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 چکیذٌ

-َای پزیابذ ي طزاحان پزداسوذٌ بزای بزطزف ومًدن ایه ویاس، پزداسوذٌس بٍ ريس افشایش میامزيسٌ ویاس بٍ قذرت محاسباتی بیشتز، ري

کٍ باعث افشایش چگالی تًان مصزفی  اوذی ياحذ تًلیذ ومًدٌتزی با استفادٌ اس تعذاد بیشتزی َستٍ در یک تزاشٍتز ي پیچیذٌقذرت

. افشایش دمای پزداسوذٌ ريی بسیاری اس فشایش دمای پزداسوذٌ می شًدي وشتی شذٌ کٍ افشایش چگالی تًان مصزفی ي وشتی باعث ا

. بزای حل  مسلالٍ افلشایش    می باشذ تاثیز گذار عمز ي...قابلیت اطمیىان سیستم، کارایی، َشیىٍ، طًلپارامتزَای سیستم اس جملٍ 

کىیک َا ي ابشار َای مختلف ماوىذ پیشگًیی دملا،  با استفادٌ اس تاوذ کٍ ارائٍ شذٌ مذیزیت پًیای دماَای تکىیک ،َادمای پزداسوذٌ

تکىیک َایی کلٍ اس  . ومایىذدمای پزداسوذٌ را مذیزیت میاستفادٌ اس شماروذٌ َای کارایی، حسگز َای دمایی، مذل َای گزمایی ي... 

یی پزداسولذٌ َلا  يللی   حسگزَای دمایی در مذیزیت دما استفادٌ می کىىذ َمگی ویاس بٍ یک حسگز دمایی بٍ اسای َز َستٍ داروذ

. در يجًد داروذ کٍ بزای َز َستٍ یک حسگز دمایی وذارد، بىابزایه چىیه تکىیک َایی ريی ایه پزداسوذٌ َا قاب  استفادٌ ویسلتىذ 

-يیضگلی  استفادٌ اسبا  مقالٍ تکىیکی جُت مذیزیت پًیای دمای پزداسوذٌ َای چىذ َستٍ ای با یک حسگز دمایی ارائٍ شذٌ کٍ ایه

 .ومایذ مذیزیت دما راتىظیم يلتاص ي فزکاوس پًیا، با حذاق  کاَش کارایی، ، مُاجزت يظیفٍ ي ، پیشگًیی دماَاشیکی َستٍَای فی
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 مقذمٍ -1

، دػت یبفتي ثِ پشداصًدذُ ای ثدب   صًذُ ّبهْوتشیي ّذف دس طشاحی پشدا

وِ دس  خْت افضایؾ وبسایی وبسایی ثیـتش هی ثبؿذ. سًٍذ هَخَد دس فٌبٍسی

ػبصی ثیـدتش سا  اهىبى هدتوغآى اًذاصُ تشاًضیؼتَسّب دس حبل وبّؾ اػت ، 

. ایدي پیـدشفت دس تىٌَژدَطی ثدِ     دس یه ػطح هـخص فشاّن ًوَدُ اػت

ای پیچیذُ تش ٍ وبساتش ووده ودشدُ اػدت.     ایدبد پشداصًذُ ّبی چٌذ ّؼتِ

ثبػث افضایؾ چگدبژی تدَاى هفدشفی ٍ تدَاى      ،افضایؾ چگبژی هدتوغ ػبصی

ثبػث افدضایؾ دهدب هدی     ،چگبژی تَاى هفشفی ٍ ًـتی افضایؾٍ ًـتی ؿذُ 

لبثلیدت  لجید  ودبّؾ    هـدىالتی اص  ثدشٍص  تَژیذ گشهبی صیبد ثبػث اهب .ؿَد

ِ   ،لطؼدب  َل ػوش ط وبّؾ، پشداصًذُوبسایی  ،اطویٌبى ّدبی  افدضایؾ ّضیٌد

ثٌدبثشایي هدذیشیت دهدب     .[1]ؿدَد  هی ....الصم ثشای  خٌه ػبصی پشداصًذُ ٍ
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 ایدي ثشای وبّؾ خطشاتی وِ ثیبى ؿذ ضدشٍسی اػدت. ثدشای خلدَگیشی اص     

 1هذیشیت پَیدبی دهدب  اسائِ ؿذُ اػت. تىٌیه  هختلفیهـىال  تىٌیىْبی 

دس صهبى اخشا ثب اػدتفبدُ اص  یي ساّىبس . اهی ثبؿذیىی اص هَثشتشیي ساّىبسّب 

اص خولدِ   .پدشداصد  ثِ هذیشیت دهدب هدی   اهىبًب  ًشم افضاسی یب ػخت افضاسی

، تٌظین ٍژتبط ٍ 2اخشا-تىٌیه تَلف هی تَاى ثِ هذیشیت پَیبی دهبْبی سٍؿ

ًبم ثدشد. ودِ دٍ سٍؽ    5ٍ هْبخش  ٍظبیف 4صهبًجٌذی ٍظبیف ،3فشوبًغ پَیب

 . ا هی ثبؿٌذسا داسیی وبساووتشیي ػشثبس آخش 

اػدتفبدُ اص   ،ثشای هذیشیت دهبی پشداصًدذُ ّدب یىدی دیگدش اص ساّىبسّدب     

سا  پیـگَیی دهبی آیٌذُ اػت وِ ثشاػبع آى هی تَاى ایدبد ؿشایط ثحشاًی

لشاس گدشفتي پشداصًدذُ دس دهدبی ثدبال تدب حدذ صیدبدی         اص ٍ پیـگَیی ًوَدُ

ج ثِ طشاحی پیـگَ اػت تدب  خلَگیشی وشد. ثشای اػتفبدُ اص ایي سٍؽ احتیب

آیٌدذُ سا پیـدگَیی ودشدُ ٍ    دهدبی   ،ثب اػتفبدُ اص اطالػب  دهبیی پشداصًدذُ 
تىٌیىْدبی هختلفدی ثدشای دسیبفدت      ثشاػبع آى الذاهب  الصم اًددبم ؿدَد.  

