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Abstract:
Increasing the number of processor cores leads to increasing the density of the computing power
processor and also raising the temperature. Temperature management is very important in these
processors. Thermal management methods are introduced to reduce the CPU temperature. Reactive
and proactive approaches are two sets of these schemes. Unlike the reactive techniques, proactive
methods predict the temperature using thermal prediction model before reaching its threshold. In this
paper, a hybrid model of several SVR models is proposed for predicting temperature. An appropriate
dataset is created for training proposed model that includes a high diversity of processor temperature
variations. Some features of dataset are measured using temperature sensors and system performance
counters. Other features, with historical and control names are calculated with the proposed processes
to increase the accuracy of thermal model. Two SVR models are used in the proposed thermal model
to reduce its operational overhead. The proper features for each SVR model are selected by the feature
selection algorithm based on mutual information. The proposed model is evaluated for temperature
prediction for 2 to 5 time distances. The results show that with a selection of 11 features for thermal
prediction model of the next 2 seconds, the mean absolute error is about 0.5 °C.
Keywords: Mutual Information, Feature Selection, Thermal Prediction, Support Vector Regression,
Dynamic Thermal Management.
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چكیده :افزايش تعداد هستههای پردازنده به افزايش توان محاسباتی و به موجب آن ،افزايش دمای پردازنده منجر میشود .کنترل و مديريت
دما در اين پردازندهها اهمیت زيادی دارد .مديريت دما به دو رويکرد واکنشی و فعال تقسیم میشود .برخالف رويکرد واکنشی ،در روشهای
فعال ،دما پیش از رسیدن به حد آستانه با استفاده از مدل دمايی ،پیشبینی و کنترل میشود .در اين مقاله ،برای پیشبینی دما ،مدلی براساس
 SVRپیشنهاد شده است .برای آموزش مدل ،با استفاده از حسگرهای دمايی و شمارندههای کارايی موجود در داخل پردازنده ،مجموعهدادهای
شامل تنوع زيادی از تغییرات دمايی جمعآوری شده است .برای افزايش دقت مدل ،ويژگیهای ديگری با نامهای سابقهای و کنترلی از
ويژگیهای موجود استخراج شدهاند .برای کاهش سربار محاسباتی دو راهکار پیشنهاد شده است؛ يکی استفاده از دو مدل  SVRو ديگری
انتخاب ويژگی مناسب بر پايۀ اطالعات متقابل .در انتها ،مدل پیشنهادی برای پیشبینی دما برای فاصلههای زمانی  2تا  5ثانیه ،در شرايط کاری
مختلف ارزيابی شده است .نتايج نشان میدهند با انتخاب  11ويژگی دمای  2ثانیه آينده با میانگین قدر مطلق خطای  0/5درجۀ سانتیگراد
پیشبینی میشود.

واژههایكلیدی:


اطالعات متقابل ،انتخاب ويژگی ،پیشبینی دما ،رگرسیون بردار پشتیبان ،مديريت دمای پويا.

 -1مقدمه 
برای افزايش عملکرد پردازندهها از روشهای مختلفی
برای افزايش توان محاسباتی آنها بهره بردهاند .نخستت ،از
افزايش فرکانس اعمالی به پردازنتده ،بترای افتزايش تتوان
محاسباتی آن استفاده کردند .افزايش فرکانس پردازنده عالوه
بر افزايش هزينۀ تولید ،به افزايش گرمای تولیدی پردازندهها
منجر میشود .بدين منظور ،پردازندههای چندهستهای ارائه
شدند که باوجود استفاده از فرکانسهای پايینتتر ،سترعت

انجام عملیات زيادی دارند .برای افزايش توان محاسباتی در
اين نوع پردازندهها ،افزايش هستهها در ناحیۀ محتدودی از
سطح نیمههادی صورت گرفته است .اين موضوع به افزايش
توان مصرفی و به موجب آن ،افزايش دما در پردازنده منجر
میشود .دمای زياد باعث کاهش قابلیت اطمینان و کتاهش
طول عمر پردازنده میشود [.]1
يکی از رويکردهای کنترل دمتای پردازنتده ،متديريت
دمای پويا )DTM( 1نتام دارد .در ايتن رويکترد ،در زمتان
اجرای سیستم از روشهای مناسب برای کاهش دما استفاده

 1تاريخ ارسال مقاله1396/01/20 :

میشود [ .]1از دستهبندیهای  ،DTMتقسیمبندی آن به دو

تاريخ پذيرش مقاله1397/01/22 :

رويکرد واکنشی 2و فعال 3است .در رويکرد واکنشی ،بعد از

نام نويسندۀ مسئول :علی سلیمانی

رسیدن دما به حتد آستتانۀ پردازنتده ،از روشهتايی بهتره

نشانی نويسندۀ مسئول :ايران – شاهرود – خیابان دانشگاه –
دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده برق

میبرند که سريعتر به کتاهش دمتا منجتر متیشتوند .ايتن
روشها بیشتر باعث کاهش عملکرد سیستم متیشتوند .در

پیشبینی دما در پردازندههای چندهستهای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
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مقايسه با روش مذکور ،رويکردهای فعال  ،DTMپتیش از

در اين مقاله ،يک مدل پیشبینی دما پیشنهاد شده است

رسیدن دمای پردازنده به مقدار نامطلوب ،از آن جلتوگیری

کتته ترکیب تی از دو متتدل  SVRاستتت .ورودیهتتای متتدل

میکنند .پیشبینی دقیق دمای پردازنتده بترای فاصتلههتای

پیشنهادی شتامل فرکتانس پردازنتده ،سترعت فتن ،دمتای

زمانی مطلوب از بخشهای مهم رويکرد فعال  DTMاست.

هستههای پردازنده و تعدادی از شمارندههای کارايی هستند.

از طرفی ،در هر دو رويکرد ،پیشبینی دما پیش از استفاده از

همچنین ،با هدف افزايش دقت مدل پیشبینی دما ،تعدادی

روشهای کنترل دما ،اين امکان را ايجاد میکند تتا روشتی

ويژگی با استفاده از روشهای پیشنهادی ارائته متیشتوند.

مناسب را برای افزايش عملکرد سیستم انتخاب کنند.

برای هريک از مدلهای  SVRبهصورت مجزا ،ويژگیهای

برخی از مدلهای پیشبینی دما ،از روش های رياضتی

مناسب انتخاب میشوند .همچنین ،دربارۀ تنظیم مدل برای

مانند روش های درونيابی بر مجموعه دادهای از رکوردهای

پیشبینی دما برای فاصلههای زمانی مختلف ،مطالعاتی انجام

فعالیت سیستم استفاده میکنند [ .]2- 5اين رکوردها ،دما و

شتده استتت .بتترای بی تان واضتتحتتتر ،بتتهصتتورت مختصتتر

اطالعات وضعیت پردازنده را شامل میشتود کته در زمتان

نوآوریهای اين مقاله عبارتاند از:

اجرای بارکاری ،با نظارت حسگرهای دمايی و شمارندهها ی



برای مدل پیشبینی دمای پیشنهادی ،ويژگیهايی

کارايی پردازنده ،جمعآوری میشوند .همچنین از روشها ی

جديد با پردازشهای پیشنهادی ايجاد شده است کته تتثثیر

هوش مصنوعی و روشهای يادگیری ماشین نیز برای ايجاد

چشمگیری در دقت مدل دارد.

اين مدلها استفاده شده است [ .]6- 10مدل رگرسیون بردار

 در مدل پیشنهادی از دو متدل  SVRاستتفاده شتده

پشتیبان (SVR)4مدلی است که به دلیل سرعت و دقت زياد ،

است که برای آموزش هريک از آنها مجموعه دادۀ مناستب

در سالهای اخیر برای پیشبینی دما استفاده میشده استت

ايجاد میشود .برای افزايش عملکرد مدل ،برای هريتک از

[ .]6,8اين دو ويژگی مدل  ،SVRاز داليل استفاده از آن در

متتدلهتتای  ،SVRويژگ تیهتتای ورودی مناستتب انتختتاب

مدل دمايی پیشنهادی در اين مقاله است.

