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 لذا مدیریت دما. منجر به افزایش دما در سیستمهای چندهستهای میگردد، افزایش تعداد هستهها برای افزودن توان محاسباتی پردازندهها:چکیده
 برای پیشبینی دما پیش از رسیدن به دمای، از یک مدل دمایی، مدیریت دما با رویکرد فعال.در این پردازنده ها از اهمیت باالیی برخوردار است
 در این مقاله ویژگیهای الزم برای پیشبینی دما با استفاده از ابزارهای اندازهگیری سیستم خوانده شده و از آنها ویژگی.حدآستانه استفاده میکند
 یک مدل دمایی برخط مبتنی بر چند فاز دمایی و برای هر فاز یک شبکه.های سابقهای و کنترلی با استفاده از پردازشهای پیشنهادی ایجاد شده اند
 فازهای مختلف دمایی با توجه به پارامترهای مؤثر بر دمای پردازنده با استفاده از شبکهٔ نظریه تشدید.عصبی برای پیشبینی دما پیشنهاد شده است
 بر پایهٔ اطالعات، حداقل تعداد ویژگیهای مناسب برای پیشبینی در فاز دمایی مربوطه، برای هر یک از شبکههای عصبی.انطباقی شناسایی شدهاند
ٔ آن را به مجموعه، در صورت برخورد با فاز دمایی جدید، مدل دمایی پیشنهادی قادر است در زمان اجرا.متقابل بین ویژگیها انتخاب شده است
 نتایج نشان میدهد در مدل دمایی پیشنهادی میانگین قدرمطلق خطا برای فاصلههای.فازها اضافه کرده و شبکه عصبی مناسب برای آن را ایجاد کند
. درجه سانتیگراد است1 زمانی مختلف کمتر از
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Abstract: Increasing the number of cores to enhance computing power of processors leads to an increase in temperature for multicore
systems. Thermal management is significant challenge in these processors. A proactive dynamic thermal management uses a thermal
model to predict the temperature before processor temperature reaches the threshold. In this paper, some appropriate features for
thermal model are read by using system measurement tools. Other features as historical and control features are created using the
proposed processes. An online thermal model based on several thermal phase is proposed. For each phase, a neural network is used to
forecast temperature. Different thermal phases are identified according to the parameters affecting the processor temperature using the
adaptive resonance theory network. For each of the neural networks, the minimum number of proper features is selected based on the
mutual information between the features. The proposed thermal model is able to detect new thermal phase at run time. Then, appropriate
neural network is created for new phase. The proposed model has been evaluated to predict temperature for different time distances.
The results shows the mean absolute error is less than 1 °C.
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 -1مقدمه
رویکرد اصلی برای بهبود عملکرد پردازندهها ،افزایش تعداد هستههای
آنها است .افزایش تعداد هستهها در یک ناحیهٔ محدود ،منجر به

پیشبینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی . . .

به دلیل تنوع باالی رفتارهای دمایی پردازنده ،برخی از روشهای
پیشبینی دما ،از چندین مدل بهره بردهاند [ .]15 ،12 ،3در این راستا،
فازهای مختلفی برای تغییرات دمای پردازنده شناسایی شده و برای هر
فاز از یک مدل استفاده شده است.

افزایش چگالی توان مصرفی و بهموجب آن افزایش دمای پردازنده می

برای پیشبینی دما ،از ویژگیهای مختلفی بهعنوان ورودیهای مدل

شود .از طرفی ،افزایش دما منجر به افزایش توان مصرفی پردازنده می

دمایی استفاده کردهاند .در تعدادی از مدلها از تعداد باالیی از ویژگیها،

شود .این چرخه ایجادشده ،بهسرعت دمای پردازنده را زیاد میکند .این

بدون توجه به تأثیر آنها بر دمای سیستم بهره گرفتهاند .استفاده از

چالش ،میتواند منجر به ایجاد نقاط داغ در پردازنده ،کاهش قابلیت

تعداد باالی ویژگیها ،عالوه بر افزایش سربار مدل ،میتواند باعث کاهش

اطمینان و طول عمر آن گردد [.]1

دقت مدل نیز گردد [ .]16بر این اساس ،به انتخاب ویژگیهای مناسب

یکی از رویکردهای مهم در کنترل دمای پردازندهها ،مدیریت دمای

پرداخته شده است .اغلب ،این ویژگیها با توجه به دانش یک فرد خبره

پویا )DTM( 1است DTM .شامل دو رویکرد واکنشی 2و فعال 3است .در

انتخاب شدهاند .در [ ،]14انتخاب ویژگیها با استفاده از الگوریتم انتخاب

رویکرده ای واکنشی ،دما پیش از رسیدن به حدآستانه ،با استفاده از

ویژگی همبستگی )CFS( 5انجام شده است .انتخاب ویژگیهای مناسب

روشهایی که با سرعت بیشتری منجر به کاهش دما میشوند ،کنترل

میتواند منجر به افزایش قابلتوجه عملکرد مدل شود.

میشوند .اغلب این روشها ،کاهش تأثیرگذاری در عملکرد سیستم می

در این مقاله یک مدل پیشبینی دمای برخط پیشنهاد شده که از

گذارند  .برخالف واکنشی ،در رویکرد فعال ،از یک مدل دمایی برای

تعدادی شبکه عصبی پرسپترون چندالیهای )MLP( 6تشکیل شده است.

پیشبینی دما استفاده میشود .سپس ،تنوعی از روشهای مختلف مانند

هر شبکهٔ  MLPبرای یک فاز از رفتارهای دمایی آموزش داده میشود.

تنظیم ولتاژ فرکانس پویا )DVFS( 4و مهاجرت وظیفه ،برای کاهش دما

برای هر شبکه ،بهصورت مجزا ویژگیهای مناسب انتخاب میگردند .مدل

پیش از رسیدن به حد آستانه استفاده میشوند [.]2

پیشنهادی بر روی یک پردازنده چندهستهای و بدون نیاز به سختافزار

برای اینکه مدلهای دمایی بتوانند عملکرد مناسبی در مدیریت

اضافی بررسی شده است .در ادامه ،بهصورت مختصر نوآوریهای مقاله

دمای پردازنده داشته باشند باید دارای ویژگیهایی باشند .دقت

معرفی میشوند:

پیشبینی ،اصلیترین ویژگی مدل است .برای افزایش دقت ،نیاز است



عالوه بر ویژگیهایی که با استفاده از ابزارهای اندازهگیری سیستم

که در بازههای زمانی کوتاه از مدل استفاده گردد .پس سربار محاسباتی

قابل خواندن هستند ،تعدادی ویژگی جدید ایجاد شده که تأثیر

مدل ،ویژگی دیگری است که از اهمیت باالیی برخوردار است.

قابلتوجهی بر دقت مدل پیشبینی دمای پیشنهادی دارند .تعداد

برای کاهش سربار اجرایی مدل ،اغلب از مدلهای برونخط برای

زیادی از این ویژگیها با عنوان پارامترهای سابقهای ،آخرین

پیشبینی دما استفاده میشود [ .]3-11در این رویکرد ،مدلها بهصورت

تغییرات پارامترهای دمایی را نگهداری میکنند .همچنین ،برخی

برونخط آموزشیافته و سپس در زمان اجرا مورد بهرهبرداری قرار می

از ویژگیها ،برای محاسبه اثر پارامترهای کنترلی فراهم شدهاند.

گیرند .این مدلها برای آموزش نیاز به مجموعه دادهای دارند که شامل



با توجه به تعدادی از پارامترهای مؤثر بر دما ،رفتارهای دمایی

همه انواع تغییرات دمای پردازنده در شرایط مختلف باشد [ .]3تغییر

پردازنده به چندین فاز تقسیم شده است .این فازها در مواجهه با

دمای پردازنده به پارامترهای زیادی ازجمله بارکاری هر یک از هستهها،

رفتارهای دمایی جدید در زمان اجرا ،بهروزرسانی میشوند.

