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 افزودن تعداد. طراحان ریزپردازندهها از طراحی سیستمهای چندهستهای بر روی یک تراشه برای افزایش توان محاسباتی آنها بهره میبرند:چکیده
. روشهای واکنشی و فعال معرفی شدهاند، برای کنترل و مدیریت دما. افزایش چگالی توان مصرفی و در پی آن افزایش دما را بهدنبال دارد،هستهها
 مدیریت دما را انجام، روشهای فعال با بهرهگیری از یک مدل پیشبینی دما،برخالف روشهای واکنشی که بر اساس آستانه گذاری عمل میکنند
 مدلی برای پیشبینی دمای آینده و مدلی برای کنترل دما پیشنهاد شده و از دو شبکه عصبی پرسپترون، در این مقاله برای مدیریت دما.میدهند
 در این مجموعه داده. مجموعه داده مناسب فراهم شده است، برای آموزش هر یک از مدلها.چندالیهای برای تحقق آنها استفاده شده است
 برای، در این راستا.تعدادی از ویژگیها با استفاده از حسگرها و سنجههای سیستم و دیگر ویژگیها با پردازشهای پیشنهادی فراهم شدهاند
 با روش انتخاب ویژگی بر پایه اطالعات متقابل و، ویژگیهای مناسب برای پیشبینی دما. ویژگیهای سابقهای پیشنهاد شدهاند،پیشبینی دما
 نتایج نشان میدهند خطای. انتخاب شدهاند،ویژگیهای مناسب برای مدل کنترلی با بهرهگیری از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب
 در تعیین مقدار فرکانس پردازنده و، درجه سانتیگراد است و خطای مدل کنترل دما0/5 مدل پیشبینی برای فاصلههای مختلف زمانی حدود
. درصد است0/6  و2  بهترتیب،سرعت فن
. کنترل دما، پرسپترون چندالیهای، انتخاب ویژگی، پیشبینی دما، مدیریت دمای پویا:واژههای کلیدی
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Abstract: Microprocessor designers use the design of multicore systems on a chip to increase their computing power. Adding the
number of cores leads to an increase in the power density, followed by enhancement of temperature. Reactive and proactive
approaches are two sets of the methods for managing the temperature. Unlike the reactive methods that act based on threshold
temperature, proactive approaches utilize a thermal prediction model in thermal management. In this paper, two multilayer
perceptron neural networks has been used for thermal prediction and temperature control. An appropriate dataset is provided for
training each model. This dataset consists of some features that are read by sensors and measurement tools and new features that are
produced by proposed processes. In this regard, historical features are suggested for thermal model. Proper features of thermal model
are selected by using feature selection based on mutual information. The temperature is controlled by setting the processor frequency
and fan speed. The features of control model are selected by non-dominated sorting genetic algorithm. The error of thermal model for
different time distances is about 0.5 °C. The thermal control model has respectively 2% and 0.6% errors in determining the processor
frequency and fan speed.
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 -8مقدمه
از رویکردهای افززایش تزوان محاسزباتی پردازنزدههزا ،افززایش تعزداد
هستههای آنها است .افزایش هستهها در یک سطح محدود ،منجر بزه
افزایش چگالی توان مصرفی و افزایش دما میشود .افزایش دما ،سزبب
کاهش قابلیت اطمینان و کاهش طول عمر پردازنده میگردد [.]8
یکی از رویکردهای معرفیشده برای کنترل دمای پردازنده،
مدیریت دمای پویا ( )DTMنام دارد [ .]8در این رویکرد ،در زمان
اجرای سیستم از روشهای مختلف کاهش دما استفاده میشود.
روشهای  DTMمیتوانند در دو رویکرد واکنشی و فعال تقسیمبندی
شوند [ .]2در رویکرد واکنشی ،زمانی که دما به حدآستانه پردازنده
میرسد ،از روشهایی بهره میبرند ،که سریعتر منجر به کاهش دما
میگردند [ .]2اغلب این روشها منجر به کاهش قابلتوجه عملکرد
سیستم میشوند .برخالف این روشها ،در رویکرد فعال ،دمای آینده
پردازنده پیشبینی میشود [ .]9ازآنجاییکه پیشبینی دما پیش از
رسیدن به حدآستانه انجام میشود ،امکان استفاده از روشهایی وجود
دارد که عملکرد سیستم را کمتر کاهش میدهند .نیاز به یک مدل
دقیق برای پیشبینی دما برای فاصلههای زمانی مطلوب ،از بخشهای
مهم یک رویکرد فعال است.
در تعداد زیادی از روشهای مدیریت دما ،از یک مدل ریاضی برای
پیشبینی دما استفاده میگردد [ .]9-80برای تنظیم پارامترهای مدل،
مجموعه دادهای از رکوردهای فعالیت سیستم فراهم میگردد .دادههای
جمعآوریشده در این رکوردها شامل دما ،توان مصرفی و دیگر
اطالعات وضعیت پردازنده میباشند ،که در زمان اجرای بارکاری،
خوانده میشوند .همچنین ،از روشهای هوش مصنوعی و یادگیری
ماشین نیز برای ایجاد این مدلها بهره گرفتهاند [ .]88-85سربار
اجرایی و دقت مدل ،از مهمترین چالشهای موجود در طراحی یک
مدل مناسب برای پیشبینی دما است.
9

تعدادی از روشهای مدیریت دما ،مانند تنظیم ولتاژ فرکانس پویا
( )DVFSو مهاجرت وظیفه ،در مسیر بحرانی اجرای برنامه عمل
میکنند [ .]86هرچند این روشها میتوانند با سرعت باالیی دما را
کاهش دهند ،ولی منجر به کاهش ظرفیت محاسباتی پردازنده نیز
میشوند [ .]86برخی از روشهای کاهش دما ،مانند استفاده از فن
خنککننده  ،CPUخارج از مسیر بحرانی اجرای یک برنامه عمل
میکنند .ازاینرو ،بر ظرفیت محاسباتی سیستم و عملکرد برنامه تأثیر
نمیگذارند .ازآنجاییکه این روشها با تأخیر بیشتری بر دما اثر
میگذارند [ ،]80استفاده تنها از این روشها ،ممکن است باعث کاهش
دما ،بعد از عبور از دمای بحرانی شود [ .]86استفاده از یک
کنترلکننده شامل هر دو نوع رویکرد ،به دمای پردازنده و عملکرد
برنامه توجه خواهد داشت .از طرفی ،در اغلب رویکردهایی که از چند
روش برای کنترل دما بهره میبرند ،برای استفاده از هر روش از یک
سیاست کنترلی استفاده میکنند [ .]87 ،86 ،80بهعنوانمثال ،ابتدا با
افزایش سرعت فن سعی در جلوگیری از افزایش دمای پردازنده داشته
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و درصورتیکه دما به بیش از حدآستانه برسد ،از کاهش فرکانس
استفاده میکنند [.]86
در این مقاله ،رویکردی برای ایجاد یک مدل مدیریت دمای
هوشمند با استفاده از ابزارهای کنترلی فرکانس پردازنده و سرعت فن،
5
معرفی شده است .در این رویکرد ،از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه
( )MLPبرای پیشبینی و نیز کنترل دما استفاده شده است .برای هر
یک از مدلها ،تعدادی از ویژگیها ،با استفاده از حسگرهای سیستم
خوانده میشوند .دیگر ویژگیهای مناسب با پردازشهای پیشنهادی
ایجاد میگردند .برای داشتن مدلی با دقت باال ،تعدادی از ویژگیها،
بهعنوان پارامترهای ورودی هر یک از مدلها انتخاب میشوند.
بهصورت مختصر ،نوآوریهای مقاله در ادامه معرفی میشوند:
 ویژگیهای جدیدی برای پیشبینی دما پیشنهاد شدهاند .تعداد
6
کمی از ویژگیها با استفاده از روش تفاضل اطالعات متقابل
( )MIDو شبکه  ،MLPبرای مدل پیشبینی دما انتخاب شدهاند.
 مدل چند خروجی  ،MLPبرای کنترل دما با استفاده از تغییرات
فرکانس و سرعت فن پیشنهاد شده است .برای آموزش این مدل،
مجموعه دادهای متنوع از اثر فرکانس و سرعت فن بر دما ،با
الگوریتم پیشنهادی ،ایجاد شده است.
 انتخاب ویژگیهای مناسب برای مدل کنترل دمای پیشنهادی با
استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب(NSGA- 7
) IIو با توجه به هر دو خروجی فرکانس پردازنده و سرعت فن آنجا
شده است.
 مدلهای پیشنهادی ،بر روی یک پردازنده چندهستهای و البته
بدون نیاز به سختافزار اضافی ارزیابی شدهاند.
در ادامه سازماندهی مقاله معرفی میشود .در بخش دوم تعدادی
از رویکردهای مدیریت دما و مدلهای پیشبینی دما بررسی شدهاند.
بخش سوم ،به معرفی شبکه  ،MLPالگوریتم  NSGA-IIو انتخاب
ویژگی بر پایه اطالعات متقابل پرداخته است .در بخش چهارم رویکرد
مدیریت دمای پیشنهادی معرفی میگردد .نتایج ارزیابی مدلهای
پیشنهادی برای فاصلههای مختلف زمانی ،در بخش ششم ارائه
میشوند .در نهایت ،در بخش هفتم ،نتیجهگیری مقاله ارائه میگردد.

