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 چكیده

منجر به  ها، چگالی توان مصرفی نیز رو به افزایش است. افزایش چگالی توان مصرفیامروزه با باال رفتن تكنولوژی ساخت تراشه

افزایش دما شده است که افزایش دما بر روی کارایی، قابلیت اطمینان، هزینه، طول عمر قطعات و توان ناشی از جریان نشتی تاثیر 

بینی و های مختلف مدیریت پویای دما با استفاده از روشهای پیشها، تكنیکگذارد. برای حل چالش افزایش دمای پردازندهمنفی  می

اکثر اند. های بیكار ارائه شدهها یا چرخهه همراه زمانبندی و مهاجرت وظایف، تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس، تزریق نختخمین دما ب

ها اند و در صورتی که تعداد وظایف بیشتر از هستهارزیابی شدهها( پایین )تعداد وظایف کمتر از هستهها به ازای بارکاری این تكنیک

ها های بیشتر از هستهای با تعداد برنامههسته های چندپردازندهاین مقاله تكنیكی جهت مدیریت پویای دمای در باشد کارا نیستند. 

دهد که روش نتایج حاصل از آزمایشات نشان مینماید. ارائه شده که با استفاده از ابزار تنظیم اولویت وظایف، دما را مدیریت می

سربار کارایی در مقایسه با زمانبند  %0.62کاهش داده و حدود   %6.08و  %10.01ترتیب  پیشنهادی میانگین و بیشینه دما را به

 استاندارد لینوکس دارد.

 کلمات کلیدی
 ای، تنظیم اولویت وظایف، تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس، مهاجرت وظایف، کارایی، دماهسته های چندمدیریت پویای دما، پردازنده

 
 

 

 مقدمه -1
باشد که برای ها میرایی بیشتر، یکی از اهداف مهم پردازندهدستیابی به کا

دستیابی به این هدف اندازه ترانزیستورها در حال کاهش است تا امکان 

سازی بیشتر را در یک سطح مشخص فراهم نماید. این پیشرفت در مجتمع

تر و کاراتر کمک کرده است. مساله های پیچیدهتکنولوژی به ایجاد پردازنده

سازی، افزایش چگالی توان مصرفی و توان نشتی را به ایش چگالی مجتمعافز

شود. اما تولید گرمای زیاد باعث بروز همراه دارد که خود باعث افزایش دما می

عمر طول کاهش، پردازندهکارایی  ،قابلیت اطمینانمشکالتی از قبیل کاهش 

. [1]شودمی های الزم برای خنک سازی پردازندهقطعات و افزایش هزینه
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بنابراین مدیریت دما برای کاهش خطراتی که بیان شد ضروری است. 

