
Längre driftstid
med energisnåla
datorprogram
Konstruktion av datorprogram för minimal
energiförbrukning är målet för forskning som
bedrivs vid Uppsala universitet. Där har
forskare utvecklat en metod som förklarar
hur mycket energi en processor förbrukar
beroende på hur dess datorprogram är
skrivet.

Hela samhället har under de senaste decennierna blivit all mer beroende av datorer. Detta gäller
inte bara de gråa lådor som står på våra skrivbord utan även de ”osynliga” datorsystem som
finns i alla de saker som vi använder till vardags, från bilar och flygplan till mikrovågsugnar,
mobiltelefoner och leksaker. Många av dessa inbyggda datorsystem har batterier som
huvudsaklig strömkälla och är därför beroende av energisnål design för att uppnå lång driftstid.
För att maximera tiden mellan byten och/eller uppladdningar av batterier har de senaste åren en
intensiv forskning och utveckling skett på energisnål batteri- och hårdvarudesign. På IT-
institutionen vid Uppsala universitet går man steget längre och forskar i hur själva programmet
som datorn kör skall konstrueras för att minska energikonsumtionen ytterligare.

En modern dator är ett komplicerat system bestående av många olika komponenter som alla
bidrar i varierande grad till den totala energiförbrukningen. Program skrivna på olika sätt
använder olika delar av datorn olika mycket och kan därför ge varierande energiförbrukning.
Detta öppnar för möjligheten att skriva program för låg energiförbrukning. Men precis som en
bilförare vill kunna köra en bil utan att behöva hålla reda på hur bilens motor och elektriska
system egentligen fungerar, så vill en programmerare kunna skriva datorprogram utan att ha
en alltför detaljerad kunskap om datorns inre uppbyggnad och funktion.

Generell analysmetod
Doktoranden Andreas Ermedahl vid Uppsala universitet har tillsammans med forskare vid
Seoul National University i Korea tagit fram en metod för att förklara varför olika
datorprogram förbrukar olika mycket energi. En processor är själva hjärnan av en dator och
kan sägas vara den enhet som organiserar själva arbetet som datorn utför. En dator består även
av ett antal andra enheter som samverkar med processorn för att kunna utföra de önskade
uppgifterna. Den utvecklade metoden använder mätningar på en processor och statistiska
analysmetoder för att ta fram en enkel och användbar modell för energiförbrukningen.

– Metoden har hittills använts för att ta fram en modell för energikonsumtionen av en ARM7-
processor, men då analysmetoden inte kräver någon detaljerad kunskap av processorns inre
uppbyggnad är den lätt att använda även på andra processorer. Något som är viktigt med
tanke på den stora variation av hårdvara som används i dagens inbyggda system, säger
Andreas Ermedahl.

Exempel på apparater med batteridrivna
datorsystem



Optimering för energi
Ett datorprogram består av en mängd instruktioner som tillsammans utgör en beskrivning på
hur datorn skall lösa en uppgift. Exempel på sådana instruktioner är att addera två tal eller
hoppa till en viss instruktion i programmet. Ofta är det, genom att använda olika instruktioner,
möjligt att skriva flera, mer eller mindre lika, program för att utföra en viss uppgift. När man
optimerar ett datorprogram för en viss egenskap skriver man om programmet så det
fortfarande utför sin ursprungliga uppgift men samtidigt försöker uppnå den önskade
egenskapen.
  
Med den nya analysmetoden införs en ny
dimension av möjliga optimeringar av
datorprogram. Hittills, för att kunna uppnå
hög prestanda och funktionalitet med billig
hårdvara, har forskare och industrin
fokuserat på optimeringsmetoder för att
minimera storleken på och/eller körtiden av
program. Med hjälp av en korrekt
energiförbrukningsmodell blir det även
möjligt att optimera datorprogram för
minimal energiförbrukning. Något av stor
betydelse för den industri som utvecklar
inbyggda system och i slutändan även för
konsumenten som får bättre produkter med längre driftstider.

Avancerad mätutrustning
För att kunna skapa en korrekt energiförbrukningsmodell användes avancerad mätutrustning
utvecklad av en koreansk forskargrupp. En modern processor, som den analyserade ARM7-
processorn, utför 100 000-tals instruktioner per sekund. Den utvecklade mätutrustningen gör
det möjligt att mäta energin förbrukad av processorn på en detaljnivå av varje enskilt utförd
instruktion. Förutom enstaka instruktioners påverkan lyckades man, med hjälp av statiska
analysmetoder, isolera andra faktorer som påverkade energikonsumtionen ytterligare, t.ex. på
vilken plats i programmet en instruktion befinner sig, värdena av de tal som adderas av en
instruktion, eller vilka instruktioner som körs efter varandra. Alla dessa faktorer formade
tillsammans en modell för att förutsäga processorns totala energikonsumtion.

Hittills har inte hela instruktionsuppsättningen för ARM7-processorn analyserats. För de
instruktioner som analyserats lyckas dock den härledda modellen förutsäga den förbrukade
energin med ett genomsnittligt fel på 2.5 procent. I framtida arbete ligger, förutom att
undersöka kvarvarande instruktioner, att analysera andra enheter i datorn än just processorn.
– Det är först med en modell som tar hänsyn till energiförbrukningen hos alla enheter i datorn
som de riktigt stora energivinsterna kan göras, avslutar Andreas Ermedahl.

Samarbete över nationsgränser
Arbetet för att skapa en korrekt modell för en datorns energiförbrukning är ett pågående
forskningssamarbete mellan Uppsala Universitet och Seoul National University i Korea.
Hittills uppnådda resultat har presenterats för expertis vid internationellt ansedda konferenser.
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Med en korrekt energikonsumtionsmodell kan man
optimera program för minimal energiförbrukning