فرکانس پردازنده ،سرعت فن و دمای محیط پیرامون بستگی دارد.



برای هر فاز ،یک مدل پیشبینی دما با استفاده از یک شبکه عصبی

ازآنجاییکه ایجاد یک مجموعه داده کامل غیرعملی به نظر میآید ،مدل

 MLPبا رویکرد یادگیری افزایشی ارائه میشود .برای هر مدل،

دمایی در زمان اجرا با حالتهایی مواجه میشود که برای آنها آموزش

ویژگیهای مناسب با استفاده از روش تفاضل اطالعات متقابل

داده نشده است [ .]12در این وضعیت ،پیشبینیهای دقیقی توسط مدل

( )MIDانتخاب میشوند.

7

ارائه نخواهد شد .بر این اساس ،تعدادی مدل دمایی ارائه شدهاند که

این مقاله در چند بخش سازماندهی شده است .مدلهای مختلفی

آموزش آنها بهصورت برخط انجام شده است [ .]12-14این مدلها در

که برای پیشبینی دما ارائهشدهاند ،در بخش دوم معرفی میشوند .در

صورت مواجهه با رفتارهای دمایی جدید در زمان اجرا ،آنها را یاد گرفته

بخش سوم به معرفی شبکه مورداستفاده برای خوشهبندی و الگوریتم

تا در برخوردهای بعدی دقت بهتری را ارائه دهند.

انتخاب ویژگی بر پایه اطالعات متقابل پرداخته شده است .معرفی روند
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پیشبینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی . . .

ایجاد مدل دمایی بهصورت برونخط در بخش چهارم انجام شده است.

بارکاری بهعنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر دمای پردازنده ،در تعداد

در بخش پنجم ،نحوه استفاده از مدل دمایی و آموزش آن در زمان اجرا،

زیادی از رویکردهای پیشبینی دما موردتوجه قرار گرفته است [.]6-11

معرفی میگردد .در بخش ششم ،مدل پیشنهادی ارزیابی شده و با

در این راستا ،در تعدادی از رویکردها ،از شمارندههای کارایی ،بهعنوان

تعدادی از رویکردهای پیشبینی دما ،مقایسه میشود .درنهایت در بخش

معرف تأثیر بارکاری بر دمای پردازنده بهره بردهاند [ .]17 ،11 ،10در

هفتم ،نتیجهای از مدل پیشنهادی ارائه میگردد.

این راستا ]17[ ،از ترکیب خطی از شمارندههای کارایی برای تخمین
دما با رابطه  3استفاده کرده است.

 -2کارهای پیشین

()3

𝑖𝑢

22

𝑖𝑤 ∑ 𝑇𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 = 𝑤𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 +

یکی از مهمترین روشهای پیشبینی دما ،استفاده از تحلیل آماری سری

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡

زمانی ،ازجمله مدل خود رگرسیون میانگین متحرک )ARMA( 8است

𝑖𝑢 و 𝑖𝑤 به ترتیب مقادیر شمارنده کارایی 𝑖ام و ضریب آن میباشند.

[ ARMA .]13 ،12با رابطه  1معرفی میگردد.

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡 تعداد چرخههای پردازنده است 𝑤𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 .نیز بهعنوان ضریب ثابت،

𝑞

()1

در زمان تعیین ضریبهای مدل محاسبه میشود .ضریبهای رابطه ،3

𝑝

) 𝑖𝑦𝑡 + ∑(𝑎𝑖 𝑦𝑡−𝑖 ) = 𝑒𝑡 + ∑(𝑐𝑖 𝑒𝑡−
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

بهصورت برونخط محاسبه میشوند.

𝑖 𝑦𝑡−و 𝑖 𝑒𝑡−به ترتیب دما و خطای پیشبینی در زمان  t − iاست.

شمارندههای کارایی ،بهعنوان ورودیهای مدل رگرسیون بردار

𝑖𝑎 و 𝑖𝑐 ضریبهای نمونه 𝑖ام به ترتیب در بخشهای  ARو  MAهستند.

پشتیبان )SVR( 10برای پیشبینی دما استفاده شدهاند [ .]10در مدل

𝑡𝑒 نیز با توجه به دادههای جمعآوریشده و در زمان تعیین ضرایب مدل

ارائهشده ،از  34شمارنده کارایی بهره گرفتهاند .نتایج حاصلشده ،کمتر

محاسبه میشود 𝑝 .و 𝑞 به ترتیب اندازه پنجرههای  ARو  MAرا نشان

از  10درصد خطا را برای فاصله زمانی  10ثانیهای نشان میدهد.

میدهند .در رویکرد برونخط مجموعهای از ضریبهای رابطه  ،1بر

در [ ،]18از شمارندههای کارایی بهعنوان ورودیهای مدل  MLPبرای

اساس دما و بارهای کاری متفاوت تهیه شده و در بانکی از ضرایب ذخیره

پیشبینی دما بهره گرفتند .ایشان مدل را با برنامههای محک مختلف

میشوند .در زمان اجرا ،برای انطباق مدل دمایی با رفتار متغیر بارکاری،

ارزیابی کردند .معیار خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSEبین 2/7

با استفاده از آزمون نسبت احتمال متوالی ،)SPRT( 9ضریبهای مناسب

تا  2/9درجه سانتیگراد گزارش شده است .بهصورت کلی ،مدلهایی که

برای مشاهدات دمایی اخیر ،با احتمال درستی باال انتخاب میشوند.

تنها از شمارندههای کارایی برای پیشبینی دما بهره میبرند ،به بسیاری

آموزش این مدل بهصورت برخط نیز انجام شده است [ .]12درصورتیکه

از پارامترهای مؤثر بر دما ،توجهی ندارند .این موضوع ،میتواند منجر به

احتمال درستی تمامی ضریبهای موجود در بانک پایین باشد ،بر روی

کاهش دقت مدل گردد.

پنجره از مشاهدات اخیر ،ضریبهای جدیدی برای مدل  ARMAآموزش

در [ ،]6توان مصرفی پردازنده با استفاده از مدل  SVRپیشبینی شده

دادهشده و به بانک اضافه میگردد .مدل  ARMAدر صورتی میتواند

است .سپس از ابزار  ]19[ HotSpotبرای تخمین دما با توجه به توان

یک پیشبینی دقیق با سربار کاری کم ارائه دهد که مشخصههای

مصرفی بهره بردهاند .از مهمترین چالشهای این رویکرد ،میتوان به نیاز

بارکاری در حال اجرا بر روی هسته با گذشت زمان ثابت بماند.

مدل به استفاده از علم معماری  CPUدر پیکربندی  HotSpotاشاره کرد.

11

در تعدادی از مدلهای دمایی ،از دمای همه هستههای پردازنده در

از  ،MLPبرای پیشبینی حداکثر دمای یک هسته ،در یک پردازنده

پیشبینی دمای هر هسته ،بهره گرفته شده است[ .]3-5در این راستا،

چندهستهای استفاده شده است [ .]20بدین منظور ،با اجرای یک برنامه،

[ ]4از رابطه خطی  2برای پیشبینی دمای هسته 𝑖 استفاده کرده است.

حداکثر و میانگین توان مصرفی آن بر روی یک هسته محاسبه میشود.