میشوند.

برای اينکه مدلهتای پتیشبینتی دمتا در رويکردهتای

 دقت مدل پیشنهادی ،برای فاصلههای مختلف زمانی

 ،DTMبهرهوری مناسب داشته باشند ،بايتد ويژگتیهتايی

با توجه به ويژگتیهتای انتختابی در سیستتم چندهستتهای

داشته باشند .از ويژگیهای کلیتدی آن ،ستربار محاستباتی

بررسی شده است.

است .سربار پايین مدل ،به روشهای  DTMاين امکتان را

در ادامه ،اين مقاله به صورت زيتر ستازماندهتی شتده

میدهد تا در بازههای زمانی کوتاهتری از آن استفاده کننتد.

است :در بخش دوم مدلهتای پتیشبینتی دمتای پردازنتده

به عتالوه ،متدل هتا بايتد توانتايی پتذيرفتنی در پتیشبینتی

بررسی شده انتد .در بختش ستوم ،روش  SVRو انتختاب

حالتهايی داشته باشند که با آنها آموزش داده نشدهاند .بايد

ويژگی بر پايۀ اطالعات متقابل معرفی شدهانتد .در بختش

توجه داشت فراهمکردن مجموعته دادۀ همتۀ حالتتهتای

چهارم ،مدل پیشبینی دمای پیشتنهادی معرفتی متیشتود.

ممکن سیستم ،غیرممکن است .از ديگر ويژگیهتای متدل

ارزيابی مدل پیشنهادی برای فاصلههای مختلف زمتانی در

اين است که بتواند برای پیشبینی دما در فاصلههای مختلف

بخش پنجم ارائته متیشتود .درنهايتت ،در بختش ششتم،

زمانی استفاده شود .هرچه پیشبینتی بترای فاصتله زمتانی

نتیجهگیری کار بیان میشود.

طوالنیتر انجام شود ،قابلیت انتخاب روشهای متنوع برای
مديريت دما فراهم میشتود .درنهايتت ،دقتت ،مهتمتترين

 -2ادبیاتپژوهش

ويژگی مدل است .پیشبینی دقیق دما به رويکردهای DTM

بسیاری از مدلهای پیشبینتی دمتای معرفتیشتده ،بتا

اين توانايی را میدهند که در اتخاذ تصمیمهای کنترلی بهینه،

استفاده از آمارهای جمع آوریشده از اجرای برنامتههتا بتر

عالوه بر حفظ قید دمايی پردازنده ،حتداقل کتاهش ستطح

روی پردازنده ،ايجاد شده و آموزش ديدهاند [ .]6,7بیشتر از

کارايی برنامه را موجب شوند.

اين آمارها ،در روش رگرسیون ،برای تعیتین ضتريبهتای
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رابط تۀ دمتتايی چندجملتتهای استتتفاده م تیشتتوند .در ي تک

نمونههای مشاهدهشده مشخص میشود 𝑝 .و 𝑞 بتهترتیتب

تقسیمبندی ،مدلهای پیشبینی دما به دو دسته برونختط و

اندازۀ پنجرۀ  ARو  MAرا مشخص میکنند.

برخط متمايز میشوند .مدل های بترونختط بتا استتفاده از

با توجه به تثثیر چشمگیر تغییرات دمای همستايههتای

مجموعه دادههای جمع آوریشده ،آموزش میبینند .ستپس،

يک هسته بر دمای آن ،در تعدادی از مدلهتای پیشتنهادی،

در زمان اجرا ،از مدل های فراهمشده برای پیشبینی برخط

برای پیشبینی دمای يک هستته ،بته مقتادير دمتای ديگتر

دما استفاده میشود [ .]6,11اين نوع الگوها سربار آمتوزش

هستهها نیز توجته شتده استت [ .]4,11,12در نمونتهای از

را در زمان اجرا ندارند؛ ولتی درصتورتیکته بتا تغییرهتای

کارهای ارائهشده ،از رابطۀ  2برای پیشبینی دما استفاده شده

ناگهانی دما برخورد کنند ،ممکن است دقت مناستب را در

است [.]4

پیشبینی ارائه نکننتد .در مقابتل ايتن رويکترد ،استتفاده از
روشهای برخط برای پیشبینی دمای پردازنتده ،بتا هتدف
افزايش دقت مدل ،شايان توجه قرارگرفته است [ .]2,3اين
نوع مدل های پیشبینی دما ،در زمان اجرا روی پنجرهای از
آخرين مشاهدات ،آموزش مدل را به صورت برخط انجتام
میدهند؛ برای مثال ،اگر از رابطهای چندجملهای برای مدل
پیشبینی استفاده شود ،ضرايب رابطه با استفاده از آخترين
پنجرۀ مشاهدات سیستم تعیین میشوند .در اين حالتت ،در
صورت استفاده از پنجترهای بتا انتدازۀ 𝑚 ،نمونتۀ 𝑛ام ،بتا
اجتترای تتتابع ) 𝑚 𝑓(𝑡𝑛−1 , 𝑡𝑛−2 , … , 𝑡𝑛−روی 𝑚 نمونتتۀ
قبلی ،پیش بینی دما را انجام میدهد .برای تابع 𝑓 که در آن
𝑖𝑡 دمای نمونۀ 𝑖ام است ،از تابعهای میانگین ساده ،وزندار
و نمايی برای پیشبینی 𝑛𝑡 استفاده میشود [.]6
روش های تحلیل سری زمانی برای پیشبینی برخط دما
استفاده شدهاند .در اين راستا ،متدل هتای ختود رگرستیون
میانگین متحرک )ARMA( 5که همبستگی را در سریهای
زمانی شناسايی میکنند ،در تعدادی از کارها برای پیشبینی
دما استفاده شدهاند [ .]2,3معادلۀ  ARMAشامل دو بختش
خود رگرسیون ( )ARو میانگین متحرک ( )MAاست کته
در رابطۀ  1نمايش داده شده است.
𝑞

()1

𝑝

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

𝑖=1

𝑡𝑦 مقدار دما در زمتان 𝑡 و 𝑖𝑎هتا ضتريب مقتدارهای
پیشین دما بوده است که در بخش  ARمعادله قرار گرفتهاند.

()2
𝑟𝑟𝑢𝑐𝑖𝑇

𝑏𝑛𝑖𝐼 𝑖𝛾 𝑇𝑖𝑝𝑟𝑒𝑑 = 𝛼𝑖 𝑇𝑖𝑐𝑢𝑟𝑟 + 𝛽𝑖 𝐼𝑖𝑖𝑛 +

دمای فعلی هسته،

𝑛𝑖𝑖𝐼

گراديان دمايی هستته و

𝑏𝑛𝑖𝐼 میانگین گراديان دمايی هستههای همسايه هستند .مقدار
ضريبهای 𝑖𝛼 𝛽𝑖 ،و 𝑖𝛾 به صورت برونخط ،با استتفاده از
رگرسیون خطی ،بر مجموعه دادۀ جمع آوریشده از دمتای
هستههای پردازنده محاسبه میشوند .در اين روش به ايتن
نکته توجه نشده است که در سیستم عملی ،تثثیر هستههای
مجاور يک هسته در دمای آن متفاوت است.
از مهم ترين مشخصههای يک مدل پیشبینی دما ،توجه
آن به رفتار بارکاری در حال اجرا است .در بیشتر مدلهای
ارائه شده ،برای بررسی رفتتار برنامته از ابزارهتای ستنجش
فراهمشده بترای پردازنتده ماننتد شتمارندههتای کتارايی و
نشانگرهای توان مصرفی بهره بردهاند [ .]5,11,13,14در اين
راستا ،برای تخمین دما از رابطۀ  3استفاده شتده استت کته
ترکیبی از شمارندههای کارايی است [.]5
()3

𝑖𝑢
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡

22

𝑖𝑤 ∑ 𝑇𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 = 𝑤𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 +
𝑖=1

𝑖𝑢 مقدار شمارندۀ کارايی 𝑖ام و 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡 تعداد چرخههای
پردازنده است𝑤𝑖 .ها ضتريبهتای شتمارندههتای کتارايی
هستند .برای تعیین ضريبها ،ابتدا بتا اجترای برنامتههتای
مختلف روی پردازنده ،مجموعه دادۀ الزم ايجاد متیشتود؛
آنگاه با درونيابی خطتی روی مجموعته داده ،ضتريبهتا
محاسبه میشوند .همچنین 𝑤𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ،دمای اندازهگیریشتدۀ
پردازنده در حالت بیکاری است.