اطالػب  دهبیی پشداصًدذُ ٍخدَد داسد. اص خولدِ هدی تدَاى ثدِ اػدتفبدُ اص        

اؿبسُ ودشد.   گشهبیی ّبی ذلٍ ه 6حؼگشّبی فیضیىی، ؿوبسًذُ ّبی وبسایی

اػتفبدُ اص ؿوبسًذُ ّب . هضایب ٍ هؼبیجی ّؼتٌذّشوذام اص ایي تىٌیىْب داسای 

ٍ هذل ّبی گشهبیی ػشثبس صهبى اخشای صیبدی داؿتِ ٍ تبثیش هٌفی صیبدی دس 

وبسایی تىٌیه هَسد اػتفبدُ داسًذ ٍژی ثب دلت ثبالیی دهدب سا تخودیي هدی    

ایي اػت وِ ثِ دژید    اص حؼگشّبی فیضیىی سٍؽ اػتفبدُهـى   .[2]صًٌذ

ٍ پشداصًدذُ ّدبیی    پشداصًذُ ّب دس تؼذاد حؼگشّب ثبیىدذیگش هتفبٍتٌدذ   ایٌىِ

ثبػدث هدی ؿدَد     ٍ ٍخَد داسًذ وِ ثشای ّش ّؼتِ یه حؼگش دهبیی ًدذاسد 

سٍی  تىٌیه ّبیی وِ دهبی ّش ّؼتِ سا خْت هذیشیت دهب ًیبص داسد ًتَاًذ

 Intelهبًٌذ  . پشداصًذُ ّبی چٌذّؼتِ ایثبؿٌذفبدُ اػت لبث  ایي پشداصًذ ّب

Core i5  ٍIntel Core i7 ی اختفبصی ثشای ّدش داسای یه حؼگش فیضیى 

-AMD octa هبًٌدذ  دیگدش  پشداصًدذُ ّدبی   ثؼضدی ثشای ٍ  ّؼتِ هی ثبؿٌذ

core Bulldozer    ٍخدَد داسد ثشای و  ّؼتِ ّب تٌْب یه حؼدگش دهدبیی، 

تىٌیه ّبی هذیشیت ثب  پشداصًذُ ّب ایي هبیهذیشیت د ّبی تىٌیهثٌبثشایي 

هتفبٍ  اػت. دس اوثش تحمیمبتی وِ ثشای پشداصًذُ ّبی دػتِ ی اٍل دهبی 

پشداصًذُ ّبی چٌذ ّؼتِ ای اًدبم ؿذُ اػت ، ثیـتش اص  هذیشیت پَیبی دهب

 ثبؿٌذ. اػتفبدُ ؿذُ وِ داسای یه حؼگش اختفبصی ثشای ّش ّؼتِ هی

ِ    هذیشیت پَیبی دهدب دس ایي همبژِ تىٌیه  ای ثدشای پشداصًدذُ چٌذّؼدت

AMD's octa-core Bulldozer   دهدبیی ثدشای   وِ داسای تٌْب یه حؼدگش

ًـدبى هدی    سفتدبس دهدبیی ایدي پشداصًدذُ     .و  ّؼتِ ّبػت اسائِ ؿذُ اػت

 صیشا ،ؼیبس دلیك ًیبص ًذاسًذی ثٌیي پشداصًذُ ّبیی ثِ پیـگَی دهبدّذوِ چ

یه پیـگَی اػتفبدُ اص ٌذ هی ثبؿذ ٍ هب ثب تغییشا  دهبیی آى ثؼیبس ون ٍو

ثب دلدت ثدبالیی دهدبی آیٌدذُ پشداصًدذُ سا       ػبدُ وِ ػشثبس ثؼیبس ووی داسد

دس ایي همبژدِ ثدشای هدذیشیت دهدب اص      پیـٌْبدی سٍؽ پیـگَیی ًوَدُ این.
ووه گشفتِ ،اسائِ ؿذُ [3]دس همبژِ  وِ ٍیظگی هـخفب  فیضیىی ّؼتِ ّب

ثشای هذیشیت دهب ،حدذ  وِ لجال پیـٌْبد ؿذُ،  دس سٍؿْبیی اػت. ّوچٌیي

اهدب هدب دس سٍؽ پیـدٌْبدی خدَد اص      ،ثبثت دس ًظش گشفتِ ؿذُ 7آػتبًِ دهب

اػدتفبدُ ودشدُ ایدن. ّوچٌدیي      [4]حذآػتبًِ ٍفك پزیش اسائِ ؿذُ دس همبژِ 

دهبی پشداصًدذُ   وبّؾ وبسایی( ل )وبّؾ دهب ثب حذا ثْتشثوٌظَس هذیشیت 

AMD's octa-core Bulldozer،     ُّوضهدبى اص حؼدگشفیضیىی ٍ ؿدوبسًذ

تب ثتَاى اص هضایبی ّش دٍ سٍؽ ثشای هذیشیت  ،ّبی وبسایی اػتفبدُ وشدُ این

دهبیی وِ تٌْب حؼگش فیضیىدی   ثْشُ ثشد. هب دهبی آیٌذُ سا ثب ووهثْتش دهب 

پشداصًذُ ًـبى هی دّذ پیؾ ثیٌی ٍ ّوچٌیي سفتبس دهبیی ثشًبهِ ّدب سا دس  

ػپغ ثبس ووی اػت دػتِ ثٌذی هی وٌین. ثب سٍؿی وِ داسای ػشصهبى اخشا 

 . ًوبیینثب اػتفبدُ اص ایي اطالػب  دهبی پشداصًذُ سا هذیشیت هی 

ی آگدبُ اص  هدذیشیت پَیدبی دهدب   دس ایدي همبژدِ یده ساّىدبس     ثطَس خالصدِ  

وِ تٌْب  AMD's octa-core Bulldozerهـخفب  فیضیىی ثشای پشداصًذُ 

ح حبص  اص اخشای یه تب ًتبی اسائِ ًوَدُ این. ی اػتداسای یه حؼگش دهبی

 AMD'sسٍی پشداصًذُ  SPEC CPU2006 هدوَػِ هحه اصثشًبهِ ی  6

octa-core Bulldozer    ِاسائدِ ؿدذُ    تىٌیده صهبًجٌدذ  ًـبى هی دّدذ ود

وددبّؾ دادُ ٍ   5.41% ٍ  5.13%  ِ تشتیددتسا ثدد ثیـددیٌِ دهددبهیددبًگیي ٍ 

 .داسدیؼِ ثب صهبًجٌذ اػتبًذاسد ژیٌَوغ دسهمبػشثبس وبسایی  2.18% حذٍد

 کارَای مزتبط -2

ِ  هدذیشیت پَیدبی دهدب   تىٌیه ّبی هختلفی ثدشای   ؿدذُ ٍ ثدشای    اسائد

بس گشفتِ ؿذُ اػت. ایي تىٌیىْب سا هی تَاى ثدِ ػدِ   پشداصًذُ ّبی هذسى ثى

 -3ًدشم افدضاسی ٍ    -2ػدخت افدضاسی    -1گشٍُ دػتِ ثٌذی وشد: تىٌیىْبی 

تىٌیه ّبی ػخت افضاسی ػشیؼتشیي . ٍ ًشم افضاسی اسیتشویجی اص ػخت افض

یي سٍؽ ّبی هذیشیت دهب هی ثبؿٌذ ٍژی ػیت ػوذُ ایي سٍؽ ّب شٍ هَثشت

دػدتِ ی دٍم تىٌیده ّدبی ًدشم      .آًْب هدی ثبؿدذ   ػشثبس وبسایی لبث  تَخِ

ػشثبس وبسایی ثؼیبس پبییٌی ًؼجت ثدِ سٍؽ ّدبی ػدخت     وِ افضاسی ّؼتٌذ

تىٌیىْبی هذیشیت ٍ وبّؾ دهبی ووتشی داسًذ.  افضاسی داؿتِ ٍژی تَاًبیی

ٍ هْدبخش    [5]هبًٌدذ صهبًجٌدذی ٍظدبیف     هذیشیت پَیدبی دهدب  ًشم افضاسی 

ثذٍى تٌضل وبسایی ٍ اػتفبدُ اص ػخت هی تَاًٌذ دهب سا  [2,3,6,7]ٍظبیف 

اػتفبدُ اص تشویدت   هذیشیت پَیبی دهبسٍؽ ػَم  افضاس اضبفی وبّؾ دٌّذ.

