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´ a˛
Aspekty energooszczednego
˛
sterowania wydajnosci
pracy procesora systemu komputerowego
zgodnego z ACPI w systemie Linux∗
´ energetycznej systemów komputerowych jest działaniem pożadanym
Streszczenie. Zwiekszanie
˛
efektywnosci
˛
zarówno ze wzgledów
˛
ekologicznych
´
jak i praktycznych. Procesor CPU oraz jego system chłodzacy
˛ maja˛ istotny udział w całosciowym
poborze mocy urzadzenia.
˛
Standard ACPI deﬁniuje
´ pracy procesora. W artykule omówiono elementy architektury jadra
mechanizmy pozwalajace
˛ na zmiane˛ poziomów wydajnosci
˛
systemu Linux oraz
´
wybrane aspekty specyﬁkacji standardu ACPI, które sa˛ istotne z punktu widzenia implementacji energooszcz˛ednego regulatora poziomów wydajnosci
pracy procesora.
Abstract. Efforts enhancing efﬁciency of computing systems are desired for both ecological and practical reasons. CPU activity and its inﬂuence on
cooling system has signiﬁcant impact on the overall device energy consumption. Mechanisms required to alter the CPU performance states have been
deﬁned by the ACPI standard. This study discusses important aspects of both the Linux kernel architecture and the ACPI speciﬁcation that are relevant
for the implementation of energy efﬁcient CPU power control systems. (Aspects of energy efﬁcient performance control of an ACPI-compliant
computer system processor in Linux)
Słowa kluczowe: ACPI, architektura SMP, technika DVFS, energooszcz˛edne systemy komputerowe, Linux
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Wprowadzenie
Doskonale znane prawo Moore’a stanowi, że liczba
tranzystorów w układzie scalonym mikroprocesora podwaja sie˛ co około 24 miesiace.
˛
Wraz ze wzrostem
mocy obliczeniowej, zwiazanej
˛
z liczba˛ tranzystorów układu
scalonego, wzrasta pobór energii elektrycznej. W przypadku
dużych centrów danych z ekonomicznego punktu widzenia
wskazane jest wobec tego, aby rozbudowie infrastruktury
zwiekszaj
˛
acej
˛
zakres świadczonych usług towarzyszyły inwestycje w rozwiazania
˛
pozwalajace
˛ na zwiekszenie
˛
wyda´ energetycznej systemu.
jnosci
´ ´ układów elektronicznych ma
Energooszcz˛ednosc
również wielkie znaczenie w segmencie konsumenckim.
´
Zasilane przez baterie urzadzenia
˛
przenosne,
np. laptopy,
´ a˛ codziennego
telefony lub tablety, sa˛ nieodłaczn
˛ a˛ cz˛esci
´ energii elektrycznej zużywanej
życia. Zmniejszanie ilosci
przez tego typu urzadzenia
˛
pozwala wydłużac´ czas ich
pracy pomiedzy
˛
cyklami ładowania. Towarzyszace
˛
temu
ograniczenie poziomu wydzielania ciepła pozwala natomiast na zmniejszenie gabarytów układów chłodzacych
˛
´
i miniaturyzacje˛ urzadzen.
˛
Producenci komponentów systemów komputerowych
odpowiadaja˛ na zapotrzebowanie rynku proponujac
˛
urzadzenia
˛
zawierajace
˛
mechanizmy zarzadzania
˛
zużyciem energii umożliwiajace
˛
układom mikroprocesorowym
najnowszych generacji prace˛ na różnych poziomach
´
´
wydajnosci.