های مختلفی جهت کنترل و مدیریت دما ارائه شده است. تکنیک کارراه

باشد. این راهکار در زمان یکی از موثرترین راهکارها می 1مدیریت پویای دما

پردازد. به مدیریت دما می افزاریافزاری یا سختاجرا با استفاده از امکانات نرم

، تنظیم 2اجرا-از جمله روشهای مدیریت پویای دما می توان به تکنیک توقف

های افزاری هستند و تکنیکهایی سخت، که تکنیک3پویای ولتاژ و فرکانس

 اشاره کرد. 5و مهاجرت وظایف 4افزاری زمانبندی وظایفنرم

افزاری تکنیک سختتنظیم پویای ولتاژ و فرکانس موثرترین  تکنیک

 یو محل یبه دو روش سراسر کیتکن نیا .[2]باشدجهت مدیریت دما می

پردازنده،  یهسته کی یدما شیبا افزا یشود. در روش سراسر یم یسازادهیپ

شود.  یم میمقدار تنظ کیپردازنده با هم به  یهاهسته یولتاژ تمام-فرکانس

ولتاژ -زنده، فقط فرکانسپردا یهسته کی یدما شیبا افزا یدر روش محل

 نیکند. هر کدام از ا یم رییشده تغ شتریآستانه ب آن از حد یکه دما یاهسته

 یروش سراسر تیباشند. مزیخاص خود را دارا م بیو معا ایدو روش مزا

 ریسا ییآن کاهش کارا بیع یباشد ولیروش م نیا یسازادهیپ یسادگ

ما  یز حد آستانه باالتر رفته ولهسته ا یدما کیباشد چون فقط یها مهسته

آن  ییکارا یروش محل تی. مزمیدهیها را کاهش مهسرعت تمام هست

 یایپو یدما تیریروش مد نیانجام شده کاراتر یهایباشد که با بررسیم

 یروش م نیا  یریپذاسیروش که مانع مق نیا بیع یول ،[3]باشدیم ستمیس

 دیما با رایاشد زبیروش م نیا یالبا یسازادهیپ نهیو هز یدگیچیباشد، پ

کرده و به هر  جادیهر هسته سطوح فرکانس و ولتاژ متفاوت ا یبرا میبتوان

 باشد.یم دهیچیپ اریسطوح فرکانس متفاوت بس جادیکه ا میهسته اعمال کن

افزاری مدیریت دما در حالتی است که در هر کارهای ارائه شده نرماکثر راه

ها و برای حالتی که تعداد برنامه [4,5,6,7]داریم هسته حداکثر یک وظیفه

اند. تکنیک مهاجرت وظایف زمانی که باشند طراحی نشدهها میبیشتر از هسته

صورت بیشتر بودن  در تر بوده ولیوظیفه داشته باشیم ساده N-1حداکثر 

ها، تعیین هسته مقصد جهت مهاجرت وظیفه ها نسبت به تعداد هستهبرنامه

ها یکی دیگر از ابزارها، باشد.  جهت مدیریت دمای پردازندهتر میپیچیده

استفاده از پیشگویی دمای آینده است که براساس آن می توان ایجاد شرایط 

بحرانی را پیشگویی نموده و از قرار گرفتن پردازنده در دمای باال تا حد زیادی 

شگو است تا با جلوگیری کرد. برای استفاده از این روش نیاز به طراحی پی

استفاده از اطالعات دمایی پردازنده، دمای آینده را پیشگویی کرده و براساس 

های مختلفی برای دریافت اطالعات آن اقدامات الزم انجام شود. تکنیک

دمایی پردازنده وجود دارد. از جمله می توان به استفاده از حسگرهای فیزیکی، 

 ی اشاره کرد.های گرمایو مدل 6های کاراییشمارنده

های در این مقاله تکنیکی جهت مدیریت پویای دما برای پردازنده

زمانی که ولویت وظایف، در بار کاری باال )ا ای با استفاده از تنظیمچندهسته

باشد( ارائه شده است. تکنیک ارائه ها میتعداد وظایف بیشتر از تعداد هسته

ها شرایطی اولویت وظایف در هسته قابلیت را دارد تا بتوان با تنظیمشده این 

افزاری را معادل امکان تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس محلی به صورت نرم

های فاقد این قابلیت، امکان استفاده از فراهم کرد، بدین ترتیب در سیستم

ای فراهم تکنیک تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس محلی بدون هیچ هزینه

دلیل کاهش نیاز به مهاجرت و انجام توازن شود. همچنین این تکنیک به می

دهد. اولویت وظایف سربار مدیریت دما را کاهش می ار با استفاده از تنظیمب

 باشد. ویژگی دیگر این تکنیک امکان استفاده از آن در بارکاری کامل می

یک که دارای  Intel’s Core i7 3770آزمایشات بر روی پردازنده 

باشد انجام شده است. نتایج حاصل از اجرای ه میبرای هر هست حسگر دمایی

دهد که نشان می SPEC CPU2006 یبرنامه ی محک از مجموعه 12

  %6.06و  %10.01ترتیب  تکنیک زمانبند ارائه شده میانگین و بیشینه دما را به

سربار کارایی در مقایسه با زمانبند استاندارد  %0.62کاهش داده و حدود 

 لینوکس دارد.