𝑖 𝑒𝑡−خطاهای بهدستآمده و 𝑖𝑐ها ضتريب مقتدار خطاهتا

از ديگر کارهای انجامشده برای ايجاد مدل پیشبینی دما

هستند .اين بخش از معادله ،بخش  MAدر معادله معرفتی

با توجه به رفتار برنامهها ،کار کچران و همکاران است [.]11

میشود .مقدار  etنیز در زمان تعیین ضريبها روی پنجترۀ

آنها با استفاده از شتمارندههتای کتارايی ،فازهتای رفتتاری
بارکاری را شناسايی کرده و برای هر فاز ،از مدل جداگانته

پیشبینی دما در پردازندههای چندهستهای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
بهره بردهاند .نخست ،مجموعه دادهای شامل تعتداد زيتادی
شمارندۀ کارايی حاصل از اجرای برنامهها روی سیستم تهیه
کرده اند؛ آنگتاه بتا استتفاده از تحلیتل مؤلفتههتای اصتلی

6

4

از  34شمارنده کارايی برای پیشبینی دمای آينتده استتفاده
شده است .بايد توجه داشت ويژگیهای مهمی از سیستتم،
ازجمله دمای فعلی هستهها در آن لحاظ نشده است.

( ،)PCAخروجی اين شتمارندههتا را بته دو جتزص اصتلی

بتترای افتتزايش دقتتت متتدل پ تیشبین تی دمتتا ،انتختتاب

کاهش دادهاند .سپس ،برای تعیین فازهای رفتاری مختلف از

ويژگیهای مناسب از مهمتترين نیازهتای متدل استت .در

خوشهبنتدی  KMeansروی نمونتههتای جمتعآوریشتده

کارهای متعددی ،پارامترهتای متدلهتای پتیشبینتی دمتا،

استفاده کردهاند .درنهايت ،برای هر فاز بتا رابطتۀ  ،4متدل

به صورت محدود و با توجه به بینش و مهارتهتای فتردی

مجزايی برای پیشبینی دما تنظیم کردهاند.

محقق انتخاب شده اند .در برخی ديگتر از متدلهتا نیتز ،از

𝑁

()4

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

𝑒𝑙𝑑𝑖
𝑚𝑎
]𝑖[ 𝑚𝑇 دمتای هستتتۀ 𝑚ام در زمتتان 𝑖 و 𝑛𝑚𝑎 و

ضريبهای مدل از ديد هسته 𝑚 هستتند .مقتدار 𝑚𝑔 اثتر
بارکاری را بر دمای هسته 𝑚 تعیین میکند .به سبب اينکته
در اين روش ،برای هريک از حالتهای ممکن سیستم ،بته
ضريبهای جداگانهای برای مدل دمتا نیتاز استت ،تعتداد
مدلهای موردنیاز اين رويکرد،افزايش میيابد.
برای ايجاد مدلهای پیشبینی دما ،روش های يادگیری
ماشین نیز به کار برده شدهاند .از شبکۀ عصتبی پرستپترون
چنداليهای )MLP( 7بترای پتیشبینتی دمتای آينتده بهتره
گرفتهاند [ .]7,9,10در اين کارها ،بترای پتیشبینتی دمتای
آينده ،از دمای فعلی و تتوان مصترفی بهتره گرفتتهانتد .در
مدلهای پیشنهادی ،به صورت مستقیم به فرکانس پردازنده،
سرعت فن و بارکاری اجرايی روی هريتک از هستتههتای
پردازنده توجه نمیشود.
يکی از کارايیترين روشهای پیشنهادی برای پیشبینی
دما ،استفاده از روش  SVRاست [ .]6,8در يکی مهمتترين
پژوهشهايی که بهتازگی دربارۀ ايتن موضتوع ارائته شتده
است ،از روش  SVRو ابزار  ]15[ HotSpotبهره بردهانتد
[ .]6در اين راستا ،آموزش  SVRبرای پیشبینی رابطۀ توان

تعداد زيادی پارامتر ،بدون توجه به وابستگی آنها بتا دمتای
آينده و البته وابستگی بین خود پارامترها استفاده شده است .
تعداد ويژگیهای زياد باعث کاهش دقت مدل و همچنتین
افتزايش ستربار آمتوزش و اجترای آن متیشتود [.]16,17
انتخاب مجموعۀ ويژگیهای مؤثر با حداقل تعداد الزم ،تثثیر
چشمگیری در افزايش دقت مدلهای پیشبینی دما دارند.

 -3مبانینظریه 
در اين بخش ،مدل  SVRو روش کتاهش ويژگتی بتر
پايۀ اطالعات متقابل معرفی میشوند.

 -1- 3رگرسیونبردارپشتیبان (  )SVR
رگرستیون بتتردار پشتتیبان بتتر پاي تۀ متدل طبقتتهبنتتدی
ماشینهای بردار پشتیبان ارائه شده است [ SVR .]18برای
حل مسائل رگرسیون غیرخطی استفاده میشتود [.]18- 20
برای توضیح مختصر  ،SVRفرمولهسازی آن انجام میشود.
در اين راستا ،مجموعه دادۀ 𝑀 که با رابطتۀ  5نمتايش داده
شده ،شتامل بردارهتای ورودی 𝑖𝑥 و خروجتی متنتارر 𝑖𝑦

است.
()5

𝑛 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )| 𝑖 = 1,2, … ,
}
𝑅 ∈ 𝑖𝑦 , 𝑥𝑖 ∈ 𝑅 𝑁 ,

{=𝑀

مصرفی با شمارندههتای کتارايی ،بتا استتفاده از دادههتای

𝑛 تعداد نمونههای مجموعهداده را نشان میدهد .هدف

جمع آوریشده انجام میشود؛ آنگاه در زمتان اجترا ،تتوان

تحلیل رگرسیون ،تعیین تتابع )𝑥(𝑓 بتهگونتهای استت کته

پیش بینیشده با استفاده از  SVRبته ابتزار پیکربنتدیشتده

خروجی پیشبینی آن حداقل خطا را نستبت بته خروجتی

 HotSpotداده میشود تا دمای هستته را پتیشبینتی کنتد.

مطلوب داشته باشتد .تتابع رگرستیون بتا رابطتۀ  6معرفتی

داشتتتن دانتتش معمتتاری پردازنتتده از مهتتمتتترين نیازهتتای
پیکربندی ابتزار  HotSpotاستت .از پتژوهشهتايی ديگتر
انجامشده با روش  SVRمیتوان به [ ]8اشاره کرد که در آن

2

میشود که 𝛿 خطای تصادفی با توزيع ) 𝜎  𝑁(0,است.
()6

𝛿 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 ) +

5

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال نهم ،شماره اول ،بهار 97
برای حل مسئلۀ رگرسیون غیرخطی با  ،SVRنخست،

برای ايجاد شکل دوگان رابطۀ  ،14برای هريک از قیدها

ورودیها بهصورت غیرخطی به فضای ويژگی 𝑓 با ابعاد زي اد

از ضريب الگرانژ ،استفاده و سپس سادهسازی انجام میشود.
𝛼𝑖+

نگاشت میشود که به صورت خطی با خروجتی وابستتگی

درصورتیکه

دارند؛ بدين منظور از رابطه  7استفاده میشود [.]18

دوم رابطۀ  14باشند ،بعد از سادهسازی ،رابطتۀ  15حاصتل

()7

𝑅 ∈ 𝑏 𝑓(𝑥𝑖 ) = 𝑤𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏 |𝑤 ∈ 𝑅 𝑁×ℎ ,

در  SVRهدف پیداکردن تابع 𝑓 بهگونتهای استت کته
بهاندازۀ 𝜀 از مقادير واقعی انحراف داشته باشد و باوجوداين،
خطی نیز باشد .برای دادههای خارج از بانتد از يتک تتابع
جريمه با رابطۀ  8تعريف میشود [.]18
)) 𝑖𝑥(𝑓 𝐿𝜀 (𝑦𝑖 ,
0
𝜀 ≤ |) 𝑖𝑥(𝑓 |𝑦𝑖 −
{=
}
𝜀 |𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 )| −
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

()8

از طرفی ريسک عملیاتی تتابع 𝑓 بتا رابطتۀ  9محاستبه
میشود.

