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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В МЕРЕЖАХ НА КРИСТАЛІ

Проведено огляд моделей енергоспоживання, що використовуються під час структурно-
параметричного синтезу мереж на кристалі. Позначено вектор досліджень по усуненню виявлених недоліків.
Запропоновано розширену класифікацію моделей споживаної потужності для компонентів
інтегральних мереж.

Проведен обзор моделей энергопотребления, используемых при структурно-параметрическом синтезе
сетей на кристалле. Обозначен вектор исследований по устранению выявленных недостатков. Предложена
расширенная классификация моделей потребляемой мощности для компонентов интегральных сетей.

A review of energy consumption models used in the structural and parametric synthesis of networks on chip is
presented. The research vector to address identified deficiencies is denoted. An expanded classification of power
consumption models for integrated networks components is suggested.
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Вступ
Відомо, що значна кількість сфер людської діяльності (військова, космічна, медична,

мультимедійна тощо)  вимагають для свого розвитку все більше обчислювальних ресурсів.
Залишаючи проблему підвищення тактової частоти фізикам та технологам, завдання може
вирішуватись збільшенням числа процесорів на кристалі. Такий підхід вже використовує
компанія AMD у 12-ти ядерному серверному обчислювачі Opteron 6000. В Intel досягнення
паралельної архітектури представлені лінійкою процесорів Xeon 7500, кожен із яких
складається з 8-ми ядер. Кристал Tile-GX від компанії Tilera може містити до ста процесорів,
а фірма Intel у якості експериментального зразка створила 80-ти ядерний Teraflops
Research Chip.

При об’єднанні в інтегральній мікросхемі (ІМС) множини ресурсномістких
обчислювачів такі способи організації підсистеми зв'язку, як повно зв’язна архітектура, одно
та багатошарова шини втрачають ефективність, що наочно показано в роботах [1, 2]. Для
вирішення проблеми обміну даними в сучасних ІМС в працях [3, 4] пропонується
використовувати концепцію мережевої взаємодії, вводиться поняття „мережі на
кристалі” (МнК).

Такий підхід має переваги масштабованості (зі збільшенням розміру мережі зростає її
пропускна здатність) і паралелізму (дані в різних сегментах мережі передаються одночасно).

Постановка задачі. Внаслідок жорстких обмежень по споживаній потужності
архітектуру МнК необхідно оптимізувати не лише за характеристиками транспортної
затримки і пропускної здатності, але також і за рівнем енергоспоживання [5].

У зв’язку з цим виникає потреба у створенні відповідних моделей для їх використання
при реалізації різних методів структурно-параметричного синтезу.

Мета публікації. Вищевикладене обумовлює актуальність даної роботи та диктує
необхідність формування вектора досліджень для покращення результатів структурно-
параметричного синтезу МнК шляхом аналізу моделей енергоспоживання її компонентів, що
і є метою даної статті.

1.Загальні відомості про МнК.
Сформулюємо основні тези концепції МнК, оскільки дана предметна область

представлена лише незначною кількістю публікацій у вітчизняних наукових джерелах.
Узагальнена структура побудови МнК наведена нижче на рис. 1.
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Рис. 1. Узагальнена структурна схема МнК:
ОП -  обчислювальна підсистема; М – маршрутизатор; МІ – мережний інтерфейс

Безпосередньо інтегральна мережа складається із маршрутизаторів М, з’єднаних
відповідно до визначеної топології. Мережні інтерфейси МІ перетворюють дані з формату,
характерного для ОП, у послідовність дискретних пакетів і навпаки. Блоки маршрутизаторів М
здійснюють доставку пакетів на підставі маршрутної інформації, зазначеної в їх заголовку.