W celu zwiekszenia
˛
wydajnosci
energety´ ´ pracy
cznej układów mikroprocesorowych wydajnosc
procesorów jest uzależniania od chwilowego zapotrzebowania na moc obliczeniowa˛ niezbedn
˛ a˛ dla zapewnienia
´ systemu. Zazwyczaj problem
oczekiwanej funkcjonalnosci
energooszcz˛ednego sterowania praca˛ procesora polega na
´
maksymalizacji wskaznika
postaci:

(1)

wydajność energetyczna =
liczba zadań obliczeniowych
wykorzystana energia

,

przy ograniczeniach podyktowanych wymaganiami dotycza˛
´ usług dostarczanych przez system komputerowy
cymi jakosci
[1, 2, 3, 4].
∗ Badania ﬁnansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki
w ramach projektu nr 2015/17/B/ST6/01885.

Artykuł ten prezentuje przeglad
˛ kluczowych zagadnien´
´
zwiazanych
˛
z mechanizmami kontroli poziomów wydajnosci
procesora w systemach komputerowych zgodnych ze specyﬁkacja˛ ACPI (Advanced Conﬁguration and Power Interface) [5]. Omówiony został również moduł cpufeq ja˛
dra systemu operacyjnego Linux wykorzystujacy
˛ wspomniane mechanizmy w celu energooszcz˛ednego zarzadzania
˛
´ jednostki obliczeniowej. Szczególny
poziomami wydajnosci
nacisk położony został na omówienie cech specyﬁkacji
´ modułów zwiazanych
oraz funkcjonalnosci
˛
z obsługa˛ systemów wielordzeniowych.
´ a˛ procesora
Standard ACPI a sterowanie wydajnosci
ACPI (Advanced Conﬁguration and Power Interface)
jest otwartym standardem deﬁniujacym
˛
model obsługi
poszczególnych komponentów systemu komputerowego.
´
Jako obsługe˛ rozumie sie˛ ich inicjalizacje˛ oraz posrednictwo w komunikacji systemu operacyjnego z wbudowanymi
mechanizmami zarzadzania
˛
energia.
˛ W ramach standardu
ACPI deﬁniuje sie˛ nie tylko interfejsy obsługi wspomnianych
´ sie˛ pewne aspekty specymechanizmów, ale również okresla
ﬁkacji ich działania [5].
Mechanizmy deﬁniowane przez ACPI musza˛ byc´ wspierane zarówno przez system operacyjny jak i ﬁrmware systemu komputerowego (BIOS). Przy uruchamianiu systemu,
ﬁrmware warstwy sprz˛etowej ładuje do pamieci
˛
operacyjnej struktury danych, zwane tablicami. Tablice te zawieraja˛ informacje o urzadzeniach
˛
dostepnych
˛
w systemie
˛
oraz o metodach ich obsługi. Sterowanie jest nastepnie przekazywane do systemu operacyjnego. Podsystem
´ ´ tablic
realizujacy
˛ mechanizmy ACPI przetwarza zawartosc
do postaci przestrzeni nazw ACPI (ACPI namespace) składajacej
˛
sie˛ ze zbioru obiektów powiazanych
˛
z poszczegól´
nymi urzadzeniami
˛
i funkcjonalnosciami.
Obiekty deﬁniowane sa˛ w ramach bloków deﬁnicji (deﬁnition blocks) przez
producentów komponentów sprz˛etowych z wykorzystaniem
jezyka
˛
ASL (ACPI Source Language), który jest kompilowany do postaci kodu bajtowego AML (ACPI Machine Language), wykonywanego przez interpreter wbudowany w system operacyjny [6].
Specyﬁkacja ACPI deﬁniuje hierarchie˛ stanów, w których
znajdowac´ sie˛ może system komputerowy i jego komponenty. Wyróżniono cztery stany globalne deﬁniowane
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Rys. 1.
Charakterystyka minimalnego napiecia
˛
pozwalajacego
˛
´ dla procesora Intel
na prawidłowa˛ prace˛ przy danej cz˛estotliwosci
Pentium M (opracowanie własne na podstawie [8]).

