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Abstract 

This thesis is an exploration of how a laptop system performance is affected by workload on the 
processor. The workload is represented by a process thread that is time consuming for the CPU and 
keeps the CPU continuously occupied with jobs. The load can be increased by adding more loading 
threads. The changes in the performance is measured by, for example, the processor utilisation, 
response time, priorities and temperature.  

The processor’s utilisation is affecting the system performance by how the processor is 
organising and distributing tasks. Increased workload require system methods that correspond to the 
load in order to maintain a certain system standard. Measuring the assigned thread priority numbers 
gives a more specific indication of which techniques the scheduler is using to handle the tasks. 

The response time characterises the impact of the workload relative time. It is investigated by 
timing the response of a system call, during an increasing workload of threads. The results illustrate 
an increasing growth of the response time, where a relative small added workload makes the system 
call about impractical to carry through at a particular load limit. 

The processor’s temperature and energy consumption entail changes in the system 
performance mainly in terms of the quality of the component, operationally and materially. It has 
also long-term effects on the surrounding components of the processor and on environmental issues. !!
Sammanfattning 

Det här examensarbetet är en utforskning av hur en laptops prestanda påverkas under 
arbetsbelastning på processorn. Arbetsbelastningen utgörs av en processtråd som är tidskrävande för 
CPU:n och som håller CPU:n fullt sysselsatt med kontinuerligt arbete. Belastningen kan ökas 
genom att öka antalet processtrådar. Förändringar i systemets prestanda mäts bland annat utifrån 
processorns användningsgrad, responstid, prioriteringar och arbetstemperatur. 	


Användningsgraden påverkar prestandan genom hur processorn får organisera sin 
arbetsfördelning. Ökad belastning erfordrar arbetsmetoder som möter belastningen för att kunna 
upprätthålla systemstandarden. Mätning av prioritetsnumrering ger en mer ingående bild av vilka 
tekniker som schemaläggaren kan använda vid den hanteringen.	


Responstiden ger ett mått på belastningens konsekvenser för operativsystemets prestation i 
förhållande till tidsåtgången. Den undersöks genom att mäta tiden för ett systemanrop vid allt 
tyngre belastningar. I resultatet framgår ett grafiskt samband där en relativt liten ökad belastning gör 
att anropet i praktiken blir ogenomförbart vid en viss belastningsgräns. 

Processorns energiförbrukning och arbetstemperatur medför förändringar i prestandan främst 
i form av kvaliteten på komponenten, arbetsmässigt och materiellt. Det har även mer långsiktiga 
effekter på omgivande komponenter och ur miljösynpunkt.  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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  

Systemvaror som fungerar snabbare för användarna och som använder de resurser som finns på ett 
mer miljömedvetet vis ger konkurrenskraftiga fördelar på marknaden. Högre prestanda ger 
förutsättningar till förbättrad kapacitet att möta systemkrav. Det möjliggör även att kunna använda 
än mer processningskrävande produkter och applikationer.	


Bristfällig systemprestanda kan däremot innebära säkerhetsrisker för systemet. Det kan 
förhindra systemet att operera på ett säkerhetsmässigt vis. Ineffektiva systemvaror kan även ge 
förluster i arbetstid, pengar och resurser.	
!
1.2 Syfte 

Att mäta systemprestanda ger ett viktigt underlag för att kunna utvärdera systemets kapacitet. 
Resultaten ger mått på hur väl systemvaror verkligen fungerar i praktiken. Genom att på så vis 
kunna identifiera vilka brister som finns, kan man se vad det finns för behov som kan utvecklas 
vidare för att skapa effektivare system. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur just prestanda 
i en laptop med Mac OS X påverkas av arbetsbelastning på processorn.	


Arbetsbelastningens inverkan på datorns prestanda mäts främst utifrån verktyg som finns 
tillgängliga i operativsystemets kommandotolk. Resultaten beror då på vilka förändringar som kan 
uppmätas med de verktyg som används. Det finns fler faktorer som påverkas men som inte fångas 
in i de mätningarna. De aspekterna läggs dock inte lika stor vikt vid att analysera i det här arbetet. 
Syftet är att undersöka belastningens påverkan baserat på de mätvärden som samlas in. !
1.3 Begränsningar 

En begränsning med att bara undersöka vissa parametrar av prestandan är att resultatet inte ger en 
helhetsbild av hur systemet berörs av belastningen. Det finns fler följder som indirekt påverkar 
andra delar av systemet men som är utanför scoopet för detta arbete.  

Arbetet begränsas även till att endast använda en viss typ av belastning. Det är för att mer 
distinkt kunna utforska samma typ av belastning ur olika perspektiv. Tanken är att belastningen 
även kan ha en realistisk betydelse, exempelvis motsvara systemskalning inför nya maskindelar 
med andra applikationer, eller utgöra en hotbild av en eventuell dataattack.	


Typen av belastning och undersökningarnas utformning är ganska specifik för det 
operativsystem som används. På grund av tidsbegränsning och brist på tillgång till olika 
datamaskiner har därför inte resultaten kunnat jämföras med ett annat datasystem.  



2. Utforskning av prestanda koncept 

2.1 Påverkande faktorer 

Faktorer som påverkar systemprestanda kan vara av både maskinvara och programvara. De kan 
finnas längs med hela datavägen mellan en användares applikation och en maskinenhet, genom alla 
lager i systemets mjukvarustack (Figur 1). Även operativsystemets algoritmer för att organisera och 
synkronisera händelser är relaterade till systemets prestanda.	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ett exempel på en typ av signal som skickas från en användares applikation till systemets kärna är 
systemanrop. De sänds från en applikation i användar-CPU läge, med systemprivilegier anpassade 
till den övre delen av mjukvarustacken närmast användaren. När anropet når till operativsystemets 
kärna, växlar systemet kontext (eng. context switch) till kärn-CPU läge. Med den ytterligare 
privilegierade accessen till kärnan, kan instruktionerna behandlas vidare. I kärnan ses systemanrop 
som undantag (eng. exceptions) och avbryter pågående exekvering för att bli utförda. Varje avbrott 
är processningskrävande och tar CPU cykler  att utföra 

En viss del av en arbetsuppgift kan ta längre tid att utföra än andra, exempelvis läsning till 
och från diskminnet. Det delmomentet inbromsar även efterföljande instruktioner i 
mjukvarustacken som är beroende av resultatet från diskminnet. Då kan en så kallad flaskhals 
uppstå. Exempelvis kan för hög arbetsbelastning vara en orsak till att flaskhalsar uppstår, i 
kombination med en komponents begränsade produktionstakt. Den produktionstakten brukar anges 
som antalet instruktioner som blir slutförda per tidsenhet (eng. througput).  

� /�2 29

Sandbox

Colors DirectoryServices

Systemanrop 
open close write fork

Systembibliotek

Applikation tjänster

Terminal applikation

Processor	

(Intel i5)	


Maskinvaror

Kärna (XNU)

Mac OS X core (Darwin)

! ! BSDMach

Resursanalys

Figur 1. Överblick av mjukvarustacken i datorn som används vid undersökningarna i det här arbetet [1, 2] 



2.2 Begrepp inom resursanalys av processorn 

Resursanalys utgår från att undersöka en viss resurs prestanda och hur arbetsmiljön omkring den 
resursen fungerar när den belastas (Figur 1). Med resurs menas exempelvis processorn, minne, disk 
eller nätverk. Två utgångspunkter i resursanalys är undersökning av resursens användningsgrad 
(eng. usage) och mättnadsgrad (eng. saturation). 	