Зі збільшенням числа обчислювальних модулів всередині ІМС мережний підхід має
наступні переваги у порівнянні з повно зв’язною, шинною одно- або багатошаровою
архітектурами [1, 2, 6]:

– масштабність – для збільшення пропускної здатності підсистеми зв’язку досить
додати нові маршрутизатори та підключити до них відповідні обчислювальні модулі;

– паралелізм – в різних сегментах мережі дані передаються одночасно, що призводить
до збільшення пропускної здатності;

– висока тактова частота – досягається за рахунок коротких ліній зв’язку між
інтегральними маршрутизаторами. МнК, створена Intel [7], функціонує на частоті 5 ГГц, тоді
як частота синхронізації сучасних шин не перевищує 500 МГц;

– енергоефективність. З’єднання за типом точка-точка значно зменшують паразитну
ємність навантаження, що у поєднанні з короткими лініями зв’язку призводить до
зменшення динамічної складової споживаної потужності.

Уяву про розвиток концепції МнК можна одержати з оглядових робіт [6], [8 –13].
Особливо слід відзначити працю [10], де представлено одну з найбільш повних класифікацій
інтегральних мереж. В роботі [12] наведено огляд методів структурно-параметричного
синтезу МнК,  а її відмітною рисою є чіткість формулювань,  високий рівень формалізму та
велика кількість розглянутих джерел (більш двохсот). В праці [13] позначено проблеми
створення МнК, відкриті на момент її публікації.

2.Про необхідність моделей енергоспоживання
Огляд літературних джерел показав, що моделі енергоспоживання широко вживаються

при реалізації методів створення архітектури МнК [12]. У той же час, деякі дослідники для
оцінки споживаної потужності використовують опосередковані цільові функції у вигляді
обсягів пам’яті [14] та частоти функціонування з’єднань [15]. Такий підхід ускладнює
одержання точних кількісних результатів, що є його істотним недоліком.

При створенні архітектури МнК ключову роль відіграє використання швидкодіючих,
адекватних та параметризованих моделей. Оскільки значна частина алгоритмів структурно-
параметричного синтезу є ітераційними, необхідно надавати великого значення часові
обчислення цільової функції (внаслідок високої інтенсивності її викликів). Адекватність
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подання впливає на точність результатів, а рівень параметризованості обумовлює розмірність
простору альтернатив, в якому здійснюється пошук, значною мірою визначаючи
оптимальність синтезованої архітектури.

3. Класифікація моделей енергоспоживання
В праці [16] зроблено одну з перших спроб систематизації моделей енергоспоживання

для МнК у відповідності до наступних категорій:
1. Рівень в ієрархії OSI подання;
2. Відношення до компоненту МнК;
3. Ступінь абстракції.
Фактично кількість ознак, за якими можна розрізняти результати досліджень в

предметній області,  набагато більша.  На думку авторів,  під час формування подібної
класифікації важливо враховувати метод створення моделі та кількість її незалежних
змінних, оскільки ці характеристики впливають на точність, керованість та можливість
виконання процесу моделювання. З іншого боку, не зважаючи на постійне зростання числа
досліджень в даній області, з моменту появи роботи [16] не публікувалося праць подібного
роду. Таким чином, наведена в існуючих джерелах інформація є частково застарілою.

В даній роботі пропонується розширена у порівнянні з наведеною в зазначеній вище праці
[16] класифікація, яка висвітлює сучасний стан питання і містить наступні категорії (табл. 1):

Таблиця 1
Класифікація моделей енергоспоживання для компонентів інтегральних мереж

Категорія Підкатегорія Перелік посилань на
літературні джерела

Транспортний рівень
(повідомлення) [15, 17, 18, 29]

Мережний рівень
(пакети) [18, 19]

Рівень з'єднань (одиниці
керування потоком) [16, 18-28, 30, 31]

1. Відповідність до рівню
моделі OSI (розглядається 4
рівня з семи)

Фізичний рівень (передача
бітів даних) [18, 30-35]

Інтегральний маршрутизатор [16, 18-35]
Мережний інтерфейс [32, 33]2. Відповідність до

компоненту МнК
З'єднання [15, 16, 20, 29, 31-35]
Транзакцій [15, 16, 19-32]
Регістрів (RTL) [33-35]
Вентилів [33-35]