1

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1(𝛼𝑖+ − 𝛼𝑖− )(𝛼𝑗+ −
2

()15

برای مسائل غیرخطی ضرب داخلی دو تتابع ) 𝑖𝑥(𝜑 و
) 𝑗𝑥(𝜑 با تابع کرنل گوسی ارائهشده در رابطۀ  16جايگزين
میشود [.]18
()16

∥ 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ∥2
𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = exp (−
)
2𝜎 2

درنهايت ،تابع 𝑓 با رابطۀ  17محاسبه میشود.
𝑛

)) 𝑖𝑥(𝑓 𝑅𝑒𝑚𝑝[𝑓] = ∑ 𝐿𝜀 (𝑦𝑖 ,

()17

𝑏 𝑓(𝑥) = ∑(𝛼𝑖+ − 𝛼𝑖− )𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) +
𝑖=1

1

کاهش ريسک عملیاتی برای همه دادهها بتا توجته بته
بهینهسازی تابع رگرسیون با رابطۀ  10انجام میشود [.]18
1
]𝑓[𝑝𝑚𝑒𝑅𝐶 ‖𝑤‖2 +
2

()10

در اين رابطه 𝑏 ،با رابطۀ  18محاسبه میشود 𝑆𝑉 .بردار
پشتیبان است.

=𝐽

1
𝑏 = { ∑ [𝑦𝑖 − ∑ (𝛼𝑗+
𝑛
−

𝐶 ضريب ثابت تابع ريسک است .برای دادههتايی کته

𝑉𝑆∈ 𝑗𝑥

مقدار |) 𝑖𝑥(𝑓  |𝑦 −آنها بیشتر از 𝜀 باشد ،مقتدار  𝜉𝑖+و يتا
محاسبه میشود.

𝜀 = 𝑦 − 𝑓(𝑥𝑖 ) −

()11

𝜉𝑖+

()18

(𝛼𝑗+

}]𝜀 − 𝛼𝑗− )𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) +

برقرار است.
()13

درنهايت ،تابع هدف کلی برای تخمین تابع 𝑓 با رابطتۀ
 14محاسبه میشود [.]18

𝑖 ∀ S.t.

 -2- 3انتخابویژگیبرپایۀ اطالعاتمتقابل 
انتخاب مجموعۀ ويژگیها با هدف بیشینه سازی معیتار
وابستگی آماری آنها با خروجی مدل و کمینهکردن اطالعات

𝑛

1
) ‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑(𝜉𝑖+ + 𝜉𝑖−
2

∑ −
𝑉𝑆∈ 𝑗𝑥

از طرفی رابطۀ  13بین تابع جريمه و مقدارهای تخطی
𝐿𝜀 (𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖 )) = 𝜉𝑖+ + 𝜉𝑖−

𝑖𝑦[ ∑

+

𝐶< 0<𝛼𝑖+

) 𝑖𝑥(𝑓 𝜉𝑖− = 𝜀 − 𝑦 −

()12

𝐶< 𝑖𝛼<0

]𝜀 − 𝛼𝑗− )𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) −

 𝜉𝑖−که مقدار تخطی را نشان میدهد ،با رابطههای  11و 12

()14

𝛼𝑗− ) < 𝜑(𝑥𝑖 ) ∙ 𝜑(𝑥𝑗 ) > − ∑𝑛𝑖=1(𝛼𝑖+ − 𝛼𝑖− )𝑦𝑖 +
∑𝑛 (𝛼 + − 𝛼𝑖− ) = 0
∗𝑖 𝜀 ∑𝑛𝑖=1(𝛼𝑖+ + 𝛼𝑖− ) S. t. { 𝑖=1
}
]𝐶 𝛼. 𝛼 ∈ [0,

𝑛

()9

 ،بهترتیتب ضتريب قیتدهای اول و

میشود [.]18

𝑤 بردار وزن 𝑏 ،مقدار باياس و )𝑥(𝜑 تابعی است کته
ورودیها را از فضای  Rبه فضای  𝑅 𝑁×ℎتصوير میکند.

و

𝛼𝑖−

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚

𝑖=1

−𝑦𝑖 + 𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝜀 + 𝜉𝑖+ ≥ 0
𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝜀 + 𝜉𝑖− ≥ 0
𝜉𝑖+ , 𝜉𝑖− ≥ 0

متقابل )MI( 8بین آنها انجام متیشتود [ .]16,17,21,22در
اين راستا رابطههای مربوطه معرفی میشود .مقدار  MIبین
دو ويژگی 𝑥 و 𝑦 با رابطۀ  19محاسبه میشود [.]16
()19

)𝑥(𝑝
𝑦𝑑𝑥𝑑
)𝑦(𝑝)𝑥(𝑝

𝐼(𝑥; 𝑦) = ∬ 𝑝(𝑥, 𝑦) log

6

پیشبینی دما در پردازندههای چندهستهای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
)𝑥(𝑝 𝑝(𝑦) ،و )𝑦  𝑝(𝑥,بهترتیب توابع چگالی احتمال

()23

1
])𝑗 ∑ 𝐼(𝑖,
|𝑆|

رابطۀ  ،19وابستگی همۀ زيرمجموعههای ممکن از مجموعۀ

()24

1
}])𝑗 𝑚𝑎𝑥𝑖∈𝜑(𝑆) {𝐼(𝑖, ℎ)/[ ∑ 𝐼(𝑖,
|𝑆|

متغیرهای 𝑥 𝑦 ،و وقوع همزمان آنها هستند .بتا استتفاده از

𝑚𝑎𝑥𝑖∈𝜑(𝑆) [𝐼(𝑖, ℎ) −

𝑆∈𝑗

𝑆∈𝑗

ويژگیهای اولیه با خروجی مدل محاسبه میشود .با استفاده
از رابطۀ  ،20زيرمجموعه با بیشترين مقدار وابستگی انتخاب
میشود [.]16
()20

1
)∑ 𝐼(𝑖, ℎ
|𝑆|

= 𝐼𝑉 max 𝑉𝐼 (𝑆, ℎ),

𝑆∈𝑖

𝑆 زيرمجموعتتهای از ويژگ تیهتتای اولی ته و 𝐼𝑉 مقتتدار
وابستگی 𝑆 را با خروجی مدل  ℎنشان میدهد.

 -4مدلدماییپیشنهادی 
در اي تن بختتش روال توستتعۀ متتدل پ تیشبین تی دمتتای
پیشنهادی معرفی میشود .برای توستعۀ متدل ،سته مرحلتۀ
آمادهسازی مجموعۀ داده ،پتااليش مجموعتۀ ويژگتیهتا و
آموزش و آزمايش  SVRانجام میشود .اين مراحل بهترتی ب

درصورتیکه مجموعۀ انتخابی شامل ويژگیهايی باشتد
که همبستگی زيادی با هم داشته باشند ،اين امکتان وجتود
دارد که ويژگیهای انتخابی ،بهترين انتخاب برای شناسايی

در بخشهای بعدی معرفی میشوند.