 -2ادبیات تحقیق
در مدیریت دما با رویکرد فعال ،از یک مدل برای پیشبینی دما
استفاده میشود .برای ایجاد این مدل ،از آمارهای جمعآوریشده در
زمان اجرای برنامهها ،بهره میبرند .مدلهای پیشبینی دما را میتوان
به دو دسته برونخط و برخط تقسیمبندی کرد .در مدلهای برونخط،
ایجاد و آموزش مدل با بهرهبرداری از یک مجموعه داده مناسب و پیش
از استفاده از آن انجام میشود .سپس ،در زمان اجرا ،دما با استفاده از
مدل دمایی پیشبینی میگردد [ .]84 ،81 ،85 ،89در مقابل این
رویکرد ،مدلهای برخط ،مدل دمایی را در زمان اجرا بر روی پنجرهای
از آخرین مشاهدات ،ایجاد میکنند [.]5 ،9
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استفاده از مدل خود رگرسیون میانگین متحرک )ARMA( 1از
رویکردهای پیشبینی دما است که با رابطه  8معرفی میشود [.]5 ،9
()8
خطاهای بهدستآمده برای زمزانهزای
مقدار دما در زمان و
پیش از میباشند .ها و ها بهترتیب ،ضریبهزای مقزادیر پیشزین
دما و مقدار خطاها هستند .مقدار نیز در زمان تعیین ضریبهزا و بزا
توجه به آخرین نمونههای مشاهدهشده ،مشخص میشود .همچنزین،
و بهترتیب اندازه پنجره  ARو  MAرا مشخص میکنند .با استفاده از
مدل ،دما برای همه هستهها پزیشبینزی شزده و درصزورتیکزه دمزای
پیش بینیشده ،بزیش از دمزای حدآسزتانه باشزد ،از کزاهش فرکزانس
بهمنظور کاهش دما بهره گرفتهاند.
در رابطه  ،2از دمای هستههای همسایه یک هسته ،در پیشبینی
دمای آن استفاده شده است [.]6
()2
دمززای فعل زی هسززته  ،مقززدار تغییززر دمززای هسززته و
میانگین تغییرات دمای هسته های همسایه هستند .تعیین ضریب هزای
 ،و  ،بززا اسززتفاده از رگرس زیون خط زی ،بززر روی مجموعززه داده
جمع آوریشزده از دمزای هسزته هزای پردازنزده ،محاسزبه مزیشزوند.
درصورتیکه دمای پیشبینیشزده بزرای یزک هسزته ،بزیش از دمزای
حدآستانه تعریف شده در سیستم باشد ،مهاجرت وظیفزه بزه هسزتهای
مقصد انجام میشود .هستهای بهعنزوان مقصزد انتخزاب مزیشزود کزه
مهاجرت به آن موجب افزایش دما از حدآستانه نشود.
توجه به رفتار بارکاری در حال اجرا ،در تعدادی از رویکردهای
مدیریت دما موردتوجه قرار گرفته است [ .]81-20 ،2رفتار بارکاری ،از
مهمترین مشخصههای تغییر رفتار دمایی پردازنده است .برای بررسی
رفتار برنامه ،از ابزارهای سنجش فراهمشده برای پردازنده ،مانند
شمارندههای کارایی و نشانگرهای توان مصرفی استفاده شده است .در
این راستا ،از رابطه  9که ترکیبی از شمارندههای کارایی است ،برای
پیشبینی دما استفاده شده است [.]84
()9
تعداد چرخههای پردازنده اسزت.
مقدار شمارنده کارایی ام و
همچنین ،برای تعیین ضریبهای هزا ،از درونیزابی خطزی بزر روی
دمای اندازهگیری
مجموعه داده فراهمشده ،استفاده شده است.
شده پردازنده ،در حالت بیکاری است.
کچران و همکاران ،با استفاده از شمارندههای کارایی ،فازهای
مختلف بارکاری را شناسایی میکنند [ .]2بدین منظور ،با استفاده از
تحلیل مؤلفههای اصلی ،خروجی شمارندهها ،به دو جزء اصلی کاهش
داده میشود .سپس ،با استفاده از خوشهبندی  ،KMeansفازهای
مختلف بارکاری تعیین میشوند .آنگاه ،برای هر فاز یک مدل پیشبینی
دما با رابطه  ،9ارائه میشود.
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()9
ضریبهای مزدل از
و
دمای هسته ام در زمان و
دید هسته میباشند ، .سهم دمایی بارکاری را مشخص مزیکنزد
که با انجام آزمایشهایی برای هر هسته تعیین میشزود .درنهایزت ،بزا
توجه به نتایج پیشبینی دما ،کنتزرل مقزدار فرکزانس پردازنزده انجزام
میشود .هدف این کنترل کننده ،اسزتفاده از حزداکثر مقزدار فرکزانس
پردازنده ،با قید عدم تجاوز دمای هستههزا از دمزای حدآسزتانه اسزت.
ازآنجاییکه برای هر یک از حالتهای ممکن سیستم ،بزه ضزریبهزای
جداگانهای برای مدل پیشبینی دما نیاز است ،تعداد مدلهای موردنیاز
این رویکرد ،افزایش مییابد.
دریکی دیگر از رویکردهای پیشبینی دما ،بارکاری به دو فاز
فعالیت باال و فعالیت معمول تقسیمبندی شده است [ .]81برای هر یک
از آنها از یک روش پیشبینی دمای سبکوزن بهره بردهاند .برای
پیشبینی دمای هر یک از واحدهای تراشه ،از مقدارهای پیشین دمای
آن ،همراه با شمارندههای کارایی استفاده کردهاند .همچنین،
ضریبهای مدل ارائهشده ،با استفاده از رگرسیون تعیین شدهاند .در
ارزیابی مدل ،از ابزار  ]28[ HotSpotاستفاده کردهاند .داشتن دانش
معماری پردازنده ،از مهمترین نیازهای پیکربندی ابزار  HotSpotاست.
در آزمایشهای شبیهسازیشده ،مقدار میانگین قدرمطلق خطای دمای
پیشبینیشده را کمتر از  2/5درجه سانتیگراد گزارش کردهاند.
دریکی دیگر از کارهای اخیر ،از خوشهبندی  KMeansبرای
شناسایی فازهای دمایی استفاده شده است [ .]22رفتارهای دمایی
مختلفی در پردازنده با توجه به برنامههای مختلف دیده شده ،که به
خوشهبندی این رفتارها با عنوان فازهای دمایی پرداختهاند .برای
انتخاب تعداد خوشهها از شاخص دیویس-بولدین 4استفاده شده است.
سپس ،برای پیشبینی دما در هر فاز ،از یک شبکه  MLPبهره
گرفتهاند .انتخاب ویژگیهای مناسب در هر فاز با استفاده از روش
 MIDانجام شده است.
در یک رویکرد مدیریت دمای پویا ،از کنترل سرعت فن و فرکانس
پردازنده بهره بردهاند [ .]86ایشان برای پیشبینی دما از تغییرات دما،
در آخرین مشاهدات سیستم استفاده کردهاند .همچنین ،آرایههایی
فراهم کرده که در هر یک از آنها برای هر دما ،مقدار مناسب سرعت
فن و مقدار مناسب برای فرکانس ذخیره شده است .در زمان اجرا ،با
توجه به دمای پیشبینیشده ،برای جلوگیری از کاهش عملکرد
سیستم ،ابتدا با استفاده از کنترل سرعت فن سعی داشته تا از افزایش
دما از حدآستانه ممانعت شود .در صورت افزایش دما از حدآستانه ،با
کاهش فرکانس ،کنترل دما انجام میشود .ایشان ،از پارامترهای
محدودی برای پیشبینی دما بهره بردهاند .همچنین ،از تغییرات مداوم
سرعت فن استفاده میکنند که مناسب برای این ابزار کنترلی نیست.
در یکی دیگر از رویکردهای مدیریت دما ،معیاری برای کنترل دما
بر اساس نسبت بین عملکرد و توان مصرفی معرفی شده است [.]80
سپس ،با توجه به معیار تعریفشده ،برای هر یک از سه ابزار فرکانس
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پردازنده ،مهاجرت وظیفه و سرعت فن ،رابطههای الزم محاسبه شده
است .برای تعریف رابطهها از شبیهساز  HotSpotو معماری پردازنده
بهره بردهاند .با توجه به زمان اثر هر یک از ابزارهای کنترلی ،در
بازههای زمانی مختلف ،مقدار مناسب هرکدام از ابزارها محاسبه
میگردد.
از شبکه  MLPبرای پیشبینی دمای پیک یک هسته استفاده شده
است [ .]89ورودیهای شبکه ،حداکثر و میانگین توان مصرفی بارکاری
اجرایی بر روی آن ،بههمراه دمای همسایههای هسته هستند .سپس،
درصورتیکه دمای پیشبینیشده ،بیش از دمای حدآستانه باشد و
انتقال آن به یک هسته دیگر ،باعث تجاوز دمای هسته مقصد ،از دمای
حدآستانه نشود ،بارکاری به هسته مقصد منتقل میگردد .در کارهای
دیگری ،برای پیشبینی دمای آینده ،از دمای فعلی و توان مصرفی
بهعنوان ورودیهای شبکه  MLPاستفاده شده است [.]82 ،88
پیادهسازی مدل پیشنهادی در واحد پردازش گرافیکی انجام شده است.
بدین منظور از یک شبکه عصبی ساده با یک الیه پنهان و فاقد تابع
فعالیت بهره بردهاند .از طرفی ،به بسیاری از پارامترهای مؤثر در
پیشبینی دما ،نظیر فرکانس پردازنده ،سرعت فن و بارکاری اجرایی،
بهصورت مستقیم ،توجهی نشده است.
از دیگر رویکردهای هوشمند در مدلهای پیشبینی دما ،استفاده
از روش رگرسیون بردار پشتیبان ( )SVRاست [ .]85 ،89دریکی از
کارهای اخیر ،با روش  ،SVRتوان مصرفی با توجه به شمارندههای
کارایی پیشبینی شده است [ .]85سپس ،با ابزار  ،HotSpotدما بر
اساس توان مصرفی تخمین زده میشود .در کار دیگری ،از 99
شمارنده کارایی ،برای پیشبینی دما با  SVRبهره بردهاند [ .]89ایشان،
از ویژگیهای مهمی ازجمله دمای هستهها ،فرکانس پردازنده و سرعت
فن استفاده نکردهاند.
از سیستم استنتاج عصبی-فازی وفقی ،)ANFIS( 88برای کنترل
سرعت فن ،با توجه به دما و توان مصرفی استفاده شده است [،29
 .]29هدف روشهای معرفیشده ،کاهش توان مصرفی فن با محدودیت
حفظ دما حولوحوش دمای حدآستانه است .برای آموزش مدل ،تنها از
دمای هستهها و سرعت فن استفاده شده است.
در مدیریت دمای پویا ،معیارهای متفاوتی میتوانند موردتوجه قرار
گیرند .دمای پردازنده و عملکرد برنامه در حال اجرا دو پارامتر بااهمیت
در مدیریت دما هستند .ازاینرو ،استفاده از هر دو ابزار فرکانس
پردازنده و سرعت فن میتواند منجر به مدیریت دمای پردازنده با توجه
به عملکرد برنامه گردد .از طرفی ،انتخاب ویژگیهای مناسب از
مهمترین نیازهای یک مدل یادگیری است .تعداد ویژگیهای زیاد
میتواند باعث کاهش دقت مدل و همچنین افزایش سربار آموزش و
اجرای آن گردد [ .]25برخی از روشها ،ویژگیهای مناسب را با انجام
آزمایشهای متعدد و با توجه دانش خبره انتخاب میکنند [ .]26برای
انتخاب ویژگیهای مناسب هم از روشهای آماری [ ]25و هم از
روشهای فرا اکتشافی بهره میبرند [ .]27انتخاب مجموعه ویژگیهای
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مؤثر با حداقل تعداد الزم ،تأثیر قابلتوجهی در افزایش دقت مدلهای
پیشبینی و کنترل دما دارد.