 های این مقاله به صورت زیر خالصه شده است:وآورین

   تکنیک ارائه شده در این مقاله قابلیت تنظیم پویای ولتاژ و

های فاقد این قابلیت به صورت فرکانس محلی را در سیستم

 کند.افزاری فراهم مینرم

   به دلیل کاهش نیاز به مهاجرت وظایف با انجام توازن بار با

ولویت وظایف، سربار زمان اجرا کاهش استفاده از تغییر ا

 نماید.گیری پیدا میچشم

   راهکار ارائه شده، امکان استفاده در بار کاری کامل را دارا

 باشد.می

 باشد:ساختار این مقاله به صورت زیر می

ای از کارهای انجام شده در مدیریت پویای دما به خالصه 2در بخش 

به مقدمات و  3پردازیم، سپس در بخش ای میهای چند هستهبرای پردازنده

دهیم، بعد از آن در های مقاله اشاره کرده و هر کدام را توضیح مینیازپیش

الگوریتم ارائه شده در این مقاله را توضیح داده و پس از آن در بخش  4بخش 

گیری در به نتیجه 6دهیم. در پایان در بخش نتایج بدست آمده را نشان می 5

 پردازیم.میاین مقاله 

 کارهای مرتبط -2

های های مختلفی برای مدیریت پویای دما ارائه شده و برای پردازندهتکنیک
ها را می توان به سه گروه امروزی بکار گرفته شده است. این تکنیک

ترکیبی از  -3افزاری و نرم -2افزاری سخت -1های بندی کرد: تکنیکدسته
ین افزاری سریعترین و موثرترای سختهافزاری. تکنیکافزاری و نرمسخت
ها سربار کارایی باشند ولی عیب عمده این روشهای مدیریت دما میروش

افزاری هستند که سربار های نرمی دوم تکنیکباشد. دستهها میقابل توجه آن
افزاری داشته ولی توانایی های سختکارایی بسیار پایینی نسبت به روش

افزاری مدیریت پویای های نرممتری دارند. تکنیکمدیریت و کاهش دمای ک
توانند دما را می [2,4,5,6]و مهاجرت وظایف  [8]دما مانند زمانبندی وظایف 

افزار اضافی کاهش دهند. روش سوم با سربار کم و بدون استفاده از سخت
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افزاری افزاری و سختهای نرممدیریت پویای دما استفاده از ترکیب روش
پردازد به این شیوه ، به زمانبندی چند وظیفه در هسته می[8]مقاله  باشد.می

ها نسبت می دهد تا تعادل حرارتی که ابتدا وظایف را به صورتی به هسته
معوق کرده و  های داغ راایجاد شود، سپس در صورت داغ شدن هسته برنامه

س ترکیبی از ، دما را براسا[5]کند. مقاله در پایان یک حلقه سرد را اجرا می
کند. از مهمترین مراحل در مدیریت می افزاریافزاری و نرمروشهای سخت

ها است، که با استفاده از این دما، مدیریت دما ، تخمین دمای آینده هسته
ها را قبل از رسیدن به حد آستانه دمایی کاهش داد. یکی توان دمای هستهمی

 [6]کند، ها استفاده میی هستهبینی دماها که از روش پیشاز اولین تالش
بینی دما را براساس هر دو مدل دمایی برنامه و باشد. این راهکار پیشمی

ای که ها از هستهدهد و در صورت وجود شرایط بحرانی، برنامههسته انجام می
شود تا دمای زیاد گرم شده است به سردترین هسته آینده مهاجرت داده می

، از روش تزریق چرخه بیکار به هسته به جای [7] قاله پردازنده کاهش یابد. م
تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس استفاده نموده است که با استفاده از روش 
کمترین مربعات مدلی برای تخمین دما برای اینکه چه میزان چرخه بیکار به 

برای های مدیریت پویای دما اکثرا تکنیکهسته تزریق شود ارائه کرده است. 
  [2,4,5,6,7] باشدها میها حداکثر به تعداد هستهتی که تعداد برنامهحال

دنبال راهکاری برای حل مساله شود تا بهطراحی شده اند که این امر باعث می
 ای برخوردار باشد.باشد، از اهمیت ویژهدما زمانی که بارکاری باال می

 نیازهای الگوریتممقدمات و پیش -3
های مختلف مورد ائل مقدماتی که در قسمتیک سری مس در این بخش،

