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  گروه) 2 (حداکثر 1  توان کردن گیت از استفاده با تراشه روي شبکه مصرفی توان کاهش -1
 ، باشد می2نشتی توان دلیل به آن از بزرگی بخش که را تراشه توان بودجه درصد 30 تا تراشه روي  شبکه هاي طراحی امروزه،

 توان کردن گیت اصلی هاي روش باشد، می شده توزیع و اشتراکی منابع صورت به تراشه روي شبکه که آنجایی از .کند می مصرف

 مشکل دو اینجا در .باشد نمی مؤثر دیگر )دونر می خواب حالت به ،باشند می فعالیت فاقد زمانی ي بازه یک در که اجزایی آنها در که(

 وقتی آنکه دوم باشند، نمی بیکار طوالنی مدت به اغلب تراشه روي شبکه اجزاي پایین، وري بهره زمان در حتی آنکه لاو دارد، وجود

 حل راه یک .داشت خواهد همراه به را تأخیر اجزا آن کردن بیدار شوند، می مواجه مسیرشان در رفته خواب به اجزاي با ها 3بسته

  .آورد دست به مصرفی توان در بیشتري کاهش شده ذکر مشکل دو رفع با و توان دنکر گیت از استفاده با که کنید ارائه

  

  گروه) 2 (حداکثر ها برنامه تداخل از جلوگیري با تراشه روي شبکه امنیت افزایش -2
 کاربردي هاي برنامه هاي بسته بین داخلی منابع از بسیاري که است این دارد وجود تراشه روي هاي شبکه در که یتمشکال از یکی

 این روي بر رقابت است. ارتباطی کانالهاي و 6درگاه ،5متقاطع ها،4میانگیر شامل منابع این د.نشو می گذاشته اشتراك به مختلف

 همچنین تداخل این میگذارد. اثر کارایی روي بر نهایت در که شود می مختلف کاربردي هاي برنامه بین تداخل باعث منابع

 رسیدن زمان روي بر کاربردي برنامه یک بسته تزریق که است معنا بدین 7تداخل عدم کند. می مشکل را سیستم نهایی یابی صحت

 ها، درگاه گذاريِ اشتراك تراشه، روي هاي شبکه در گذاري اشتراك  که آنجایی از نگذارد. اثر دیگر کاربردي هاي برنامه هاي بسته

 نقطه از جدي نگرانی یک متفاوت کاربردي هاي برنامه هاي بسته تداخل میکند، فراهم را ها متفاطع و میانگیرها ارتباطی، کانالهاي

 این در است. پروژه این اصلی هدف تراشه روي هاي شبکه در اي برنامه بین تداخل عدم بنابراین باشد. می تراشه سطح رد امنیت نظر

 روش که باشید داشته توجه نمود. جلوگیري کاربردي هاي برنامه بین تداخل از بتوان آن از استفاده با که شود ارائه باید روشی پروژه

  باشد. داشته قبولی قابل تأخیر سربار باید شده ارائه
                                                
1Power gating 
2Leakage  
3Packet 
4Buffer 
5Crossbar 
6Port 
7Non-interference  
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  گروه) 2 (حداکثر بعدي سه  تراشه در شنوایی هم اثرات کاهش -3

 دو هاي شبکه در موجود مشکالت حل براي شده پیشنهاد هاي معماري از یکی ، TSV بر مبتنی بعدي سه تراشه روي هاي شبکه

 مصرفی توان کمتر، سیم طول بیشتر، باند پهناي بعدي، دو تراشه روي هاي شبکه به نسبت ها شبکه نوع این .باشد می پایه بعدي

 بین شنوایی هم و تزویج افزایش باعث هاTSV بزرگ اندازه خوب، هاي ویژگی این کنار در .آورند می فراهم را بیشتر کارایی و کمتر

 طراحی در اصلی هاي لشچا از یکی موضوع این .گذارد می بدي اثر شبکه اطمینان قابلیت روي بر امر این که شود می TSV دو

