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چكيده طرح:

بـا افزایـش تعـداد هسـته های پردازشـی در سیسـتم بـر روی تراشـه ( ،)SOCاسـتفاده از تکنیک های مشـابه
قدیمـی بـر مبنـای معمـاری گـذرگاه مرکـزی در پیاده  سـازی سیسـتم بـر روی تراشـه های نسـل بعـدی بسـیار
مشـکل تر خواهد شـد.
سـیمهای طوالنـی درون گـذرگاه مرکـزی ،بـرای انتقـال دادهها بر روی تراشـه تاخیر سـیمی باالیـی (چندین
پالـس سـاعت) را تحمیـل می کننـد .تاخیـر و تـوان مصرفـی ایـن طراحی هـای مبتنـی بـر سیسـتم بر روی تراشـه،
در سیسـتمهای نهفتـه و ماشـینهای بـا کارایـی بـاال (سـوپر کامپیوترهـا) قابـل قبـول نیسـت .در ایـن طـرح بـه
بررسـی مفهـوم شـبکه بـر روی تراشـه ( )NOCبرای طراحی نسـل آینده سیسـتم بر روی تراشـهها پرداخته شـده
اسـت .مسـیریابهای جدیـد کارآمـدی بـرای مدیریـت بسـتههای اطالعاتـی طراحـی شـده اسـت که شـامل ابداع
الگوریتمهـای نگاشـت ،زمانبنـدی بـرای اجـرای کارهـا بـر روی چندیـن هسـته و معرفـی روشهـای جدید مدل
کـردن بـرای ارزیابـی رفتار شـبکه بـر روی تراشـه در حین اجـرای برنامههای حقیقی می شـود .همچنیـن تمهیداتی
بـرای گسـترش کارهـای انجـام شـده بـر روی شـبکه بر تراشـههای سـه بعدی صـورت گرفته اسـت.
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بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

دکتر باقرزاده اسـتاد مهندسـی کامپیوتر در دانشـکده مهندسـی برق و علوم کامپیوتر در دانشـگاه کالیفرنیا ایروین
اسـت ،جایـی کـه او بـه عنـوان رئیس دانشـکده در سـال هـای  2003-1998خدمت کرده اسـت .ایشـان در تحقیق
و توسـعه در زمینههـای  :معمـاری کامپیوتـر ،محاسـبات پیکـر بندی مجـدد ،طراحی تراشـه  ،VLSIشـبکه بر روی
تراشـه ،تراشـههای سـه بعدي ،شـبکه های حسـگر و گرافیک كامپوتري مشـغول به فعالیت اسـت.
دکتـر باقـرزاده بیـش از دويسـت مقاله در مجالت و کنفرانسهای بينالمللي منتشـر کرده اسـت .او در بیسـت سـال
گذشـته تعـداد زيـادي از دانشـجویان در طراحی نرم افزار و سیسـتم هـای کامپیوتری را آموزش داده اسـت.