 -9مبانی نظریه
در این بخش به معرفی شبکه  ،MLPالگوریتم  NSGA-IIو روش
کاهش ویژگی بر پایه اطالعات متقابل پرداخته میشود.
 -8-9پرسپترون چندالیهای
در این مقاله از شبکه عصبی  MLPبرای پیشبینی و کنترل دما
استفاده شده است .ساختار شبکه شامل تعدادی عناصر پردازشگر
متصلبههم است که نرون نامیده میشوند .این نرونها در یک ساختار
سه الیهای شامل الیه ورودی ،الیه پنهان و الیه خروجی قرار گرفتهاند
[ .]21این ساختار در شکل  8نمایش داده شده است.
نرون است برای دریافت دادهها
از الیه ورودی که دارای
استفاده میشود .یکی از نرونهای این الیه بایاس نامیده شده و دارای
مقدار یک است .هر نرون با یک وزن مستقل به هر یک از نرونهای
الیه پنهان متصل است .هر یک از نرونهای الیه پنهان تابع فعالیتی را
بر روی مجموع وزندار الیه ورودی اعمال میکنند .از رابطه  5برای
محاسبه مقدار خروجی هر نرون در الیه پنهان استفاده میشود.
()5
بهترتیب ،وزن بین بایاس و نرون ام در الیه ورودی بزا
و
نرون ام الیه پنهزان هسزتند .مقزدار نزرون ام الیزه ورودی اسزت.
تابع فعالیتی از قبیل تابع خطی و سیگموید است که بزر روی
٭
حاصل بهدستآمده از ورودیها اعمال میشود .الیه خروجی نیز مشابه
با الیه پنهان ،عمل میکند .شبکه عصبی  MLPبا الگوریتم پس انتشزار
خطا آموزش داده میشود .خطزای شزبکه بزا توجزه بزه اخزتالف بزین
خروجی شبکه و خروجی مورد انتظار آن محاسبه میگردد.
 -2-9الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب
یکی از روشهای بهینهسازی چندهدفه ،الگوریتم  NSGA-IIاست ،کزه
برای یافتن جوابهای نامغلوب یک مسئله استفاده میشود [ .]24ایزن
الگوریتم شامل چندین گام است ،که در ادامه معرفی میگردند .در گام
اول ،بر مبنای مقیاس و قیدهای مسزئله ،تولیزد جمعیزت اولیزه انجزام
میشود .در گام دوم ارزیابی جمعیت تولیدشده با توجه به توابع هزدف
Output Layer