دهب سا ثشاػبع تشویجی [6] ػخت افضاسی هی ثبؿذ. ًشم افضاسی ٍ سٍؽ ّبی

ایي همبژِ یه هذل  .هذیشیت هی وٌذ یٍ ًشم افضاس یػخت افضاسسٍؿْبی اص 
 ،ثب یده حؼدگش دهدبیی    8دهبیی ثشهجٌبی سگشػیَى ثشای پشداصًذُ چٌذ ًخی

، دهبی آیٌدذُ   ؿوبسًذُ وبسایی ووهپیـٌْبد دادُ اػت. دس ایي ساّىبس ، ثب 

ي صدُ هی ؿَد. ثٌبثشایي ثدشای هدَاسدی ودِ پشداصًدذُ تٌْدب      ّؼتِ ّب تخوی

ّبػت، سٍؿْبی پیـدٌْبدی ثدشای   داسای یه حؼگش دهبیی ثشای و  ّؼتِ

. اص هْوتدشیي  [6]تخویي دهب، اص ؿوبسًذُ ّبی ودبسایی ووده هدی گیشًدذ    

هشاح  دس هذیشیت دهب ، تخویي دهبی آیٌذُ ّؼتِ ّب اػت ، وِ ثب اػتفبدُ 

َاى دهبی ّؼتِ ّب سا لج  اص سػیذى ثِ حذ آػتبًِ دهدبیی  هی ت ،ایي دهباص 

وِ اص سٍؽ پیؾ ثیٌدی دهدبی ّؼدتِ ّدب      وبّؾ داد. یىی اص اٍژیي تالؿْب

ایدي ساّىدبس پدیؾ ثیٌدی دهدب سا ثشاػدبع       . هی ثبؿدذ  [7]، وٌذاػتفبدُ هی

ٍ دس صدَس  ٍخدَد ؿدشایط     هبیی ثشًبهِ ٍ ّؼتِ اًدبم هی دّذّشدٍهذل د

ب اص ّؼتِ ای وِ صیبد گشم ؿذُ اػت ثدِ ػدشدتشیي ّؼدتِ    ثشًبهِ ّ ،ثحشاًی

هذیشیت  [3] دس آیٌذُ هْبخش  دادُ هی ؿَد تب دهبی پشداصًذُ وبّؾ یبثذ.

دهبی پشداصًذُ ّبی چٌذ ّؼتِ ای ثب یه حؼگش دهبیی اختفبصی ثشای ّش 
ّؼتِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ صهبًجٌذی ٍظبیف ٍ ثب اػوبل حذ آػتبًِ ٍفك پدزیش  

تدب خدبیی    .ؿذُ اػتظش گشفتي هـخفب  فیضیىی ّؼتِ ّب اًدبم ٍ ثب دس ً

 [2,3,6,7]هبًٌدذ   هذیشیت پَیبی دهبوِ اطالع داسین ّوِ تىٌیىْبی 

پشداصًذُ ّبی چٌذ ّؼتِ ای ثب یه حؼدگش دهدبیی   خْت هذیشیت دهب اص 
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ِ ؿدذُ اػدت. دس ایدي     اػتفبدُثشای ّش ّؼتِ  هدب یده تىٌیده     همبژد

ِ  اسائِ ٍ آ هذیشیت پَیبی دهب ای ى سا ثش سٍی یه پشداصًذُ چٌدذ ّؼدت

  ًوَدین.وِ تٌْب داسای یه حؼگش دهبیی اػت اسصیبثی 

 مقذمات ي پیش ویاسَای الگًریتم -3

ّدبی هختلدف   یه ػشی هؼبئ  همذهبتی ودِ دس لؼدوت   دس ایي ثخؾ،

 ؿَد.لبژت وبسی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت، ثیبى هی

 تعزیف مسالٍ -3-1

دس ًظدش گشفتدِ ؿدذُ ، یده پشداصًدذُ چٌدذ       ػیؼتوی وِ دس ایي همبژِ 

( هدی ثبؿدذ    n-1ّؼتِ )ّؼتِ صفش ، ّؼتِ یه ،... ّؼدتِ   Nّؼتِ ای ثب 

وِ و  ّؼتِ ّب داسای تٌْب یه حؼگش دهبیی هی ثبؿٌذ. ّوچٌدیي فدش    

اژگَسیتوی ودِ   .ٍظیفِ ثشای صهبًجٌذی دس ثیي ّؼتِ ٍخَد داسد Nؿذُ وِ 

گًَدِ ای ثدیي ّؼدتِ ّدب     ِِ صَس  پَیب ثدس ایي همبژِ اسائِ ؿذُ ٍظبیف سا ث
سا ثب حذال  وبّؾ  صهبًجٌذی هی وٌذ وِ هیبًگیي ٍ ثیـیٌِ دهبی پشداصًذُ

دهبی پشداصًذُ اص حدذ آػدتبًِ فشاتدش ًدشٍد.     ّوچٌیي  ٍدادُ وبّؾ  وبسایی 

ّوچٌیي فش  ؿذُ اػت وِ پشداصًذُ ّب اص تٌظین ٍژتبط ٍ فشودبًغ پَیدبی   

س ایي اژگَسیتن ، سٍؿی ثشای پیـدگَیی دهدبی   هحلی پـتیجبًی هی وٌٌذ. د

  آیٌذُ پشداصًذُ ثب دس ًظشگشفتي هـخفب  فیضیىی ّؼتِ ّب اسائِ ؿذُ اػت.

، ثبؿدذ ( Tthrآػدتبًِ ) حدذ  دهبی  فشاتش اصپشداصًذُ پیـگَیی ؿذُ اگش دهبی 

هْبخش  ٍظبیف ثبیذ فؼبل ؿَد. ٍظبیف ثِ هٌظَس وبػتي دهبی پشداصًذُ ثِ 

 تش اًتمبل دادُ هی ؿًَذ.ّؼتِ ّبی هٌبػت 

 مشخصات فیشیکی َستٍ َا -3-2

تىٌَژدَطی   دالید  هختلدف اص لجید    ّبی هختلف یه پشداصًذُ، ثِّؼتِ

ٍ... سفتبس دهبیی یىؼبًی ًذاسًدذ  [8] 9، ًَػبى فشایٌذ ػبخت[7] ثؼتِ ثٌذی

ِ ثیي ّؼتِ 15∼10(C◦)،وِ ثبػث اختالف دهبیی  ّدبی  ّب دس اخشای ثشًبهد

یي ادػب سا ثَػیلِ ًتیدِ آصهبیـدْبیی ودِ اًددبم ؿدذُ     اهب یىؼبى هی ؿَد. 

