مشتص کردن میزان کارآیی کدینگهای تشتیص و
تصحیح خطا در شبکههای روی تراشه و با توجه به بررسیهای انجام
گرفته ،نتایج پیادهسازی برخی از کدینگها از لحا انرسی مصرفی در
جدول  2گردآوری شدهاست .الزم به ذکر است که تمامیِ پیادهسازیها در
فناوری  10نانومتر و بر اساس سلولهای استاندارد کتابتانهی  CMPانجام
گرفتهاند .با توجه به نتایج این جدول و بررسیهای انجام شده مشتص
میشود که هرچه قابلیت کشف و تصحیح خطا باالتر میرود ،میزان انرسی
مصرفی در کدگذار و کدگشای این کدینگها نیز افزایش مییابد ] .[21به
طوریکه کدینگ  JTEC-SQEDکه قابلیت کشف چهار خطا و تصحیح سه
خطا را دارد دارای باالترین انرسی مصرفی میباشد .در بین سایرکدینگ-
هایی که تنها قابلیت تصحیح یک خطا را دارند ،کدینگ شیفت کرانهای
دارای باالترین مساحت ،تلخیر و توان مصرفی است ].[22
حاصل مقایسهی کدینگهای اجتناب از همشنوایی از لحا توان،
تلخیر ،مساحت و انرسی مصرفی در جدول  3آورده شدهاست .پیادهسازی
این کدینگها در فناوری  130نانومتر و برای یک گذرگاه  32بیتی صورت
گرفتهاست .در این جدول لیستی از تعداد سیمها ،میزان تلخیر و سربارهای
توان مصرفی برای کدهای متتلف برای گذرگاه دادهی  32بیتی به نمایش
درآمدهاست .در جدول  3میزان سربار تعداد سیمهای اضافه شده بیانگر آن
است که استفاده از کدگذار-کدگشاهای مبتنی بر کدهای اجتناب از
همشنوایی میزان تلخیر و مساحت مصرفی به همراه توان مصرفی میانگین
را افزایش دادهاست ولی در طرف مقابل از دادههای ارسالی به نحو مناسبی
محافظت کرده است ] .[12با توجه به مطالعات انجام گرفته تمامیِ این
کدینگها میزان تلخیر گذرگاه را به مقدار  1+2λمیرسانند و همانطور که
مشتص است کدِ گذار ممنوعه نسبت به سایر کدینگهای اجتناب از
همشنوایی به تعداد سیمهای بیشتری نیاز دارد ولی در عین حال مساحت،
تلخیر و انرسی مصرفیِ کدگذار و کدگشای آن کمینه میباشد .همچنین
الزم به ذکر است که میزان توان مصرفی هر روش وابسته به توزیع آماری
دادههای ارسالی با کدهای مذکور است .ولی در عین حال روشهای
متتلفی برای کاهش توان مصرفی خطوط ارتباطی بر روی یک تراشه وجود
دارد ،که معروفترین آنها کدگذاری خط با استفاده از اختالف بیتی بین
دادهی قبلی ارسال شده با دادهی جدیدی است که قرار است بر روی خط
ارسال شوند.

1

)JTEC and Simultaneous quadruple-error-detection code (JTEC-SQED
)Multiple-Continuos-Error-Correct-Coding (MCECC
)Self-Corrected Green Coding Scheme (S-C Green
4
Triplication Error Correction Coding
5
)Selected Crosstalk Avoidance Code (SCAC
2

3

6

جدول  :2مقایسهی کدینگهای تشخیص و تصحیح خطا از لحاظ کارآیی ][20
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جدول  :3مقایسهی کدینگهای اجتناب از همشنوایی برای یک گذرگاه  32بیتی ][12
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کدهای کنترل خطای قديمی با استفاده از تصحیح خطاههای منطقهی
به خوبی میتوانستند قابلیهت اطمینهان شهبکهههای روی تراشهه را بهبهود
ببخشند ،ولی در مقابل تأخیرههای ناشهی از اثهر همشهنوايی چنهدان مه ثر
نبودند و همین امر منجر به پايین آمدن کارآيی سیسهتم و بهروز خطاههای
زمانی میشد .تمامیِ اين عوامل سبب شد تا از کدگذاریهايی استفاده شود
که عالوهبر داشتن قابلیت کنترل خطا ،بتواننهد بها مشهکل همشهنوايی نیهز
مقابله نمايند .در اين مقاله انواع کدين ها از لحاظ توانايی کشف و تصحیح
خطا ،سربار توان ،تأخیر و مساحت و همچنین از لحاظ نحهوهی کدگهذاریِ
دادهها با يکديگر مقايسه شدهاند و مشخ است که با توجه به نوع کهاربرد
میتوان از کدهای مورد نظر استفاده نمود؛ ولی نکته حهاﺋز اهمیهت کهه در
تمامیِ کدين ها وجود دارد اين است که کدين های اجتنا از همشنوايی
تعداد سیمهای گذرگاه را افزايش میدهنهد ولهی کهدين ههای تصهحیح و
تشخی خطا تعداد سیمها را تغییر نداده و در عوض سهربار بهیشتهری از
لحاظ توان مصرفی به سیستم اعمال میکنند.