Hidden Layer

Input Layer

شکل  :8ساختار شبکه عصبی
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مسئله صورت میگیرد .در گام سوم روش مرتبسازی نزامغلوب اعمزال
میشود .در این روش اعضای نامغلوب ،بزا الگزوی مشخصزی در داخزل
دستههای مختلف قرار میگیرند .در این راستا ،اعضای موجود در دسته
اول ،یک مجموعه کامالً نامغلوب توسط دیگزر اعضزای جمعیزت فعلزی
میباشند .اعضای موجود در دسته دوم ،تنها توسط اعضزای دسزته اول
مغلوب میشوند .این روند برای دیگر دستهها ادامه یافته تا یک رتبه بر
مبنای شماره دسته به تمام اعضای موجود در هر دسته ،اختصاص یابد.
در گام چهارم ،پارامتر کنترلی ،با نام فاصله جمعیت ،محاسبه میشزود.
این پارامتر برای هر عضو در هر گزروه محاسزبه شزده و نشزاندهنزده
فاصله نمونه با دیگر اعضای جمعیت آن گروه است .اعضای هر گروه بزا
توجه به این پارامتر اولویتبندی میشزوند .در گزام پزنجم ،تعزدادی از
اعضای جمعیت ،به عنوان جمعیزت والزدین بزرای تولیزد نسزل جدیزد
انتخاب میشوند .در گام ششزم ،از عملگرهزای جهزش و تقزاطع بزرای
تولید نسل جدید استفاده میشود.
 -9-9انتخاب ویژگی بر پایه اطالعات متقابل
انتخاب مجموعه ویژگیهای مناسب یک مدل ،بر اساس حداکثر سازی
وابستگی آنها با خروجی مدل انجام میشود .در این راستا،
کمینهکردن اطالعات متقابل )MI( 82بین مجموعه ویژگیهای انتخابی
نیز از اهداف اصلی انتخاب ویژگیها است .مقدار  MIبین دو ویژگی
و با رابطه  6محاسبه میشود [.]25
()6
بهترتیب توابع چگالی احتمال متغیرهای ،
و
،
و وقوع هم زمان آنها میباشند .انتخاب زیرمجموعه ای از ویژگیها کزه
بیشترین وابستگی را با خروجی مدل دارند ،با رابطه  7انجام میشود.
()7
زیرمجموعهای از ویژگیهای اولیه است .خروجی مزدل بزوده و
مقدار وابستگی را با نشان میدهد .زیرمجموعهای از ویژگیهزا کزه
دارای حداقل افزونگی باشند ،با رابطه  1انتخاب میشود [.]25
()1
میانگین  MIبین ویژگیها ،در زیرمجموعه اسزت .بزرای انتخزاب
مجموعه مناسزب از ویژگزیهزا ،از ترکیزب هزر دو رابطزه  7و  1بهزره
89
گرفتهاند .رابطهای حاصل با عنوان کمینه افزونگی بیشزینه وابسزتگی
( ،)mRMRبا رابطه  4معرفی شده است [.]25
()4
برای ترکیب روابزط بیشزینه وابسزتگی و کمینزه افزونگزی
از
استفاده شده است.
ازآنجاییکه ،با افزایش تعداد اعضای مجموعه ویژگیها ،تعداد
زیرمجموعهها بهصورت نمایی افزایش مییابد ،محاسبههای الزم برای
 ،غیرعملی خواهد بود .در این راستا،
یافتن حداکثر مقدار
روابطی برای تخمین  ،mRMRبا پیچیدگی محاسباتی پایین معرفی
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شدهاند .روش تفاضل اطالعات متقابل )MID( 89و خارج قسمت
اطالعات متقابل )MIQ( 85از مهمترین روشهای تخمین بوده ،که با
رابطههای  80و  88معرفی شدهاند [.]90
()80
()88

 -9قالب کاری مدیریت دمای پیشنهادی
جریان کلی رویکرد  DTMپیشنهادی در شکل  2نمایش داده شده
است .این رویکرد شامل دو مرحله برونخط و برخط است .در مرحله
برونخط ،دو مدل  MLPبرای پیشبینی و کنترل دما ایجاد میشوند.
در این راستا ،برای آموزش هر دو مدل ،مجموعه داده مناسب فراهم
میشود .سپس ،ویژگیهای مناسب انتخاب شده و در نهایت مدلها
ایجاد میگردند .ساختار مدلها ،ذخیره شده تا در زمان اجرا برای
کنترل دما استفاده شوند .در مرحله برخط ،دما برای فاصله زمانی
دلخواه ،با بهرهگیری از مدل دمایی ،پیشبینی میگردد .درصورتیکه
دمای پیشبینیشده بیش از دمای حدآستانه باشد از مدل کنترل دما
استفاده میشود .مدل ،مقدار سرعت فن و فرکانس پردازنده را
بهگونهای تخمین میزند ،که دمای پردازنده در حولوحوش دمای
حدآستانه قرار گیرد .بدینمنظور ،برای داشتن حداکثر عملکرد،
حداکثر فرکانس ممکن بهصورتی تخمینزده شده ،که با بهرهگیری از
سرعت فن ،دمای سیستم از حدآستانه سیستم تجاوز نکند.
 -8-9مدل پیشبینی دمای پیشنهادی
روال توسعه مدل پیشبینی دمای پیشنهادی شامل سه مرحله
آمادهسازی مجموعه داده ،پاالیش مجموعه ویژگیها ،و آموزش شبکه
 MLPبهعنوان مدل پیشبینی دما است .مدل پیشنهادی ،بر روی یک
سیستم چهار هستهای  Intel’s Core i7-950ایجاد و ارزیابی میشود.
اندازه حافظه اصلی  6گیگابایت است .از سیستمعامل لینوکس با هسته
 3.8.0استفاده میگردد .از ابزار  ،lm-sensorبرای دریافت اطالعات
دمایی از حسگرها ،استفاده میشود .شمارندههای کارایی هر هسته نیز،
با استفاده از زیرسیستم  perfموجود در سیستمعامل لینوکس ،خوانده
میشوند .لیست شمارندهها ،در جدول  8نمایش داده شده است .تنظیم
پویای فرکانس پردازنده و سرعت فن ،بهترتیب با استفاده از ابزار
 cpufreqو اسکریپت هسته  fancontrolانجام میگردد .همچنین ،برای
ایجاد حالتهای مختلف دمایی ،از برنامههای محک SPEC CPU2006
بهره گرفته میشود که بدین منظور معرفی شدهاند .برنامههای
مورداستفاده در آزمایشهای انجامشده شامل ،gcc ،hmmer ،bzip2
 libquantum ،perlbenchو  mcfمیباشند .این برنامهها که بهعلت
تفاوت آنها در میزان استفاده از  ،CPUدماهای مختلفی را در پردازنده
ایجاد میکنند ،در مقالههای متعددی مورد بهرهبرداری قرارگرفتهاند
[.]98 ،9
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NSGA-II

MID

شکل  :2جزئیات مختصری از رویکرد مدیریت دمای پیشنهادی
جدول  :8لیست 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

برای ایجزاد مجموعزه داده ،ابتزدا سزطوح مختلزف سزرعت فزن و
فرکانس پردازنده انتخاب شده و در مجموعههای مربوطه قرار میگیرند.
مجموعه مربوط به سطوح سرعت فزن شزامل مقزادیر {،880 ،19 ،50
 }255 ،229 ،819 ،890مدوالسیون پهنزای پزالس )PWM( 86اسزت.
87
الزم به ذکر است که خواندن سرعت فن با معیار گردش در هر دقیقه
( )RPMانجززام مززیشززود .مجموعززه فرکززانسهززای مورداسززتفاده در
آزمزززایشهزززا شزززامل مقزززادیر {،2821000 ،8162000 ،8546000
 }9060000 ،2426000 ،2660000 ،2949000هرتزززززز اسزززززت.
دادههایی که در مجموعه داده ذخیره میشوند شامل دمای هستههزای
پردازنده ،فرکانس پردازنده ،سرعت فن و شمارندههزای کزارایی هسزته
موردنظر برای پیشبینی دما است.
از یک نخ 81که بهصورت همزمان با الگوریتم اصلی اجرا مزیگزردد،
برای ثبت دادهها در مجموعه داده ،استفاده میگردد .حالت سیستم در
هرلحظه از تلفیق تمامی این دادهها ایجاد میشزود .اسزتفاده از تمزامی
این دادهها ،منجزر بزه ایجزاد یزک فضزای حالزت گسزترده مزیگزردد.
ازآنجاییکه ایجاد تمامی حالتهای ممکن ،غیرعملی است ،ترکیبهای
مختلفزی از سززرعت فززن ،فرکززانس پردازنززده و بارکززاری ،بززرای ایجززاد
حالزتهزای متنزوعی از سیسزتم ،جمزعآوری مزیگردنزد .در شزکل 9