Processorns användningsgrad ger ett mått på andelen tid som den är aktivt sysselsatt med att 
exekvera processtrådar. Graden anges som andelen tid i % som processorn är i aktivt tillstånd i 
förhållande till vilande, under ett visst tidsintervall. Vilande tillstånd innebär att kärnan exekverar i 
idle-tråden och inte utför någonting. Aktiv sysselsättning är exempelvis exekvering av instruktioner 
från en applikation, från kärnan eller behandling av avbrott från maskinvaror. Processorns 
användningsgrad delas i sin tur upp i andelen tid i användar-läge, kärn-läge och idle-läge.  

Användningsgraden kan även anges per processtråd och visar då andelen CPU-tid som en viss 
processtråd upptar. Numera är det vanligt att en processor består av flera CPU:er och en processtråd 
är oftast bunden till en viss CPU. Så för tråden menas användningsgraden av en viss CPU, inte av 
hela processorn.	


När processorn når 100 % användningsgrad säger man att den är mättad. Vid ytterligare 
belastning kan den sedan få avsätta processtrådar som den inte hinner med. Det är trådar som annars 
hade varit redo att kunna exekveras direkt. I OS X kärnan är det i dispathchern som de 
processtrådarna placeras in i. Själva mättnadsgraden utgörs av antalet processtrådar i redokö. När en 
kölängd ökar, så ökar väntetiden i kön och den fördröjningen brukar anges som run-queue latency 
(även dispatcher latency). Alltför hög mättnadsgrad är alltså en indikation på att resursen får in fler 
arbetsuppgifter än vad den hinner med att slutföra.	
!
2.3 Överbelastning 

Tecken på att en processor är överbelastad med arbete är förutom hög användningsgrad och hög 
mättnadsgrad, att även dess arbetstakt minskar. Då är det mätbart att processorn slutför färre antal 
uppgifter per tidsenhet jämfört med vad den slutför under normal arbetsbelastning. Det beror bland 
annat på ökad arbetsbörda med schemaläggning av fler processtrådar, även om det arbetet består av 
att indela en stor del av trådarna i vänteköer.  

Fastän resursens produktionstakt minskar, kan det vara så att behandling av den processtråd 
som är i exekverande tillstånd (eng. running) fortfarande exekveras korrekt och med förväntad 
responstid. En överbelastad resurs behöver alltså inte ge upphov till tidsfördröjning för tråden 
undertiden den utförs. Med tidsfördröjning menas här den tid som går när en tråd står stilla och 
väntar av olika anledningar fastän den fortfarande är i “running”-tillstånd. Trådar som är under 
exekvering på en CPU ofta är prioriterade att tillåtas exekvera klart, utan avbrott och på utsatt tid. 
Processorns totala run-queue latency för alla aktuella processtrådar ökar däremot eftersom det är 
fler trådar som står i kö och inväntar lediga CPU-resurser innan de ens får starta.	

  !
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2.4. Schemaläggning av processtrådar i Mac OS X 

I OS X är det huvudsakligen i den innersta kärndelen Mach där schemaläggning av processer och 
dess processtrådar sker och där processorn tilldelas de resurser den behöver. I Mach sätts även 
infrastrukturen för meddelanden (exempelvis system calls) som skickas till andra mjukvarulager i 
systemets datavägar. Vid schemaläggning i OS X är det snarare processtrådar än processer som man 
brukar utgå från [3]. Trådar ses som den minsta exekveringsenheten och det är dem som 
schemaläggaren hanterar mestadels.  

Schemaläggaren är baserad på schemaläggaren CMU Mach 3 (Carnegie Mellon University) 
och den är preemptive och multitasking. Den kan alltså avbryta och suspendera en exekverande 
process för att ge förtur åt en högre prioriterad process. Med multitasking kan schemaläggaren 
hantera flera processer samtidigt, men varje CPU kärna kan fortfarande bara exekvera en tråd i 
taget. Så för varje växling mellan trådar sker context switching, så att trådarna kan suspenderas och 
återupptas precis vid samma exekveringsposition. 

Schemaläggningen i Mac OS X är även multiprocessing. I detta fall har laptopen endast en 
processor, men med två fysiska kärnor (CPU:er) med två respektive logiska kärnor. Sett från 
schemaläggaren räknas dessa fyra logiska kärnor som fyra separata CPU:er. 

OS X schemalägger processtrådar i run queues efter olika prioritetsband [2]. Exempel på fyra 
sådana band är normal, system high priority, kernel mode only, real-time thread. Trådar kan ändra 
prioritetsnummer inom ett visst band och de kan även växla från ett prioritetsband till ett annat.  

Prioritetsnummer tilldelas utifrån flera kriterier, exempelvis utifrån vilken exekveringsfas 
tråden är i, dess beräknade tidslängd och vilka andra trådar som är aktuella samtidigt. Interaktiva 
händelser gentemot användaren prioriteras vanligtvis ganska högt, exempelvis aktiviteter från 
muspekaren. Prioritetsnumret är inte statiskt utan omvärderas kontinuerligt varje sekund. 
Prioritetsnumrens intervall är i OS X mellan 0 och 127. 

Men OS X stödjer flera algoritmer för schemaläggning, så kallade policies. Några exempel är 
round-robin, time-sharing och real-time. De kan tillämpas på olika vis beroende på vilka sysslor det 
är som ska utföras. En applikation har däremot vanligtvis själv deklarerat vilken 
schemaläggningspolicy som ska användas för de trådar som applikationen skapar. Operativsystemet 
har dock rätten att omprioritera applikationens trådar gentemot sina systemtrådar. !
2.4.1 Round-robin 
Med schemaläggningspolicyn round-robin tilldelas processer eller trådar ett fixt tidskvantum 
exekvering i CPU:n. Turordningen baseras enbart på när trådarna anländer till schemaläggaren. Det 

ges ingen annan förtur till någon tråd i round-robin, utan de följer den 
turordning. När sista tråden kört klart sitt tidskvantum, får den första 
tråden fortsätta igen där den blev avbruten och så vidare. Även om en tråd 
nästan är helt klar, kan den bli avbruten när dess tidskvantum är slut och 
får vänta ett helt varv till innan den kan köra klart.  

Med round-robin blir väntetiden per processtråd beroende av antalet 
trådar som ska turas om processorns tid vid samma tillfälle. Jämfört med 
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Figur 2. Illustration av 
round-robin



andra algoritmer för schemaläggning, så är den väntetiden i round-robin ganska lång. Andra 
algoritmer som väger in trådarnas tidslängd kan ge kortare väntetider, exempelvis genom att ge 
kortare trådar förtur. 

Med round-robin får däremot alla processtrådar tillträde till processorn under samma villkor. I 
vissa sammanhang är det en fördel på grund av att så kallad svält (eng. starvation) inte kan inträffa. 
Vid sådan svält riskerar annars en mycket lågt prioriterad tråd att aldrig få turen att exekvera, utan 
högre prioriterade trådar får ständigt förtur. I round-robin har alla trådarna samma fix prioritet. !
2.4.2 Time-sharing 
Processtrådar som schemaläggs med time-sharing delar samma CPU-tid. Egentligen exekverar de 
inte nödvändigtvis “samtidigt” i meningen parallellt, utan processorn växlar snabbt exekvering 
mellan trådarna. När en tråd exekveras använder den vanligtvis inte konstant 100% CPU-tid, utan 
en del av tiden inväntar den respons från instruktioner, även fast tråden fortfarande är i “running”-
tillstånd. Under de tidskvantum kan en annan time-sharing tråd ges tillträde att köra på CPU:n. 
Växlingen sker så snabbt att trådarna kan exekvera i stor sätt obemärkta av varandra och de ses som 
att de exekveras samtidigt. De tidskvantum som time-sharing trådar exekverar i är dynamiska och 
ändras för att kunna använda CPU-tiden optimalt mellan trådarna. 