´
dla całego urzadzenia:
˛
uruchomione (G0), uspione
(G1)
oraz wyłaczone
˛
(G2 i G3). W systemie który jest uruchomiony (jest w stanie G0) procesor może byc´ w jednym ze stanów C zwiazanych
˛
z mechanizmem usypiania.
Stan C0 jest stanem normalnej pracy, stany C1, C2 i dal´
sze odpowiadaja˛ coraz głebszemu
˛
uspieniu.
W czasie nor´ a˛ –
malnej pracy procesor może działac´ z różna˛ wydajnosci
różnym jej poziomom odpowiadaja˛ stany P, gdzie stan P0
´ Równolegle do stanów P
odpowiada najwyższej wydajnosci.
wystepuj
˛ a˛ również stany T zwiazane
˛
z mechanizmem throt´ przez mechatlingu używanego do ograniczania wydajnosci
nizmy ochrony termicznej [5].
Poszczególne stany P odpowiadaja˛ różnym poziomom
´ pracy procesora. We współczesnych procesowydajnosci
´ realizowana jest poprzez modyrach modyﬁkacja wydajnosci
´
ﬁkacje˛ cz˛estotliwosci
taktowania oraz napiecia
˛
zasilania
rdzenia. Z energetycznego punktu widzenia rozwiazanie
˛
to
jest korzystniejsze niż modyﬁkowanie wyłacznie
˛
cz˛estotli´ co w praktyce jest tożsame z działaniem mechanizmu
wosci,
throttling.
Pobór mocy układu logicznego opartego na technologii
CMOS można opisac´ w nastepuj
˛ acy
˛ sposób:
(2)

P = Cf V 2 + Pstatic ,

´
gdzie C oznacza efektywna˛ pojemnosci
przełaczania,
˛
´ ´ V napiecie
f cz˛estotliwosc,
˛
zasilajace,
˛
natomiast Pstatic oz´ ´ mocy pobieranej przez mechanacza niezmienna˛ wartosc
´ a˛ [7]. Kwadratowa zależnosc
´´
nizmy zwiazane
˛
z upływnosci
poboru mocy i napiecia
˛
zasilania powoduje, że korzystne
´
jest ograniczanie napiecia
˛
do możliwie niskich wartosci.
Bramki logiczne układów logicznych wykonanych w tech´ a˛ wejs´
nologii CMOS cechuja˛ sie˛ niewielka˛ pojemnosci
ciowa.
˛ Każde ich przełaczenie
˛
zwiazane
˛
jest z przeład´ do wartosci
´ napiecia
owaniem tej pojemnosci
˛
odpowiada´ wejsciowej.
´
jacej
˛ nowej logicznej wartosci
W przypadku prze´
jscia
od stanu wysokiego do niskiego nastepuje
˛
rozład´ do masy układu. Przejscie
´
owanie pojemnosci
od stanu
niskiego do wysokiego zwiazane
˛
jest z przeładowaniem po´ bramki przez napiecie
jemnosci
˛
zasilajace
˛ układ V . Proces
V . Oznacza
ten jest tym szybszy im wyższe jest napiecie
˛
´ pracy układu f zdeﬁniowane
to, że dla danej cz˛estotliwosci
jest takie napiecie
˛
zasilajace
˛ V , poniżej którego prawidłowa
praca układu nie jest możliwa. W praktyce minimalne napie˛
´ a˛ zacie niezbedne
˛
do pracy układu z dana˛ cz˛estotliwosci
leżne jest od jego budowy i stanowi indywidualny parametr
konkretnego urzadzenia.
˛
Przykładowa˛ charakterystyk˛e cz˛es´ i minimalnego napiecia
totliwosci
˛
pracy procesora przedstawiono na Rys. 1.
Każdy stan P odpowiada jednemu punktowi pracy
´ ´ taktowania
rdzenia procesora wiaż
˛ acemu
˛
cz˛estotliwosc
´ a˛ napiecia
układu z wartosci
˛
zasilania. Lista stanów P oraz
ich parametry deﬁniowane sa˛ przez producenta procesora.