𝑏𝑛𝑖𝐼 𝑖𝛾 = 𝛼𝑖 𝑇𝑖𝑐𝑢𝑟𝑟 + 𝛽𝑖 𝐼𝑖𝑖𝑛 +

()2

𝑑𝑒𝑟𝑝

𝑖𝑇

سپس ،در زمان اجرای برنامه ،با استفاده از این پارامترها و دمای

به ترتیب معرف دمای فعلی و دمای پیشبینیشده

همسایههای یک هسته ،دمای هسته را پیشبینی میکنند .در [،21

برای هسته 𝑖 هستند .تغییرات دمای هسته و میانگین تغییرات دمای

 ،]22از یک شبکه عصبی ساده برای پیشبینی دمای یک هسته بهره

هستههای مجاور آن در آخرین دوره زمانی ،به ترتیب با 𝑛𝑖𝑖𝐼 و 𝑏𝑛𝑖𝐼 نمایش

گرفتهاند .در این کارها ،از دمای فعلی و توان مصرفی برای ورودیهای

داده شدهاند 𝛽𝑖 ،𝛼𝑖 .و 𝑖𝛾 ضریبهای رابطه بوده که بهصورت برونخط و

مدل پیشبینی دما استفاده کردهاند .از معایب این رویکردها ،عدم توجه

با استفاده از یک تابع رگرسیون خطی بر روی یک مجموعه داده از

مستقیم به دیگر پارامترهای مؤثر بر دما نظیر فرکانس پردازنده و سرعت

تغییرات دمایی سیستم محاسبه میشوند.

فن است.

𝑟𝑟𝑢𝑐𝑖𝑇 و
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پیشبینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی . . .

استفاده از پارامترهای مختلف برای یک مدل دمایی ،میتواند باعث

استفاده کردهاند .برای ارزیابی مدل ارائهشده ،از شبیهساز  HotSpotبهره

افزایش دقت پیشبینی شود .در این راستا ]14[ ،از ترکیبی از ویژگی

بردهاند .در این رویکرد نیز از تعداد قابلتوجهی از پارامترهای مؤثر بر دما

های فیزیکی پردازنده و ویژگیهای وابسته به برنامه بهعنوان ورودیهای

استفاده نشده است.

مدل دمایی استفاده کرده است .به علت تعداد زیاد ویژگیها ،با استفاده
از الگوریتم  16 ،CFSویژگی بهعنوان ورودیهای مدل دمایی انتخاب

 -3تعاریف اولیه

شدهاند .این ویژگیها شامل  14شمارنده کارایی ،ولتاژ پردازنده و دمای

در اینننن بخنننش بنننه معرفنننی روش انتخننناب ویژگنننی و شنننبکه

فعلی هسته موردنظر برای پیشبینی دما است .در حالتی که آموزش
مدل بهصورت برخط انجام شده است ،میزان خطای مدل حدود  1درجه
سانتیگراد محاسبه شده است.
تعدادی از رویکردهای ارائهشده برای پیشبینی دما ،از چند مدل
بهجای استفاده از یک مدل ،بهره بردهاند [ .]15 ،12 ،3این رویکرد،
امکان استفاده از مدلهای خطی با دقت باال برای پیشبینی دما را فراهم
میکند .برای تعیین تعداد مدلها ،بارکاری خوشهبندی شده است.
بارهای کاری مختلف ،در شرایط متفاوت پردازنده ،دما را با سرعتهای
متفاوتی تغییر میدهند .روند تغییرات دما بهعنوان رفتار دمایی معرفی
میشود .بارهای کاری مختلف با توجه به رفتار دمایی که ایجاد میکنند

مورداستفاده در مدل دمایی پیشنهادی پرداخته میشود.
 -1-3انتخاب ویژگی بر پایه اطالعات متقابل
استفاده از تعداد باالی ویژگیها ،بهعنوان ورودیهای یک مدل ،عالوه بر
افزایش سربار محاسباتی یک مدل ،میتواند منجر به کاهش دقت آن نیز
گردد .از مهمترین معیارها یک الگوریتم انتخاب ویژگی ،حداکثر سازی
همبستگی و یا اطالعات متقابل )MI( 13بین مجموعه ویژگیهای انتخابی
با خروجی مدل است .از رابطه  5برای محاسبه  MIبین دو ویژگی  xو y

استفاده میگردد [.]16
()5

)𝑥(𝑝
𝑑𝑥𝑑𝑦.
)𝑦(𝑝)𝑥(𝑝

𝑔𝑜𝑙 )𝑦 𝐼(𝑥; 𝑦) = ∬ 𝑝(𝑥,

به فازهای مختلفی تقسیم میشوند .بدین منظور ،از شمارندههای کارایی

)𝑥(𝑝 و )𝑦(𝑝 به ترتیب توابع چگالی احتمال متغیرهای  xو  yمیباشند.

برای شناسایی فازهای بارکاری با استفاده از خوشهبندی  K-meansبهره

)𝑦  𝑝(𝑥,تابع چگالی احتمال وقوع همزمان هر دو متغیر  xو  yاست.

بردهاند [ .]3پیش از خوشهبندی ،به دلیل تعداد باالی شمارندههای

یک رویکرد در انتخاب ویژگیهای مناسب ،محاسبه میانگین

کارایی ،از تحلیل مؤلفههای اساسی )PCA( 12برای کاهش فضای ورودی

همه زیرمجموعههای ممکن از مجموعه کل ویژگیها ،با خروجی مدل

های خوشهبندی استفاده شده است .سپس ،برای هر فاز از یک رابطه

است .سپس ،زیرمجموعه مناسب با رابطه  6انتخاب میشود [.]16

خطی مجزا با شکل کلی رابطه  4برای پیشبینی دما بهره بردهاند.
()4

𝑁
𝑒𝑙𝑑𝑖
𝑚𝑎 𝑔𝑚 [𝑖] = 𝑇𝑚 [𝑖] − ∑ 𝑎𝑚𝑛 𝑇𝑛 [𝑖 − 1] −
𝑛=1

]𝑖[ 𝑚𝑇 دمای هسته 𝑚 در زمان 𝑖 است 𝑎𝑚𝑛 .ضریب تأثیر تغییر دمای
هسته 𝑛 بر دمای هسته 𝑚 است𝑖𝑑𝑙𝑒 .
𝑚𝑎 با توجه به دمای هسته 𝑚 و در

زمان بیکاری آن محاسبه میشود 𝑔𝑚 .معرف اثر بارکاری ،بر دمای هسته
𝑚 است .برای محاسبه 𝑚𝑔 در فازهای مختلف ،برنامههای محک متفاوتی
در حالتهای مختلف سیستم بر روی آن اجرا میشوند .در مدل ارائهشده،
دمای یک هسته ،با استفاده از یک رابطه خطی از دمای هستههای CPU

محاسبه میگردد .در صورت در نظر گرفتن اثر پارامترهای مختلف در
رفتارهای دمایی سیستم ،تعداد مدلهای موردنیاز برای پیشبینی دما

()6

MI

1
= 𝐼𝑉 𝑚𝑎𝑥 𝑉𝐼 (𝑆, ℎ),
)∑ 𝐼(𝑖, ℎ
|𝑆|
𝑆∈𝑖

𝑆 زیرمجموعهای از ویژگیها است 𝑉𝐼 .معرف میانگین  MIبین ویژگی
های مجموعه 𝑆 با خروجی مدل ( )ℎاست .ازآنجاییکه زیرمجموعه
انتخابی ممکن است شامل ویژگیهایی باشد که مقدار  MIباالیی با
یکدیگر داشته باشند ،از معیار دیگری بهره گرفته میشود .بدین منظور،
از معیار حداقل افزونگی ،برای یافتن زیرمجموعه ویژگیهایی که حداقل
همبستگی را با هم دارند ،استفاده میگردد .این معیار با رابطه  7محاسبه
میشود [.]16
()7

1
)𝑗 𝑚𝑖𝑛 𝑊𝐼 (𝑆), 𝑊𝐼 = 2 ∑ 𝐼(𝑖,
|𝑆|
𝑆∈𝑗𝑖,

ترکیب دو رابطه  6و  7منجر به ارائه مفهومی با نام کمینه افزونگی

افزایش قابلتوجهی مییابد.