Serial no. 88

الگوریتم مورداستفاده در جهت ایجزاد حالزتهزای متنزوع در سیسزتم
نمایش داده شده است .در هنگام اجزرای الگزوریتم ،در فواصزل زمزانی
یکثانیهای حالت سیستم ثبت میشود .در این الگوریتم ،در هر مرحله،
برای تعدادی از هستههای پردازنده یک برنامه محک بهصورت تصادفی
انتخابشده و بر روی آنهزا اجزرا مزیگردنزد .در هزر مرحلزه ،تمزامی
ترکیبهای سرعت فن و میزان فرکانس بهنحوی تعیینشده ،که بهازای
هر سرعت فن ،چندین سطح از فرکانس پردازنده در حین اجرای برنامه
محک بر روی تمامی هستههای پردازنده اعمال شوند.
پس از جمعآوری مجموعه داده ،آمادهسازی آن صورت مزیگیزرد.
دما در یک سیستم ،میتواند با سرعتهای مختلفی تغییر کند .به بیانی
دیگر ،درحالیکه در برخی حالتها ،دما بزهسزرعت در سیسزتم تغییزر
میکند ،در حالتهایی دیگر ،تغییرات دما میتوانزد بزهکنزدی صزورت
گیرد .با اینوجود ،در همه حالتها ،یک الگوی با معنی در نمونزههزای
متوالی وجود دارد ،که نشاندهنده رونزد تغییزرات دمزا اسزت .در ایزن
;}

;
;

;

شکل  :9شبهکد جمع آوری داده از سیستم
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راستا ،با توجه به الگوهای رفتاری دما ،ویژگزیهزای جدیزدی را ایجزاد
کرده ،که تاریخچهای از آخرین تغییرات را بزرای هزر نمونزه نگهزداری
کند .پارامترهایی که بزرای هزر نمونزه ،بزهمنظزور نگهزداری تاریخچزه
تغییرات ایجاد میشوند ،پارامترهزای سزابقهای هسزتند .مقزادیر چنزد
نمونه اخیر دما و شمارندههای کزارایی ،ازجملزه پارامترهزای سزابقهای
هستند .تعدادی دیگر از پارامترهای سزابقه ای بزا اسزتفاده از گرادیزان
ایجاد میشوند .برای محاسبه گرادیان پارامتر بافاصله از رابطه 82
استفاده میشود.
()82
 ،بهترتیب مقدار پزارامتر در نمونزه و نمونزه قبلزی آن
و
است .تعدادی از گرادیزان هزای اول و دوم بزر روی پارامترهزای دمزا و
شمارندههای کارایی اعمال شده و برای هر نمونزه نگهزداری مزیشزود.
گرادیان اول و دوم بهترتیب ،میانگین سزرعت و شزتاب تغییزرات را در
طی نمونه متوالی نشان میدهد.
بعد از ایجاد ویژگیهای مناسب ،توسعه و ارزیابی شبکه  MLPبرای
پیشبینی دما انجام میشود .با استفاده از مدل  ،MLPدمزا بزرای یزک
هسته با عنزوان هسزته هزدف ،در سیسزتم چندهسزتهای ،پزیشبینزی
میگردد .تعزدادی از ورودیهزای مزدل ،شزامل دمزای هسزته ،دمزای
هستههای مجاور و مقدارهای شمارندههای کارایی ،فرکانس پردازنده و
سرعت فن خنککننده است .این پارامترها ،نشاندهنزده حالزت فعلزی
سیستم هستند .افززون بزر آنهزا ،در راسزتای اسزتفاده از پارامترهزای
سابقهای ،گرادیان دمای هسته و شمارندههای کارایی آن ،در فاصلههای
زمانی{ }8،2،9ثانیه ،بهعنوان ورودی مدل میباشزند .خروجزی مزدل،
ثانیه است.
پیشبینی دما با فاصله زمانی
برای بررسی دقت مدل پیشنهادی ،از معیارهایی مبتنی بر ارزیزابی
خطا بهره گرفته میشود .میانگین قدر مطلق خطا  ،انحراف معیار قدر
مطلزق خطزا و درصزد خطزای بزیش از سزه درجزه سزانتیگززراد از
پارامترهای ارزیابی بزوده کزه بزهترتیزب بزا رابطزههزای  89 ،89و 85
محاسبه میگردند.
()89
()89

مدیریت دمای پویا برای سیستمهای چندهستهای . . .

تعداد نمونههای مجموعه داده است .و به ترتیب ،دمای هدف و
دمای پیشبینیشده را برای نمونه ام نشان میدهزد .مجموعزه داده
آزمون و مجموعه پیشبینیهای مدل است.
برای بررسی مدل پیشنهادی ،نخست ،بزه مقایسزه اثزر اسزتفاده از
پارامترهای سابقهای در پیشبینی دما ،پرداخته میشود .در این راسزتا،
در یک آزمایش ،تنها از پارامترهای نشان دهنده حالت فعلزی سیسزتم،
بهعنوان ورودی مدل پیشبینی دما استفاده میگردد .در آزمایش دیگر،
عالوه بر استفاده از پارامترهزای حالزت فعلزی سیسزتم ،از پارامترهزای
پیشنهادی در این مقالزه ،بزا عنزوان پارامترهزای سزابقهای ،نیزز بزرای
پیش بینی دما استفاده میشود .مجموع پارامترها ،در ایزن حالزت 826
عدد است .نتیجه مقایسه در جدول  2نمایش داده شده است .اسزتفاده
از پارامترهای پیشنهادی ،سبب کاهش مقدار  MAEمزدل پزیشبینزی
دما از  8/87به  0/17درجه سزانتیگزراد مزیشزود .از طرفزی ،کزاهش
قابلتوجهی ،در واریانس قدرمطلق خطاها و درصزد خطاهزای بزاالی 9
درجه سانتیگراد ایجاد میگردد .بااین وجود ،زمان اجرای مزدل ،بزرای
پیشبینی یک نمونه حدود  80برابر افزایش مییابد.
تعززداد زیزاد ورودیهززای مززدل ،عززالوه بززر ایجززاد افزززایش سززربار
محاسباتی برای مدل ،میتواند منجر به کاهش تعمیم مدل نیزز گزردد.
برای انتخاب مجموعه مناسب از ورودیها ،از هزر دو الگزوریتم  MIDو
 MIQاستفاده شده است .ورودیها بر اساس میزان وابستگی دادهای بزا
خروجززی ،در بززردار  ،ζاولویزتبنززدی م زیگردنززد .سززپس در گززام،
عنصزر ابتزدایی از  ζرا در مزدل
زیرمجموعههزایی شزامل
پیشنهادی ارزیابی کرده و میزان خطزای پزیش بینزی بزرای هزر یزک،
اندازهگیری میشود .در شکل  9مقدار  MAEبرای پیشبینی دمزای دو
ثانیه آینده ،برای هر زیرمجموعه از ویژگیهای انتخابشده نمایش داده
شده است .با توجه به شکل ،با انتخاب حدود  89ویژگی ،خطای مزدل
پیشبینی ،به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد .ازآنجزاییکزه ،انتخزاب
ویژگیها با  MIDنسبت به  ،MIQمنجر به کاهش بیشتر خطزای مزدل
میشود ،در ادامه از آن استفاده میگردد .بر این اساس ،بزا اسزتفاده از
 MIDپارامترهای مناسب برای مزدل پزیشبینزی دمزا انتخزابشزده و
ارزیابی مدل انجام مزیشزود .مقایسزه نتیجزه اسزتفاده از پارامترهزای
انتخابی در جدول  2نمایش داده شده است .با توجه به نتایج ،اسزتفاده
از روش پیشنهادی ،عالوه بر اینکه باعث کاهش قابلتوجه زمان اجرای
مدل شده ،دقت مدل را بسیار بهبود میبخشد .در ایزن حالزت ،مقزدار

جدول  :2پیشبینی دمای  2ثانیه آینده با پارامترهای مختلف
ورودیهای مدل پیشبینی دما

تعداد ورودیها

)MAE(°C

)SDAE(°C

PoE

حالت فعلی سیستم
حالت فعلی سیستم+پارامترهای سابقهای
پارامترهای انتخابی با استفاده از MID