3. Рівень абстракції

Прототип [17]
Для ASIC [15, 16, 19-35]4. Технологія виготовлення

ІМС Для FPGA [17, 33-35]
Абстрактна модель [20, 29-31]
Аналітичне моделювання [15, 16, 21-23]
Статистичне моделювання [24-28, 30, 31]
Імітаційне моделювання [18, 32-34]
SPICE моделювання [33-35]

5. Метод

Прототипування [17]
Високий [21-24, 30]
Середній [16, 19, 20, 25-29, 31]6. Коефіцієнт відносної

параметризованості
Низький [32-35]
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Розподіл за відповідністю до рівню моделі OSI для МнК [36] відноситься до першої
категорії наведеної класифікації. Найбільш повний опис процесу функціонування МнК дає
фізичний рівень, що відповідає за передачу бітів пакетів даних. Найабстрактніше подання
має транспортний рівень, в завдання якого входить перенос повідомлень між
обчислювальними модулями. Запропонована класифікація дозволяє обрати модель
енергоспоживання відповідно до розв’язуваного завдання, що обумовлює її практичну
значущість. Наприклад, при виконанні пошуку енергоефективного відображення
обчислювальних модулів на структуру інтегральної мережі доцільно застосувати модель
транспортного рівня [29], оскільки в такому випадку дослідника цікавить енергія, що
витрачається на перенесення даних між обчислювальними модулями. Використання з цією
метою моделі фізичного рівня без додаткових модифікацій не є можливим внаслідок
невідповідності форматів подання даних на різних щаблях OSI.

Розподіл за відповідністю моделі до компоненту МнК. Як видно з табл.  1,  на
сьогоднішній день переважна більшість досліджень присвячена інтегральним
маршрутизаторам та зв’язкам між ними.  Невелика кількість розробок,  що відносяться до
мережевих інтерфейсів, реалізована на низьких рівнях абстракції [32, 33], що ускладнює їх
використання в методах структурно-параметричного синтезу внаслідок тривалого часу
моделювання. Таким чином, набуває актуальності завдання створення параметризованих та
швидкодіючих моделей енергоспоживання для мережевих інтерфейсів МнК.

Розподіл за рівнем абстракції. Велике значення слід надавати рівню абстракції
використовуваної моделі, оскільки дана характеристика в значній мірі визначає час оцінки
споживаної потужності. Найбільш загальним у запропонованій класифікації є рівень
транзакцій,  на якому передача і прийом повідомлень розглядаються у вигляді подій без
врахування процесів, що виникають в апаратурі компонентів інтегральної мережі. Такий
спосіб моделювання є найменш точним, оскільки не враховує багато з деталей реалізації, однак,
внаслідок простоти опису має значну швидкодію. На даному рівні моделі енерговитрат звичайно
записуються у вигляді аналітичних формул, обчислення яких на сучасних ЕОМ виконується
практично миттєво [15, 16, 19-31]. Відхилення оцінок споживаної потужності від значень,
отриманих з використанням промислових симуляторів, для наведених вище робіт лежить у
межах 3%÷7%.  Більш низький рівень абстракції і,  як наслідок,  більшу точність,  має
регістрове подання (RTL), на якому поведінка системи визначається в термінах логічних
операцій над сигналами, що передаються між апаратурними регістрами. Моделювання
об'єкту на рівні вентилів або транзисторів обумовлює похибку оцінки в межах 0.5%,  однак
такий підхід є найбільш ресурсномістким. Для опису МнК на регістровому рівні найчастіше
використовуються технології імітаційного моделювання [18, 32-34]. Подання інтегральних
мереж на вентильному та транзисторному рівнях виконується за допомогою SPICE
методології [33-35] і у структурно-параметричному синтезі застосовується досить рідко
внаслідок тривалого часу оцінки. Найбільш достовірні результати можна отримати під час
натурного моделювання з використанням прототипу [17].