Vilka time-sharing trådar som delar samma CPU tid är beroende på deras prioritet i systemet 
och på deras användning av en viss resurs. Per default är time-sharing trådar tilldelade 
prioritetsnummer 31 i Mac OS X, men det kan ändras vid behov. Exempelvis kan trådarnas 
konsumtion av processorns resurser balanseras genom att höja och sänka deras prioritet gentemot 
varandra allteftersom de exekverar. På så vis kan de turas om att använda samma resurs, så att inte 
en tråd blockerar resursen för de andra. Mutex måste dock forfarande bibehållas så att inte två 
trådar ändrar förutsättningar för varandra i samma resurs på ett felaktigt sätt. !
2.4.3 Real-time 
Vid schemaläggning med real-time policy är processtrådens exekvering starkt bunden till systemets 
klocka. Då har tråden en viss deadline i form av tid som den måste exekvera inom, annars blir den 
avbruten automatiskt. Tråden är garanterad att inte ta längre tid än deadlinen, det är den maximalt 
längsta responstiden. Deadlinen kan även vara en fix tid när tråden måste ge respons, varken innan 
eller senare. I OS X är real-time trådar är reserverade till de allra högsta prioritetsnumren 96-127. 

Ett sammanhang när denna policy brukar användas är vid presentation av mulitmedier. 
Exempelvis så måste en film spelas upp med en viss konstant hastighet där alla datasekvenser följer 
samma klocka. Då är det nödvändigt att de trådarna är så högt prioriterade som möjligt så att de kan  
exekveras på utsatt tid. !!!!!
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2.5. Energiförbrukning 

Den elektriska energi som tillförs processorn distribueras vidare till processorns delkomponenter, 
främst olika logiska enheter uppbyggda av transistorer. När transistorerna switchar på eller av så går 
det åt en viss mängd energi, även om den mängden är relativt liten för varje switch. Det stora 
antalet transistorer och deras energikonsumtion är faktorer som påverkar processorns totala 
energiförbrukning. Antalet transistorer i processorn Intel i5-3210M som används i det här arbetet, är 
ca 1,4 miljarder. En annan påverkande faktor är processorns hastighet, högre klockfrekvens drar 
mer el. 

En del av energin som används av processorn sprids oönskat ut i form av värme, orsakad av 
resistans och impedans från de elektriska kretsarna inne i processorn. För att kontrollera 
processorns värmeutveckling används fläktar som finns förmonterade på processorn. TDP (Thermal 
Design Power) är ett mått på processorns effektutveckling mätt i watt och som brukar relateras till 
fläktarnas kapacitet. Intels definition på TDP är att det är den effekt som processorn maximalt drar 
[7]. Intel i5-3210M har ett TDP värde på 35 W. I detta fall måste alltså fläktarna kunna kyla 35 W 
som mest. Fläktarna drar också viss elektrisk energi som beror på vilken rotationshastighet som 
krävs. När processorn kyls, så minskas även värmespridningen till andra komponenter som finns 
närmast runt omkring processorn. 

För hög arbetstemperatur har negativ påverkan på de flesta komponenterna i datorn. Om de 
utsätts för högre temperatur än vad de är designade för att arbeta vid under normal användning, så 
slits de snabbare, fungerar sämre och behöver bytas ut tidigare. Även felbenägenheten ökar i 
komponenterna, så att det är större risk att de orsakar oberäkneliga felmeddelanden i systemet. Ur 
miljösynpunkt innebär överanvändning av processorn sämre utnyttjande av både elenergi och 
hårdvaror. 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3. Underlag för undersökningar 

3.1 Identifiering av belastningen 

I undersökningarna i nästa avsnitt används en typ av belastning som skapas med Unix-kommandot 
yes i Mac OS X kommandotolk Terminalen. Kommandot innebär att tecknet ‘y’ skrivs ut på en ny 
rad i Terminalen tills användaren avbryter processen manuellt med ett kill-kommando. För att 
inte operationen ska uppta ett helt Terminalfönster så körs processen i bakgrunden (&-tecknet) och 
skriver ut till den virtuella filen /dev/null. Det är en speciell typ av fil som går att skriva till 
men returnerar alltid null. Så ‘y’-tecknen upptar inte heller något minnesutrymme i den filen. 
Hela kommandot är:	


yes > /dev/null &	

!
Yes-tråden exekveras i en CPU på en singulär 64-bit tråd och är mycket krävande att behandla för 
CPU:n. Även fast instruktionen inte är så avancerad beräkningsmässigt, så håller den CPU:n 
kontinuerligt fullt sysselsatt. Den upptar mycket tid av CPU:n i användar-mode, men lite tid i 
kärnsystem-mode. För att skala belastningen på processorns alla fyra logiska kärnor, så körs yes-
kommandot ovan flera gånger  . Alla trådarna kan belastas i direkt följd med en for-loop: 1

!
for ((i=1; i<=10; i++)) { yes > /dev/null &}	


!
För att stoppa exekveringen av yes-trådarna, så används kommandot killall yes. Då avslutas 
alla yes-trådarna samtidigt med ett kommando. 	
!
3.2 Mätinstrument 

Två mätverktyg som används vid de första undersökningarna är top och ps och finns tillgängliga i 
Terminalen. De räknar främst egenskaper per processtråd, exempelvis hur mycket minne tråden 
upptar, antalet systemanrop den skickar, trådens prioritet och hur mycket CPU-tid den använder. 
Men verktygen ger även viss information om systemöverskridande parametrar för hela laptopens 
system som exempelvis utrymme av virtuellt minne, totala antalet processer och den genomsnittliga 
belastningen.  

Registrering av processorns temperatur sker i termiska sensorer som finns förinstallerade i 
processorn. För att avläsa och tolka den informationen används en extern applikation som heter 
Temperature Gauge. Även fläktarnas hastighet loggas samtidigt med denna applikation. 

I undersökningarna används samma baseline för att använda mätverktygen innan- som under 
belastning. Strategin är att mätresultaten innan belastningen ger referensvärden hur systemet 
fungerar under normal arbetsbörda, och kan jämföras med motsvarande värden under belastning av 
yes-trådar. 
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!   Denna belastning användes 2006 som test för att se om Apples MacBook laptop drabbats av ett så kallat 1

Intermittent Shutdown Syndrome [4]. Den höga sysselsättningen av CPU påverkade processorns temperatur 
och fläktar på ett sätt som gjorde att datorn stängdes av automatiskt.  



3.2.1 Profilering med top 
Bash-kommandot top visar per default information om datorns aktuella processer sorterat efter 
deras PID-nummer (Process IDentifier) [5]. Genom att observera belastningen med top vid ett ökat 
antal yes-trådar, kan man se vissa mönster i hur belastningen påverkar systemets prestanda. Det 
ger en profilbild av de enskilda trådarna.  

Informationen i top uppdateras kontinuerligt med täta intervall tills användaren avbryter med 
Ctrl-C tangenterna. Arbetet för datorn med att uppdatera informationen är i sig förhållandevis 
processningskrävande. Top visar även information om top-processen själv och i figur 3 nedan kan 
man se att den processen upptar ca 5,1% CPU. 