مجموعهداده 

 -1- 4ایجاد

سیستم نباشند .در اين راستا ،از شرط حداقل افزونگی برای

در يک پردازندۀ چندهسته ای ،عالوه بتر وجتود منتابع

يافتن زيرمجموعهای از ويژگیها با کمترين همبستتگی بتا

مشترک بین هستهها ،هريک از هستهها اجزای اختصاصتی

يکديگر استفاده میشتود .حتداقل افزونگتی بتا رابطتۀ 21

نیز دارند .در بستیاری از پردازنتدههتا از فرکتانس ستاعت

محاسبه میشود [.]16

يکسان برای همۀ هستهها استفاده میشود .برای خنککردن

()21

1
)𝑗 ∑ 𝐼(𝑖,
|𝑆| 2

= 𝐼𝑊 min 𝑊𝐼 (𝑆),

𝑆∈𝑗𝑖,

𝐼𝑊 میانگین  MIبین ويژگیها در زيرمجموعۀ 𝑆 است.
با ترکیب رابطههای  20و  ،21مفهومی با عنوان کمینتۀ
افزونگی بیشینۀ وابستگی )mRMR( 9معرفتی شتده استت.
اساس  mRMRبا رابطۀ  22تعريف میشود [.]16
()22

𝑊 max 𝜑(𝑉, 𝑊), 𝜑 = 𝑉 −

)𝑊  𝜑(𝑉,عملگتتری بتترای ترکیتتب روابتتط بیشتتینۀ
وابستگی و کمینۀ افزونگی است.
با افزايش تعداد اعضای مجموعتۀ ويژگتیهتای متدل،
تعداد زيرمجموعهها بهصورت نمايی افزايش میيابد .در ا ي ن
حالتتت ،محاستتبههتتای الزم بتترای ي تافتن حتتداکثر مقتتدار
)𝑊  ،𝜑(𝑉,غیرعملی خواهد بود؛ به همین دلیل ،روشهايی
برای تخمین  mRMRمعرفیشدهاند که پیچیدگی محاسبات ی
بسیار کمتری نسبت به آن دارند .از متداولترين روشهتای
10

تخمتتین  ،mRMRدو روش تفاضتتل اطالعتتات متقابتتل

( )MIDو خارجقسمت اطالعات متقابتل )MIQ( 11استت
[ MID .]17و  MIQبتتهترتیتتب بتتا رابطتتههتتای  23و 24
محاسبه میشوند.

12

مکانیکی ،از فن خنککننده به همراه حترارت گیتر بهتره
میبرند .پردازندههای کنتونی از تعتدادی شتمارندۀ کتارايی
برای شمارش رخدادهای مربوط به سیستم عامل ،برنامهها و
سرويسهای در حال اجرا روی پردازنده استفاده متیکننتد.
بیشتر پردازندهها مجموعهای اختصاصتی از شتمارندههتای
کارايی برای هر هسته دارند .همچنین ،بترای فتراهمکتردن
اطالعات تکمیلی ،از حسگرهايی مانند حسگر دما برای هر
هستۀ پردازنده بهره میبرند.
مدل پیشبینتی دمتای پیشتنهادی روی سیستتم چهتار
هستهای  Intel’s Core i7-950بررسی میشود .با استتفاده
از ابزار  ،lm-sensorاطالعات دمايی از حسگرها دريافتت
میشود .تنظیم پويای ولتاژ و فرکانس ،بتا استتفاده از ابتزار
 cpufreqانجام میشود .همچنین ،انجام تغییرات سرعت فن
بتتا استتتفاده از استتکريپت هستتتهی  fancontrolاستتت.
شمارندههای کارايی با استفاده از زيرسیستم  perfموجود در
سیستم عامل لینوکس خوانده میشوند .لیست شمارندههای
کارايی استفادهشده در مدل پیشنهادی در جدول ( )1نمايش
داده شده استت .همچنتین ،از برنامتههتای محتک SPEC

 ،CPU2006که برنامههای تهیهشده بترای ايجتاد تغییترات
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دمايی هستند ،به صورت موازی روی هستتههتای پردازنتده

دو ،سه و چهار برنامه بهصورت تصادفی انتخاب شده است

استفاده میشود.

که يکی از برنامتههتا بته هستته متدنظر و بتاقی برنامتههتا

به سبب اينکه مدل پیشبینی دمای پیشنهادی مبتنی بتر

به صورت تصادفی به ديگر هستههتای پردازنتده تخصتیص

مشاهدۀ عملکرد سیستم است ،برای افزايش دقت مدل ،بايد

داده میشوند .در هنگام اجرای اين الگتوريتم ،در فواصتل

تنوع بیشتری از حالتهای سیستم را ايجتاد کترد .در ايتن

زمانی يکثانیهای حالت سیستم ثبت میشود .در هر مرحله،

راستتتا ،بتترای ايجتتاد حالتتتهتتای متنتتوع در سیستتتم ،از

مقادير سرعت فن ،با توجه بته لیستت آنهتا و بتهصتورت

ترکیتبهتای مختلتف سترعت فتن ،فرکتانس پردازنتتده و

صعودی افزايش میيابند .برای تغییرات فرکانس ،ابتدا لیست

بارکاری ،آزمايشی انجام شده است .در شکل ( )1الگوريتم

مقادير فرکانس با استتفاده از تتابع 𝑒𝑙𝑓𝑓𝑢 𝑆ℎبتههتمريختته

استفادهشده در اين آزمايش ارائه میشود.

میشود .اين امر باعث میشود حتاالت متنتوعی در میتزان

در الگوريتم ارائه شده ،در ابتدا سطوح مختلف سرعت

تغییرات فرکانس در پردازنده ايجاد شود .بعد از هتر تغییتر

فن و فرکتانس پردازنتده انتختاب متیشتوند .در آزمتايش

فرکانس پردازنتده ،بته متدت  10ثانیته ،تغییتری در میتزان

انجامشده ،با توجه به محدودۀ سرعت فن ،هفت گام شامل

فرکانس و سرعت فن ايجاد نمیشود.

مقادير { }255 ،224 ،184 ،140 ،110 ،84 ،50مدوالسیون
پهنای پالس )PWM( 13برای سرعت فن انتخاب میشوند.

مجموعهداده 

آمادهسازی
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برای تغییرات فرکانس پردازنتده نیتز از هفتت گتام شتامل

تغییر دما به رويدادی وابسته است که موجب میشتود

مقتتتتتتادير {،2394000 ،2128000 ،1862000 ،1596000

بهتدريج و با فاصلهای زمانی صورت گیرد .اين امتر ستبب

 }3060000 ،2926000 ،2660000گیگاهرتز بهره برده شده

شده است ترتیب نمونهها در مجموعهدادۀ جمع آوریشتده،

است .سپس ،يک نخ 14فراخوانیشده که بهصورت همزمان

مدل معنیدار مشخصی داشته باشند .برای بهبتود عملکترد

با الگوريتم اصلی اجرا میشود ،از آن ،برای خواندن و ثبت

مدل پیشبینی دما ،میتوان بتر وابستتگی بتین نمونتههتای

حالت سیستم استفاده میشود .حالت سیستم شتامل دمتای

متوالی تکیه کرد .در اين راستا تالش شده است ويژگیهای

هستتههتای پردازنتتده ،فرکتانس پردازنتتده ،سترعت فتتن و

جديدی از مقادير آماری اندازهگیریشده ايجاد شود تا شامل

شمارندههای کارايی هسته مد نظر برای پیشبینی دما است.

تاريخچۀ حالتهای سیستم برای نمونه باشد.

در الگوريتم ،از حلقهای استفاده شده است که برابر بتا

نخستین بخش از پارامترهتای پیشتنهادی ،پارامترهتای

تعداد هستههای پردازنده اجرا میشود .در مرحلۀ نخستت،

سابقهای برای هر نمونه است .اين پارامترها ،سابقۀ تغییرها ی

برنامۀ محک بته صتورت تصتادفی ،انتختاب و روی هستته

سختافزاری و نرمافتزاری را بترای هتر نمونته نگهتداری

مدنظر اجرا میشود .در مرحلۀ دوم ،سوم و چهارم بهترتیب

}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

لیستشمارندههایكارایی

جدول(:)1
CONTEXT-SWITCHES
CPU-MIGRATIONS
PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS
CYCLES
PERF_COUNT_STALLED_CYCLES_FRONTEND
PERF_COUNT_STALLED_CYCLES_BACKEND
INSTRUCTIONS
BRANCHES
BRANCH-MISSES
CACHE-REFERENCES
IO_TRANSACTIONS
L1D_ALL_REF
CACHE-MISSES

شبهكدثبتكردنحالتسیستم
شكل( :)1
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پیشبینی دما در پردازندههای چندهستهای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
میکند .ازجمله پارامترهای سابقهای ،مقادير دمای هستهها و

است .خروجی مدل ،پیشبینی دما را با فاصلۀ زمانی d ≥ 1

شمارندههای کارايی چنتد نمونتۀ قبلتی هتر نمونته استت.