بیشینه وابستگی )mRMR( 14شده است mRMR .با رابطه  8محاسبه

در [ ،]15بارکاری به دو فاز ،فعالیت باال و فعالیت معمول تقسیمبندی

میشود [.]16
𝑊 𝑚𝑎𝑥 𝜑(𝑉, 𝑊), 𝜑 = 𝑉 −

شده است .در این مقاله ،دمای هر واحد از پردازنده ،با یک رابطه خطی

()8

پیشبینی شده است .بدین منظور ،از دمای پیشین هر واحد ،به همراه

)  𝜑(.تابعی مانند تفاضل ،برای ترکیب دو معیار بیشینه وابستگی و

تعدادی از شمارندههای کارایی بهعنوان ورودیهای مدل پیشبینی دما

کمینه افزونگی است .ازآنجاییکه تعداد محاسبههای الزم برای بررسی
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پیشبینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی . . .

همه زیرمجموعههای موجود ،با افزایش تعداد ویژگیها بهصورت نمایی

زمانی که شبکه  ARTبرای خوشهبندی استفاده میگردد،

افزایش مییابد ،از روابطی برای تخمین  mRMRبهره گرفتهاند [ .]23در

نزدیکترین خوشه با توجه به الگوی بردار ورودی انتخاب میشود .سپس

این مقاله از روش  MIDکه از روشهای متداول بدین منظور بوده و

خوشه انتخابی برای نزدیکتر شدن به الگوی ورودی بروز میشود .پارامتر

تخمین خوبی از  mRMRارائه میدهد ،استفاده شده است .این روش با

مراقبت برای تعریف حدآستانه شباهت بین الگوهای ورودی و خوشهها
استفاده میشود  .اگر برای یک الگوی ورودی ،میزان شباهت با خوشه

رابطه  9محاسبه میشود [.]23
1
𝑚𝑎𝑥𝑖∈𝜑(𝑆) [𝐼(𝑖, ℎ) −
])𝑗 ∑ 𝐼(𝑖,
|𝑆|

()9

𝑆∈𝑗

روشهای متنوعی برای انتخاب ویژگیهای مناسب برای یک مدل

انتخابی رعایت نشده باشد ،یک خوشه جدید برای رسیدگی به الگو ،ایجاد
میگردد.

وجود دارد .برخی از روشها ،ویژگیهای مناسب را با انجام آزمایشهای

 -4ایجاد مدل پیشبینی دمای پیشنهادی

متعدد و با توجه دانش خبره انتخاب میکنند [ .]24تعدادی دیگر از

مدل پیشنهادی در دو مرحله برونخط و برخط توسعه داده شده است.

رویکردها ،از روشهای فرا اکتشافی بهره میبرند [ .]25بااینحال،

در مرحله برونخط ،ابتدا یک مجموعه داده مناسب برای آموزش مدل

رابطهٔ  ،MIDبا اینکه دارای سربار محاسباتی پایین است ،دقت و قابلیت

ایجاد میشود .سپس ،فازهای مختلف رفتارهای دمایی پردازنده،

اطمینان باالیی را ارائه میدهد.

شناسایی میشوند .آنگاه ،یک مجموعه داده مناسب برای آموزش هر فاز

 -3-3شبکه نظریه تشدید انطباقی ()ART

جمعآوری میگردد .درنهایت ،برای هر فاز یک مدل مناسب برای

شبکه  ،ARTمناسب برای مسائلی است که نیاز به یادگیری برخط دارند.
در این شبکه ،که از شبکههای عصبی رقابتی خودسازمانده است می

پیشبینی دما ایجاد شده و ساختار آن در یک مجموعه ثبت میشود.
جریان کلی مرحله برونخط ،در شکل  2نمایش داده شده است.

توان از الگوریتمهای یادگیری با نظارت و یا بدون نظارت بهره برد.
سیستم  ARTاولیه ،یک مدل یادگیری بدون نظارت است .این سیستم
شامل دوالیه مقایسه و بازشناسی است که هر یک از آنها از تعدادی
نرون تشکیل شده است .همچنین ،از پارامتر مراقبت 15بهره برده که تأثیر
قابلتوجهی بر عملکرد سیستم دارد .ساختار  ARTپایه در شکل 1
نمایش داده شده است .نرونهای الیه مقایسه ،بردار ورودی را دریافت
کرده و آن را به نرونی انتقال میدهد که بیشترین تطابق را در بین
نرونهای الیه بازشناسی دارد .وزن اتصال نرون انتخابی کمترین فاصله

ART

را با بردار ورودی دارد .هر نرون الیه بازشناسی ،با توجه به کیفیت تطابق
ورودی با نرون انتخابی ،یک سیگنال منفی دریافت کرده تا از تولید

ART

خروجی جلوگیری کند .از واحد بازنشانی برای مقایسه میزان تطابق
بازشناسی با پارامتر مراقبت استفاده میشود .اگر حدآستانه پارامتر
مراقبت نقض شده باشد ،آموزش شبکه شروع میگردد .در غیر این
صورت نرون انتخابی ،برای تطابق بیشتر با بردار ورودی تنظیم میشود
[.]26
Reset
Module

Recognition
Field Layer

MLP mRMR

MLP

Z

W

Comparison
Field Layer

Input Parameters
شکل  :1ساختار اولیه شبکه ART
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 -1-4ایجاد مجموعه داده

الگوریتم ،ابتدا سطوح مختلف فرکانس پردازنده و سرعت فن شناسایی

مدل پیشبینی دمای پیشنهادی بر روی سیستمی با پردازنده چهار

شدهاند .سپس ،اجرای الگوریتم با توجه به تعداد هستهها تکرار میشود.

هستهای  Intel’s Core i7-950ارائه و ارزیابی شده است .در این پردازنده،

در مرحله اول یک برنامه محک بهصورت تصادفی انتخاب شده و به هسته

هر هسته دارای یک حسگر دمایی است و از ابزار  Lm-sensorبرای

هدف برای اجرا نسبت داده میشود .سپس ،تمام ترکیبهای مختلف

خواندن دما آنها استفاده شده است .در این سیستم ،میتوان بهصورت

سطوح فرکانس و سرعت فن به ترتیب بر روی سیستم اعمال میشوند.

مجزا شمارندههای کارایی هر هسته را خواند .جدول  1لیست

نمونهگیری پارامترهای دمایی ،هر ثانیه یکبار انجام میشود .در مرحله

شمارندههای استفادهشده در ایجاد مدل پیشنهادی را نشان میدهد.

بعد ،عالوه بر هسته مقصد ،یکی دیگر از هستهها انتخاب و به هرکدام

جدول  :1لیست شمارندههای کارایی
نام شمارنده کارایی
CONTEXT-SWITCHES
CPU-MIGRATIONS
PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS
CYCLES
PERF_COUNT_HW_STALLED_CYCLES_FRONTEND
PERF_COUNT_HW_STALLED_CYCLES_BACKEND
INSTRUCTIONS
BRANCHES
BRANCH-MISSES
CACHE-REFERENCES
IO_TRANSACTIONS
L1D_ALL_REF
CACHE-MISSES

فرکانس پردازنده بهصورت سراسری و یکسان برای همه هستهها با
استفاده از ابزار  CPUfreqقابل تنظیم است .از فن خنککننده بهمنظور

یک برنامه محک نسبت داده میشود .سپس ،مشابه با مرحله قبل ،اجرای
برنامهها در سطوح مختلف فرکانس و سرعت فن انجام شده و نمونهگیری
دادهها صورت میگیرد .مراحل تا آنجا ادامه یافته که به هر هسته یک
برنامه محک نسبت داده شود .نمونههای جمعآوریشده در یک مجموعه
داده ثبت میشوند .ویژگیهای این مجموعه داده بهعنوان پارامترهای
دمایی ،شامل دمای همه هستههای پردازنده ،فرکانس ساعت پردازنده،
سرعت فن و شمارندههای کارایی هسته هدف هستند .در آزمایشهای

انجامشده ،تعداد این ویژگیها 19 ،عدد است.
 -2-4تولید ویژگیهای سابقهای و کنترلی

کاهش مکانیکی دمای پردازنده استفاده میشود .برنامههای مناسب برای

ازآنجاییکه روند تغییرات دما نیز ،در پیشبینی دمای هسته تأثیرگذار

ایجاد رفتارهای دمایی مختلف ،از مجموعه داده محک SPEC CPU2006

است ،ویژگیهایی در این راستا ایجاد شده و به مجموعه داده اضافه می

انتخاب میگردند  .مدل دمایی پیشنهادی ،برای یک هسته با عنوان

گردند .تعدادی از این ویژگیها با نام ویژگیهای سابقهای معرفی می

هستهٔ هدف ارائه شده است.