ِ   اػت ،ثبثت ودشدُ ایدن. ثدذیي     ّدبی هحده هدوَػدِ    هٌظدَس هدب اص ثشًبهد

SPEC2006 ٍػتفبدُ ًوَدین تب ثِ ثشسػی ایي پذیذُ ا ٍ ػِ پشداصًذُ هتفب

یه ثشًبهِ سا اخشا  ،ثپشداصین. ًتبیح دس حبژی ثذػت آهذُ اػت وِ یه ّؼتِ

( سفتدبس دهدبیی   1تِ ّب دس حبژت ثیىبس لشاس داسًذ. خدذٍل ) وشدُ ٍ دیگش ّؼ

ًـبى هی دّدذ.   ،ثبثت اػت پشداصًذُ طی وِ ػشػت فيیّؼتِ ّب سا دس ؿشا
دهبی گضاسؽ ؿذُ ، ثیـتشیي دهبیی اػت وِ دس ثیي ّؼتِ ّب ٍخدَد داسد.  

اػت ٍ ثمیدِ ّؼدتِ ّدب دس حبژدت      gccدس حبل اخشای  2صهبًی وِ ّؼتِ )

 Bulldozer،C ˚45ثیـتشیي دهب ثیي ّـت ّؼتِ پشداصًذُ ثیىبس ّؼتٌذ، ،

 اػت(.

، ثب ٍخدَد ایٌىدِ ّدش ّـدت      Bulldozer( ثشای پشداصًذُ 1ثشطجك خذٍل )

ّودَاسُ   5ٍ  صدفش ّؼتِ داسای تٌظیوب  یىؼبًی ّؼتٌذ اهب ّؼدتِ ّدبی   

داؽ تشیي ّؼدتِ ّدب هدی ثبؿدٌذ. ّوچٌدیي آصهدبیؾ        2ػشدتشیي ٍ ّؼتِ 

اًدبم دادین.   Core i7-2600 ٍCorei7-3770 اصًذُهـبثْی سا سٍی دٍ پشد

هدذدا ایي تفبٍ  سا دس سفتبس دهبیی ّؼتِ ّب هـبّذُ وشدین. ثشطجك خذٍل 

تشیي ٍ ػشدتشیي ّؼدتِ ّدب ثتشتیدت     ّوَاسُ داؽ Core i7-2600 ( ثشای1)

هی  3ٍ ّؼتِ  2ّوَاسُ ّؼتِ  Core i7-3770ٍ ثشای  1ٍ ّؼتِ  3ّؼتِ 

بژِ ثطَس وبه  چگدًَگی اػدتفبدُ اص هضایدبی هـخفدب      ثبؿٌذ. دس اداهِ هم

 فیضیىی ّؼتِ ّب ثشای هذیشیت دهبیی ثْتش سا ؿشح هی دّین.

 پیش بیىی دما -3-3

ثب تَخِ ثِ تَضیحبتی وِ دس اثتذا ثیبى ؿذ، اص یه پیـگَی ػبدُ ثدشای  

پیؾ ثیٌی دهبی آیٌذُ اػتفبدُ هی وٌین. پیـگَی دهبی هب اص دٍ ٍسٍدی ، 

پشداصًدذُ  ؾ ثیٌی ؿذُ لجلدی ثدشای تخودیي دهدبی     هبی پیدهبی لجلی ٍ د

 اػتفبدُ هی وٌذ. دهبی پیؾ ثیٌی ؿذُ اص فشهَل صیش ثذػت هی آیذ:

pr wtpwtTtP  )1()1()(  (1) 

ٍ  P(t) وِ  tدهدبی ٍالؼدی پشداصًدذُ دس صهدبى      T(t) دهبی پیؾ ثیٌی ؿدذُ 

ٍ  wt ٍ wp ّؼتٌذ. الؼدی ٍ  فبوتَسّبی ٍصًی ّؼتٌذ وِ  ثتشتیت ثشای دهدبی 

ثشای ثشًبهِ  1دهبی پیؾ ثیٌی ؿذُ دس ًظش هی گیشین. ثب اػتفبدُ اص فشهَل 

ّبی هختلف ٍ همبدیش هتفبٍ  دس فبوتَسّبی ٍصًی ، پیؾ ثیٌی دهب سا اًدبم 

دادین ،تب ًْبیتب همبدیشی سا ثشای فبوتَسّب ثذػت آٍسدین وِ دهب سا ثب حذال  

ٍ  8/0ثتشتیدت   wt  ٍwpثدشای  ثْیٌدِ   خطب پیؾ ثیٌی هی وٌذ. ایي همبدیش 

ثضسگتدش یدب هؼدبٍی     )دهبی پیـگَیی ؿذُ( P(t) هی ثبؿٌذ. اگش همذاس 2/0

صهبى سػیذى پشداصًذُ ثدِ دهدبی حدذ    ) tr، آًگبُ ثبؿذ هْبخش  دهبی آػتبًِ

هدی ؿدَد.    ∞دس غیدش ایٌفدَس  ثشاثدش    ثبًیدِ ٍ  یه آػتبًِ هْبخش  ( ثشاثش 

 .اًدبم هی ؿَدیفِ هْبخش  ٍظاصی ساُ اًذ گیشی ، تفوینtrثشاػبع همذاس 

 (: اختالف دمایی بیه َستٍ َا1جذيل )
 gcc hmmer bzip2 

AMD's octa-core Bulldozer 

41.5 0اجزا شذٌ ريی َستٍ 
◦
C 42.0

◦
C 41.0

◦
C 

42.0 1اجزا شذٌ ريی َستٍ
◦
C 43.5

◦
C 41.5

◦
C 

C 2اجزا شذٌ ريی َستٍ 
◦

45.0 44.5
◦
C 43.5

◦
C 

44.5 3اجزا شذٌ ريی َستٍ 
◦
C 44.5

◦
C 43.5

◦
C 

42.0 4اجزا شذٌ ريی َستٍ 
◦
C 42.0

◦
C 41.0

◦
C 

42.0 5اجزا شذٌ ريی َستٍ 
◦
C 41.5

◦
C 41.0

◦
C 

43.0 6اجزا شذٌ ريی َستٍ 
◦
C 43.5

◦
C 41.5

◦
C 

43.5 7اجزا شذٌ ريی َستٍ 
◦
C 42.5

◦
C 42.5

◦
C 

 2600-Intel Core i7 

 C 66◦C 69◦C◦59 0اجزا شذٌ ريی َستٍ 

 C 62◦C 67◦C◦58 1ريی َستٍ  اجزا شذٌ

 C 63◦C 69◦C◦61 2اجزا شذٌ ريی َستٍ 

 C 66◦C 71◦C◦64 3اجزا شذٌ ريی َستٍ 

 3770-Intel Core i7 

 C 60◦C 59◦C◦56 0اجزا شذٌ ريی َستٍ 

 C 60◦C 59◦C◦56 1اجزا شذٌ ريی َستٍ 

 C 62◦C 60◦C◦57 2اجزا شذٌ ريی َستٍ 

 C 58◦C 58◦C◦55 3اجزا شذٌ ريی َستٍ 

 الگًریتم ارائٍ شذٌ -4

ایدي   .اژگدَسیتن پیـدٌْبدی سا ًـدبى هدی دّدذ      ثلَن دیبگشام( 1ؿى )