انجام میدهد.

همچنین ،با استفاده از گراديان ،تعدادی ديگر از پارامترهای

در اين مقاله ،برای بررستی دقتت متدل پیشتنهادی ،از

سابقهای ايجاد شده است .گراديان پارامتر 𝑝 با فاصلۀ 𝑑 بتا

معیارهايی مبتنی بر ارزيابی خطا ،همچون میانگین قدر مطلق
15

رابطۀ  25محاسبه میشود.

𝑑𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−
()25
𝑑
𝑡𝑝 مقدار پارامتر در نمونۀ 𝑡 و 𝑑 𝑝𝑡−مقدار همان پارامتر
= )𝑑( 𝑡𝑝∇

در 𝑑 نمون تۀ قبلتتی استتت .بتترای هتتر نمونتته تعتتدادی از
گراديانهای اول و تعدادی از گراديانهای دوم تهیته شتده
است .گراديان اول ،میتانگین سترعت تغییترات در طتی 𝑑

نمونۀ متوالی است؛ درحالیکه گراديان دوم ،میانگین شتاب
تغییرات در همان بازه است.

خطا ( ،)MAEانحراف معیار قدر مطلق خطتا ()SDAE
و احتمال خطای بتیش از  3درجته ستانتیگتراد)POE( 17
استفاده میشود که بتهترتیتب بتا رابطتههتای  28 ،27و 29
محاسبه میشود.
𝑁

()27

1
| 𝑖𝑦 ∑ |𝑡𝑖 −
𝑁

= 𝐸𝐴𝑀

𝑖=1

𝑁

()28

1
𝑆𝐷𝐴𝐸 = √ ∑(|𝑡𝑖 − 𝑦𝑖 | − 𝑀𝐴𝐸)2
𝑁
𝑖=1

همچنین پارامترهايی را با نام پارامترهای کنترلی معرفی
کرده است که بتهصتورت مستتقیم زيرنظتر سیستتم عامتل
هستند .بیشتر ،مقدار پارامترهای کنترلی زمانی تغییر میکند
که زمان بند سیستم عامل ،واکنشی مانند تغییر فرکانس انجام
متتیدهتتد .بتترای محاستتبۀ پارامترهتتای کنترلتتی ،مفهتتوم
گراديانهای آينده را پیشنهاد میکند که با رابطۀ  26محاسبه
میشود.
()26

16

𝐸𝑂𝑃
|}}|𝑆|) |{|𝑡𝑖 − 𝑦𝑖 | ≥ 3|∀𝑡𝑖 ∈ 𝑆, ∀𝑦𝑖 ∈ 𝑌, 𝑖 ∈ {1,2, … ,
(29
=
|𝑆|

𝑁 تعتتداد نمونتتههتتا 𝑡𝑖 ،دمتتای هتتدف و 𝑖𝑦 دمتتای
پیش بینیشده برای نمونۀ 𝑖ام است S .مجموعۀ مورد آزمون
و  Yمجموعۀ پیشبینیهای مدل است.
درخور ذکر است اگر دمای پیشبینتی شتدۀ پردازنتده،

𝑡𝑝 ̂ 𝑝𝑡 = 𝑝𝑡+1 −
∇

برای پارامتر کنترلی 𝑝 𝑝𝑡 ،مقدار پارامتر در نمونتۀ 𝑡 و

بیش از مقدار درست آن باشد ،روشهای متديريت دمتای
استفادهشده به کتاهش بتیش از نیتاز دمتای سیستتم منجتر

 𝑝𝑡+1مقدار همان پارامتر در نمونۀ بعدی است .در اين مقاله

میشوند .بیشتر روشهای کاهش دما ،به کتاهش عملکترد

میزان تغییتر فرکتانس پردازنتده و سترعت فتن بته عنتوان

سیستم منجر میشتوند .از طرفتی ،در صتورتی کته دمتای

پارامترهای کنترلی به مدل پیشبینی دما داده میشود.

پیشبینی شده کمتر از مقداری باشد کته در سیستتم ايجتاد

توسعهوارزیابی مدل 
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میشود ،احتمال افزايش دما از دمتای حدآستتانه پردازنتده
وجود دارد .هرچه دقت مدل کمتر باشد ،احتمال ايجاد نقاط

مدل پیشبینی دمای پیشنهادی ،برای هستته در سیستتم

داغ در پردازنده و خرابی آن افزايش میيابد .در اين راستا،

چندهستهای ارزيابی میشود .هستۀ مدنظر با نام هستۀ هدف

برای محاسبۀ دقتت متدل دمتايی ،از پارامترهتای  MAEو

معرفی میشود .ورودیهای مدل شامل مقادير پارامترهتای
سابقهای دمای هسته ،دمتای هستتههتای مجتاور ،فرکتانس
پردازنده ،سرعت فن خنتککننتده و مقتدار شتمارندههتای
کارايی و گراديان آنها در فاصلههای زمتانی { }1،2،3ثانیته

 SDAEاستفاده میشود .همچنین ،از پتارامتر  POEبترای
محاسبۀ احتمال خطاهای باالی  3درجه ستانتیگتراد بهتره
گرفته شده است .از اين پارامتر برای محاسبۀ میزان خطاها ی

است .همچنین ،از پارامترهای کنترلی تغییر فرکانس پردازنده

باالی مدل پیشبینی دما استفاده میشود .اين خطاها باعتث

و سرعت فن نیز بهعنوان ورودیهای مدل ،بهره گرفته شده

آسیب جدی برای پردازنده میشوند.
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برای توسعۀ مدل ،ابتدا به مقايستۀ دو حالتت پرداختته

9
mRMR-MIQ

2/6

شده است .در يک حالت ،تنها از پارامترهتای نشتاندهنتدۀ

2/3

حالت فعلی سیستم برای پیشبینی دما استفاده میشتود .در

2

حالت دوم ،عالوه بر استفاده از پارامترهتای حالتت فعلتی

1/7

سیستتم ،از پارامترهتتای پیشتنهادی در اي تن مقالته استتتفاده

1/4

می شود که شامل پارامترهتای ستابقهای و کنترلتی هستتند.

1/1

مجموع پارامترها در ايتن حالتت  128عتدد استت .نتیجتۀ

0/8

پارامترهای پیشتنهادی ،ستبب کتاهش مقتدار  MAEمتدل
پیشبینی دما از  2/2به  0/97درجه سانتیگراد میشتود .بتا
اين وجود ،زمان اجرای مدل برای پیشبینی نمونه حدود 10
برابر افزايش میيابد.

)MAE (Celsius Degree

مقايسه در جدول ( )2نمايش داده شتده استت .استتفاده از

mRMR-MID

0/5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Number of Features

):اثرافزایشتعدادویژگیهایانتخابیبااستفادهاز

شكل(2
دردقتمدلپیشبینیدما 

روشهایMIDوMIQ


در شکل ( ،)2ويژگی که باعث کاهش محسوس مقدار

اما به سبب اينکه ممکن است نیازی به استفاده از همتۀ

خطا میشود ،میزان تغییر فرکانس است .به سبب اينکته در

اين  128پارامتر نباشد ،تثثیر پارامترهای مختلف بتر دقتت

آزمايشها بازۀ زمانی تغییر فرکانس  10ثانیه استت ،تعتداد

مدل دمايی بررسی میشود .در اين راستا با الگتوريتمهتای

نمونههای کمتری شامل اثر تغییر فرکانس بر دما هستند .بر

 MIDو  ،MIQويژگتتتیهتتتای موجتتتود در مجموعتتتۀ
پارامترهای ورودی ،در بتردار  ζبراستاس میتزان وابستتگی
داده ای با مقدار هدف مدلها اولويتتبنتدی متیشتود .بتر
استتاس ايتتن ،در |𝜁| گتتام ،زيرمجموعتتههتتايی شتتامل

اساس ايتن ،تغییتر فرکتانس بتا اينکته اهمیتت زيتادی در
پیشبینی دمای تعداد زيتادی از نمونتههتا دارد ،همبستتگی
بیشتری با مقدار دما ندارد .درخور ذکر است تغییر فرکانس
بهسرعت باعث تغییر رفتار دمايی پردازنتده متیشتود و در
صورت توجه نکردن به آن ،پیشبینی دما با خطتای زيتادی

|𝜁| ≤ 𝑗 ≤  1عنصر ابتدايی از  ζرا با مدل  ،SVRارزيابی

مواجه میشود .با بررسی مجموعهدادۀ جمعآوریشده ،بهجز

و میزان خطای پیش بینی برای هريک اندازهگیری میشتود.