Розподіл за архітектурою ІМС. Як можна помітити, аналізуючи четвертий пункт
запропонованої класифікації (табл.1), більшість існуючих на сьогоднішній день моделей
енергоспоживання для МнК орієнтовано на спеціалізовані замовні мікросхеми (ASIC) [15,16,
19-35]. Оскільки ІМС, побудовані за архітектурою FPGA, мають значні конструктивні
відмінності, існує гостра необхідність у створенні відповідних моделей для компонентів
інтегральних мереж, реалізованих в рамках FPGA технології. Деякі з запропонованих
абстрактних [20,  29-31]  та статистичних [24-28]  моделей можуть бути адаптовані під FPGA,
однак такі роботи авторам не відомі. Наявні на сьогоднішній день моделі енергоспоживання
для компонентів FPGA МнК реалізовані на низькому рівні абстракції, що робить їх мало
придатними до використання в процедурах структурно-параметричного синтезу внаслідок
тривалого часу оцінки цільової функції [33-35].

Розподіл за методом синтезу. Відповідно до принципу побудови, моделі
енергоспоживання можна поділити на абстрактні, аналітичні, статистичні, імітаційні, SPICE
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та прототипи. Найбільш загальне поняття про досліджуване явище дають абстрактні моделі,
що відображають його якісний бік [20, 29-31]. В основу абстрактного подання потужності,

споживаної МнК, покладено поняття “бітової енергії” jcic
bitE , тобто енергії, що витрачається

інтегральною мережею на передачу одного біта даних від обчислювального модуля ic  до
обчислювального модуля jc  [31]. В свою чергу, бітова енергія може бути записана за
допомогою наступного виразу [29]:

( ) LbitRbit
jcic

bit EnEnE ×-+×= 1 ,
де RbitE  – енергія, що витрачається на передачу одного біта даних через інтегральний
маршрутизатор (Дж);

LbitE – енергія, що витрачається на передачу одного біта даних через провідне
з’єднання між маршрутизаторами (Дж);

n – число транзитних ділянок (хопів) маршруту між приймачем та передавачем.
При такій постановці питання залишається відкритою проблема одержання значень

RbitE  і LbitE . Для їх визначення може бути використано один з підходів, описаних нижче.
Аналітичну модель енергоспоживання МнК можна синтезувати, записавши рівняння

еквівалентних ємностей для інтегральних маршрутизаторів та зв’язків між ними. Маючи
інформацію про напругу живлення відповідних модулів та інтенсивність зміни вхідних
сигналів, можна обчислити динамічну складову споживаної потужності. З використанням
подібного підходу створено модель Orion [21] та ще ряд розробок [22, 23]. В праці [37]
зазначену модель доопрацьовано шляхом врахування в моделі статичної складової
споживаної потужності.  Складність застосування застосованого методу полягає в тому,  що
інформація про еквівалентні ємності компонентів МнК не завжди є доступною. Особливо
гостро дана проблема постає при розробці інтегральних мереж для FPGA,  де IP  ядра часто
поставляються у вигляді „чорного ящику” без надання інформації про їх
внутрішню структуру.

Позначену проблему можна подолати шляхом використання статистичного синтезу [24-
28, 30, 31]. Для реалізації такого методу, у першу чергу, необхідно провести експеримент по
встановленню відповідності між інтенсивністю зміни сигналів на виводах інтегрального
маршрутизатора та його споживаною потужністю. Модель енергоспоживання синтезується
за допомогою апроксимації отриманих наборів даних методом регресійного аналізу. У
загальному випадку регресійна крива може бути описана наступним виразом [26]:

Y×+= AP 0
ˆ a ,

де 0a  – характеризує статичну складову енергоспоживання;
[ ]kA aaa ,..,, 21=  – набір коефіцієнтів регресії для вектора Y ;

[ ]TkΨΨΨ ,..,, 21=Y – набір змінних, що описують вхідні дані.
У якості вхідних даних для статистичних моделей використовуються інтенсивності

потоків заявок, що надходять на порти вводу-виводу інтегральних маршрутизаторів. Деякі
моделі дозволяють проводити оцінку споживаної потужності залежно від зміни обсягу та
розрядності слів буферної пам'яті [24]. Наскільки відомо авторам дотепер не існує рішення,
що дозволяло б виконувати такі зміни для кожного порту маршрутизатора окремо. Отже,
недоліком доступних на сьогоднішній день статистичних моделей є малий ступінь
параметризованості.