I den vyn har jag använt top-kommantot med tillvalet -o cpu för att sortera de aktuella 
processerna efter deras användningsgrad av CPU. Här framgår att 5,1 %CPU-tid är relativt stor 
andel jämfört med de andra aktuella processerna. Vid undersökningarna av belastningar med yes-
trådarna utgör däremot top:s CPU-förbrukning en så pass liten del i förhållande till belastningarna, 
att det inte påverkar slutresultatet.  !
3.2.2 Mätning av ändring av prioritetsnummer med ps 
Schemaläggaren kan ändra prioritetsnumret för en viss process beroende på vilka och hur många 
andra processer som är aktuella. Loggning av yes-trådarnas prioritetsnummer kan ge en 
uppfattning om hur schemaläggaren arbetar med processerna och i vilken prioritetsordning. En 
process prioritetsnummer för schemaläggning kan registreras med kommandot ps (Process Status). 
Med följande kommando väljs att bara visa information om kommandonamn, PID och 
schemaläggningsprioritet för processen med id 31967: !

ps o command,pid,pri -p 31967 !!
� /�8 29

Figur 3. Överblick med top-kommandot över top-processen själv



3.2.3 time av systemanrop 
I den tredje undersökningen utforskas responstiden för ett systemanrop under ökade belastningar. 
Mätverktyget som används för tidtagningen är time och det kommandot finns också tillgängligt i 
Terminalen. Kommandot anges innan systemanropet och tar tiden för operativsystemet att utföra 
anropet. Det systemanrop som skickas är open och filen som öppnas är döpt till ‘textfil.txt’. Filen 
är en ren textfil, den innehåller endast texten ‘Testfil’ och upptar 7 bytes. Hela kommandot för 
mätning av responstiden för systemanropet är:  !

time open textfil.txt !
Istället för att starta om datorn mellan varje undersökning, används kommandot sudo purge. 
Med purge rensas diskens buffert-cache och kan liknas med att starta om datorn. När processorn 
hämtar och öppnar textfilen cachas vissa instruktioner, så att de hittas snabbare nästa gång de ska 
utföras. Om inte cachen rensas mellan mätningarna, hade responstiden fått missvisande värden.  	
!
3.2.4 Temperaturmätning med applikationen Temperature Gauge 
Information om processorns temperatur registreras kontinuerligt i datorn men finns inte direkt 
tillgänglig för användaren i OS X utan behöver tolkas om. Den externa applikationen Temperature 
Gauge [6] behandlar den informationen och ger en översiktlig bild av temperaturen i ett flertal 
termiska sensorer som finns förinstallerade i datorn (Figur 4). Även rotationen på processorns 
fläktar kan visas. Applikationen kan ställas in att logga alla parametrarna med 1 sekunders intervall 
till en separat textfil. Då kan temperaturen och fläkthastigheten loggas samtidigt med täta intervall.  
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Figur 4. Loggning av temperatur och fläkthastighet med applikationen Temperature Gauge



3.2.5 Uppskattning av energikonsumtion 
Energiåtgång kan uppskattas genom att se hur mycket av batteriet som förbrukas under olika 
belastningar. Information om batteriets status hämtas med verktyget system_profiler från 
Terminalen. Med det kommandot ges detaljerad information om både mjukvaru- och 
hårdvarukonfigurationer. De parametrar som är relevanta för energikonsumtionen är Volt- och 
Ampere-nivåer för effektberäkning, batteriets aktuella laddningsstatus och batteriets maximala 
laddningsnivå. Den informationen finns i avsnittet SPPowerDataType. Genom att endast skriva 
ut de parametrarna tar kommandot något kortare tid att utföra, vilket blir märkbart vid de tyngsta 
belastningarna. Hela kommandot som används i undersökningen är: !
system_profiler SPPowerDataType | egrep -w 'Voltage|Amperage|
Charge Remaining|Full Charge' !
3.3 Specificering av maskinvaror och konfiguration 

3.3.1 Specifikation över processorn [7, 8]:	

märke:  Intel Core i5-3210M	

klockfrekvens:  2,5 GHz (turbo boost: max 3,5 GHz)	

kärnor:  2 st (fysisk cpu)	

trådar:  4 st (logisk cpu)	

L1 cache: 64 KB, per core	

L2 cache:  256 KB, per core	

L3 cache:  3 MB	

max minne:  32 GB	

minneskanaler:  2 st	

Max minnesbandbredd:  25,6 GB/s 
Integrerad grafik:  Intel HD Graphics 4000, 1024 MB 
max TDP:  35 W	

arkitektur:  Ivy Bridge (22 nm, 3D)	
!
3.3.2 Specifikation över laptopen [8]:	

märke:   MacBook Pro, 13-inch, från mitten av 2012	

operativsystem:  OS X 10.9 (13A603), 64-bit	

minne:   2 st à 2 GB (4 G totalt) DDR3, vardera 1600 MHz	

disk:    500 GB, SATA, 5400-rpm	

virtuellt minne:  obegränsat	


!
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4. Undersökningar 

4.1 Undersökning med top 

Undersökningen förbereds med att starta om laptopen och invänta ytterligare ca 1 minut efter att 
datorn bootat klart. Det är för att få mer jämförbara och stabila mätvärden. En skärmbild tas av 
top-fönstret för att se hur resurser är fördelade under normal arbetsbelastning. Sedan startas den 
första belastande yes-tråden. Efter ca 1 minut när belastningen etablerat sig, tas en ny skärmbild av 
top-fönstret. När mätningen är klar avslutas alla yes-trådar med killall yes, så att varje ny 
belastningsgrad lastas på samma gång. I resultatet ses att yes-tråden upptar ca 100% på en av de 
fyra logiska CPU:erna. Den totala användningsgraden för hela processorn är ca 25 %. Resultatet av 
alla mätvärden finns sammanställda i Bilaga 1 i slutet av rapporten.  	


För mätningen av varje ytterligare belastning används samma utgångspunkter och datorn 
startas om, ca 1 min inväntas, fler yes-trådar belastas och ytterligare ca 1 min inväntas innan en ny 
skärmbild tas av top-fönstret. Belastningarna ökas successivt upp till 600 trådar.	


För mätning av 600 yes-trådar tar det märkbart längre tid för for-loopen att exekvera klart 
de 600 looparna. Tiden mäts med time-kommandot till 1 minut och 24,289 sekunder. Det kan 
jämföras med tiden att exekvera två for-loopar som tar 0,001 sekunder. Sedan tar det ytterligare ett 
par minuter längre tid innan en skärmbilden kan tas, vilket också är en klart märkbar ökad 
tidsfördröjning.  

Endel av skärmbilden av den 600:e belastande tråden (PID 954) kan visas i figur 5 nedan. Här 
ses att varje yes-tråd i denna belastningsgrad endast har 0.6 % användningsgrad av sin logiska 
CPU. Det är en ganska stor minskning från den ensamma yes-tråd som hade ca 100 % av sin 
logiska CPU. Den totala användningsgraden för hela processorn i användare-läge är forfarande på 
ca 100 % (andra raden), sedan 4 samtida yes-trådar. Men med 600 trådar är processorns tid delad 
på ett mycket större antal trådar.  

Figur 5. Skärmbild av Terminalen på top-fönstret med 600 yes-trådar som belastar samtidigt !
!
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4.2 Responstid för systemanrop 

Undersökningen startas med att mäta responstiden under normal arbetsbelastning, utan yes-trådar. 
Diskens buffert-cache rensas med kommandot sudo purge innan systemanropet skickas med 
time open textfil.txt. I resultatet i figur 6 nedan ses att det tar ca 741 ms i verklig tid att 
öppna filen med systemanropet. 

 

 Nästa steg är att mäta tiden för samma systemanrop under belastning av 1 yes-tråd. Sedan för 2, 3, 
4 trådar och så vidare. Mellan varje ny mätning rensas diskens buffert-cache med purge. Varje 
belastningsgrad av yes-trådar läggs på med samma procedur och i direkt följd med en for-loop. 
Samtliga mätresultat för alla belastningar finns sammanställda i Bilaga 2 i slutet av rapporten.  