Obiekt _PSS struktury opisujacej
˛
procesor w tablicy ACPI
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zawiera informacj˛e na temat wspieranych przez urz ˛adze´ brak obiektu _PSS ´swiadnie stanów P. W szczególnosci
´ ˛a proceczy o braku wsparcia dla zarz ˛adzania wydajnosci
sora przez urz ˛adzenie w sposób deﬁniowany przez standard ACPI.
W przypadku systemów wielordzeniowych z reguły
´
´
wyst˛epuj ˛a zale˙znosci
pomi˛edzy wydajnosci
˛a proce´
sorów logicznych. Poszczególne rdzenie najcz˛esciej
korzystaj ˛a ze wspólnych linii zasilania. Oznacza to, ˙ze musz ˛a
´
one pracowac´ w tym samym stanie P [9]. W szczególnosci
ma to miejsce w urz ˛adzeniach wspieraj ˛acych technologi˛e
hyper-threading, kiedy to dwa procesory logiczne widziane
´
przez system operacyjny s ˛a w rzeczywistosci jednym
ﬁzycznym rdzeniem [10]. Procesory logiczne, które musz ˛a pracowac na´ tym samym poziomie wydajnosci P´ kojarzone s ˛a
´
w ramach domeny cz˛estotliwosciowej.
´ ´ zale˙znosci
´
Znajomosc
pomi˛edzy procesorami log´ niezb˛edna dla prawidłowej realizacji zaicznymi mo˙ze byc
da-nia stawianego modułowi zarz ˛adzania zu˙zyciem energii
pro-cesora. Informacja na ten temat dostarczana jest przez
obiekt _PSD struktury opisuj ˛acej procesor logiczny w tablicy
ACPI.
´ pomi˛edzy
Bez wzgl˛edu na to czy istniej ˛a zale˙znosci
procesorami logicznymi, ka˙zdy z nich dysponuje swoim
´
rejestrem modyﬁkuj ˛acym poziom wydajnosci.
Potencjalnie
´ do sytuacji, w której zawartosc
´ ´ remo˙ze to doprowadzic
´
jestrów procesorów z jednej domeny cz˛estotliwosciowej
nie
jest spójna. Takie sytuacje obsługiwane s ˛a przez odpowiednie mechanizmy koordynacji. Standard ACPI pozostawia
producentom w tej kwestii pewn ˛a swobod˛e. Urz ˛adzenie
´ wewn˛etrzny mechanizm koordynacji lub
mo˙ze zawierac
oczekiwac´ odpowiedniego zarz ˛adzania od systemu operacyjnego. Informacja o tym, który z wymienionych wariantów
jest realizowany w ramach danego urz ˛adzenia, dost˛epna
jest równie˙z w obiekcie _PSD. Odpowiednie pole przyjmuje
´
jedn ˛a z poni˙zszych wartosci:
• HW_ALL: procesor ma wbudowane mechanizmy koordy´ w obrebie
nacji stanów wydajnosci
˛
domeny;
• SW_ALL: wymagana jest koordynacja na poziomie sys´
temu operacyjnego, nowa wartosc stanu ´wyda-jnosci
doty´
´ byc wprowad-´
cz ˛aca
domeny cz˛estotliwosciowej musi
zona do odpowiedniego rejestru wszystkich procesorów
logicznych w ramach tej domeny;
• SW_ANY: wymagana jest koordynacja na poziomie sys´ ´ stanu wydajnosci
´
temu operacyjnego, nowa wartosc
´
dotycz ˛aca domeny cz˛estotliwosciowej
wprowadzana
jest do odpowiedniego rejestru dowolnego z procesorów
logicznych w ramach tej domeny.