شوند .این ویژگیها برای حفظ سابقهای از آخرین تغییرهای هر ویژگی

ایجاد یک مجموعه داده کامل برای آموزش مدل دمایی که شامل همهٔ

از مجموعه داده ،ایجاد میشوند .برای محاسبه مقادیر آنها ،تغییرهای

رفتارهای دمایی سیستم باشد ،غیرعملی است .برای ایجاد مجموعه داده

هر ویژگی در چند ثانیه اخیر با رابطه  10محاسبه میگردد.

مناسب ،از الگوریتم معرفیشده در شکل  3استفاده شده است .در این
}𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑒𝑝𝑠 𝑛𝑎𝑓{ ← 𝜓
;}𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑦𝑐𝑛𝑒𝑢𝑞𝑒𝑟𝑓 𝑟𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐𝑜𝑟𝑝{ ← 𝜒
;𝑔𝑛𝑖𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑝 𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑆
𝑓𝑜𝑟 𝜂 = 1 𝑡𝑜 #𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜:
𝑛𝑖𝑔𝑒𝑏
;𝑠𝑒𝑟𝑜𝑐 𝜂 𝑓𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ
𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1 𝑡𝑜 |𝜓| 𝑑𝑜:
𝑛𝑖𝑔𝑒𝑏
;) 𝑖𝜓(𝑛𝑎𝑓_𝑡𝑒𝑆
;)𝜒(𝑒𝑙𝑓𝑓𝑢𝑆ℎ
𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1 𝑡𝑜 |𝜒| 𝑑𝑜:
𝑛𝑖𝑔𝑒𝑏
;) 𝑗𝜒(𝑦𝑐𝑛𝑒𝑢𝑞𝑒𝑟𝑓_𝑡𝑒𝑆
;)𝑠𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑊𝑎𝑖𝑡(10
𝑑𝑛𝑒
𝑑𝑛𝑒
;𝑠𝑘𝑟𝑎𝑚𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ
𝑑𝑛𝑒
;𝑔𝑛𝑖𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑝 𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑆

شکل  :3شبهکد جمع آوری داده از سیستم

Serial no. 90

()10

)𝛻𝐹𝑖 (𝑡, 𝑑) = 𝑓𝑖 (𝑡 − 𝑑) − 𝑓𝑖 (𝑡 − 𝑑 − 1

𝑡 شماره نمونه جاری و 𝑑 فاصله تا نمونه جاری است 𝑓𝑖 .معرف مقدار
ویژگی 𝑖ام است .ازآنجاییکه تغییر هر پارامتر دمایی بر دمای پردازنده
حداکثر در چند ثانیه اثر میگذارد ،حداکثر مقدار 𝑑 با 𝑥𝑎𝑚𝑑 معرفی می
شود .مقدار پارامتر 𝑑 بین صفر و 𝑥𝑎𝑚𝑑 است .به ویژگیهایی که با این
روش ایجاد میشوند ،بهعنوان گرادیان اول اشاره میگردد .گرادیان اول،
نشاندهنده سرعت تغییر هر ویژگی در چند ثانیه اخیر است .از طرفی،
تغییرات گرادیانهای اول نیز ،با رابطه  10محاسبه میشوند .ویژگیهای
ایجادشده با نام گرادیانهای دوم ،نشاندهنده شتاب آخرین تغییرات
پارامترهای دمایی است .با توجه به آزمایشهای انجامشده ،حداکثر در
سه ثانیه اثر پارامترهای مختلف بر مقدار دما اعمال میشود .به همین
دلیل ،مقدار 𝑥𝑎𝑚𝑑 برابر با سه در نظر گرفته شده است .بر این اساس،
تعداد پارامترهای سابقهای  107عدد شده است.
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پیشبینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی . . .

همچنین ،تعدادی از ویژگیهای فراهمشده در مجموعه داده،

قابلتوجهی بر دقت پیشبینی دما میگذارد .الزم به ذکر است که ساختار

بهمنظور تواناسازی مدل در جهت پیشبینی دما با توجه به پارامترهای

شبکه عصبی ازجمله تعداد نرونها و نوع تابع فعالیت آنها ،با انجام

کنترلی ارائه شدهاند .پارامترهای کنترلی مانند فرکانس پردازنده و سرعت

آزمایشهای مختلف انتخاب شده است.

فن ،برای کنترل دمای پردازنده مورداستفاده قرار میگیرند .اگر
سیستمعامل ،پیشبینی دقیقی از اثر متغیرهای کنترلی بر دما داشته

ش

-3-4

باشد ،میتواند از روشهای کنترلی بهره ببرد که حداقل کاهش عملکرد

استفاده از یک شبکه عصبی برای پیشبینی همه رفتارهای دمایی

سیستم را موجب شوند .بر این اساس ،تغییر فرکانس پردازنده و سرعت

پردازنده ،دقت باالیی را در همه حالتها ارائه نمیدهد و از طرفی آموزش

فن بهعنوان ویژگیهای

گرادیان آینده با رابطه  11محاسبه میشود.
)𝑡( 𝑓 ̅𝑓 (𝑡) = 𝑓 (𝑡 + 1) −
𝛻
𝑖
𝑖
𝑖

()11

در ادامه ،اثر استفاده از ویژگیهای سابقهای و کنترلی ،در پیشبینی
دما با استفاده از شبکه عصبی  MLPمورد ارزیابی قرار گرفته است .برای
محاسبهدقت مدل ،معیار میانگین قدرمطلق خطا )MAE( 16با رابطه 12

آن مشکل است .برای افزایش دقت و آموزش سریع در رفتارهای متفاوت
دمایی ،فازهای دمایی پردازنده با خوشهبندی پارامترهای مؤثر بر آن
تعیین میشوند  .بدین منظور ،نیاز به انتخاب پارامترهای مناسب برای
خوشهبندی است.
به دلیل اینکه استفاده از همه پارامترهای دمایی ،خوشهبندی
مطلوبی را ارائه نمیدهد ،به اولویتبندی پارامترهای دمایی با استفاده از

محاسبه میشود.

روش  MIDپرداخته میشود .بر این اساس ،ازآنجاییکه مدل باید توانایی

𝑁

1
| 𝑖𝑦 ∑ |𝑡𝑖 −
𝑁

()12

= 𝐸𝐴𝑀

𝑖=1

پیشبینی دما با توجه به تغییرهای فرکانس و سرعت فن را داشته باشد،

𝑁 تعداد نمونهها در مجموعه داده آزمایش است 𝑦𝑖 .مقدار خروجی

ابتدا ویژگیهای گرادیان آینده انتخاب میشوند .این ویژگیها به بردار

محاسبهشده توسط مدل و 𝑖𝑡 مقدار مورد انتظار نمونه 𝑖ام است .همچنین،

𝑽 اضافه میگردند .سپس ،باقی ویژگیها در مجموعه داده فراهمشده ،با

دو معیار دیگر شامل انحراف معیار قدرمطلق خطاها )SDAE( 17و درصد

توجه به وابستگی با خروجی مدل ،که دمای مورد انتظار است،

خطاهای خارج از محدوده )POE( 18محاسبه میشوند.