Responstiden för belastningarna har mätts med jämna intervall upp till 420 trådar. 
Tidsåtgången för 421 trådar har försökts mätas flera gånger utan resultat, det verkar som 
operationen avstannar vid den belastningen. Vid de längsta försöken har responstiden inväntats i 
över 4 timmar innan försöken avbrutits manuellt. Responstiden tar alltför lång tid för att vara 
praktiskt mätbart, främst på grund av överanvändningen av processorn vid så hög belastning under 
så lång tid. Grafen av förloppet kan ses i figur 7 i nästa avsnitt 5 Analys av undersökningarna. 	
!
4.3 Tilldelning av prioritetsnummer 

Den första undersökningen av tilldelning av yes-trådarnas prioritetsnummer är med 1 yes-tråd. 
Sedan ökas belastningen med 2, 3, ...7, 10 och ytterligare åtta belastningar upp till 600 trådar. Efter 
varje belastningsgrad registreras de senast pålagda yes-trådarnas prioritet med ps-kommandot : !

ps o command,pid,pri -p 3101,3102,3103 !
Där numret 3101-3103 motsvarar några av yes-trådarnas PID. Körs kommandot ovan om för 
belastningar med över ca 3 yes-trådar, så ändras deras prioritetsnummer. För en och samma 
belastningsgrad ändras alltså prioritetsnumren för de ingående yes-trådarna kontinuerligt, inom ett 
visst intervall. Kommandot får upprepas ett flertal gånger för att få en uppskattning av att det är i 
intervallet 0-31 som prioritetsnumren tilldelas inom.  ! !!
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Figur 6. Tidtagning med time av systemanropet open textfil.txt



4.4 Loggning av temperatur och fläkthastighet 

Applikationen Temperature Gauge startas och loggar först mätvärden under normal 
arbetsbelastning, utan yes-trådar. Mätvärden loggas i 15 minuter och applikationen ställs in att 
skriva ut alla resultat till en separat textfil. Under normal användning ligger temperaturen på ca 
37-45º C och fläkthastigheten på ca 2000 rpm. Tabellvärden för samtliga resultat i denna 
undersökning finns i Bilaga 3 i slutet av rapporten.  

Nästa mätserie är under belastning av en yes-tråd. Applikationen loggar mätvärden i 15 
minuter på samma vis. Under den undersökningen ses att temperaturen stiger ganska mycket, till ca 
75º C. Fläktarna är dock fortfarande på samma nivå omkring ca 2000 rpm.  

Innan varje ny belastning ges datorn tid att sjunka ner till normal temperatur igen under 
ungefär en halvtimma. Det är för att hela förloppet ska kunna mätas från samma utgångsläge, så att 
det framgår hur temperaturen ökar med olika hastigheter för olika belastningsgrader.  

Fläktarna ökar sin hastighet ganska mycket när processorns temperatur nått 90 grader. Sedan 
ökas fläkthastigheten sakta undertiden temperaturen ligger på en konstant nivå i ca 10 minuter. !
4.5 Mätning av batteriets åtgång 

Hur mycket energi som går åt när processorn arbetar under de olika belastningarna uppskattas 
genom att se batteriets status efter 15 minuters belastning. Batteriet laddas först till sin maximala 
nivå. Den nivån kan variera något från ett tillfälle till ett annat beroende på hur datorn används. Den 
aktuella batterinivån och maxnivån hämtas med system_profiler i terminalen.  

När batteriet är fullt laddat dras kontakten till strömkällan ur datorn. Datorn får sedan stå på i 
15 minuter utan att användas, därefter kollas batteriets status med kommandot: !
system_profiler SPPowerDataType | egrep -w 'Voltage|Amperage|
Charge Remaining|Full Charge' !
Inför varje ny mätning får batteriet laddas upp till maximal nivå igen. Sedan utförs 
undersökningarna med samma procedur för alla belastningsgrader.  

Resultatet från undersökningen under normal arbetsbelastning är att batteriets nivå sjunkit 200 
mAh, från 5466 till 5266 mAh. Batteriets avgivna effekt (W) beräknas genom att multiplicera 
spänningen med strömmen (se avsnitt 5.5.2). Värdena för spänningen och strömmen mäts vid ett 
tillfälle i slutet av den 15:e minuten i mätintervallet. Under normal belastning är effekten ca 11,7 W.  

Under belastning av 1 yes-tråd är resultatet att batteriets nivå sjunkit dubbel så mycket, ca 
421 mAh, till 5045 mAh efter 15 minuter. Effekten har också dubblerats till ca 21,8 W i slutet av 
den 15:e minuten. Samtliga resultat finns i Bilaga 4 sist i rapporten.  !!
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5. Analys av undersökningarna      

5.1 Analys av profilering med top 

Utifrån mätvärden från top-undersökningen ses att en yes-tråd har många statiska egenskaper 
som är oförändrade med ökat antal belastande trådar. Andra parametrar förändras mer eller mindre 
med ökad belastning. Några av de mest framträdande mönstren har valts ut utifrån dessa mätvärden, 
både avseende de enskilda yes-trådarna och laptopens system prestanda. !
5.1.1 Konstanta egenskaper	

Några av de konstanta egenskaperna hos varje yes-tråd finns listade i Tabell 1 nedan. Det är främst 
trådens konsumtion av minnesresurser som är fixt. Varje tråd i varje belastningsgrad upptar alltså 
alltid samma minnesutrymme, både av primärminne och virtuellt minne.	
!

Tabell 1. Lista över konstanta mätvärden av processtrådarna !
5.1.2 Användningsgrad för hela processorn	

I Graf 1 nedan plottas den totala användningsgraden för hela processorn, för upp till 8 belastande 
yes-trådar. I plotten illustreras endast de 8 första yes-trådarna för att förloppet av de trådarna ska 
synas tydligare. !!!!!

Beteckning Mätvärde per tråd Förklaring

STAT running tillstånd

#MREG ca 23 antal minnesregioner

MEM ca 336 K storlek som upptas i internminne

PURG 0 B purgeable minnesstorlek

FAULTS ca 290 Antalet sidfel. (Uppstår när en virtuell minnescell 
försöks nås utan att den hittas i fysiska minnet)

COW ca 67 copy-on-write fel. (Uppstår när en processtråd 
försöker ändra i en virtuell kopia på en resurs som 
delas av andra trådar)

VSIZE 2376 M total storlek på virtuellt minne per processtråd

� /�14 29



Plotten visar hur användningsgraden ökar upp stegvis upp till ca 100 % för de 4 första yes-
trådarna, i steg om en fjärdedel i taget. Därefter ligger användningsgraden kvar på en konstant nivå 
på 100%, till och med den 600:e tråden.  