W przypadku wbudowanej koordynacji sprz˛etowej
standard ACPI nie deﬁniuje ˙zadnych wytycznych dla sposobu realizacji tego mechanizmu. Nie istnieje równie˙z ˙zaden obiekt
ACPI zawieraj ˛acy informacj˛e o sposobie wyboru ostatecznie
wprowadzanego stanu P. W praktyce´ ´stosuje si˛e mechanizmy oparte o głosowanie. Zawartosc odpowiedniego re-jestru
ka˙zdego z procesorów logicznych działaj
˛acych w ra-mach
´
tej samej domeny cz˛estotliwosciowej traktowana´ jest jako ˙z
˛adanie odpowiedniego poziomu wydajnosci.
Ostate-cznie w
´
obr˛ebie domeny cz˛estotliwosciowej wprowadzany jest stan
´
P odpowiadaj ˛acy najwy˙zszej z ˙z ˛adanych
wydajnosci
´
[9]. Stosowane sa˛ również różne podejscia w kwestii
´
prawa głosu procesorów, które sa˛ w różnych stanach
´
uspienia C.
W tym miejscu warto równie˙z, przy´ okazji, zwrócic
uwag˛e na potrzeb˛e uwzgl˛ednienia w procesie implemen-
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np. ze stabilizacja˛ pracy procesorów oraz monitorowaniem
´ ukrytych procesów złosliwego
´
obecnosci
oprogramowania
[11, 12].
Strategie oszczedzania
˛
energii
´ ´ energetyczna˛ systemu komputerowego
Oszcz˛ednosc
można uzyskac´ poprzez wyłaczenie
˛
komponentu lub
´
ograniczenie jego wydajnosci.
Obie z wymienionych technik
znajduja˛ swoje odzwierciedlenie w systemach zarzadzania
˛
energia˛ współczesnych wielordzeniowych procesorów.
W czasie kiedy rdzen´ procesora nie ma przydzielonych
żadnych zadan´ system operacyjny może podjac
˛´ decyzje
´
o jego uspieniu.
W przypadku systemów zgodnych ze stan´
dardem ACPI samo uspienie
podlega gradacji. Co istotne, im
´
głebszy
˛
poziom uspienia
rdzenia, tym mniejsze zużycie en´
ergii, ale jednoczesnie
dłuższy czasu potrzebny na wybudze´
nie dodatkowo zwiekszaj
˛
acy
˛ prawdopodobienstwo
utraty za´ cz˛esci
´ podrecznych
wartosci
˛
informacji [5].
Brak jakichkolwiek zadan´ jest skrajnym przypadkiem,
´
w którym rdzen´ może zostac´ uspiony.
W pozostałych,
´
´ ´ enod cz˛esciowego
obciażenia
˛
aż do pełnego, oszcz˛ednosc
ergetyczna może zostac´ uzyskana przez zastosowanie jednej z poniższych strategii.
Race-to-idle. Procesor pracuje z maksymalna˛ możliwa˛ szy´ a˛ wykonywania instrukcji daż
bkosci
˛ ac
˛ do wykonania
przydzielonych zadan´ w możliwie krótkim czasie. Po
wykonaniu przydzielonych zadan´ procesor może zostac´
´
uspiony
na dłuższy czas.
Jog-to-idle. Strategia wykorzystuje informacje o punktach
´ ´ energetyczna
pracy urzadzenia,
˛
dla których wydajnosc
osiaga
˛ maksimum, lokalne badz
˛ ´ globalne [13]. Admin´
istrator dobiera sposród
tego zbioru taki punkt, który za´ ´ minimalnie przekraczajac
pewnia wydajnosc
˛ a˛ przewidywane maksymalne obciażenie.
˛
Procesor wykonuje
´ a,
przydzielone zadania z tak zdeﬁniowana˛ wydajnosci
˛ a
´
´
po ich zakonczeniu
wprowadzany jest w stan uspienia.
´
´ charakterystyk
Podejscie
to wymaga dobrej znajomosci
platformy sprz˛etowej i obciażenia.
˛
Slow and steady. Celem strategii jest unikanie warunków
´
´
koniecznych dla przejscia
procesora w stan uspienia.