 .دهید ارائه مشکل این بهبود براي سیستم سطح حل راه یک .باشد می بعدي سه هاي تراشه

  

  گروه) 2 (حداکثر داغ نقاط کاهش با بعدي سه تراشه اطمینان قابلیت افزایش -4
 یکـی شود. می ایجاد دیگري چالش اما یابد می کاهش نهاآ  با مرتبط توان مصرف و اتصاالت طول بعدي، سه معماري کارگیري   بـه بـا

 سطح شدن کوچـک و ها الیه تعداد افزایش دلیل به سطح واحد در مصرفی توان افزایش ها، تراشه این در موجود مسائل ترین مهم از

 داشت. خواهد دنبال به را دمایی اغد نقاط ایجاد ن،آ درنتیجـه و تراشـه دماي رفتن باالتر توان، چگالی افزایش این باشد. می تراشه

 کنترل عدم صورت در که است برقرار نشتی توان و دمـا بین افزایشی حلقه یک و است مرتبط دما با نمایی صورت به نشتی توان

 هایی الیه یکدیگر، روي بر الیه چندین قرارگیري دلیل به همچنین گردد. تراشه به رسانی سیبآ و دما شدید افزایش سبب تواند می

 تفاوت ایجاد بـه منجـر توانـد می امر این و ندارند مناسبی طور  به را تولیدشده گرماي دفع امکان اند گرفته قرار گرماگیر از دور که

 هاي روش ابتدا دهد. قرار تأثیر تحت را آن اطمینان قابلیت تواند می تراشه دماي افزایش گردد. تراشه مختلف هاي الیه در دمایی

 توان چگالی کاهش براي روشی سپس کنید، بررسی دمایی داغ نقاط ایجاد نظر از را بعدي سه هاي تراشه در مسیریابی متفاوت

   د.یده ارائه داغ نقاط دماي نتیجه در و مصرفی
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  گروه) 2 (حداکثر داده مراکز براي نوري ارتباطی میان ي شبکه -5
 گسترش حال در گسترده طور به حاضر حال در و اند ارتباط در یکدیگر با که است ها سوییچ و سرورها از اي مجموعه داده مراکز

 ترافیک داده مراکز وب، تحت کاربردي هاي برنامه گسترش و ابري رایانش در سرورها میان بیشتر ارتباط به نیاز دلیل به هستند.

 اخیر هاي سال در کنند. می مصرف زیادي توان باند ايپهن باالرفتن با نتیجه در هستند الکتریکی امروزي داده مراکز دارند. باالیی

 هاي ارتباط فواید است. شده مطرح داده هاي پایگاه میان ارتباطات براي نوري هاي شبکه از استفاده ي ایده توان، این کاهش براي

 اتصاالت توپولوژي در تغییرات ایجاد کمک به داریم سعی پروژه این در است. پایین مصرفی توان و پایین تاخیر باال، بازدهی نوري

  بخشیم. بهبود را گذشته در شده مطرح هاي معماري ها، سوییچ

  گروه) 2 (حداکثر سیم بی شبکه در وري بهره افزایش -6
 محدود به توجه با است. تراشه روي شده توزیع ترافیک به فرکانسی طیف ي بهینه تخصیص سیم، بی هاي شبکه مشکالت از یکی

 به NoC یترافیک يالگو بر منطبق سیم بی هاي کانال اختصاص ،تراشه سطح در داده انتقال براي موجود فرکانسی طیف بودن

 یترافیک الگوهاي به توجه با ،اجرا زمان در ثابت صورت یه سیم بی هاي کانال اختصاص .باشد می مهم بسیار وري بهره افزایش منظور

 شبکه منابع وري بهره و کارایی بهبود پروژه این از هدف .شود می واقعی کاربردهاي در ها  کانال وري بهره کاهش به منجر اغلب ،پویا

  .باشد می تراشه روي شبکه در موجود ترافیک به توجه با سیم بی هاي کانال انطباق وسیله به

  

 