När det är 4 stycken yes-trådar som belastar samtidigt använder de ca 100 % av varsin av de 
fyra logiska CPU:erna. Det motsvarar också 100 % användningsgrad för hela processorn, vilket är 
den maximala användningsgraden av processorn som kan uppnås. Även när ytterligare yes-trådar 
belastas upp till 600 stycken samtidigt, så är alltså processorns användningsgrad kvar på 
maxgränsen 100%.  !
5.1.3 Användningsgrad för varje tråd i samma belastningsgrad 
När det är 5 stycken yes-trådar som belastar systemet sammanlagt, så minskas varje tråds andel av 
CPU-tid till ca 75 % vardera. Då har alla 5 belastande trådar ca 75% CPU-tid vardera samtidigt. 
Användningsgraden för trådarna varierar kontinuerligt med några procentenheter, så mätvärdena är 
approximerade till ett genomsnittligt värde. CPU-tiden har fördelats lika mellan alla trådarna inom 
samma belastningsgrad med så kallad load balancing. Men den totala användningsgraden för hela 
processorn är fortfarande konstant på ca 100%. I Graf 2 nedan är användningsgraden av en CPU 
plottad för trådarna per belastningsgrad.  !!!!!!!
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Graf 1. Visualisering av den totala användningsgraden för hela processorn, 

mätt över ett ökat antal belastande yes-trådar



Ett förtydligande här är att med n:te tråden i grafen menas alla trådar inom samma belastningsgrad. 
Så exempelvis för mätvärdet för 200 antal trådar menas att alla de 200 i trådarna har vardera en 
användningsgrad på ca 1,9 %CPU. Grafen kan annars misstolkas som att varje tråd alltid har samma 
andel CPU-tid, oavsett om fler yes-trådar läggs på samtidigt. För varje ytterligare tråd som 
belastas, så ser det ut som ett potentiellt avtagande samband mellan varje tråds andel CPU-tid inom 
varje belastningsgrad.  
 
5.1.4 Primärminne och virtuellt minne 
Mätvärdena för systemets fysiska internminne (RAM) och för det virtuella minnet visar däremot 
båda linjär skalning på ökat antal yes-trådar. Det kan ses i Graf 3 och 4 nedan.  !
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Graf 2. Graf över användingsgraden av CPU per samtida belastande yes-trådar. 
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Graf 3. Graf över systemets utnyttjade internminne, mätt över ökat antal yes-trådar 

Graf 4. Graf över storleken på systemets virtuella minne, mätt över ökat antal yes-trådar 



Från de konstanta egenskaperna i Tabell 1 ovan ses också att storleken av minnet som vare tråd 
upptar är statisk. Det medför att även storleken på det virtuella minnet ökar konstant.  

Om en graf skulle modelleras för hur minnesresurserna skulle se ut för över 600 trådar, skulle 
förloppet så småningom nå en gräns där minnesutrymmet tar slut. När 600 trådar belastar är ca 
2.633 GB av primärminnet upptaget, totalt sett för hela systemet. Laptopens primärminnet har en 
fysisk gräns på 4 GB. Så för att uppta hela minnesutrymmet skulle 4-2,633=1,367 GB ytterligare 
kunna belastas. Från top-undersökningen finns mätresultat på att en yes-tråd upptar 366 KB 
minne. Antalet yes-trådar det lediga utrymmet skulle motsvara blir: !

1,367 / (366*10-6) = 3735 st   !
Utrymmet som är kvar av primärminnet efter 600 belastande trådar, motsvaras alltså av ungefär 
3735 stycken ytterligare yes-trådar. Minnesresurserna på laptopen ser därför ut att vara väl 
tillräckliga för 600 trådar. !
5.2 Responstid och produktionstakt 

Mätresultaten av responstiden för systemanropet time open textfil.txt gick endast att 
mätas för upp till 420 yes-trådar. Som Graf 5 tydligt visar nedan så ser den ökande responstiden ut 
att gå mot oändligheten vid en gräns vid det antalet.  
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Graf 5. Graf över responstiden för ett systemanrop, mätt över ökat antal yes-trådar 



Här syns en flaskhals där produktionstakten för systemet minskar markant. Där tar det avsevärt 
längre tid att utföra ett systemanrop per tidsenhet. Men belastningen kan avbrytas, så vissa 
processer kan tydligen fortfarande få förtur att exekveras tidigare.  

Responstiden att öppna textfilen utan arbetsbelastning under bästa förutsättningar är ca 0,741 
sekunder. Den tiden kan approximeras likvärdig med uppgiftens servicetid, tiden att utföra 
uppgiften utan väntetid [9]. 

responstid = servicetid + väntetid !
När belastningen ökar så ökar väntetiden och den totala responstiden, men service tiden är samma. 
Väntetiden är alltså skillnaden i responstid mellan belastningsgraderna och det är egentligen den 
tiden som ökar enligt förloppet i Graf 5.  !
5.3 Prioritet 

Prioritetsnumret för en eller flera yes-trådar inom en viss belastningsgrad har registrerats med ps 
kommandot. När kommandot upprepas för samma trådar och belastningsgrad, märks hur 
prioritetsnumret ändras kontinuerligt. Vid belastning av 1 yes-tråd är prioritetsnumret nästan 
enbart 31. Detta är default-värdet för time-sharing trådar i OS X. För 2-4 trådar är 31 fortfarande 
vanligast, men även 0-30 förekommer. Olika trådar i samma belastningsgrad kan ha olika eller lika 
värden. Lägre prioritetsnummer ger lägre prioritet, så för 2-4 trådar märkes att trådarna något oftare 
blir tilldelade en något lägre prioritet med jämna mellanrum. Vid högre än 20 belastande yes-
trådar, varierar prioritetsnumret mer jämt fördelat mellan alla talen 0-31. Ingen av trådarna får högre 
prioritet än 31.  

Bara genom att upprepa ps kommandot ges inte så mycket mer insyn i hur prioriteterna 
skiftas än så. Det framgår att yes-trådarnas prioritet minskar oftare vid högre belastningsgrader, 
men det går inte riktigt att avgöra hur längre varje prioritetnumer gäller eller när skiftet sker. 

Att prioritetsnumren minskar vid ökad belastning är ett sätt för schemaläggaren att balansera 
arbetsbelastningen och minska responstider. En metod för detta som stöds av OS X är så kallad 
thread throttling. Då “stryps” en en CPU krävande process som en yes-tråd genom att dess 
prioritet sänks. Det minskar dess tillgång till processorn genom att högre prioriterade processtrådar, 
eller en annan yes-tråd, kan få förtur att exekvera.  

För att en tråd som fått sänkt prioritet inte ska drabbas av svält och aldrig bli prioriterad att 
exekveras igen, kan en teknik som kallas decay-usage scheduling användas [10]. Den tekniken 
stöds i Mac OS X och gäller för time-sharingtrådar som konsumerar stor andel CPU-tid. Under 
tiden tråden exekverar i CPU:n, så sänks dess prioritet. När prioriteten nått sitt lägsta värde 0, så 
börjar trådens användningsgrad av CPU minska. Det avtagande sambandet är en exponentiell 
funktion där användningsgraden minskar med 5/8 varje åttondels sekund utifrån föregående värde. 
Medan användningsgraden minskar, så ökar trådens prioritet på grund av prioritetsåldring. Det 
förhindrar svält eftersom trådens prioritet ökar ju längre tiden går. Prioriteten ökar tills den nått 
maxvärdet 31. Då börjar exekveringstiden i CPU:n öka samtidigt som prioriteten återigen börjar 
minska och hela förloppet startar om igen. På så vis skulle trådarnas prioritet kunna stiga och sjunka 
mycket snabbt och deras exekvering i CPU:n balanseras mellan dem.  
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5.4 Processorns temperatur och fläktrotation 

5.4.1 Temperaturen 
Mätvärden för processorns temperatur och fläkthastighet har loggats av applikationen Temperature 
Gauge till separata textfiler. Alla parametrar har loggats med 1 sekunders intervall under ca 15 
minuter. Ur dessa väljs mätvärden ut för temperatur och fläkthastigheten med 1 minuters intervall 
under 15 minuter för varje belastningsgrad.  

Temperaturen plottas som funktion av belastningsgraden. Resultaten ser ut att följa samma 
samband vid alla belastningsgraderna, så de är sammanställa i samma bild nedan (Graf 6). Graferna 
för belastning av 4-400 yes-trådar ser så lika ut att belastningen med 400 trådar får representera 
alla belastningarna 4-400.  