Efekt ten można uzyskac´ np. daż
˛ ac
˛ do maksymalizacji obciażenia
˛
rdzeni zadaniami [9].
´
Regulacja automatyczna. Podejscie
to przewiduje wyko´ ´ pracy
rzystanie algorytmów dobierajacych
˛
szybkosc
procesora do bieżacego
˛
zapotrzebowania w oparciu
´
o mechanizm sprz˛eżenia zwrotnego. W dalszej cz˛esci
opracowania w odniesieniu do rozwiazan
˛ ´ z tej puli
´
stosowane bedzie
˛
okreslenie
regulator.
´
Stany uspienia,
szczególnie głebokiego,
˛
cechuja˛ sie˛
Z tego powodu strateminimalnym zużyciem energii.
gia race-to-idle może byc´ optymalnym rozwiazaniem
˛
dla
´ szczególnie działajacych
niektórych zadan,
˛
w ramach
starszych platform sprz˛etowych [14, 15]. Współczesne
procesory bazuja˛ na mechanizmach, wobec których
´
koszt wielokrotnego przechodzenia do stanów uspienia
´
jest wiekszy
˛
niż utrzymywanie procesora na posrednim
´
´
poziomie wydajnosci.
W tym kontekscie
rozwiazania
˛
bazu´
jace
˛
na regulatorach wydajnosci
wskazywane sa˛ jako
pozwalajace
˛
na uzyskanie wyników bliższych optymalnym [13, 7, 17, 16]. Rozwiazania
˛
typu jog-to-idle oraz slow
and steady moga˛ okazac´ sie˛ słuszne w przypadku dobrze
zdeﬁniowanych, stałych w czasie obciażen.
˛ ´ W takim przypadku możliwe jest zdeﬁniowanie stałego poziomu wyda´ pozwalajacego
´ ´ usług
jnosci
˛
zapewnic´ oczekiwana˛ jakosc
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´ procesora w czasie,
Rys. 2. Wizualizacja przebiegów wydajnosci
charakterystycznych dla każdej z wymienionych strategii. Pole za´ dla każdego z wykresów
warte pod wykresami poziomów wydajnosci
jest takie samo, wykonana praca jest identyczna w każdym z przypadków.

´
swiadczonych
przez oprogramowanie działajace
˛ w ramach
systemu komputerowego. Rys. 2 wizualizuje modelowe prze´ procesora w czasie, ilustrujac
biegi wydajnosci
˛ koncepcje
każdej ze strategii.
´
Sterowanie i koordynacja stanów wydajnosci
procesora w systemie Linux
Jadro
˛
systemu operacyjnego Linux implementuje mechanizmy ACPI [6], zawiera ono również modularny mechanizm zarzadzania
˛
energia˛ w ramach modułu cpufreq1 .
´ a˛ w kontekscie
´
Moduł ten cechuje sie˛ duża˛ elastycznosci
obsługiwanych architektur sprz˛etowych. Wspiera on systemy zgodne ze specyﬁkacja˛ ACPI, udostepnia
˛
również
moduły obsługi konkretnych systemów wbudowanych opartych o architektury ARM, SPARC i inne. Dostosowanie
modułu do pracy z nowa˛ architektura˛ wymaga utworzenia nowego sterownika odpowiedzialnego za komunikacje˛ ze sprz˛etem. Przykładem takiego sterownika jest
acpi-cpufreq odpowiedzialny za obsługe˛ systemów komputerowych zgodnych ze standardem ACPI.
´ ´ dostepnych
Cz˛esc
˛
na rynku procesorów ma wbudowane
´ a˛ poprzez skalowanie
mechanizmy zarzadzaj
˛
ace
˛ wydajnosci
´
cz˛estotliwosci.
W takim przypadku moduł cpufreq, nie
steruje praca˛ procesora, jedynie deﬁniuje górny i dolny limit
´
cz˛estotliwosci.