     ِ  Threshold)  اژگَسیتن  داسای ػِ لؼدوت اصدلی: هدذیشیت حدذ آػدتبً

Management)  هدذیشیت دهدب ، (Thermal Management)   هدذیشیت ٍ

ًـدبى دادُ ؿدذُ    [4]دس . (Performance Management) وبسایی اػدت 
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اػت وِ حذ آػتبًِ هْبخش  ٍظبیف ٍفك پزیش ثبػث ثْجَد هذیشیت دهب هی 

 اى هْبخش  ّبی اًددبم ؿدذُ  تىٌیه اسائِ ؿذُ ثش اػبع هیض دس ؿَد وِ هب

(Migration#)   حذاوثش هْدبخش  هددبص ٍ(migrationlimit)،    ًِحدذ آػدتب

 ثشسػیثب دهب  ثخؾ هذیشیت هْبخش  سا ثِ همذاس هٌبػت تٌظین هی ًوبیین.

لشاس داؿتي پشداصًذُ دس ٍضؼیت ثحشاًی )ٍضؼیتی وِ دهبی پیـگَیی ؿدذُ  

ثدب اػدتفبدُ اص تىٌیده هْدبخش       (دهبی حذ آػتبًِ هْبخش  ثبؿذثبالتش اص 

هْبخش  ٍظیفِ دٍثدبسُ پیـدگَیی   . ثؼذ اص ثِ هذیشیت دهب هی پشداصد یفٍِظ

ًدی ثبؿدذ فشودبًغ    پشداصًدذُ دس ٍضدؼیت ثحشا  دهب اًدبم ؿذُ ٍ اگدش ٌّدَص   

( Tmaxپشداصًذُ وبّؾ هی یبثذ تب دهبی پشداصًذُ اص دهبی ثیـیٌِ ٍ ثحشاًی)

دس صدَستی   ،ثب ثشسػی هیضاى هْبخش  ّب فشاتش ًشٍد.  ثخؾ هذیشیت وبسایی

ٍ فشوبًغ پشداصًذُ وِ دس چٌذ چشخِ اخیش صهبًجٌذی ّیچ هْبخشتی ًذاؿتِ 

، آًگدبُ  ثبؿدذ ؼشیدف ؿدذُ   ( تfminووتش اص وویٌدِ فشودبًغ)  ،دس حبل حبضش
 .هی دّذ افضایؾ سا پشداصًذُفشوبًغ 

اػتفبدُ اص یه حذ آػتبًِ ٍفدك پدزیش،   ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ  [4]دس 

ًتبیح ثْتشی سا ثشای هذیشیت دهب دس ثشداسد خَاّدذ داؿدت. دس ایدي ثخدؾ     

ؿدَد. دس  چگًَگی تٌظین حذ آػتبًِ  ثش اػبع تغییدش ثدبس ودبسی ثیدبى هدی     

هی ؿدَد. دس طدَل اخدشا ، اگدش تؼدذاد ود          Tthr =Tmaxیتن  اثتذای اژگَس

ثبؿدذ   Migrationlimitتىشاس اخیدش اژگدَسیتن ثضسگتدش اص     M هْبخش  ّب دس

،Tthr افضایؾ هی یبثذ( ًجبیذ اصTmax  اهب اگش تؼذاد هْبخشتْب دس .)ثضسگتش ؿَد

M تىشاس اخیش اژگَسیتن ثشاثش صفش ثبؿذ همذاس Tthr  ایؾ وبّؾ هی یبثدذ. افدض

یبفتي هیضاى هْبخش  ٍظبیف دس ػیؼتن ثِ ایي دژید  ودِ ػود  هْدبخش      

ًوبیذ، ثبػث وبّؾ وبسایی دس ػیؼدتن  ٍظیفِ، ثِ ػیؼتن ػشثبس تحوی  هی

وٌدذ هیدضاى   ؿَد. ثٌبثشایي هذیشیت حدذ آػدتبًِ اسائدِ ؿدذُ تدالؽ هدی      هی

هْددبخش  ٍظددبیف دس ػیؼددتن سا وٌتددشل ًوددَدُ ٍ اص افددضایؾ یددبفتي آى   

ثبػث هدی ؿدَد ودِ هیدضاى هْدبخش        Tthrوٌذ. ثبال ثشدى همذاس خلَگیشی 

سا  ٍ هیضاى هْبخش  ٍظبیف ، وبسایی Tthrٍظبیف وبّؾ یبثذ. ثؼالٍُ افضایؾ 

هی دّذ. هذیشیت حدذ آػدتبًِ اسائدِ     افضایؾٍ دهبی و  ػیؼتن سا  وبّؾ

ؿذُ، یه هفبژحِ ثیي حذ آػتبًِ دهب ٍ هیضاى هْبخش  دس ػیؼتن ثب تَخِ 

 ّؼتِ پیذا هی وٌذ. وبسی ػیؼتن ٍ سفتبس دهبیی ثِ ثبس

چبژؾ اصلی دس صهبًجٌذی ٍظبیف دس پشداصًدذُ ّدبی چٌدذ ّؼدتِ ای،     

ثْجَد دادى وبسایی ثْوشاُ ون وشدى دهبی پشداصًذُ هی ثبؿذ. ثذژی  ایٌىدِ  
تب وٌَى ساُ ح  ػشیؼی ثشای وبه  اػت،  NPصهبًجٌذی ٍظبیف یه هؼئلِ 

ُ اػت وِ ثشای ح  ایٌگًَِ هؼبئ  اص ساُ حد   ؿٌبختِ ًـذ ِئلح  ایي هؼ

ُ  هدب  .ّبی هىبؿفِ ای اػتفبدُ هی ؿَد  یدبفتي  خْدت ودبس هختلدف    ػدِ سا

هٌظَس وویٌِ وشدى هیبًگیي ٍ ثیـدیٌِ  هٌبػجتشیي ٍظیفِ ثشای اًتؼبة ، ثِ

ثِ ایدي دژید  ودِ    دهب ثب حذال  وبّؾ وبسایی سا هَسد آصهبیؾ لشاس دادین. 