!
I plottarna syns att temperaturen ökar snabbare och snabbare ju högre belastningen blir på 
processorn under de första ca 2 minuterna. Efter ett ca 5 minuter stabiliserar sig temperaturen till en 
ganska konstant nivå. För 1 yes-tråd är den nivån ca 75º C, för 2 trådar är den ca 85º C och för 
3-600 trådar ca 91-92º C. 

En felkälla till resultaten för undersökningen vid belastning av 600 yes-trådar är att när for-
loopen är klar, så har temperaturen hunnit stiga till ca 83 grader. Det gör att mätresultaten inte blir 
helt jämförbara, eftersom de andra belastningarna har lagts på ganska omedelbart. Tiden mätt med 
time för for-loopen med den näst högsta belastningsgraden, 400 trådar tar ca 10 sekunder. Den 
fördröjningen är däremot inte märkbar på grafterna av temperaturen eller fläkthastigheten. !
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Graf 6. Graf över processorns temperatur vid olika belastningar, mätt under ett 15 minuters intervall
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5.4.2 Fläktrotationen 
Processorns fläktrotation mäts i rpm (rotations per minute) och är på ca 2000 rpm under normal 
arbetsbelastning. För 1 och 2 belastande yes-trådar ökar temperaturen som mest till ca 89º C , men 
fläktarna roterar forfarande med samma genomsnittliga hastighet på ca 2000 rpm (Graf 7). Här 
framgår inget samband alls mellan stigande temperatur och fläkthastighet. Det är först när 
temperaturen uppnått 90º C vid högre belastningar, som fläktarna direkt ökar hastigheten ett par 
hundra rpm. Det verkar finnas en tydlig gräns vid just 90º C som triggar fläktarna vid alla 
belastningsgraderna. Ett förväntat respons på temperaturen hade nog varit ett mer linjärt samband. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

För belastningar med 4-400 yes-trådar avstannar temperaturen på ca 91-92º C och håller den 
temperaturen de sista 10 minuterna av undersökningen. Fläkthastigheten fortsätter däremot att stiga 
långsamt under den tiden, ändock långsammare och långsammare. Här hade också ett mer förväntat 
samband varit att fläkthastigheten skulle följt temperaturen och varit konstant. En förklaring kan 
vara att den höga temperaturen i processorn även värmer upp omgivande komponenter ju längre 
tiden går. Då kan det vara rimligt att fläktarna behöver öka hastigheten något för att kompensera 
värmespridningen med tiden. Även en hög temperatur på ca 70-80º C under lika lång tid som för 1 
och 2 yes-trådar, borde dock kunna sprida sig till omgivande komponenter på samma vis. Då syns 
däremot ingen motsvarande ökning av fläkthastigheten. !!!!

� /�21 29

Fläktrotationer för belastningsgraderna under 15 min

flä
kh

as
tig

he
t (

rp
m

)

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

minuter
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Graf 7. Graf över processorns fläkthastighet, mätt under ett 15 minuters intervall
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5.4.3 Samband mellan 3 och 600 yes-trådar 
Ett anmärkningsvärt samband i både graferna över temperaturen och fläkthastigheten (graf 6 och 7) 
är att belastningen med 600 yes-trådar följer samma kurva som belastningen med 3 trådar (de 
svarta respektive röda graferna). Fördröjningen av själva påläggningen av belastningen med 600 
trådar kan vara en anledning till att även temperaturförloppet fördröjs till 3 trådars nivå under de 
första minuterna. Men under de sista ca 10 minuterna så når även belastningsgraderna 3 och 600 
upp till samma temperaturnivå på ca 91-92º C som belastningsgraderna 4-400. Fast då fortsätter 
fläkthastigheten vid 3 och 600 trådars belastning att vara på en fortsatt konstant lägre nivå än 
fläkthastigheten för belastningsgrader 4-400. Fläkthastigheterna för belastning med 3 och 600 trådar 
ligger alltså på en lägre nivå än för 4-400 trådar under hela mätintervallet. Det hade varit rimligt att 
åtminstone belastningsgrad 600 borde nått upp till samma fläkthastighet vid samma temperatur 
under de sista tio minuterna.  

Det skulle kunna vara så att datorn reagerar så mycket långsammare vid arbetsbelastningen 
med 600 yes-trådar att det även påverkar styrningen av fläktarnas hastighet. Om det är så kan den 
höga belastningen utgöra ett visst systemfel, att processorn arbetar för långsamt för att kunna möta 
den höga temperaturen med korrekt fläkthastighet. Den konstanta skillnaden i fläkthastighet mellan 
4-400 trådar och 3- och 600 trådar är ca 200 rmp, vilket är en relativt liten del av fläkthastigheter på  
som mest ca 2700 rmp och mätningarna har även en viss mätosäkerhet och variation. Så det 
antagligen inte avgörande för komponenternas funktionalitet. 

I nästa undersökning i avsnittet 5.5 nedan kan ses att under samma tidsintervall, 15 minuter, 
så är faktiskt också energiförbrukningen av batteriet lägre vid belastning av 3 och 600 yes-trådar 
än för 4-400. Fastän även skillnaden i energiförbrukning är relativt liten. Batteriets lägre 
förbrukning för 3 och 600 trådar skulle kunna vara en följd av att den lägre fläkthastigheten också 
drar något mindre energi. !
5.5 Processorns batterikonsumtion 

5.5.1 Batteriets laddning 
I undersökningen mäts batteriets åtgång i hur mycket laddning (mAh) som är kvar på batteriet efter 
15 min i förhållande till full laddning, under olika belastningsgrader. Det ger inte ett exakt värde på 
batterikonsumtionen för processorn, utan ett relativt mått på hur batteriets laddningsnivå förändras 
under belastningarna. Eftersom yes-trådarna är en typ av belastning som i stort sett bara är 
arbetsamma för processorn, så antas processorns arbete stå för den avgörande delen av förändringen 
i batteriets laddning. 

Batteriets nivå för maximal full laddning är 5466 mAh för de flesta undersökningarna. Denna 
maxgräns är dock inte statisk utan kan ändra sig något mellan undersökningarna, mellan ca 
5416-5466 mAh. Skillnaderna i utgångslägen för fullt laddat batteri är så pass liten att sambandet i 
Graf 8 nedan inte påverkas nämnvärt, men mätvärdena är ändå kompenserade för detta. För 
exempelvis maximal laddning på 5416 mAh är slutresultatet för laddningen påökat med 5466-5416 
= 15 mAh. Beloppet 5466 mAh är här satt som maxgränsen för fullt laddat batteri för alla 
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undersökningarna. Det ger än bättre bild över hur mycket mAh som faktiskt gått åt och resultaten av 
belastningarna blir något mer jämförbara med varandra.  !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I Graf 8 ovan, ser batteriets åtgång ut att ha ett visst samband med processorns användningsgrad 
(Graf 1). För 1-4 yes-trådar minskar batteriets laddningsnivå ganska linjärt, i fas med att 
processorns användningsgrad ökar från ca 1% till ca 100 %. För ytterligare belastningar 5-600 är 
processorn forfarande fullt sysselsatt till 100% och åtgången av batteriet är också på en relativt 
konstant nivå. Hantering av tyngre belastningar verkar inte dra så mycket mer laddning, det är 
större skillnad på andelen tid processorn är sysselsatt alls eller inte.  