Limity te deﬁniowane sa˛ w ramach polityki.
Z punktu widzenia modułu cpufreq układ wielordzeniowy
´ w systemie wielu
jest nierozróżnialny wobec obecnosci
niezależnych procesorów ﬁzycznych. W takich przypadkach
deﬁniowanych jest wiele polityk dla każdego niezależnie obsługiwanego rdzenia logicznego lub zespołu rdzeni.
W przypadku procesorów, w których autonomiczne
mechanizmy skalowania nie sa˛ dostepne
˛
lub zdecydowano
´ rola cpufreq jest znacznie wieksza.
sie˛ je wyłaczyc,
˛
˛
Do
´
polityki każdej z domen cz˛estotliwosciowych
przypisywany
´ ´ Moduły
jest algorytm regulatora skalujacego
˛
cz˛estotliwosc.
implementujace
˛ te algorytmy nazywane bed
˛ a˛ dalej kontrolerami (ang. governor ). W systemie Linux, niezależnie od ar´ ´ kontrolerów:
chitektury sprz˛etowej, dostepnych
˛
jest szesc
performance, powersave, userspace: ustawiaja˛ poziom
´
wydajnosci
procesora na poziomach odpowiednio
najwyższym, najniższym oraz zdeﬁniowanym przez
użytkownika;
1 Przedstawiony opis został opracowany w oparciu o źródła jadra
˛
systemu Linux w wersji 4.11.
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Rys. 3.
Przykładowa konﬁguracja mechanizmu cpufreq dla
´
systemu wielordzeniowego o trzech domenach cz˛estotliwosciowych
´ w warianw przypadku realizacji koordynacji poziomów wydajnosci
cie SW_ALL lub SW_ANY. Linia przerywana – sygnał sterujacy,
˛ linia
ciagła
˛
– sprz˛eżenie zwrotne.

ondemand, conservative, schedutil: ustawiaja˛
poziom
´ ´ procesora w zależnosci
´ od obserwowanego
wydajnosc
obciażenia.
˛
Ostatnim komponentem składowym cpufreq sa˛
´
wspomniane wczesniej
sterowniki procesora. Sa˛ to moduły dedykowane konkretnym architekturom sprz˛etowym,
pozwalajace
˛
na komunikacje˛ z konkretnym procesorem
w ramach zdeﬁniowanego API niezależnego od architektury.
Moduł cpufreq realizuje swoje zadania stosownie
do wymaganego scenariusza koordynacji przy uwzlednieniu
˛
przyjetych
˛
przez producenta procesora założen´ dotyczacych
˛
´ rdzeni w ramechanizmu koordynacji stanów wydajnosci
´
mach domeny cz˛estotliwosciowej.
Informacja o strukturze
domen jest wykorzystywana wyłacznie
˛
wtedy, gdy wymagana jest koordynacja na poziomie systemu operacyjnego
´
(SW_ALL lub SW_ANY). Każda z domen cz˛estotliwosciowych
jest wtedy obsługiwana przez jedna˛ polityk˛e, a co za tym
idzie jeden kontroler. Zostało to zwizualizowane na Rys. 3.
Linia˛ przerywana˛ oznaczono sygnał sterujacy
˛ bed
˛ acy
˛ ża˛
´ wypracowanym przez kontroler. Linia˛
daniem wydajnosci
ciagł
˛ a˛ oznaczono sygnał sprz˛eżenia zwrotnego. Na potrzeby
prowadzonej dyskusji, wystarczajace
˛ jest zdeﬁniowanie syg´
nału sprz˛eżenia zwrotnego jako pewnej miary efektywnosci
wykorzystania zasobów sprz˛etowych procesora przy bieża˛
cym obciażeniu
˛
przez aplikacje użytkownika. Każdy z kontrolerów obserwuje odpowiedz´ obsługiwanej grupy proce´ ´ sygsorów logicznych na wyznaczona˛ przez siebie wartosc
nału sterujacego.