در موارد مربتوط بته تغییتر فرکتانس ،تغییتر رفتتار دمتايی

نتیجه در شکل ( )2نمايش داده شتده استت .بتا توجته بته

بهسرعت اتفاق نمیافتد .در اين راستا ،دادههای فراهمشتده

شکل ،به استفاده از  128پارامتر برای مدل پتیشبینتی دمتا

برای پیشبینی دمای  2ثانیه آينده به دو مجموعهداده تقسیم

نیاز نیست و با انتخاب حدود  72ويژگی با  MIDو MIQ

شده است .بخش نخست شامل نمونههايی است کته در آن

حداقل خطای مدل به دست میآيتد .از آنجتا بته بعتد بتا

میزان تغییر فرکانس و به صورت کلی ،گراديان آينده صتفر

افزايش تعداد ويژگیها ،خطا در مدل افزايش متیيابتد .از
طرفتی کتاهش تعتداد پارامترهتای ورودی ،باعتث کتاهش
چشمگیر زمان اجرای مدل میشود .درخور ذکتر استت در
آزمايشهای انجام شتده ،زمتان اجترای متدل  SVRبترای

باشد و بخش دوم شامل نمونههای غیرصتفر استت .بترای
دادههای بختش نخستت ،حتداکثر تغییترات دمتا  7درجته
سانتیگتراد استت؛ درحتالیکته در بختش دوم  21درجته
سانتیگراد است .از طرفی واريانس تغییرات دما برای بخش
اول و دوم بهترتیب حدود  1.5و  44درجۀ سانتیگراد است .

پیشبینی دما برای نمونه ،در حالتی که از  72پتارامتر بهتره

اين تفاوت رفتاری دما برای نمونههای اين دو بخش ،دلیلی

میبترد ،نستبت بته  128پتارامتر بتیش از  5برابتر کتاهش

برای ارائه مدل ترکیبی برای پیشبینی دما شد .مدل پیشبینی

میيابد.

دمای پیشتنهادی از دو متدل  SVRبترای ايتن دو حالتت
تشکیل شده است .با توجه به شکل ( ،)3برای نمونههايی که

10

پیشبینی دما در پردازندههای چندهستهای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
در آنها تغییری در فرکانس و سرعت فن نستبت بته نقطتۀ

دو مدل  ،SVRابتدا با افزايش تعداد ويژگیها مقدار خطای

پیشبینی هدف ايجاد میشود از متدل  SVRدوم استتفاده

مدلها کاهش می يابد و از نقطهای به بعتد افتزايش تعتداد

میشود .از طرفی ،برای ديگتر نمونتههتا ،متدل  SVRاول

ويژگیها به افزايش خطا منجر متیشتود .براستاس نتیجتۀ

استفاده میشود.

به دست آمده ،برای رسیدن به بهترين دقتت متدلهتا ،بايتد

برای بررسی رويکرد ارائهشتده ،نخستت مجموعتهدادۀ

تعدادی از ويژگیهای پیشنهادی را بهعنوان ورودی انتخاب

جمع آوریشده ،با توجه به نمونههتا بته دو بختش تقستیم

کرد .با توجه به شکل ( ،)4با انتخاب  11ويژگی برای هر دو

میشوند .يک بخش ،مناسب برای آموزش مدل  SVRاول

مدل میتوان به دقت مناسب مدل پیشبینتی دمتای  2ثانیته

و بخش ديگر ،مناسب برای آموزش مدل  SVRدوم است.

آينده دست يافت .در اين حالت ،میتانگین خطتای MAE

برای هريک از ايتن متدلهتا ،بتا استتفاده از مجموعتهدادۀ

مدل 0.56 ،درجۀ سانتیگراد است .در جتدول ( )2مقايستۀ

مربوطه ،انتخاب پارامترهای مناسب با استفاده از الگتوريتم

استفاده از پارامترهای مختلف ورودی برای مدل پیشبینتی

 MIDانجام متیشتود .در شتکل ( ،)4اثتر افتزايش تعتداد

دمای  2ثانیه آينده ارائه شده است .مدل پیشنهادی عالوه بر

ويژگیها در مقدار  MAEمدل پیشبینی دما بتا فاصتلۀ دو

کاهش خطای درخور توجته متدل ،زمتان اجترای کمتتری

ثانیه ،برای هر دو مدل  SVRنمايش داده شده است .در هر

نسبت به ديگر رويکردها دارد.

):مدلپیشبینیدمایپیشنهادی

شكل(3
Thermal Prediction Model
Performance Counters

SVR Model
2

Core Temperature
Yes

Neighbors Temperature

Temperature

Gradients

=0
No

Processor Frequency

SVR Model
1

Fan Speed
Future Gradients

پیشبینیدمای2ثانیهآیندهباپارامترهایمختلف
جدول( :)2
هایمدلپیشبینیدما 


نوعورودی
حالت فعلی سیستم
حالت فعلی سیستم  +پارامترهای
سابقهای و کنترلی
پارامترهای انتخابی برای مدل
پیشنهادی

𝐄𝐀𝐌

𝐄𝐀𝐃𝐒

)𝐏𝐎𝐄(%

19

2/2

2/9

8/24

128

0/97

1/37

4

تعدادورودیها 


11

0/56

0/67

0/54

زماناجراینمونه(𝐒 )
8/6568×10
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7/7852×10- 4
2/6027×10- 5
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Temperature prediction by SVR model 2

4

Temperature prediction by SVR model 1

3/6

2/8
2/4
2
1/6

1/2
0/8

 -5ارزیابیمدلپیشنهادی 
)MAE (Celsius Degree

3/2

11

0/4
0

مدل پیشنهادی بترای پتیشبینتی دمتای هستته ،بترای
فاصلههای زمانی  2تا  5ثانیه آينتده ،ارزيتابی شتده استت.
برای هر فاصلۀ زمانی ،مدل پیشبینی مجزا فراهم میشتود.
بتترای هتتر متتدل  SVRاستتتفادهشتتده در اي تن متتدلهتتای
پیشبینی ،مجموعه دادۀ مناسب برای آموزش فراهمشتده و
ويژگیهای مناسب انتخاب میشوند .ويژگیهتای انتختابی
برای هريک از متدلهتای  SVRمربتوط بته فاصتلههتای

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Number of Features

هادردقتمدلهایSVR


):اثرتعدادویژگی
شكل(4
درمدلپیشبینیدمای2ثانیهآینده

استفادهشده


مختلف زمانی تفاوت زيادی با يکديگر دارنتد .در جتدول
( )3برای هريک از مدلهای پیشبینی ،تعداد ويژگتیهتای
مناسب به همتراه مقتدار  SDAE ،MAEو  POEمربوطته
نمايش داده شده است.
بعد از انتخاب ويژگیهای مناسب و بته عبتارت ديگتر،
ورودیهای مناسب ،ارزيابی مدلهای پیشبینی دمتا انجتام
شده است .بايد توجه داشت دادههای آزمايش بته صتورت
به هم ريخته به مدلها داده میشوند تا سنجش دقیقتتری از
کارايی مدلها انجام شود .در شکل ( )5برای نمايش دقتت
مدل پیشبینی دمای  2ثانیه آينده ،مقدار پتیش بینتیشتده و
مشاهدهشدۀ بخشی از دادهها ارائه شده است .نتايج حتاکی

بینیومشاهدهشده2ثانیهآینده


):مقایسۀدمایپیش
شكل(5

از دقت زياد مدل پیشنهادی است.