داسای تٌْب یه حؼگش دهبیی فیضیىی اػت ، ثشای هب پشداصًذُ تحت آصهبیؾ 

دس  گشم، اص ؿوبسًذُ وبسایی اػتفبدُ هی وٌدین.  ٍػشد ّبی تـخیص ثشًبهِ 

پشداصًذُ ّبی هذسى تؼذادی ؿوبسًذُ هختلف خْدت ثجدت هیدضاى فؼبژیدت     

ثخؾ ّبی هختلف پشداصًذُ تؼجیِ ؿذُ اػت وِ هی تدَاى ثدب ثشسػدی آًْدب     

ب اص ثخؾ ّبی هختلدف پشداصًدذُ سا ثذػدت آٍسدُ ٍ    هیضاى اػتفبدُ ثشًبهِ ّ

دسصَستی وِ یه ثشًبهِ اص هٌبثغ پشداصًذُ ثیـتش اص یه ثشًبهِ دیگش اػتفبدُ 

ًوَدُ ثبؿذ آى ثشًبهِ ثشًبهِ گشم دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ثشًبهِ ای وِ ووتش اص 

. دس هٌبثغ پشداصًذُ اػتفبدُ ًوَدُ ثبؿذ ثشًبهِ ی ػدشد هحؼدَة هدی ؿدَد    

 stalled-cycles-backendـددبى دادُ ؿددذُ اػددت وددِ ؿددوبسًذُ  ً [3]

تؼیدیي ػدشد ٍ گدشم     ثیـتشیي ّوجؼتگی ثب دهب سا داسا هی ثبؿذ وِ هب ثشای

   ٍ ّؼتِ ّب اص همذاس ایي ؿوبسًذُ اػتفبدُ ًوَدُ این.ثَدى ثشًبهِ 

اثتذا ، خْت یبفتي هٌبػجتشیي اًتؼبة ٍظبیف ثِ ّؼتِ ّب اٍلساُ وبسدس 

ثشطجدك   ثش اػبع هیضاى اػتفبدُ اص ؿوبسًذُ ّبی وبسایی ٍظبیفّؼتِ ّب ٍ 

دهبیـبى هشتت هی ؿًَذ. ثؼذ اص هشتت ػبصی، داؽ تشیي ٍظیفِ ثِ ػشدتشیي 

ّؼتِ ،ػپغ دٍهیي داغتشیي ٍظیفِ ثِ دٍهیي ػشدتشیي ّؼتِ ًؼجت دادُ 

اٍل اػت ساُ وبسدٍم هـبثِ ساُ وبسهی ؿَد ٍ ایي فشایٌذ اداهِ پیذا هی وٌذ. 

ب ایي تفبٍ  وِ ّؼتِ ّب ثشطجك سفتبس دهبیی ٍ ثشاػبع هـخفب  فیضیىی ث

ثِ ػدشدتشیي ّؼدتِ ٍ    ػَم ، ػشدتشیي ٍظیفِساُ وبس .ؿبى هشتت هی ؿًَذ

ساُ وٌدذ. دس  ی ػشد ثؼذی ٍ... اًتؼبة پیذا هیی ػشد ثؼذی ثِ ّؼتٍِظیفِ

هدی   خدَد هشتدت   ، ّؼتِ ّب ثش اػبع سفتبس دهبیی راتیوبسّبی دٍم ٍ ػَم
ٍ  offline ؿًَذ. خَاًذى هـخفب  فیضیىی ّؼتِ ّب سا هی تدَاى ثفدَس   

   ُ ودبس دٍم  تٌْب یىجبس اًدبم داد. ثشطجك ًتبیح حبصد  ؿدذُ اص آصهبیـدب ، سا

وبس ثَدُ ٍ خْدت هدذیشیت دهدب دس لبژدت     ثْتشیي ساّىبس دس ثیي ایي ػِ ساُ

ن. اسصیدبثی  اػتفبدُ ًوَدُ ایساُ وبساص ایي خْت هْبخش  ٍظبیف وبسی خَد 

 گضاسؽ ؿذُ اػت. 5دس ثخؾ ساُ وبسایي ػِ 

 دهبی آیٌذُ پشداصًذُ پیـگَیی ؿدذُ ٍ اگدش ٌّدَص    ثؼذ اص صهبًجٌذی هدذد ،

پشداصًذُ دس ٍضؼیت ثحشاًی ثبؿذ ، ثِ ایي هؼٌی اػت ودِ ثخدؾ هدذیشیت    
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ثبؿدذ. دس ایدي   دهب لبدس ثِ هذیشیت دهبی پشداصًذُ دس ػطح ًشم افدضاس ًودی  

