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Tóm tắt: 
 

Tích hợp nhiều bộ xử lý trên cùng một chip đơn là một xu hướng mới để cung cấp hiệu năng cao 

hơn cho hệ thống. Ánh xạ tại thời gian chạy cho mạng trên chip (Network on Chip) là thách thức 

lớn khi xem xét thứ tự của các ứng dụng đến là chưa biết trước. Trong bài báo này, chúng tôi sử 

dụng một chiến lược chọn vùng gần lồi mới để giải quyết vấn đề ánh xạ cho các ứng dụng lên nền 

tảng mạng trên chip đồng nhất. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng khi sử dụng chiến lược chọn vùng 

gần lồi để ánh xạ các tác vụ của ứng dụng vào nó giúp cải thiện thông lượng trung bình lên đến 

17,8% và cắt giảm 6,5% độ trễ trung bình trong mạng so với giải pháp ánh xạ không sử dụng chọn 

vùng.                     

           Từ khóa: Mạng trên chip; Chọn vùng; Ánh xạ động; Thiết bị nhúng; Đa xử lý.           

Abstract: 

Integrating multiple processors on a single chip is a new trend to provide better performance for 

the system. Unknown mapping at runtime for Network on Chip is a big challenge when 

considering the sequence of the incoming applications. In this paper, we use one new convex 

region selection strategy to solve applications of mapping problem to homogeneous Network on 

Chip platforms. The simulation results demonstrate that using the convex region selection strategy 

to map tasks of application can help network improve throughput up to 17.8% and reduce 6.5% on 

average latency over network compared with using the non-clustering solution.   
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