برایتعدادیازنمونههایآزمایشی

ماییبرایفاصلههایزمانیمختلف

هایانتخابیبرایمدلهاید


آمدهازتعدادویژگی
جدول(:)3بهتریننتیجهبه 
دست
مدل 

فاصلۀزمانی 

تعدادویژگیها 


)MAE (°C

) SDAE (°C

) POE (%

SVR model 1

2

11

0/47

0/6

0/1

SVR model 1

3

11

0/53

0/65

0/11

SVR model 1

4

10

0/57

0/67

0/13

SVR model 1

5

10

0/62

0/71

0/16

SVR model 2

2

11

1/2

1/2

3/11

SVR model 2

3

10

1/29

1/28

4/1

SVR model 2

4

12

1/37

1/48

5/1

SVR model 2

5

11

1/43

1/38

5/5

با توجه به نتايج نمتايش دادهشتده در جتدول ( ،)3بتا

دما در جدول ( )4نمايش داده شده استت .از آنجتايی کته

انتخاب حدود  11ويژگی برای هريک از متدلهتای SVR

میزان تغییر فرکانس در پردازنده ،کمتر از زمانهايی است که

موجود در مدلهای پیشبینی دما ،میتوان به دقت بیشتتری

تغییر فرکانس صورت نمیگیرد ،میانگین خطای کلی متدل

در پیشبینی دما برای فاصلههای مختلف زمانی دست يافت.

نزديک به خطای مدل اول  SVRاست .درخور ذکر استت

نتايج کلی استفاده از مدلهای  SVRدر قالب مدل پیشبین ی

خطای کمتر از  0.8درجۀ سانتیگراد در پیشبینی دما برای

12

پیشبینی دما در پردازندههای چندهستهای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
فاصلههای زمانی  2تا  5ثانیته ،نشتان از دقتت زيتاد متدل

پیشنهادی نسبت به کچران است .از طرفی ،زمان پیشبینتی

پیشنهادی دارد .گفتنی است برای پیشبینتی دمتای  2ثانیته

دمای  2ثانیۀ آينتده بترای هتر نمونته در روش کچتران

-5

آينده ،در  96درصد مواقتع ،حتداکثر خطتای يتک درجتۀ

 6/7151×10است .زمان اجترای متدل کچتران 2.5 ،برابتر

سانتیگراد ديده میشود .همچنین برای پیشبینتی  4 ،3و 5

بیشتر از مدل پیشنهادی روی مجموعه داده يکسان است.
در ادامه ،مقايسهای بین مدل پیشنهادی با متدل دمتايی

ثانیۀ آينتده ،بتهترتیتب  88 ،94و  84درصتد دادههتا دارای

استاکمن و همکاران [ ]8انجام شده است .استاکمن از مدل

حداکثر خطای يک درجۀ سانتیگراد هستند.
در ادامه ارزيابی ،مدل پیشنهادی با مدل پیشبینی دمای

 SVRبرای پیشبینی دما استفاده کرده استت .ورودیهتای

ارائهشدۀ کچران مقايسه میشود .متدل ايشتان در بختش 2

مدل ايشان ،تنها شامل شمارندههای کتارايی استت .نتیجتۀ

معرفی شتده استت [ .]11همچنتین در جتدول ( ،)4نتتايج

استفاده از مدل ايشان روی مجموعه داده يکستان بتا متدل

حاصل از پیشبینی دما با استفاده از رويکرد ارائهشدۀ کچران

پیشنهادی نیز در جدول ( )4نمايش داده شده استت .متدل

برای فاصلههای مختلف زمانی نشان داده شدهاند .مقايستۀ

ارائه شده از استاکمن ،به دلیل انتخاب نشتدن ويژگتیهتای
مناسب برای مدل دمايی ،خطای زيادی دارد.

نتايج اين دو رويکرد ،نشاندهندۀ دقت بسیار بهتر رويکترد


برایفاصلههایمختلفزمانی

پیشبینیدمایپیشنهادیوكچران
معیارهایارزیابیخطایمدلهای 

جدول(:)4
مدل 

فاصلهزمانی( )S

)MAE (°C

)POE (%

) SDAE (°C

پیشنهادی

2

0/56

0/67

0/54

کچران

2

1/4

2/2

8

استاکمن

2

3/7

3/1

40

پیشنهادی

3

0/64

0/72

0/9

کچران

3

1/7

2/5

11

استاکمن

3

3/9

3/21

41

پیشنهادی

4

0/7

0/77

1/06

کچران

4

2/1

2/8

15

استاکمن

4

4/01

3/34

41

پیشنهادی

5

0/76

0/82

1/2

کچران

5

2/6

3

20

استاکمن

5

4/3

3/4

44

از ديگر آزمايشهتای انجتامشتده ،مقايستۀ متدلهتای
 ،MLP ،SVRسیستتتم استتتنتاج عصتتبی -فتتازی وفقتتی

18

است .از  LMSبرای يافتن ضريبهای فیلتر خطی مناسب

SVR
MLP

1/2

ANFIS
LMS

1/0

برای مدل پیشبینی دما استفاده میشتود .بته بیتانی ديگتر،

0/8

 ،LMSنمايندهای از مدلهای خطی مناسب برای پیشبینی
0/6

دما ،در اين مقايسه شرکت دارد .نتیجۀ استفاده از مدلهتای
مذکور با ويژگیهای ورودی يکسان برای پیشبینتی دمتای
 2ثانیه آينده در شکل ( )6ارائه شده است .در اين مقايسته

)MAE (Celsius Degree

( )ANFISو الگتتوريتم حتتداقل می تانگین مربتتع)LMS( 19

1/4

0/4

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

Number of Features

نیز SVR ،نتیجۀ بهتتری نستبت بته ديگتر متدلهتا ارائته

دقتاستفادهازمدلهای،MLP،SVR

شكل(:)6مقایسۀ

میدهد.

درمدلدماییپیشنهادیبرایپیشبینی

ANFISوLMS
دمای2ثانیۀآینده 
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 جهگیری
  نتی-6
 بترایSVR  مدل دمايی شتامل دو متدل،در اين مقاله
 ويژگیها،SVR  برای هر مدل.پیشبینی دما ارائه شده است
و مجموعهدادۀ مناسب برای آموزش و آزمتايش آن ايجتاد
 حالتت فعلتی، تعدادی از ويژگیهتای انتختابی.شده است
 فرکتانس،سیستم را نشان میدهد و شامل دمتای هستتههتا
 عتالوه. سرعت فن و شمارندههای کارايی هستند،پردازنده
 برای هر نمونه در مجموعهداده از چند مقدار پیشین،بر اين
 ثانیه قبتل3 اين ويژگیها و گراديانهای اول و دوم آنها تا
نیز به عنوان ديگر ويژگیهای مدل پیشبینتی دمتا استتفاده
 مقدار تغییر فرکانس پردازنده و سترعت، از طرفی.میشود
 به دلیل.فن با عنوان گراديانهای آينده به مدل داده میشوند
 بترای افتزايش عملکترد متدل،تعداد زياد اين ويژگتیهتا
 تعدادی از بهترين ويژگتیهتا بتا استتفاده از،پیش بینی دما
 انتختابSVR  بترای هتر متدل،mRMR-MID الگوريتم
 انحراف معیار، از معیارهای میانگین قدرمطلق خطا.میشوند
 درجته3 قدرمطلق خطا و درصد خطای پتیشبینتی بتاالی
 در بررسی دقت مدل پیشبینی دمای پیشنهادی،سانتیگراد
 مدل پیشنهادی برای پیشبینی دما بترای.استفاده شده است
 نتايج. ثانیه آينده ارزيابی شده است5  تا2 فاصلههای زمانی
بهدستآمده نشاندهندۀ دقت زياد متدل پتیشبینتی دمتای
.پیشنهادی هستند
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