84
826
89

8/87
0/17
0/94

2/89
8/97
0/54

1%
9/89%
0/09%

()85
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زمان اجرا برای یک نمونه ()S
-5

1/6061×80
7/7152×80-9
7/6527×80-5

میانگین قدرمطلق خطای مدل و واریانس آن ،به ترتیزب ،بزه کمتزر از
 0/5و  0/6درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
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شکل  :9اثر تعداد ویژگیهای انتخابی با استفاده از روشهای  MIDو
 MIQدر دقت مدل پیشبینی دمای  2ثانیه آینده

یکی از مهمترین معیارهای دقت مدل ،مقدار درصد خطاهای باالی
 9درجه سانتیگراد است که در ایزن حالزت بزه  0/09درصزد ،کزاهش
مییابد .این مقدار نشاندهنده عدم وجود پیشبینیهای نزامطمئن ،در
مدل پیشنهادی است.
 -2-9مدل کنترل دمای پیشنهادی
درصورتیکه دمای پیشبینیشده بیش از دمای حدآستانه پردازنده
باشد ،با استفاده از تنظیم فرکانس پردازنده و سرعت فن ،دمای
پردازنده مدیریت میشود .برای تعیین مقدار این دو متغیر کنترلی ،از
مدل  MLPاستفاده میشود .برای آموزش مدل کنترل دما ،از مجموعه
دادهای استفاده میگردد که شامل اثر تغییرات سرعت فن و فرکانس
بر دمای پردازنده است .برای تولید دادهها ،بارهای کاری مختلف بر
روی هستههای پردازنده اجرا میشوند .در حین اجرای آنها ،همه
سطوح مختلف سرعت فن و فرکانس به ترتیب به سیستم اعمال
میشوند .همزمان ،شمارندههای کارایی و دمای پردازنده در هرلحظه به
همراه دمای آینده پردازنده در اثر تغییر فرکانس و سرعت فن ثبت
میشوند .به بیانی واضحتر ،فرکانس فعلی پردازنده ،سرعت فعلی فن،
دمای هستهها ،شمارندههای کارایی و دمای مشاهدهشده در ثانیه بعد
هستهها ،بهعنوان ورودیهای مدل کنترلی در مجموعه داده ثبت
میشوند .فرکانس و سرعت فن در ثانیه بعد نیز بهعنوان خروجیهای
مدل کنترل دما در مجموعه داده ذخیره میشوند .برای آموزش یک
مدل کنترلی ،با توجه به دمای حدآستانه سیستم ،نمونههایی از
مجموعه داده انتخاب میشوند که دمای ثانیه بعد هسته هدف در
آنها ،برابر با دمای حدآستانه باشد .الزم به ذکر است که در ایجاد
مجموعه داده ،از تنوع باالیی از برنامهها بر روی هستههای مختلف
استفاده شده تا مدل کنترلی برای حالتهای مختلف آموزش یابد.
سپس ،پارامترهای ورودی مناسب ،از بین مجموعه کلی
پارامترهای ورودی معرفیشده ،انتخاب میشوند .ازآنجاییکه مدل
کنترل دما شامل دو خروجی فرکانس و سرعت فن است ،از  MIDبرای
انتخاب ویژگیها استفاده نشده است .از  MIDبرای اولویتبندی
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ویژگیها ،با توجه به یک خروجی ،استفاده میگردد .برای انتخاب
پارامترهای مناسب ،از الگوریتم  NSGA-IIبهره برده میشود .برای
استفاده از  NSGA-IIتنظیمهایی بر روی الگوریتم انجام شده ،که
تعدادی از آنها معرفی میشوند .جمعیت الگوریتم ،شامل  90عضو
بوده ،که هر عضو از  20مقدار دودویی تشکیل شده است .هر یک از
این مقادیر دودویی ،مربوط به یکی از ویژگیها بوده ،که ابتدا بهصورت
تصادفی مقداردهی میشود .مقدار  8به معنی انتخاب آن ویژگی است.
تعداد تکرارهای الگوریتم 90 ،بار تنظیم شده است.
بخش بااهمیت استفاده از الگوریتم  ،NSGA-IIتعریف تابع هزینه
آن است .برای تابع هزینه ،از مدل  MLPاستفاده میشود .با توجه به
ویژگیهای انتخابی برای هر عضو ،یک شبکه  ،MLPابتدا آموزشیافته
و سپس با دادههای آزمایشی ،دقت آن محاسبه میگردد .دقت مدل با
توجه به سه معیار مقدار خطا در تخمین فرکانس ،خطا در تخمین
سرعت فن و تعداد ویژگیها ،در ارزیابی هر عضو از جمعیت برای ایجاد
جمعیت پارتو 22محاسبه میشود .برای نمایش پارتو ،از ارائه آن بر روی
دو بعد استفادهشده است .بدین منظور ،خطای حاصل از تخمین سرعت
فن و خطای حاصل از تخمین فرکانس در قالب یک خطای کلی و با
رابطه  86محاسبه میشود.
()86
 ،به ترتیب ،میززان
و
مقدار نشاندهنده خطای کلی مدل و
خطای فرکانس پردازنده و سرعت فن را نشان میدهد .به علت محدوده
متفاوت سرعت فن و فرکانس پردازنده ،نرمالسازی مقادیر آنها انجزام
میشود .که مقداری بین  0و  8است ،اهمیت مقدار خطاها را نشزان
میدهد .هر چه میزان نزدیکتر به  8باشزد ،ضزریب بیشزتری بزرای
خطای فرکانس ،نسبت بهسرعت فن در نظزر گرفتزه مزیشزود .نمزودار
خطای کلی مدل کنترل دما ،با برابر با 0/5و بر اساس تعداد ویژگیها
در شکل  5نمایش داده شده است .بزا افززایش تعزداد ویژگزیهزا تزا 6
ویژگی ،خطای مدل کاهش می یابد .ویژگیهای انتخزابی دمزای فعلزی
هسته هدف ،دمای  tثانیه بعد هسزته هزدف ،دمزای داغتزرین هسزته،
فرکانس فعلی پردازنده ،سرعت فعلی فن و شمارنده کزارایی CYCLES
است.
درنهایت ،با ویژگیهای انتخابی و با استفاده از مدل  ،MLPبا توجه
به دمای  2ثانیه آینده و دمای حدآستانه ،مقدار مناسب برای فرکزانس
و سرعت فن تعیین میشود .هدف این کنترل ،ایزن اسزت کزه ،تفزاوت
بین دمای  2ثانیه آینده هسته و دمای حدآستانه تعیزینشزده ،کمینزه
گردد .دقت مدل هم بهصورت برونخزط و هزم بزرخط محاسزبه شزده
است .ارزیابی برونخط ،با توجزه بزه مجموعزه داده فزراهمشزده انجزام
میشود .از  70درصد دادههای مجموعهداده برای آموزش مدل و از 90
درصد باقیمانده برای آزمایش مدل استفاده شده است .برای هر نمونزه
از مجموعه داده آزمایش ،عالوه بر پارامترهای نشاندهنده حالت فعلزی
سیستم ،ویژگیهای فرکانس و سرعت فن  tثانیه بعد و دمای مشزاهده
شده در  tثانیه آینده ثبت شده است .با توجه به حالت فعلی سیسزتم و
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مشاهدهشده در  tثانیه آینده ،مقادیر فرکانس و سرعت فن برای t

دمای
ثانیه آینده تخمین زده میشود .آنگاه ،از نتایج تخمین و مقادیر صحیح
آن در مجموعه داده برای محاسزبه دقزت مزدل پیشزنهادی ،اسزتفاده
مزیشززود .در جززدول  9درصززد میززانگین قززدرمطلق خطززا و واریززانس
قدرمطلق خطا ارائه شده است .حدود  2درصد خطا ،در تعیزین مقزدار
فرکانس و  0/6درصد خطا ،در تعیین مقدار سرعت فزن ،نشزاندهنزده
دقت باالی کنترلکننده است.
برای ارزیابی برخط مدل ،زمانی که دمای پیشبینیشزده بزیش از
دمای حدآستانه مدل باشد از مدل کنترل دما بهره بزرده مزیشزود .در
این ارزیابی ،دمای حدآستانه  40درجه سانتیگراد در نظر گرفته شزده
است .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از مشکالت احتمزالی بزرای
 ،CPUدر اثر عوارض ناشی از افزایش دما از حدآستانه ،مقدار ایزن دمزا
در آزمایشهای مدل کنترل دما 40 ،درجه سانتیگراد در نظزر گرفتزه
شده است .با هدف حفظ دما ،حزولوحزوش دمزای حدآسزتانه ،مقزدار
مناسب برای فرکانس و سرعت فن تخمین زده میشود .نتیجه استفاده
از مدل کنترل دما برای  800ثانیه در شکل  6نمایش داده شده اسزت.
مدل پیشنهادی برای کنترل دما برای  2ثانیه آینده ،مورداستفاده قزرار
گرفتززه اسززت .ارزیززابی دقززت مززدل ،بززا توجززه بززه تفززاوت بززین دمززای
مشاهدهشده در پردازنده بعد از کنترل دما ،با دمای حدآستانه محاسبه
میشود .مقدار  MAEو  SDAEبرای دمای ایجادشده در پردازنزده ،بزر
اساس کنترلهای انجامشده ،بهترتیب  0/5و  0/62درجزه سزانتیگزراد
است.