 شود.استفاده قرار گرفته است، بیان می

 تعریف مساله -3-1

ای هسته سیستمی که در این مقاله در نظر گرفته شده، یک پردازنده چند

باشد که هر هسته ( میn-1هسته )هسته صفر ، هسته یک ،... هسته  Nبا 

وظیفه  2Nشده که حداقل باشد. همچنین فرض دارای یک حسگر دمایی می

ها وجود دارد. الگوریتمی که در این مقاله ارائه برای زمانبندی در بین هسته

شده با تنظیم اولویت وظایف و در صورت نیاز تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس، 

میانگین و بیشینه دمای پردازنده را با حداقل کاهش کارایی کاهش داده و 

پردازنده از حد آستانه فراتر نرود. همچنین  شود تا دمایهمچنین باعث می

 سراسری ها از تنظیم پویای ولتاژ و فرکانسفرض شده است که پردازنده

کنند. در این الگوریتم، روشی برای پیشگویی دمای آینده پردازنده پشتیبانی می

توضیح داده  3-3ها )که در بخش با در نظرگرفتن مشخصات فیزیکی هسته

است. با پیشگویی دمای آینده زمان اختصاص داده شده به هر  ( ارائه شدهشده

 نرود. (MaxT)وظیفه در هسته مشخص شده تا دما فراتر از دمای حد آستانه 

تعاداد  -2 دماای هار هساته در هار ثانیاه -1هاا، در این مساله ورودی

خواهیم از دمای بیشینه )دمایی که نمی  -3دستورالعمل در چرخه هر وظیفه و 

ها نحوه تخصیص وظایف به هسته -1ها نیز، باشد. خروجیبور کنیم( میآن ع

هار  ساهم -3هر هسته برای دستورالعمل در چرخه مقدار بینی دما و پیش -2

پردازنده کاری فرکانس مقدار  -4ته در بازه زمانی مشخص و هر هساز وظیفه 

میازان  -1، دما از حد آستانه عبور نکند. پارامترهای قابال تنظایم  طوری که

 باشد.فرکانس پردازنده می -2اختصاص هر وظیفه به هسته و 

 تنظیم اولویت وظایف -3-2

ها بیش از خواهیم دما را در سیستمی که تعداد برنامهباتوجه به اینکه ما می
ها می باشد مدیریت کنیم نیاز به زمانبندی وظایف در هر هسته به هسته

های دمایی متفاوتی با ظیفه ویژگیصورت جداگانه داریم. از آنجا که هر و
بندی وظایف به وظایف سرد و داغ وظیفه دیگر دارد و همین امر باعث دسته

توان با وزن دادن زمان اجرای هر وظیفه به شکلی وظایف را در شود، میمی
یا تزریق  هفانجام مهاجرت وظی هسته مدیریت کرد تا بدون کاهش فرکانس یا

باشد وظایف را مدیریت کرد تا که بارکاری باال میی بیکار در حالتی چرخه
سربار اضافی به سیستم تحمیل نگردد. ما این کار را با استفاده از تغییر در 

دهیم انجام می Nicenessعامل با استفاده از دستور برش های زمانی سیستم
 11)باالترین اولویت( تا  -20 ها را در بازهبه این صورت که اولویت برنامه

 کنیم.)پایین ترین اولویت( تنظیم می

ها براساس مشخصات سازی هستهمرتب -3-3

 فیزیكی

دالیل مختلف از قبیل تکنولوژی بسته های مختلف یک پردازنده، بههسته

رفتار دمایی یکسانی ندارند، که باعث   ]9[1و نوسان فرایند ساخت ]6[بندی

های یکسان ها در اجرای برنامهبین هسته C◦(15∼10(اختالف دمایی 

 Intel’sما با انجام آزمایشی بر روی پردازنده  [4]شود. با توجه به مقاله می

Core i7 3770  نتایج در را در این پردازنده مشخص کردیم که  هسته سرد و داغ

 ( آمده است.1جدول )