˛
W przypadku procesora wykorzystujacego
˛
wbudowane
mechanizmy koordynacji (HW_ALL) informacja o strukturze
´
domen cz˛estotliwosciowych
jest ignorowana, każdy procesor logiczny traktowany jest jak niezależna domena cz˛estotli´
wosciowa
obsługiwana przez niezależny kontroler. Na każdy
´
rdzen´ logiczny w ramach domeny cz˛estotliwosciowej
przypada jeden kontroler. Ostatecznie dla całej domeny cz˛es´
totliwosciowej
zastosowany zostaje sygnał sterujacy
˛ wybrany
przez wbudowane mechanizmy koordynacji, pozostałe sygnały zostaja˛ zignorowane. Każdy z kontrolerów w ramach sprz˛eżenia zwrotnego obserwuje wpływ zastosowanej
´ sygnału sterujacego
´ wykorzystawartosci
˛
na efektywnosci
nia zasobów obsługiwanego rdzenia logicznego. Nie dys´
´
ponuja˛ one jednak wartosciami
żadan
˛ ´ poziomów wydajnosci
wyznaczonymi przez pozostałe kontrolery. Nie jest zatem
´
możliwe okreslenie
przy jakim rzeczywistym poziomie wyda´ uzyskano obserwowany poziom efektywnosci
´ wykojnosci
rzystania zasobów. W tym przypadku kontrolery obserwuja˛
zatem odpowiedz´ obiektu sterowania na nieznany sygnał
sterujacy.
˛

133



Rys. 4. Przykładowa konﬁguracja mechanizmu cpufreq dla sys´
temu wielordzeniowego o jednej domenie cz˛estotliwosciowej
w przy´ w wariancie
padku realizacji koordynacji poziomów wydajnosci
HW_ALL. Linia przerywana – sygnał sterujacy,
˛ linia ciagła
˛
– sprz˛eżenie zwrotne, szary blok – wbudowany koordynator poziomów wyda´
jnosci.

Podsumowanie
Przedstawione opracowanie stanowi wstep
˛ do zagad´ a˛ pracy
nienia energooszcz˛ednego sterowania wydajnosci
procesora.
Omówiono podstawowe rodzaje strategii
ograniczania poboru mocy procesora oraz przytoczono ar´ a˛ stosowania algogumenty przemawiajace
˛ za zasadnosci
rytmów regulacji automatycznej do rozwiazywania
˛
tej klasy
problemów. Przeanalizowano specyﬁkacje˛ standardu ACPI
pod katem
˛
deﬁnicji interfejsów i ograniczen´ narzucanych
´
na rozwiazania
˛
sprz˛etowe, majacych
˛
znaczenie w konteks´ procesora z poziomu
cie modyﬁkacji poziomów wydajnosci
systemu operacyjnego komputera. Przedstawiono moduł
cpufreq jadra
˛
systemu Linux wraz z jego komponentami
´ ´ funkcjonalnosci
´ modułu bywa
składowymi. Istotna cz˛esc
deﬁniowana nie przez warstwe˛ programowa˛ a przez mechanizmy wbudowane procesora. Nie znajac
˛ szerszego kontekstu, opierajac
˛ sie˛ wyłacznie
˛
na źródłach systemu Linux,
´ ´ do błednych
można dojsc
˛
wniosków na temat sposobu real´ sterowania poziomami wydajnosci
´ proizacji funkcjonalnosci
cesora w ramach tego systemu. Szczególny nacisk położony
został na zaprezentowanie sposobu kooperacji pomiedzy
˛
modułem cpufreq a wbudowanymi mechanizmami sprz˛etowymi procesorów wielordzeniowych, w przypadku których
´ pomiedzy
´ pracy
wystepuj
˛ a˛ zależnosci
˛
poziomami wydajnosci
zespołów rdzeni logicznych.
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