شکل  :6اثر مدل کنترل دمای پیشنهادی بر دمای پردازنده

برای هر فاصله زمانی ،از مدلهای مجزا استفاده شده است .با
ویژگیهای مدل پیشبینی دما انتخاب شده و سپس با استفاده از
ویژگیهای انتخابی ،دما پیشبینی میگردد .استفاده از  MIDدر
اولویتبندی ویژگیها و نتیجه افزایش تعداد ویژگیها در دقت
مدلهای پیشبینی دما برای فاصلههای مختلف زمانی در شکل 7
نمایش داده شده است.
با توجه به نتایج حاصلشده ،از حداقل تعداد ویژگزیهزا کزه دقزت
باالیی را برای مزدل فزراهم مزیآورد ،بزرای پزیشبینزی دمزا اسزتفاده
میشود .نتیجه استفاده از مدل پیشنهادی برای پیشبینی فاصزلههزای
مختلف زمانی در جدول  9نمایش داده شده است .خطای مزدل بزرای
پیش بینی  2ثانیه آینده حدود  0/5درجه سانتیگزراد و بزرای  5ثانیزه
آینززده حززدود  0/6درجززه سززانتیگززراد اسززت .از مهززمتززرین نتززایج
بهدستآمده ،درصد خطاهای باالی  9درجه سانتیگزراد اسزت ،کزه در
همه مدلها کمتر از  0/9درصد است .البته ،دقت مزدلهزا بزا افززایش
فاصله زمانی از  2تا  5ثانیه ،به مقدار کمی کاهش مییابد.
برای فاصلههای مختلف زمانی ،تعداد زیادی از ویژگیهای انتخزابی
برای پیشبینی دما ،یکسان هستند .این ویژگزیهزا شزامل مزوارد زیزر
است :دمای هر  9هسزته ،سزرعت فزن ،مقزدار شزمارندههزای کزارایی
 CYCLESو  ،INSTRUCTIONSمقززدار  8ثانیززه قبززل  CYCLESو
گرادیززان اول  8ثانی زه قبززل  .CYCLESاسززتفاده از ایززن ویژگ زیهززای
مشترک ،دقت قابل قبولی برای پیشبینی دما فراهم میکنزد .تعزدادی
MID

1/5

Next 2 Seconds

1/4

Next 3 Seconds

1/3

Next 4 Seconds

1/2

Next 5 Seconds

1/1

مدل پیشنهادی ،برای پیشبینی و کنترل دمای یک هسته ،برای
فاصلههای زمانی  2تا  5ثانیه آینده ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.

1
0/9

0/8

)MAE ( C

 -5ارزیابی مدل پیشنهادی

8

Sample Number

Number of Features

شکل  :5نتیجه استفاده از الگوریتم  NSGA-IIبرای انتخاب ویژگیهای
مدل کنترل دما

64

57

50

43

36

29

22

15

1

0/7

جدول  :9تخمین مقدار فرکانس پردازنده و سرعت فن برای کنترل
دما تا  2ثانیه آینده

0/5
0/4
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ابزار کنترلی
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2/8%
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شکل  :7دقت مدل پیشبینی دما با افزایش تعداد ویژگیها برای
فاصلههای زمانی  2تا  5ثانیه آینده
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جدول  :9دقت پیشبینی دما برای فاصلههای مختلف زمانی

1/2

 2ثانیه آینده

89

0/94

0/54

0/09%

 9ثانیه آینده

86

0/55

0/69

0/89%

 9ثانیه آینده

89

0/57

0/66

0/89%

 5ثانیه آینده

82

0/69

0/64

0/25%

محدودی از ویژگیها ،در جهت افزایش بیشزتر دقزت مزدل ،بزرای هزر
فاصله زمانی قابل استفاده است .به عنوان مثال ،استفاده از گرادیزان اول
 2ثانیه قبزل مربزوط بزه دمزای هسزته هزدف و شزمارنده ،CYCLES
گرادیززان اول  8ثانیززه قبززل  ،L1D_ALL_REFمقززدار  9ثانیززه قبززل
 STALLED_CYCLES_FRONTENDبرای پیشبینی دمای  9ثانیزه
آینده ،منجر به کاهش  0/09درجه سانتیگراد مقدار  MAEمیشود.
در ادامه به مقایسه مزدل پزیشبینزی دمزای پیشزنهادی بزا مزدل
ارائه شده توسط کچران و همکاران [ ]2پرداخته میشود .ایشزان بزرای
فازهای مختلف دمایی از مدلهای دمایی متفاوت بهره بردهانزد .نتیجزه
استفاده از مدل ایشان برای پیشبینی دما بزرای فاصزلههزای مختلزف
زمانی در جدول  5ارائه شده است .با مقایسه این جزدول بزا جزدول 9
میتوان بهدقزت بزاالی مزدل پیشزنهادی نسزبت بزه کچزران در همزه
فاصلههای زمانی و در همه معیارها اشاره کرد.
از طرفی ،الزم به ذکر است کزه در انتخزاب شزبکه عصزبی ،MLP
بهعنوان مدل مورداستفاده برای پیشبینزی دمزا ،عزالوه بزر توجزه بزه
ویژگیهای این مدل در انتخاب آن ،به مقایسه این مدل با دیگر مدلها
نیز پرداخته شده است .یکی از رایجترین مدلها برای پیشبینزی دمزا،
مدل خطزی اسزت .در ایزن راسزتا ،روش حزداقل میزانگین مربزعهزا
( ،)LMSبززرای یززافتن ضززریبهززای یززک فیلتززر خطززی مناسززب بززرای
پیش بینی دما مورد ارزیابی قرارگرفته است .به عزالوه ،مزدل  SVRکزه
یکی از مدلهای ارائهشده برای پیشبینی دما در کارهزای اخیزر بزوده
است ،نیز بر روی مجموعه داده یکسان ،دما را پیشبینی میکند .نتیجه
مقایسه این سه مدل در شکل  1نمایش داده شده اسزت .بزا توجزه بزه
نتایج MLP ،با دقت بیشتری میتواند پیشبینی دما را انجام دهد.
پس از دریافت دمای پیشبینیشده از مزدل دمزایی ،تنظزیمهزای
فرکانس پردازنده و سرعت فن انجام میشود .هدف این کنترل دما ،این
است که فاصله بین دمای پردازنده و دمای حدآسزتانه ،کمینزه گزردد.
برای ارزیابی مدل کنترل دمای پیشنهادی ،از آن برای کنترل دما ،برای
 2تا  5ثانیه آینده استفاده میشود .بهبیانی دیگر ،برای کنترل دما در 2

1
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شکل  :1مقایسه دقت مدلهای مختلف با ویژگیهای یکسان برای
پیشبینی دما برای فاصله زمانی  2ثانیه آینده