 ها(: اختالف دمایی بین هسته1جدول )

 gcc hmmer bzip2 

 3770-ore i7Intel C 

 C 60◦C 59◦C◦56 0اجرا شده روی هسته 

 C 60◦C 59◦C◦56 1اجرا شده روی هسته 

 C 62◦C 60◦C◦57 2اجرا شده روی هسته 

 C 58◦C 58◦C◦55 3اجرا شده روی هسته 

ستفاده نمودیم، ا CPU2006 SPECی های محک مجموعهما از برنامه

یک برنامه را اجرا کرده و نتایج در حالی بدست آمده است که یک هسته، 

ها در شرایطی که ها در حالت بیکار قرار دارند، رفتار دمایی هستهدیگر هسته

سرعت فن پردازنده ثابت است، بررسی شده است. دمای گزارش شده، 

ها وجود دارد. سه برنامه محک بیشترین دمایی است که در بین هسته

hmmer ،gcc  وbzip2 بررسی شد و زمانی که  با رفتار دمایی متفاوت

 است و بقیه هسته ها در حالت بیکار هستند، hmmerدر حال اجرای  2هسته 

 بدست آمد. Core i7 3770 ،C˚62بیشترین دما بین چهار هسته پردازنده 

(، با وجود اینکه هر چهار هسته دارای تنظیمات یکسانی 1برطبق جدول )

 باشند.ها میداغ ترین هسته 2همواره سردترین و هسته  3هستند اما هسته 
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 بینی دماپیش -3-4

برای تنظیم اولویت وظایف، نیاز به تشخیص وظایف داغ و سرد است که 

های کارایی این تشخیص را انجام داد. ما از توان با استفاده از شمارندهمی

برای این منظور استفاده  (IPC)شمارنده کارایی تعداد دستورالعمل در چرخه 

داد دستورالعمل در چرخه یک وظیفه بیشتر باشد آن وظیفه تعکردیم. هرچه 

هر  IPCکند. با اطالع از میزان تر بوده و دمای بیشتری نیز تولید میداغ

توان اولویت وظایف را به شکلی تنظیم کرد تا دما از حد آستانه فراتر وظیفه می

داریم.  IPC نرود، برای این منظور ما نیاز به یک پیشگوی دمایی با استفاده از

ما یک پیشگو برای پیش بینی دمای آینده با استفاده از تعداد  از این رو

ایم. پیشگوی ما از دستورالعمل در چرخه  برای تخمین دمای آینده ارائه کرده

لحظه بعد برای تخمین دمای  IPCفعلی و  IPCسه ورودی دمای فعلی، 

 آید:ل زیر بدست میکند. دمای پیش بینی شده از فرموهسته استفاده می

dtIPCctIPCbtTatT  )1(.)(.)(.)1(          (1)   

 T(t) و Nدر هسته  tلحظه در  تعداد دستورالعمل در چرخه ،IPC(t)که 

با  offlineنیز به صورت  c و a، bاست. ضرایب  t در لحظه Nدمای هسته 

 نیز ثابت است. dآیند و استفاده از رگرسیون بدست می

خواهیم از آن فراتر رویم( به جای آستانه )دمایی که نمیبا قرار دادن دمای حد 

لحظه بعد برای اعمال در الگوریتم ارائه شده  IPCدمای تخمین زده شده، 

 ( داریم:1بدست می آید، پس با توجه به رابطه )

c

dtIPCbtTatT
tIPC




)(.)(.)1(
)1(               )2( 

 الگوریتم ارائه شده -4
دهد. ابتدا وظایف هادی را نشان می( بلوک دیاگرام الگوریتم پیشن1شکل )