В роботі [18] проведено огляд методів імітаційного моделювання, що
використовуються при оцінці енерговитрат МнК на регістровому рівні.  Показано,  що
найбільш часто для таких цілей застосовують дискретно-подієву імітацію, недоліком якої є
тривалий час оцінки. Там же для здійснення імітаційного моделювання процесу
функціонування МнК запропоновано використовувати мультиагентний підхід. Показано, що
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при правильній реалізації такий підхід створює передумови для скорочення часу
моделювання за рахунок одночасного функціонування агентів у системі.

При здійсненні SPICE симуляції КМОП-транзистори заміняються еквівалентним
поданням [38],  а струми та напруги у схемі визначаються за допомогою одного з методів
теорії аналізу електричних кіл (наприклад, методу вузлових потенціалів). Такий підхід
обумовлює високу обчислювальну складність та негативно позначається на часі
моделювання.  Як було згадано вище,  при синтезі МнК SPICE  моделі застосовуються
порівняно рідко.

Нарешті, найбільш точну оцінку енергетичних витрат для МнК можна одержати
шляхом вимірювання струму споживання моделі-прототипу. Такий підхід застосовується в
праці [17]  для МнК на базі FPGA  архітектури.  У випадку використання даного методу
виникають складності у визначенні внеску окремих підсистем МнК в сумарне значення
споживаної потужності.

Розподіл за коефіцієнтом відносної параметризованості КВП описує остання
категорія запропонованої класифікації. КВП виражається через відношення числа аргументів
моделі до часу виконання оцінки. Хоча імітаційне та SPICE подання дозволяють варіювати
багато параметрів, всі вони потрапляють до підкатегорії з низьким КВП  внаслідок тривалого
часу моделювання. Моделі, що відносяться до категорій з середнім та високим значеннями
КВП, мають час виконання одного порядку, однак число варійованих параметрів останніх
помітно вище. Для алгоритмів синтезу архітектури МнК, заснованих на ітераційній
оптимізації, вибір моделі енергоспоживання з більшим значенням КВП приводить до
розширення простору альтернатив та зменшення часу пошуку, що створює передумови для
одержання кращого результату.

Висновки
Запропоновано розширену класифікацію моделей енергоспоживання для

компонентів інтегральних мереж, використання якої дозволяє обрати модель відповідно
до вирішуваного завдання, що обумовлює її значимість для інженерів та дослідників.

На підставі аналізу літературних джерел встановлено, що швидкодіючі моделі
споживаної потужності для МнК мають малу кількість варійованих параметрів. Як наслідок,
це призводить до обмеження простору альтернатив при виконанні структурно-
параметричного синтезу та негативно позначається на якості результатів. Тому актуальним
стає вирішення завдання створення швидкодіючих енергетичних моделей з високим
ступенем параметризованості з метою покращення результатів структурно-параметричного
синтезу за рахунок розширення розмірності простору альтернатив.

Проведення огляду публікацій в предметній області за останні десять років дає підстави
стверджувати, що на сьогоднішній день практично відсутні моделі енергоспоживання для
інтегральних мереж, орієнтованих на FPGA архітектуру. У зв'язку з перманентним
збільшенням кількості інженерних розробок під FPGA перенос методів структурно-
параметричного синтезу МнК в цю область бачиться актуальним напрямком подальших
досліджень і, в першу чергу, потребує створення відповідних моделей енергоспоживання.
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