اولویتبندی میشوند .این اولویتبندی با استفاده از روش  MIDانجام

 SDAEبا رابطه  13محاسبه میشود.

شده و ویژگیها به بردار 𝑽 اضافه میشوند .سپس ،در |𝑽| مرحله
𝑁

1
𝑆𝐷𝐴𝐸 = √ ∑(|𝑡𝑖 − 𝑦𝑖 | − 𝑀𝐴𝐸)2
𝑁

()13

𝑖=1

()14

میگردند .در هر مرحله ،دقت مدل  MLPبا ویژگیهای انتخابی محاسبه
میشود .بهعنوان نمونه ،نتیجه افزایش تعداد ویژگیها در دقت مدل

از رابطه  ،14برای محاسبه )𝑥(𝐸𝑂𝑃 استفاده شده است.
|}}𝑁 |{|𝑡𝑖 − 𝑦𝑖 | ≤ 𝑥|∀ 𝑖 ∈ {1,2, … ,
𝑁

زیرمجموعههایی شامل |𝑽| ≤ 𝒌 ≤ 𝟏 عنصر ابتدایی از بردار 𝑽 انتخاب

= )𝑥(𝐸𝑂𝑃

) 𝑃𝑂𝐸(3احتمال خطاهای پیشبینی باالی  3درجه سانتیگراد را نشان
میدهد.
برای ارزیابی اثر استفاده از پارامترهای سابقهای و کنترلی ،با توجه

پیشبینی دمای  5ثانیه آینده در شکل  4نمایش داده شده است .با توجه
به شکل ،افزایش تعداد ویژگیها بیش از  9ویژگی ،کاهش محسوسی در
خطای مدل ایجاد نمیکند .بر این اساس ،این تعداد ویژگی برای
خوشهبندی فازهای دمایی انتخاب میشود.

به مجموعه داده جمعآوریشده ،در دو حالت مختلف پیشبینی دما انجام

9

شده است .نتایج این ارزیابی در جدول  2نمایش داده شده است .در

8

در حالت دوم ،از ویژگیهای سابقهای و کنترلی نیز استفاده میگردد .با

6
5

توجه به نتایج حاصلشده ،استفاده از ویژگیهای سابقهای و کنترلی تأثیر

4

3

جدول  :2اثر استفاده از ویژگیهای سابقهای و کنترلی در پیشبینی

2

دمای  5ثانیه آینده

1

نوع ورودیها

تعداد ورودیها

MAE
)(°C

SDAE
)(°C

)POE(3

حالت اول

19

2/36

3/08

17%

حالت دوم

128

1/23

1/77

8%

Serial no. 90

)MAE ( C

حالت اول ،ورودیهای شبکه  MLPتنها شامل حالت فعلی سیستم است.

7

0
46

41

36

31

26

21

16

11

6

1

Number of Features

شکل  :4خطای مدل پیشبینی دمای  5ثانیه آینده
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ویژگیهایی که برای خوشهبندی انتخاب شدهاند ،شامل گرادیانهای
آینده پارامترهای کنترلی ،دمای هستههای پردازنده ،شمارندههای
کارایی  CYCLESو  INSTRUCTIONSو مقدار  2ثانیه قبل شمارنده
کارایی  CPU-MIGRATIONSهستند .این ویژگیها برای شناسایی
فازهای دمایی ،بهعنوان ورودی به شبکه  ARTداده میشوند .سپس ،از
شبکه  MLPبرای پیشبینی دما برای هر فاز دمایی استفاده میشود.
خروجی شبکه ،دمای پیشبینیشده برای  𝑑 ≥ 1ثانیه بعد است.
برای آموزش شبکه عصبی برای هر فاز ،نمونههای مربوطه از مجموعه
داده اولیه انتخاب میشوند .سپس ،اولویتبندی ویژگیهای هر فاز با
بهرهگیری از روش  MIDانجام میشود .آنگاه ،با توجه به تأثیر افزایش
تعداد ورودیها بر دقت مدل ،ورودیهای مناسب برای هر فاز انتخاب
میگردند .برای هر مجموعه از ویژگیهای ورودی ،از مدل  MLPبرای
پیشبینی دما استفاده میگردد .در این راستا ،از روش اعتبارسنجی

k

تایی ،19برای انتخاب مجموعههای آموزش و آزمایش استفاده شده است.
تأثیر افزایش تعداد ویژگیها در دقت مدلهای دمایی برای فاصله زمانی
 2ثانیه آینده در شکل  5نمایش داده شده است .نتایج حاکی از آن است
که با تعداد محدودی از ویژگیها برای هر فاز ،میتوان بهدقت باالیی در
پیشبینی دما دست یافت .ازآنجاییکه افزایش بیش از  20ویژگی نیز،
بهبودی در دقت هیچیک از مدلها ایجاد نمیکند ،نتایج تا  20ویژگی
در شکل  5نمایش داده شده است.
بعد از انتخاب ویژگیهای مناسب ،مدل  MLPمجزایی برای هر فاز،
با رویکرد افزایشی آموزش داده میشود .در این روش ،آموزش مدل با
توجه به خطای مدل برای هر نمونه انجام میگردد .در انتهای این مرحله،
برای هر فاز دمایی ،یک شبکه عصبی مناسب ،برای پیشبینی دما ایجاد
میشود.

پیشبینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی . . .

 -5بهرهگیری و آموزش مدل دمایی در زمان اجرا
از مدل دمایی ایجادشده برای پیشبینی برخط دما استفاده میگردد.
بدین منظور ،دادههای موردنیاز برای پیشبینی دما ،با استفاده از
ابزارهای اندازهگیری سیستم ،بهعنوان ورودیهای مدل خوانده میشوند.
همچنین ،آموزش مدل برای حالتهایی که پیشبینی دقیقی در زمان
اجرا برای آنها نداشته ،انجام میشود .در این طراحی ،مدل میتواند فاز
دمایی جدید را در رویارویی با رفتارهای دمایی جدید یاد بگیرد.
خالصه روند استفاده از مدل دمایی پیشنهادی در زمان اجرا در شکل
 6نمایش داده شده است .در ابتدا ،برای شناسایی فاز دمایی ،ویژگیهای
موردنیاز ،با استفاده از ابزارهای اندازهگیری و رابطههای پیشنهادی فراهم
میشوند .سپس ،نزدیکترین فاز با حالت دمایی جاری سیستم انتخاب
میگردد .اگر حالت دمایی جاری ،تطابق کافی با فاز انتخابی داشته باشد،
مدل دمایی متناظر با آن برای پیشبینی دما انتخاب میشود .از پارامتر
مراقبت برای بررسی حدآستانه تطابق استفاده میشود .آنگاه ،ویژگیهای
الزم برای مدل دمایی مربوط به فاز انتخابی ،خوانده میشوند .درنهایت،
دما 𝑑 ثانیه آینده ،با استفاده از مدل و ویژگیهای انتخابی ،پیشبینی
میگردد .از طرفی ،آموزش مدل در زمان اجرا ادامه مییابد .بدین منظور،
با مشاهده دمای 𝑑 ثانیه آینده ،خطای مدل محاسبه میشود.
درصورتیکه خطای مدل بیش از  2درجه سانتیگراد باشد ،آموزش مدل
دمایی با نمونه جاری انجام میشود.
از طرفی ،اگر مقدار تطابق حالت دمایی جاری با فاز انتخابی،
حدآستانه پارامتر مراقبت را نقض کند ،یک فاز دمایی جدید ایجاد می
گردد  .بدین منظور ،فاز جدید به همراه پارامترهای موردنیاز ،به شبکه
 ARTاضافه میشود .در این راستا ،وزنهای شبکه نیز بروز میگردند .در
این حالت ،که به تعداد دفعات پایین در سیستم اتفاق میافتد ،نیاز است
که ویژگیهای مناسب برای فاز دمایی جدید انتخاب شوند .الزم به ذکر
است که با افزایش نمونههای مربوط به فاز جدید ،ویژگیهای بهتری