دهیم به این شکل که ها انتساب میمرتب کرده، به هسته IPCرا به ترتیب 

ترین وظیفه به دومین سردترین ترین وظیفه به سردترین هسته، دومین داغداغ

کند تا شود و این فرآیند به همین شکل ادامه پیدا میهسته نسبت داده می

ند و سپس دوباره از سردترین هسته شروع کرده تا تمامی ها پر شوتمام هسته

ها برطبق رفتار دمایی و براساس ها نسبت داده شوند. هستهوظایف به هسته

 IPC(، 1شوند. سپس با استفاده از رابطه )مشخصات فیزیکی شان مرتب می

به جای دمای بعدی، پیش بینی  MaxTتخمین زده شده را با قرار دادن 

 IPCبیشتر از  N  )Predict(IPCپیش بینی شده هسته  IPCگر کنیم. امی

بود، کل زمان اجرای هسته را به  N )HotN(IPCترین وظیفه در هسته داغ

کمتر  Nپیش بینی شده هسته  IPCدهیم، اگر ترین وظیفه اختصاص میداغ

بود، کل زمان اجرای  N )ColdN(IPCسردترین وظیفه در هسته  IPCاز 

پیش بینی شده  IPCدهیم و اگر ردترین وظیفه اختصاص میهسته را به س

و بیشتر از سردترین  Nترین وظیفه در هسته داغ IPCکمتر از  Nهسته 

تر و دیگری که یکی داغ Nبود، دو وظیفه از وظایف هسته  Nوظیفه هسته 

ترین و کنیم، در اینجا ما داغپیش بینی شده است را انتخاب می IPCسردتر از 

تر به پایان برسد تا تر سریعکنیم تا وظیفه داغین وظیفه را انتخاب میسردتر

اگر تنها  یک وظیفه در هسته باقی ماند آن وظیفه از وظایف داغ نبوده یا اگر 

هم بود زمان زیادی از آن اجرا شده باشد تا کمتر نیاز به کاهش فرکانس 

 داشته باشیم.

 
 ده(: قالب کاری الگوریتم ارائه ش1شكل )

کنیم تا را به شکلی مدیریت می Nحال زمان اجرای دو وظیفه در هسته 

IPC  تخمین زده شده به دست آید. اختصاص زمان اجرا به وظایف در زمانبند

سیستم عامل به شیوه رقابتی است، یعنی اگر ما تنها یک وظیفه در هسته 

جرای هسته داشته باشیم و به آن وظیفه کمترین اولویت را بدهیم کل زمان ا

یابد، زیرا این وظیفه در هسته رقیبی نداشته و به همان وظیفه اختصاص می

شود. پس با توجه به خاصیت رقابتی برای دو وظیفه در خود برنده رقابت می

 هسته داریم:

  (3)               )Nτ2( ) + β . IPCN(τ1 = α . IPC NIPC      

= 1                                                               β + α  

       و   N(τ1IPC(، و Nتعداد دستورالعمل در چرخه هسته  NIPCکه 
)N2(τIPC با توجه به باشد. تعداد دستورالعمل در چرخه وظیفه یک و دو می

آیند باشند، بدست میهای دو وظیفه انتخاب شده میکه وزن βو  α (،3رابطه )
رسیم. شده می تخمین زده IPCولویت این دو وظیفه به و با تنظیم میزان ا

بود، یک پله فرکانس را کاهش  آستانه بیشتر حال اگر دمای هسته از دمای حد
 Critical(T(دهیم و برعکس اگر دما کاهش پیدا کرد و از ناحیه بحرانی می
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دهیم. هر زمان که یک وظیفه به کمتر شد، یک پله فرکانس را افزایش می
ها نسبت مرتب کرده و به هسته IPCرسید دوباره وظایف را براساس  پایان

 دهیم.می

 نتایج تجربی -5
برنامه( با  6سنگین )بیش از  در این بخش، نتایج تجربی تحت بارکاری

ارائه  SPEC CPU2006های محک های متفاوت از مجموعه برنامهبرنامه

 SPECای محک ههای انتخاب شده از مجموعه برنامهشده است. برنامه

CPU2006 ( خالصه شده است. این برنامه2در جدول )طور همزمان ها به

 Intel’s Coreاند. پردازنده مورد استفاده روی پردازنده اجرا و زمانبندی شده

i7 3770  8است. اندازه حافظه اصلی سیستمGB  ،است. سیستم عامل

Linux3.2.0 بزار باشد. برای دریافت اطالعات دمایی از امیLm-sensor 

 جهت  libpfmو کتابخانه  cpufreqایم. همچنین از ابزار استفاده کرده [10]

