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رتبه اول
 پژوهش هاي  کاربردي

چكیده طرح :
بـا افزايـش تعـداد هسـته های پردازشـى در سيسـتم بـر روی تراشـه )SOC(، اسـتفاده از تكنيك های مشـابه  
قديمـى بـر مبنـای معمـاری گـذرگاه مرکـزی  در پياده  سـازی سيسـتم بـر روی تراشـه های نسـل بعـدی بسـيار 

شـد. خواهد  مشـكل تر 
 سـيم های طوالنـى درون گـذرگاه مرکـزی، بـرای انتقـال داده ها بر روی تراشـه  تاخير سـيمى بااليـى )چندين 
پالـس سـاعت( را تحميـل مى کننـد. تاخيـر و تـوان مصرفـى ايـن طراحى هـای مبتنـى بـر سيسـتم بر روی تراشـه، 
در سيسـتم های نهفتـه  و ماشـين های بـا کارايـى بـاال )سـوپر کامپيوتر هـا( قابـل قبـول نيسـت. در ايـن طـرح بـه 
بررسـى مفهـوم شـبكه بـر روی تراشـه )NOC( برای طراحى نسـل آينده  سيسـتم بر روی تراشـه ها پرداخته شـده 
اسـت. مسـيرياب های جديـد کارآمـدی بـرای مديريـت بسـته های اطاعاتـى طراحـى شـده اسـت که شـامل ابداع 
الگوريتم هـای نگاشـت، زمان بنـدی بـرای اجـرای کارهـا بـر روی چنديـن هسـته و معرفـى روش هـای جديد مدل 
کـردن بـرای ارزيابـى رفتار شـبكه بـر روی تراشـه در حين اجـرای برنامه های حقيقى مى شـود. همچنيـن تمهيداتى 

بـرای گسـترش کارهـای انجـام شـده بـر روی شـبكه بر تراشـه های سـه بعدی صـورت گرفته اسـت.

زندگي نامه: 
دکتر  باقرزاده اسـتاد مهندسـى کامپيوتر در دانشـكده مهندسـى برق و علوم کامپيوتر در دانشـگاه کاليفرنيا ايروين 
اسـت، جايـى کـه او بـه عنـوان رئيس دانشـكده در سـال هـای 1998-2۰۰3 خدمت کرده اسـت. ايشـان در تحقيق 
و توسـعه در زمينه هـای : معمـاری کامپيوتـر، محاسـبات پيكـر بندی مجـدد، طراحى تراشـه VLSI، شـبكه بر روی 

تراشـه، تراشـه های سـه بعدي، شـبكه های حسـگر و گرافيك کامپوتري مشـغول به فعاليت اسـت.
دکتـر باقـرزاده بيـش از دويسـت مقاله در مجات و کنفرانس های بين المللي منتشـر کرده اسـت. او در بيسـت سـال 

گذشـته تعـداد زيـادي از  دانشـجويان در طراحى نرم افزار و سيسـتم هـای کامپيوتری را آموزش داده اسـت.

عنوان طرح: تحليل و طراحى معماری های کارآ با توان مصرفى پايين مبتنى بر شبكه بر تراشه
پژوهشگر: دکتر نادر باقرزاده
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