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4

17

19

15

13

11

9

7

5

3

های انتخابی برای فاز جدید ،ایجاد میشود .درنهایت ،ساختار مدل دمایی
)MAE ( C

7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

برای آن انتخاب میگردند .سپس ،یک مدل دمایی با استفاده از ویژگی

1

Number of Features

شکل  :5اثر افزایش تعداد ویژگیها در خطای مدلهای دمایی فازهای
مختلف دما برای پیشبینی دمای  5ثانیه آینده

Serial no. 90

ایجادشده ،به مجموعه مدلهای دمایی ،اضافه شده تا برای پیشبینی
های آینده استفاده شود.

 -6ارزیابی مدل پیشنهادی
مدل دمایی برخط پیشنهادی ،برای پیشبینی دمای یک هسته برای 2
تا  5ثانیه آینده ارزیابی میشود .برای اینکه تنوع باالیی از رفتارهای
دمایی در انجام آزمایشها ایجاد شود از برنامههای استفاده شده است که
تفاوتهای قابلتوجهی در میزان استفاده از  CPUدارند .این ویژگی باعث
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ART

ART

ش
d
ART

ش
MLP

ش

شکل  :6روند آموزش مدل پیشبینی دما در زمان اجرا

ایجاد دماهای مختلف در پردازنده میشود .برنامههای محک مورداستفاده

اثر افزایش تعداد ویژگیها ،در دقت مدلها برای هر فاصله زمانی محاسبه

شامل  libquantum ،perlbench ،gcc ،hmmer ،bzip2و  mcfمیباشند.

شده است .نتایج این ارزیابی در شکل  8نمایش داده شده است .برای

در آزمایشی که نتایج آن در شکل  7نمایش داده شده است،

همه فاصلههای زمانی ،افزایش تعداد ویژگیها تا یک تعداد معین ،منجر

مدلهای  SVR ،MLPو حداقل میانگین مربع )LMS( 20برای انتخاب

به کاهش  MAEمیگردد .بر این اساس ،حداقل ویژگیهای الزم برای

مدل مناسب برای پیشبینی دما بررسی شدهاند .الزم به ذکر است که از

هر فاصله زمانی انتخاب شدهاند.

 SVRبرای پیشبینی دما در چندین مقاله بهره گرفتهاند [.]10 ،6

حداقل ویژگیهای انتخابی ،بهعنوان پارامترهای دمایی برای

همچنین ،از  LMSبرای یافتن ضریبهای فیلترهای خطی مناسب برای

خوشهبندی فازهای دمایی با شبکه  ARTاستفاده میشوند .در آزمایشی،

پیشبینی دما استفاده میشود ،LMS .بهعنوان نمایندهای از مدلهای

نتیجه استفاده از ویژگیهای انتخابی ،نسبت به استفاده از همهٔ ویژگی

خطی با دیگر مدلها مقایسه میگردد .ازآنجاییکه  MLPنتیجه بهتری

ها برای خوشهبندی فازهای دمایی مقایسه شده است .نتایج این مقایسه،

را نسبت به سایر مدلها ارائه کرده است ،بهعنوان مدل مناسب در مدل

که بر روی یک مجموعه داده ثابت و بهصورت برونخط انجام شده ،در

پیشنهادی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

جدول  3نمایش داده شده است .در حالت اول از ویژگیهای انتخابی

ویژگیهای مناسب برای خوشهبندی فازهای دمایی ،برای فاصلههای

برای خوشهبندی استفاده شده است .در حالت دوم ،از کل ویژگیها برای

زمانی  2تا  5ثانیه آینده ،انتخاب شدهاند .بدین منظور ،بهصورت مجزا،

خوشهبندی فازهای دمایی بهره گرفته شده است .با توجه به نتایج،

ویژگیها برای هر فاصله زمانی با روش  MIDاولویتبندی شدهاند .سپس،

استفاده از ویژگیهای انتخابی در خوشهبندی رفتارهای دمایی هر 4

MLP

2.3

SVR

2

)MAE ( C

1.4

1.5

1.2
0.9

1.1

0.6

0.8

0.3

0.5
48

43

38

33

28

23

18

13

8

3

Number of Features

)MAE ( C

LMS
1.7

Next 2 seconds
Next 3 seconds
Next 4 seconds
Next 5 seconds

1.8

0

48

43

38

33

28

23

18

13

8

3

Number of Features

شکل  :7خطای استفاده از مدلهای مختلف در پیشبینی دمای 5
ثانیه آینده

Serial no. 90

شکل  :8خطای مدل پیشبینی دما برای فاصلههای مختلف زمانی
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جدول  :3اثر استفاده از ویژگیهای انتخابی در خوشهبندی فازهای

جدول  :4دقت مدل دمایی پیشنهادی بر پایه استفاده از  LMSبرای هر

دمایی برای فاصلههای مختلف زمانی

فاز دمایی

نوع ورودیها

فاصله زمانی

MAE
)(°C

SDAE
)(°C

)POE(3
)(%

فاصله زمانی ()S

)MAE (°C

)SDAE (°C

)POE(3

حالت اول

 2ثانیه

0/62

0/76

0/44

2

0/70

0/86

0/65%

حالت دوم

 2ثانیه

0/7

0/94

0/61

حالت اول

 3ثانیه

0/69

0/93

0/51

حالت دوم

 3ثانیه

0/93

0/96

0/8

حالت اول

 4ثانیه

0/85

1/02

0/99

حالت دوم

 4ثانیه

0/95

1/2

1/17

حالت اول

 5ثانیه

0/93

1/09

1/19

حالت دوم

 5ثانیه

1/09

1/28

1/38

3

0/79

1/11

0/76%

4

0/91

1/23

1/21%

5

1/06

1/31

1/89%

جدول  :5دقت مدل پیشبینی دمای برخط برای فاصلههای مختلف
زمانی
فاصله زمانی ()S

)MAE (°C

)SDAE (°C

)POE(3

2

0/75

0/82

0/99%

خوشهبندی به دست میآید .از طرفی ،استفاده از ویژگیهای بیشتر،

3

0/81

0/85

1/2%

4

0/89

0/9

1/6%

سربار محاسباتی را نیز افزایش میدهد.

5

0/94

0/92

1/97%

فاصله زمانی ،دقت باالتری نسبت به استفاده از همه ویژگیها در

همچنین ،میتوان بین اثر استفاده از خوشهبندی در پیشبینی دما

کمتر است .به علت دقت باالتر مدل  MLPو ازآنجاییکه تفاوت

و استفاده از یک مدل برای پیشبینی دما مقایسهای ارائه کرد .بدین

زمانی زیادی در زمان اجرا ندارند ،از  MLPبرای توسعه مدل استفاده

منظور ،میتوان از نتایج نمایش دادهشده در دو جدول  2و  3بهره برد.