 -5نتیجهگیری
امروزه با کاهش فناوری به مقیاس نانومتر ،میلیاردها هستهی پردازشی
بر روی يک تراشه مجتمع گشتهاند .شبکه روی تراشه يک راهحل کارآمد و
مفید برای حل مشکل ارتباطات میان ماژولها بر روی يک تراشهه اسهت .از
طرفی با توجه به بیشتر شدن اثر همشنوايی در شبکههای روی تراشه کهه
منجر به بروز خطا و يا ايجاد تأخیر در سیمهای گذرگاه میشود ،مهمتهرين
چالش اتصاالت در شبکههای روی تراشه قابلیهت اطمینهان ،تهوان و تهأخیر
آنها است .بنابراين از کهدين ههای اجتنها از همشهنوايی و تشهخی و
تصحیح خطا به منظور فراهم آوردن ارتباطات قابل اطمینان اسهتفاده مهی-
شود .به دلیل کوچک شدن اندازهی اتصهاالت ،ارتباطهات شهبکهههای روی
تراشه در معرض خطاهای تصادفی چندگانه و يا قطاری قرار دارند .به همین
علت به کدگذاریهای کنترل خطای قدرتمندتری نیز نیاز است.
7

International Symposium on, 2006.

منابع

[16] C. Duan, C. Zhu and S. P. Khatri, "Forbidden Transition Free
Crosstalk," in ACM/IEEE Design Automation Conference,
2008.

 “ارزیابی توان مصرفی در شبکه های روی تراشه بیا همبنیدی. کوهی.] س1[
.1386 . تهران.” دانشگاه صنعتی شریف.توری

[17] Fu, Bo; Ampadu, Paul;, Error Control for Network-on-Chip
Links, New York: Springer, 2012.

 “بهبود قابلیت اطمینان در شیبکه هیای روی تراشیه در. زمانی سبزی.] ه2[
” دانشیگاه.مقابل خطای نرم با در نظیر گیرفتن وقیوع خطیای چنیدبیتی
.1313 . تهران.صنعتی شریف

[18] A. Garamoun, "Error Correction Techniques on NoC Protocol
Layers," Stuttgart, 2009.
[19] Ketan, Patel N; Igor, L Markov;, "Error-Correction and
Crosstalk Avoidance in DSM Busses," in IEEE Transactions,
2014.

[3] Patooghy, Ahmad; Miremadi, Seyed Ghassem; Tabkhi,
Hamed;, "A reliable and power efficient flow-control method
to eliminate crosstalk faults in network-on-chips," Elsevier,
vol. 35, no. 8, pp. 766-778, November 2011.

[20] Ganguly, Amlan; Pande, Partha Pratim; Belzer, Benjamin;,
"Crosstalk-Aware Channel Coding Schemes for Energy
Efficient and Reliable NOC Interconnects," in IEEE
TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION
(VLSI) SYSTEMS, Washington State, 2009.

: تهیران.CMOS  طراحی مدارهای مجتمیع.; دیوید. نیل; هریس.] وست4[
.1313 .مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد
 “کاهش اثر خطای نرم و اشیکال همشینوایی در شیبکه هیای. پاطوقی.] ا5[
.1381 . تهران.” دانشگاه صنعتی شریف.روی تراشه

[21] Wang, Bin; Xie, Jing; Mao, Zhigang; Wang, Qin;, "Multiple
Continuous Error Correct Code for High Performance
Network-an-chip," in IEEE Electronics - Asia Pacific
Conference on Postgraduate Research in Microelectronics &
Electronics, 2011.

[6] Shirmohammadi, Zahra; Miremadi, Seyed Ghassem;,
"Crosstalk Avoidance Coding for Reliable Data Transmission
of Nefwork on Chips," in IEEE, Tampere, 2013.

[22] Huang, Po-Tsang; Fang, Wei-Li; Wang, Yin-Ling; Hwang,
Wei;, "Low Power and Reliable Interconnection with SelfCorrected Green Coding Scheme for Network-on-Chip," in
Second ACM/IEEE International Symposium on Networks-onChip, HsinChu, 2008.

[7] X. Wu and . Z. Yan, "CAC CODEC DESIGNS BASED ON
NUMERAL SYSTEMS," in IEEE Workshop on Signal
Processing Systems, 2009.
[8] M. Mutyam, "Fibonacci Codes for Crosstalk Avoidance,"
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE
INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS, 2012.

[23] Zhang, Ying; Li, Hua-Wei; Li, Xiao-Wei;, "Selected Crosstalk
Avoidance Code for Reliable Network-on-Chip," JOURNAL
OF COMPUTER, 2009.

[9] F. Shi, X. Wu and Z. Yan, "New Crosstalk Avoidance Codes
Based on a Novel Pattern Classification," IEEE
TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF
INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, 2012.
[10] K. Sinha, R. Ghosh and B. P. Sinha, "A New Number System
Using Alternate Fibonacci Numbers as the Positional Weights
with Some Engineering Applications," Springer, 2014.
[11] X. Wu and Z. Yan, "Efficient CODEC Designs for Crosstalk
Avoidance Codes Based on Numeral Systems," IEEE
TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION
(VLSI) SYSTEMS, April,2011.
[12] S. R. Sridhara, A. Ahmed and N. R. Shanbhag, "Area and
Energy-Efficient Crosstalk Avoidance Codes for On-Chip
Buses," in Computer Design: VLSI in Computers and
Processors, 2004.
[13] W.-W. Hsieh, P.-Y. Chen and C.-Y. Wang, "A Bus-Encoding
Scheme for Crosstalk Elimination in High-Performance
Processor Design," IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERAIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND
SYSTEMS, vol. 26, no. 12, pp. 2222 - 2227, 2007.
[14] K. Ramesh and E. Srinivas, "FPGA Implementation of Codec
Design for Optimal," in International Journal of Science and
Research (IJSR), February 2013.
[15] C. Duan, . K. Gulatit and S. P. Khatrit, "memory-based Crosstalk Canceling CODECs for On-chip Buses," in Circuits and
Systems, 2006. ISCAS 2006. Proceedings. 2006 IEEE

8