ثانیه آینده ،مقدار فرکانس و سرعت فن بهگونهای تعیین میشود ،که تا
 2ثانیه آینده مقدار دما به مقدار مورد انتظار برسد .در این راستا ،برای
هر یک از فاصلههای زمانی ،یک مجموعه داده مجززا ،بزرای آمزوزش و
آزمایش آنها فراهم میشود .ویژگیهای هر یک از مدلهزای کنترلزی،
با استفاده از الگوریتم  NSGA-IIانتخاب میشزوند .در نهایزت ،ارزیزابی
هر یک از مدلهای کنترلی انجام شده است .جدول  ،6نتزایج تخمزین
فرکانس پردازنده و سرعت فن را نشان میدهد .با افزایش فاصله زمانی،
دقت مدل کنترلی ،کزاهش مزییابزد .در ایزن راسزتا ،درصزد میزانگین
قدرمطلق خطا ،برای مقدار فرکانس از  2/8به  9/6و مقدار سرعت فزن،
از  0/6به  8/9افزایش مییابد.
در ادامه به مقایسزه رویکزرد کنتزرل دمزای پیشزنهادی ،بزا روش
ارائهشده توسط لی و همکاران [ ]86پرداخته میشود .ایشزان ،ابتزدا از
تنظیمهای سرعت فن و در صورت نیاز از فرکانس ،بزرای حفزظ دمزای
سیستم حول وحوش دمای حدآستانه ،استفاده کرده انزد .الزم بزه ذکزر
است که در ارزیزابی مزدل ایشزان بزا مزدل پیشزنهادی ،از یزک مزدل
پیشبینی دما استفاده شده است .دلیزل ایزن امزر ،دقزت بزاالی مزدل
پیش بینی دما در این مقاله است .در این آزمایش ،دمای حدآستانه 40
درجه سانتیگراد تعریف شده است .برای تعیزین مقزدار سزرعت فزن و
فرکانس ،بهجای استفاده از یک جدول جستجوی سزاده کزه در مقالزه
مرجع پیشنهاد شده است ،برای هر یک از ایزن متغیرهزای کنترلزی ،از
یک شبکه عصبی  MLPاستفاده شده اسزت .ایزن روش ،باعزث بهبزود
جدول  :6دقت تخمین فرکانس و سرعت فن برای فاصلههای زمانی
مختلف
فاصله زمانی

پارامتر کنترلی

MAE

SDAE

 2ثانیه

فرکانس

2/8%

9%

 9ثانیه

فرکانس

2/8%

9%

 9ثانیه

فرکانس

فاصله زمانی

تعداد ویژگیها

2/5%

9/2%

MAE

SDAE

PoE

 5ثانیه

فرکانس

9/6%

9/5%

 2ثانیه آینده

87

0/78

0/71

0/67%

 2ثانیه

سرعت فن

0/6%

2/2%

 9ثانیه آینده

87

0/49

8/02

2/59%

 9ثانیه

سرعت فن

0/1%

9%

 9ثانیه آینده

87

8/07

8/88

9/79%

 9ثانیه

سرعت فن

8/8%

9/5%

 5ثانیه آینده

87

8/27

8/98

6/59%

 5ثانیه

سرعت فن

8/9%

9/8%

جدول  :5دقت مدل کچران [ ]2برای پیشبینی دما برای فاصلههای
مختلف زمانی

Serial no. 88

)MAE ( C

فاصله زمانی ()S

تعداد ویژگیها

MAE

SDAE

PoE

LMS

MLP

SVR
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1

)Time (s

شکل  :4مقایسه سه روش کنترل دما برای حفظ دما حول و حوش دمای
حدآستانه

Serial no. 88

2400
2200

)Fan Speed (RPM

 -6نتیجهگیری
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78

2600

4500000

Frequency changes in proposed method
Frequency changes in Li method
Fan changes in proposed method
Fan changes in Li method

4000000
3500000

2000
3000000
1800
2500000

1600

)Frequency (Hertz

دقت مدل کنترلی میگردد .برای آمزوزش هزر یزک از شزبکههزا یزک
مجموعه داده مناسب فراهم شده است .به عنزوان مثزال ،مجموعزه داده
مناسب برای تنظیم فرکانس ،شامل نمونههای مختلفی از اثر تغییزرات
فرکانس بر دمای سیستم است .نتیجه این مقایسه ،برای کنترل دما بزا
توجه به فاصله زمانی  2ثانیه آینده در شکل  4نمایش داده شده است.
دما در روش لی بعد از  89ثانیه به مقدار  40درجه سانتیگزراد همگزرا
میشود .درحالیکه ،در روش پیشزنهادی ،دمزا بعزد از  2ثانیزه بزه 40
درجه میرسد .برای آزمایش انجام شده ،تغییرهای مقدار سرعت فزن و
فرکانس در هر دو روش در شکل  80نمایش داده شده اسزت .در روش
پیشنهادی ،مقدار مناسب برای فرکانس پردازنده و سرعت فن ،با توجه
به دمای فعلی و دمای حدآستانه ،بزا یزک انتخزاب تعیزین مزیشزوند.
درصورتیکه در روش لی ،بزرای تعیزین هزر یزک از مقزادیر سزرعت و
فرکانس ،بهصورت مجزا اقدام میشود .از طرفی ،نیاز به چنزدین تغییزر
در روش لی برای رسیدن به دمای حدآستانه وجود دارد.
استفاده از فرکزانس ،بزهعنزوان پزارامتر اصزلی در کنتزرل دمزا در
مقالههای متنوعی موردتوجه قرار گرفته است .بهعنوان نمونه ،هانومیزاه
و همکاران ،در بازه زمانی بین  80تا  20میلیثانیه از تنظیم فرکانس و
در بازه زمانی بین  8تا  9ثانیه از کنترل سرعت فن برای مزدیریت دمزا
بهره میبرند [ .]80در این راستا ،ابتدا با استفاده از فرکانس به تنظزیم
دما پرداخته میشود .ازآنجاییکه ،از تعداد محدودی از مقادیر فرکانسی
برای کنترل دما اسزتفاده مزیگزردد ،بزرای حفزظ دمزا حزولوحزوش
حدآستانه  ،نیاز به انتخاب سرعت فن مناسب نیز خواهزد بزود .در ایزن
آزمایش نیز از شبکه عصبی  MLPبرای کنترل هزر یزک از متغیرهزای
کنترلی فرکانس پردازنده و سرعت فن استفاده میشود .نتیجه استفاده
از این رویکرد ،با عنوان روش فرکانسی در شزکل  4نمزایش داده شزده
اسزت .روش فرکانسززی بعززد از  88ثانیززه بززه دمززای  40درجززه همگززرا
مزیشززود .ایززن زمززان همگرایززی ،نسززبت بززه زمززان موردنیزاز در روش
پیشنهادی تفاوت زیادی دارد.
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شکل  :80تغییرهای سرعت فن و فرکانس در روش کنترل دمای پیشنهادی
و روش لی

در این مقاله ،رویکردی در جهت مدیریت دما در سیستمهای
چندهستهای ارائه شده است .بدین منظور از دو مدل  MLPاستفاده
میشود .با استفاده از مدل اول دمای آینده ،پیشبینی میگردد .برای
ایجاد مدل ،مجموعه دادهای شامل نمونههایی با تغییرات مختلف
دمایی در سیستم ،فراهم میشود .ویژگیهای مجموعه داده ،شامل
دمای هستههای پردازنده ،فرکانس پردازنده ،سرعت فن و شمارندههای
کارایی است ،که نشاندهنده حالت فعلی سیستم میباشند .همچنین،
تعدادی ویژگی پیشنهادی برای هر نمونه ایجاد شده است .این
ویژگیها گرادیان اول و دوم دما و شمارندههای کارایی تا  9ثانیه قبل
است .تعدادی از این ویژگیها ،با استفاده از الگوریتم mRMR-MID
برای پیشبینی دما انتخاب میشوند .از مدل دوم برای کنترل دما،
استفاده میگردد .ورودیهای مدل ،شامل حالت فعلی سیستم و دمای
حدآستانه است .از مدل کنترل دما با هدف داشتن حداکثر عملکرد
سیستم ،برای حفظ دمای پردازنده ،حولوحوش دمای حدآستانه
استفاده میشود .در این راستا ،فرکانس پردازنده و سرعت فن تنظیم
میگردند .برای انتخاب ویژگیهای مناسب مدل ،از الگوریتم NSGA-II
استفاده میشود .نتایج حاصل ،نشاندهنده دقت باالی مدلهای
پیشنهادی در مدیریت دمای سیستمهای چندهستهای است.
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