 های کارایی کمککنترل فرکانس پردازنده و دریافت اطالعات شمارنده

ها تحت منظور انجام تمام آزمایشی پردازنده بهکنندهایم. سرعت خنکگرفته

. پردازنده دارای شده است تهسازی یکسان، ثابت نگه داشیک عملیات خنک

 باشد.می 3.9Ghzتا 1.6Ghz فرکانسی از  پله 16

که در نتایج تجربی  SPEC CPU2006های (: برنامه2جدول )

 استفاده شده

gromacs gcc cactusADM bzip2 نام برنامه 

 میانگین دما 53.1 53.5 49.7 54.3

mcf libquantum lbm hmmer نام برنامه 
 میانگین دما 56.1 55.2 51.9 50.1

soplex sjeng perlbench namd نام برنامه 
 میانگین دما 52.2 51.1 52.8 50.5

و  C ˚62را با مقدار  (maxT)خواهیم از آن فراتر رویم دمای آستانه که نمی

 12بعد از اجرای کنیم. تنظیم می C ˚56را با  Critical(T(ناحیه بحرانی دمای 

زمانبند ارائه شده و زمانبند لینوکس روی پردازنده  برنامه توسط تکنیک

Intel’s Core i7 3770 ،متوسط و بیشینه  .دمای پردازنده را ثبت کردیم

ها را برای زمانبند لینوکس و الگوریتم پیشنهادی خود مقایسه دمای هسته

( برای این دو الگوریتم 3جدول ) و (2نتایج حاصل از آن در شکل ) کردیم که

 شده است. خالصه 

 
( : بهبود کارایی و متوسط و بیشینه دمایی الگوریتم پیشنهادی 2شكل )

 در مقایسه با زمانبند استاندارد لینوکس

نتایج بدست آمده نشان می دهد که تکنیک ارائه شده میانگین و بیشینه دما را 

 %0.62کاهش داده و حدود   %6.06و  %10.01بطور میانگین،  به ترتیب 

رایی )افزایش زمان اجرا( درمقایسه با زمانبند استاندارد لینوکس دارد. سربار کا

هسته، زمانی  4الزم به ذکر است که متوسط دما به معنی متوسط دمای هر 

باشد. نتایج مربوط ها بطور همزمان از ابتدا تا پایان اجرا می شوند، میکه برنامه

( نشان 3نیز در شکل ) به دمای هر هسته و همچنین بیشینه دما در هر لحظه

 داده شده است.

(: مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی در برابر لینوکس با 3جدول)

 برنامه محک به صورت همزمان 12اجرای 

  زمان اجرا بیشینه دما میانگین دما

هادیپیشنالگوریتم 3084 82 58.15  

 لینوکس 3035 81 81.65

 )%( بهبود -%0.62 %6.08 %10.01

 نتیجه -8
در این مقاله ، الگوریتمی برای مدیریت پویای دما با یک پیشگوی دمای آینده 

ای با یک حسگر دمایی برای هستهو تنظیم اولویت وظایف برای پردازنده چند
هر هسته ارائه شد. الگوریتم پیشنهادی دمای پردازنده را با در نظر گرفتن 

شان داده شد، تنظیم که نها مدیریت می کند. بطوریمشخصات فیزیکی هسته
اولویت وظایف بدون نیاز به مهاجرت باال و استفاده از مشخصات فیزیکی 

ها، به همراه شمارنده های کارایی مناسب ، بسیار ها و رفتار دمایی برنامههسته
باشند و تاثیر مهمی روی کارایی و برای مدیریت پویای دما با اهمیت می

های محک دست آمده از اجرای برنامهمدیریت دما دارند. نتایج تجربی ب
SPEC CPU2006  رومیزیروی یک بستر (Intel’sCore i7 3770) 

که الگوریتم ما از زمانبند استاندارد لینوکس از نظر مدیریت  دهدنشان می
 باشد.دمایی با اعمال سربار کارایی بسیار ناچیز، بهتر می
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در استفاده از زمانبند لینوکس نسبت (: مقایسه دمای پردازنده 3شكل )

 (a)برنامه همزمان  در  12در اجرای  (Niceness)به زمانبند  ارائه شده 

بیشینه  (e)و   هسته سه (d)هسته دو،  (c)هسته یک،  (b)هسته صفر، 

 دما در هر لحظه
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