ٍ ودبّؾ  سٍؽ تٌظین ٍژتبط ٍ فشوبًغ پَیب ؾ دادى دهب اص خْت وبّژحظِ 

اػتفبدُ هی ؿَد. ایي ػو  ًِ فشوبًغ پشداصًذُ ثِ هیضاى یه پلِ فشوبًؼی، 

دّدذ.  تٌْب دهب سا وبّؾ هی دّذ ثلىِ وبسایی و  ػیؼتن ساًیض تملید  هدی  

وٌذ ثب وویٌدِ ودشدى ػدشثبسوبسایی همبثلدِ     ثخؾ هذیشیت وبسایی تالؽ هی

ِ ایي وبس ثب ثشسػی ثبس وبسی ػیؼتن اًدبم هیًوبیذ وِ  ی ؿَد. دس ّش چشخد

چشخِ اخیدش صهبًجٌدذی، ّدیچ گًَدِ      Mؿَد وِ اگش دس اژگَسیتن ثشسػی هی

)فشوبًؼی وِ تودبم   fminین ٍ ّوچٌیي فشوبًغ پشداصًذُ اص هْبخشتی ًذاؿت

ثشًبهِ ّب اخدشا ؿدذُ ٍ دهدب اص دهدبی هدبوضیون ثدبالتش ًدشٍد( ووتدش ثبؿدذ،          

 وبسایی افضایؾ هی یبثذ. ٍَسیتن، فشوبًغ و  ػیؼتن سا افضایؾ دادُ اژگ

 وتایج تجزبی -5

 6تب  1ثیي )تحت ثبسوبسی ػجه ٍ ػٌگیي  ًتبیح تدشثیایي ثخؾ ، دس 

  ِ ِ    ثشًبهِ( ثدب ثشًبهد  SPECّدبی هحده   ّدبی هتفدبٍ  اص هدوَػدِ ثشًبهد

CPU2006 ّبی بهِّبی اًتخبة ؿذُ اص هدوَػِ ثشً. ثشًبهِاسائِ ؿذُ اػت

( خالصدِ ؿدذُ اػدت. ودِ ایدي      2دس خذٍل ) SPEC CPU2006هحه 

اًدذ. پشداصًدذُ   طَس ّوضهبى سٍی پشداصًذُ اخشا ٍ صهبًجٌذی ؿدذُ ّب ثِثشًبهِ

اػدت. اًدذاصُ حبفظدِ     AMD's octa-core Bulldozerهدَسد اػدتفبدُ   

هی ثبؿدذ.  ثدشای    Linux3.2.0اػت. ػیؼتن ػبه ،  8GBاصلی ػیؼتن 

اػدتفبدُ ودشدُ ایدن.     Lm-sensor [9] اثدضاس ػدب  دهدبیی اص   دسیبفت اطال

هَخدَد دس ػیؼدتن ػبهد      perfٍ صیش ػیؼتن  cpufreqّوچٌیي اص اثضاس 

ّدبی  دسیبفت اطالػدب  ؿدوبسًذُ   وٌتشل فشوبًغ پشداصًذُ ٍ ژیٌَوغ خْت

ِ   وبسایی ووه گشفتِ این. ػشػت خٌه وٌٌذُ هٌظدَس اًددبم   ی پشداصًدذُ ثد

یه ػولیب  خٌه ػبصی یىؼدبى، ثبثدت ًگدِ داؿدتِ     ّب تحت توبم آصهبیؾ

همذاسدّی ؿذُ وِ ایي همذاس ثفَس   5ثب ػذد  migrationlimitاین. ثبثت 

همدذاس   fminتدشثی ٍ ثشاػبع آصهبیـب  هختلف اًتخبة ؿدذُ اػدت. ثدشای    
2GHz صیشا فشوبًؼی اػت وِ اگدش ّودِ ّؼدتِ ّدب دس      .تؼییي ؿذُ اػت

،  Tthrخَاّذ ثَد.  Tmaxدهبی ثیـیٌِ ووتش اص حبل اخشای ثشًبهِ ّب ثبؿٌذ، 

. ثبثت دیگشی Tthr=Tmaxدس صهبى اخشا تٌظین هی ؿَد. دس ؿشٍع اژگَسیتن 

وِ همذاسدّی هی ؿَد ، تؼذاد تىشاسّدبی اژگدَسیتن ثدشای ؿدوبسؽ تؼدذاد      

migration#  دسًظشگشفتِ ؿذُ اػت. دهبی آػدتبًِ ودِ    10اػت وِ ػذد

 تٌظین هدی وٌدین.   C ˚70( ساثب همذاس Tmaxین)ًوی خَاّین اص آى فشاتش سٍ

 3.2خْت صهبًجٌذی ٍظبیف دس ثخؾ هذیشیت دهب وِ دس ثخدؾ  ساُ وبسػِ 

وبس، ثب صهبًجٌذ ژیٌَوغ همبیؼِ ؿذُ هَسد آصهبیؾ ٍ ًتبیح ّش ساُثیبى ؿذ ،

تؼذاد هتفبٍتی اص ثشًبهِ ّب سا ثطَس ّوضهبى اخشا هی وٌین.  ساُ وبساًذ. دس ّش 

ًؼدجت ثدِ    ی ػدِ اػدتشاتظی  ثیـدیٌِ دهدب   ٍ هیدبًگیي  وبسایی، ْجَدث  ًتبیح

( ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ّوبًطَس وِ هی ثیٌدین  2دس ؿى ) صهبًجٌذ ژیٌَوغ

ی دهدب سا داسا ثدَدُ دس حبژیىدِ ػدشثبس     دٍم ثْتشیي هتَػط ٍ ثیـیٌِساُ وبس

ا وبس اٍل دهبی هتَػط ٍ دهبی ثیـدیٌِ س ّوشاُ داسد. اهب ساُث0.38ِ% وبسایی
ًوبیذ. ثب ایي تفدبٍ  ودِ ًدِ    وبس دٍم ثْیٌِ هیهمذاس ووتشی ًؼجت ثِ ساُثِ

دّدذ. اص  ودبسایی سا ثْجدَد هدی    0.76ػشثبس وبسایی ًذاؿتِ ودِ همدذاس%   تٌْب

-ای هیّؼتِّبی چٌذآًدبیی وِ ّذف اص ایي همبژِ هذیشیت دهبی پشداصًذُ

اًتخبة ًوَدین. ًتبیح دٍم سا خْت اػتفبدُ دس صهبًجٌذ اژگَسیتن ساُ وبسثبؿذ 

 ثذػت آهذُ اثش هـخفب  فیضیىی دسًظش گشفتِ ؿذُ سا ًـبى هی دّذ.

( ، دهبی آیٌذُ سا ثشای ثشًبهِ 1هذل پیـگَیی دهبیی هب ثشاػبع فشهَل)

( 3خطبی هطلك پیؾ ثیٌی هی وٌذ. ؿدى ) C˚0.1ّبی هختلف ثب ووتش اص 

هی دّذ. هتَػط  ًتبیح هذل پیـگَیی سا دس ثشاثش دهبی ٍالؼی ّؼتِ ًـبى

 اػت. bzip2 ، C˚035/0اخشای ثشًبهِ  دسخطبی هطلك پیـگَی 

ثشًبهدِ(   6تب  1)اخشای ّوضهبى ثیي اص اخشای هدوَػِ هختلفی اص  ثؼذ

سٍی پشداصًدذُ   تَػط تىٌیه صهبًجٌذ اسائِ ؿذُ ٍ صهبًجٌذ ژیٌَوغ ثشًبهِ ّب

AMD's octa-core Bulldozer ، ُوِ ًتدبیح  ثجت وشدین  سا دهبی پشداصًذ

هتَػط ٍ ثیـیٌِ دهبی ّؼتِ ّدب   ( ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  4آى دس ؿى  )

سا ثشای صهبًجٌذ ژیٌَوغ ٍ اژگَسیتن پیـٌْبدی خَد همبیؼِ ودشدین ودِ دس   
( ًتبیح همبیؼِ ثشای ایي دٍ اژگَسیتن خالصدِ ؿدذُ اػدت. ًتدبیح     3خذاٍل )

سا  ـدیٌِ دهدب  ثیهیبًگیي ٍ اسائِ ؿذُ تىٌیه ًـبى هی دّذ وِ ثذػت آهذُ 

 2.18ودبّؾ دادُ ٍ حدذٍد%     5.41ٍ %  5.13ِ تشتیت % ثثطَس هیبًگیي ، 

دسهمبیؼِ ثب صهبًجٌدذ اػدتبًذاسد ژیٌدَوغ     )افضایؾ صهبى اخشا(ػشثبس وبسایی

ِ  8. الصم ثِ روش اػت وِ هتَػط دهب ثِ هؼٌی هتَػط دهبی ّش داسد  ّؼدت

 کٍ در وتایج تجزبی استفادٌ شذٌ SPEC CPU2006(: بزوامٍ َای 2جذيل )

 hmmer libquantum sjeng perlbench gcc mcf bzip2 نام برنامه

 68.2 67 65.7 65 63.9 63 62.9 (C◦)میانگین دما 
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درحال اجزاست مذل پیش بیىی می  bzip2وی کٍ محک (: سما3شک  )