شده است .مدل پیشنهادی ،برای پیشبینی دمای برخط استفاده می

در جدول  2نتیجه استفاده از یک مدل  MLPدر پیشبینی دمای  5ثانیه

شود .نتیجه استفاده از مدل پیشنهادی برای پیشبینی دما از  2تا 5

آینده ارائه شده است .از طرفی ،در جدول  ،3در رکورد مربوط به حالت

ثانیه آینده در زمان اجرا و در حالتهای مختلف سیستم ،در جدول 5

اول برای پیشبینی دمای  5ثانیه آینده ،نتیجه استفاده از یک مدل

نمایش داده شده است .میانگین و واریانس قدرمطلق خطاهای مدل

 MLPبرای هر فاز دمایی ،نمایش داده شده است .با توجه به مجموعه

پیشنهادی کمتر از  1درجه سانتیگراد برای همه فاصلههای زمانی،

داده مورداستفاده ،در این آزمایش ،از  6فاز دمایی استفاده شده است.

بهدستآمده است .همچنین 𝑃𝑂𝐸(3) ،برای پیشبینی  2ثانیه آینده،

نتایج حاکی از دقت باالتر مدل دمایی بر اساس خوشهبندی است .الزم

کمتر از  1درصد بوده ،که دقت باالی مدل پیشنهادی را نشان میدهد.

به ذکر است که استفاده از مدل دمایی بر اساس خوشهبندی به زمان

برای ارزیابی اثر استفاده از یک مدل دمایی برخط بهجای برونخط

اجرای کمتری برای پیشبینی نیاز دارد .زیرا در این حالت از ویژگیهای

آزمایش دیگری انجام شده است .در این آزمایش ،پس از ایجاد مدل

کمتری برای پیشبینی دما در هر فاز بهره میبرد .به لحاظ حجم

دمایی بهصورت برونخط ،در زمان اجرا ترکیبهای متفاوتی از برنامهها،

محاسباتی ،زمان الزم برای پیشبینی یک نمونه در حالت خوشهبندی

بر روی پردازنده اجرا شدهاند .در این راستا ،از برنامههایی که در زمان

 0/01میلیثانیه و بدون استفاده از خوشهبندی  0/05میلیثانیه است.

آموزش مدل در سیستم اجرا نشدهاند نیز استفاده شده است .جدول 5

در ادامه ،به مقایسه استفاده از یک مدل خطی برای پیشبینی دما

نتایج حالتی را نشان میدهد که از مدل برخط برای پیشبینی دما

در هر فاز نسبت به استفاده از مدل  MLPپرداخته شده است .در تعدادی

استفاده شده است .در جدول  6نتایج حالتی نمایش داده شده است که

از مدلهای ارائهشده برای پیشبینی دما ،از یک مدل خطی برای

در زمان اجرا آموزش مدل ادامه پیدا نکرده است .در این حالت ،مدل

پیشبینی در هر فاز بهره بردهاند [ .]15 ،3بر این اساس ،در مدل

تنها با توجه به فازهای دیدهشده در زمان ایجاد مدل ،پیشبینی را برای

پیشنهادی ،از  LMSبرای پیشبینی در هر فاز دمایی استفاده شده است.

همه نمونهها انجام داده و امکان فراگیری فاز جدید در زمان اجرا را ندارد.

نتایج حاصل در جدول  4نمایش داده شده است .با مقایسه حاالت اول

به همین سبب ،دقت مدل برخط بهصورت قابلتوجهی بهتر از دقت مدل

جدول  3با جدول  4میتوان به این نتیجه اشاره کرد که در همه

دمایی ایجادشده بهصورت برونخط است .در ارزیابی مدل ،مقایسهای با

فاصلههای زمانی ،استفاده از  LMSدقت کمتری را نسبت به  ،MLPدر

تعدادی از مدلهای قابلتوجه در پیشبینی دما انجام شده است .یکی از

مدل دمایی ایجاد میکند .از طرفی ،زمان الزم برای پیشبینی دما بر

مدلهای مورد مقایسه توسط کچران و همکاران ارائه شده است [.]5 ،3

پایه  0/006 ،LMSمیلیثانیه است .این زمان نسبت به استفاده از MLP

ایشان با استفاده از یک مدل خطی برای هر فاز دمایی ،دما را پیشبینی

Serial no. 90
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جدول  :6دقت مدل پیشبینی دمای برونخط برای فاصلههای مختلف

پیشبینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی . . .

دقت باالتری را در همه معیارهای ارزیابی و برای همه فاصلههای زمانی
ارائه میدهد .از طرفی ،مقایسه نتایج جداول  5و  7حاکی از آن است که

زمانی

مدل پیشنهادی در این مقاله ،دقت بهتری برای همه فاصلههای زمانی

فاصله زمانی ()S

)MAE (°C

)SDAE (°C

)POE(3

2

0/95

1/11

2/43%

نسبت به دیگر مدلهای دمایی مقایسهشده دارد.

3

1/21

1/34

4/1%

4

1/41

1/7

6/7%

 -7نتیجهگیری

5

1/7

1/82

8%

کردهاند .مدلهای دمایی مربوط به فازهای مختلف ،برونخط تنظیم
شدهاند .نتیجه استفاده از مدل ایشان ،برای پیشبینی دما بر روی سیستم
مورد آزمایش ،محاسبه شده و نتایج در جدول  7نمایش داده شدهاند.
مدل دمایی دیگری که ارزیابیشده ،مدل  ]13 ،12[ ARMAاست .برای
مقایسه بهتر و افزایش دقت مدل  ،ARMAآموزش مدل در زمان اجرا
ادامه مییابد .یکی دیگر از مدلهای مورد مقایسه ،توسط نارایانا و
همکاران ارائه شده است [ .]18نارایانا از شمارندههای کارایی بهعنوان
ورودیهای شبکه  MLPبرای پیشبینی دما بهره بردهاند .نتایج این
ارزیابی که در جدول  7نمایش داده شده است ،نشاندهنده دقت پایین
این روش نسبت به دیگر مدلهای مورد بررسی بوده است .آخرین مدل
ارزیابیشده توسط زنگ و همکاران ارائه شده است [ .]14ایشان از شبکه
 MLPبرای پیشبینی دما در دو حالت برونخط و برخط استفاده
کردهاند .نتایج ارائهشده در این مقاله ،حاصل از ارزیابی مدل زنگ
بهصورت برخط هستند .مدل زنگ نسبت به دیگر مدلهای مورد مقایسه،
جدول  :7دقت تعدادی از مدلهای پیشبینی دما ،برای فاصلههای
مختلف زمانی

این مقاله ،یک مدل دمایی برخط برای پیشبینی دما ،برای فاصلههای
زمانی مختلف پیشنهاد کرده است .مدل پیشنهادی ،از تعدادی شبکهٔ
 MLPبا یادگیری افزایشی تشکیل شده است .هر شبکه برای پیشبینی
دما در فاز دمایی متناظر با آن استفاده میشود .فازهای دمایی بهصورت
برونخط و با استفاده از شبکه  ARTتعیین میشوند .از طرفی ،این امکان
برای مدل وجود دارد که در زمان اجرا ،در صورت برخورد با فاز جدید،
آن را به مجموعه فازها اضافه کند .برای خوشهبندی ،ویژگیهای مناسب،
با استفاده از روش  MIDو مدل  MLPانتخاب میشوند .همچنین ،برای
هر فاز از مدل دمایی پیشنهادی ،ویژگیهای مناسب آن ،بهصورت
برونخط انتخاب میشوند .هرچند ،این امکان برای مدل فراهم شده که
تنها برای فازهای جدید ،ویژگیهای مناسب را در زمان اجرا انتخاب کند.
برخی از این ویژگیها با استفاده از ابزارهای اندازهگیری سیستم خوانده
میشوند .دیگر ویژگیهای مدل بهعنوان پارامترهای سابقهای و کنترلی
با استفاده از پردازشهای پیشنهادی در این مقاله ،ایجاد میشوند .ارزیابی
های متنوعی در این مقاله انجام شده که حاکی از دقت باالی مدل دمایی
پیشنهادی است.
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