 تخمیه سوذ. 0.035تًاوذ دمای آیىذٌ را با متًسط خطای مطلق 
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 اخشا هی ؿًَذ، هی ثبؿذ. صهبًی وِ ثشًبهِ ّب ثطَس ّوضهبى اص اثتذا تب پبیبى

 در بزابز لیىًکس بزای  DTMSP(: مقایسٍ وتایج 3جذيل)

 تعذاد مختلف بزوامٍ َا
 در بزابز لیىًکس بزای یک بزوامٍ محک DTMSPمقایسٍ وتایج 

(C˚)میاوگیه دما (C˚)سمان اجزا)ثاویٍ( بیشیىٍ دما 
 

42.17 43 381 DTMSP 

44.86 46 362 Linux 

 )%( بُبًد 4.99- 6.98 6.37

 در بزابز لیىًکس بزای دي بزوامٍ محک DTMSPمقایسٍ وتایج 

43.72 48 1612 DTMSP 

45.28 50 1643 Linux 

 )%( بُبًد 1.92 4.16 3.57

 در بزابز لیىًکس بزای چُار بزوامٍ محک DTMSPمقایسٍ وتایج 

48.65 52.50 1735 DTMSP 

50.26 58 1740 Linux 

بُبًد )%( 0.28 10.47 3.31  

 در بزابز لیىًکس بزای شش بزوامٍ محک DTMSPمقایسٍ وتایج 

47.06 58.50 1923 DTMSP 

50.47 58.50 1809 Linux 

 )%( بُبًد 5.92- 0 7.25

 وتیجٍ گیزی  -6

ثدب یده پیـدگَی     هذیشیت پَیبی دهدب دس ایي همبژِ ، اژگَسیتوی ثشای 

حؼدگش دهدبیی اسائدِ    دهبی آیٌذُ ثشای پشداصًذُ چٌذ ّؼتِ ای ثب تٌْب یده  

اصًدذُ سا ثدب دس ًظدش گدشفتي هـخفدب       ؿذ. اژگَسیتن پیـٌْبدی دهبی پشد
فیضیىی ّؼتِ ّب هذیشیت هی وٌذ. ثطَسیىدِ ًـدبى دادُ ؿدذ، هـخفدب      

فیضیىی ّؼتِ ّب ٍ سفتبس دهبیی ثشًبهِ ّب، ثِ ّودشاُ حدذ آػدتبًِ هْدبخش      

 هذیشیت پَیدبی دهدب  ٍفك پزیش ٍ ؿوبسًذُ ّبی وبسایی هٌبػت ، ثؼیبس ثشای 

ًتدبیح  ثب اّویت هی ثبؿٌذ ٍ تبثیش هْوی سٍی وبسایی ٍ هذیشیت دهب داسًدذ.  

سٍی  SPEC CPU2006ثذػت آهذُ اص اخشای ثشًبهِ ّدبی هحده    تدشثی

(ًـدبى هدی دّذودِ    AMD's octa-core Bulldozer) سٍهیدضی یه ثؼتش 

ب اػودبل  ثد  اژگَسیتن هب اص صهبًجٌذ اػتبًذاسد ژیٌَوغ اص ًظش هذیشیت دهدبیی 

 ػشثبسوبسایی ًبچیض، ثْتش هی ثبؿذ.

 مزاجع
[1] Sheikh, Hafiz Fahad, Ishfaq Ahmad, Zhe Wang, and Sanjay Ranka, 

“An overview and classification of thermal-aware scheduling 

techniques for multi-core processing systems,” Sustainable 

Computing: Informatics and Systems, 2011. 

[2] Joonho Kong, Sung Woo Chung, and Kevin Skadron, “Recent 

thermal management techniques for microprocessors,” ACM 

Computer Survey, vol. 44, no. 3, pp. 13:1-13:42, 2012. 

[3] Bagher Salami, Mohammadreza Baharani, Hamid Noori, and Farhad 

Mehdipour, “Physical-Aware Task Migration Algorithm for Dynamic 

Thermal Management of SMT Multi-Core Processors,” in 

Proceedings of the 2014 19th Asia and South Pacific Design 

Automation Conference (ASP-DAC), pp. 292-297, 2014.

[4] Bagher Salami, Mohammadreza Baharani, and Hamid Noori, “An 

adaptive temperature threshold schema for dynamic thermal 

management of multi-core processors,” in Computer Architecture 

and Digital Systems (CADS), 2013 17th CSI International 

Symposium on, pp. 119-120, 2013. 

[5] Jeonghwan Choi, Chen-Yong Cher, Hubertus Franke,Hendrik 

Hamann, Alan Weger, and Pradip Bose, “Thermal-aware task 

scheduling at the system software level,” in Proceedings of the 2007 

international symposium on Low power electronics and design, pp. 

213-218, 2007. 

[6] Amit Kumar, Li Shang, Li-Shiuan Peh, and Niraj K. Jha, “HybDTM: 

a coordinated hardw5are-software approach for dynamic thermal 

management,” in Proceedings of the 43rd annual Design Automation 

Conference, pp. 548-553, 2006. 

[7] Inchoon Yeo, Chih Chun Liu, and Eun Jung Kim, “Predictive 

dynamic thermal management for multicore systems,” in 

Proceedings of the 45th annual Design Automation Conference, pp. 

734-739, 2008. 

[8] Kursun, Eren, and Chen-Yong Cher, “Variation-aware thermal 

characterization and management of multi-core architectures,” in 

Computer Design, pp. 280-285, 2008. 

[9] Lm sensors linux hardware monitoring [Online]. Available: 

http://www.lm-sensors.org. 

                                                
Dynamic Thermal Management

Stop-go
Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)

Task scheduling
Task migration 

Performance Counter
Temperature threshold

Multi-threading
Process variation

0 50 100 150 200 250 300 350
35

40

45

50

55

60

65

T
e
m

p
e
ra

tu
re

( 
C

)

Time(sec)

(a)

 

 

Linux

DTMSP

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
35

40

45

50

55

60

65

T
e
m

p
e
ra

tu
re

( 
C

)

Time(sec)

(b)

 

 

Linux

DTMSP

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
35

40

45

50

55

60

65

T
e
m

p
e
ra

tu
re

( 
C

)

Time(sec)

(c)

 

 

Linux

DTMSP

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
35

40

45

50

55

60

65

T
e
m

p
e
ra

tu
re

( 
C

)

Time(sec)

(d)

 

 

Linux

DTMSP

 
( چُار ي c( دي، )b( یک، )a( در اجزای )DTMSP(: مقایسٍ دمای پزداسوذٌ در استفادٌ اس سماوبىذ لیىًکس وسبت بٍ سماوبىذ  ارائٍ شذٌ )4شک  )

(d  شش بزوامٍ َمشمان ) 
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