En något lägre förbrukning av laddning kan märkas för belastningsgrad 600, även när samma 
undersökning körs om ett par gånger. När har batteriet konsumerat ca 544 mAh, eller något lägre, 
vilket är lite lägre en den mer konstanta nivån på 552 mAh för 4-400 yes-trådar. För 
belastningsgrad 3 är konsumtionen ca 529 mAh. Så skillnaderna i batteriets laddning är relativt små 
och ses i stort sett som konstanta i graf 8 ovan.  !!!!!!!
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Graf 8. Plott över batteriets laddningsnivå efter 15 min mätning med 0-600 belastningsgrader.



!
5.5.2 Batteriets effekt 
Batteriets effektutveckling mätt i Watt beräknas utifrån mätvärden från batteriets spänning och 
ström enligt följande samband: 

Watt [W] = mA * mV *10-6 !
Nivåerna av spänning och ström mäts vid ett tillfälle i slutet av mätningens 15:e minut. De 
mätvärdena hämtas också från system_profiler. Resultatet visas i Graf 9 nedan. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
I genomsnitt är effekten ca 28,6 W för 4-600 yes-trådar. Effekten för 3 yes-trådar är något lägre, ca 
27,8 W. Nivån under normal arbetsbelastning är ca 11,6 W. Förväntat resultat hade nog varit att 
effekten följt fläktarnas rotationer något mer, så att högre fläkthastighet vid processorn hade gett 
högre effektutveckling för batteriet. För belastning av 0-2 yes-trådar roterar dock fläktarna med 
samma konstanta hastighet, medan det är betydligt större skillnader i effekt mellan de 
belastningarna. Batteriets effekt i slutet av undersökningarna ser däremot ut att överensstämma väl 
med hur mycket laddning som gått åt (mAh) efter ca 15 minuter. När effekten är högre har batteriet 
också konsumerat mer laddning. !
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Graf 9. Plott över batteriets effekt efter 15 minuters mätintervall.  
Mätt under ökad belastning av 0-600 yes-trådar
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6. Diskussion	

6.1 Resursens arbetsfördelning 

6.1.1 Användningsgrad	

Något förhöjd användningsgrad på processorn behöver inte märkas omedelbart för användaren. Det 
beror främst på operativsystemets kärnas prioriteringar och att vissa processtrådar tillåts få förtur att 
köra framför andra. Operativsystemet försöker på flera vis att upprätthålla en viss systemstandard 
för användaren. Vanligtvis brukar toppar av förhöjd användningsgrad avta och då ges systemet tid 
att slutföra de mindre prioriterade uppgifter som den lagt åt sidan. Det är främst under tyngre 
belastningar och över längre tid som degradering av prestanda blir märkbart för användaren. 

Fastän processorn når 100 % användningsgrad och anses mättad, betyder inte det 
nödvändigtvis att den når sin maximala kapacitet. Processorn kan vara sysselsatt till 100% och 
forfarande belastas mer med tyngre arbete. En anledningen till det är att processorns 
användningsgrad definieras som andelen den är antingen aktiv eller idle, även om 
produktionshastigheten under aktiviteten kan vara olika hög.	


 Schemaläggningspolicyn time-sharing är en metod som kan användas för att belasta CPU:n 
ytterligare under samma användningsgrad. CPU-tiden delas mellan flera trådar vid tillfällen då CPU 
cykler snurrar på fortare än vad CPU:n kan slutföra instruktioner. Det kan exempelvis bero på att 
hastigheten att läsa från minnet är lägre än processorns hastighet. Time-sharing kan öka CPU:ns 
produktionshastighet genom att köra andra trådar emellan, i de cykler som annars hade snurrat 
outnyttjade i väntan på respons från minnet. Det innebär att en CPU:s tid används effektivare.	
!
6.1.2 Mättnadsgrad	

Inte heller en något högre mättnadsgrad och längre köer, är nödvändigtvis något som användaren 
märker av omedelbart på förändringar i prestandan. Initialt kan stegrande arbetsbelastning ge till 
synes linjär skalning av prestandan. Då skalas resursen proportionellt mot arbetsbördan, exempelvis 
kan mer minnesutrymme användas eller processorns sysselsättningsgrad ökar. Andelen åtgärdade 
anrop i förhållande till belastning blir hanterlig och utan märkbar avvikelse.  

För en mättad processor som nått 100% användningsgrad, är tidsfördröjningen i redokön 
vanligtvis längre. Processtrådar med högre prioritet kan dock fortfarande gå före i kön på grund av 
preemption. Det gör att längre run-queue latency inte upplevs som längre för de högst prioriterade 
uppgifterna, vanligtvis de uppgifter som märks mest av användaren. Men längre köer är ändå ett 
mått på prestandadegradering, eftersom de leder till längre fördröjningar för fler processtrådar i 
systemet. 

 Allteftersom allt fler belastande trådar läggs på arbetsbördan, ökar krävande växling av 
kontext mellan trådarna på bekostnad av processorns förmåga att slutföra sina aktuella uppgifter. 
När processorn nått sin maximala kapacitet och inte hinner med ytterligare sysslor, så ökar istället 
arbetsköerna och tidsfördröjningen. Då begränsas resursens skalbarhet och det linjära sambandet 
avtar. 
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Allt högre mättnadsgrad och allt fler väntekörer blir tillslut märkbart för användaren. I 
undersökningarna visas att responstiden för operationer i en mycket högt belastad processor ser ut 
att nästan gå mot oändligheten vid en viss gräns. En relativt liten ytterligare belastning gör på så sätt 
att systemet nästan inte ger någon respons alls utan står i stort sett stilla vid vissa operationer.  

Även när processorn var mycket tungt belastad, så kunde vissa operationer få förtur. 
Exempelvis kunde muspekaren användas med normal hastighet, även enkla kommandon i 
Terminalen verkar fungera väl. Det är däremot inte alltid en högre prioriterad processtråd kan 
avbryta en pågående exekvering av en lägre prioriterad tråd. En lågt prioriterad tråd kan förhindra 
förtur om den måste låsa en kritisk resurs för att mutex ska kunna försäkras. Det kan dock innebära 
att den högre prioriterade tråden får vänta tills den första tråden är klar med resursen och låser upp 
mutex-låsetet. Annars hade trådarna exempelvis kunnat ändra på samma parameter samtidigt på ett 
felaktigt vis mitt inne i en pågående operation. !
6.2 Subjektiv avvägning  

Det finns bedömningar som operativsystemet får göra som kan optimera effektiviteten ur vissa 
aspekter men på bekostnad av andra aspekter. Ett exempel är förhållandet mellan datorns minne och 
processorn. För att bespara processorns användningsgrad, kan temporärt snabbminne (eng. cache) 
användas för att lagra CPU resultat. Å ena sidan ökar upptagning av minnesutrymme, å andra sidan 
kan processorn arbeta effektivare genom att hämta resultaten snabbare i det temporära minnet. 	


Ett annat exempel på en tvetydig bedömning operativsystemet får göra är avvägningen mellan 
antalet felmeddelanden och instruktioners responstid. Istället för att avsätta processtrådar i köer om 
en resurs är otillgänglig av olika anledningar, kan trådar avsättas i en fellista. Det kan exempelvis 
vara en överbelastad webbserver som visar fellmeddelandet “otillgänglig server” istället för att låta 
användarna vänta på att sidan ska visas. Det avlastar processorn genom att minska antalet aktuella 
trådar i schemaläggaren. Det gör att responstiden kan hållas nere för de trådar som redan finns i 
schemaläggaren, på bekostnad av att fellistan ökar. För webbanvändarna innebär det att de 
användare som redan är inloggade ges utrymme att fortsätta använda webbresurserna, medan nya 
användare stängs ute tills servern blir mer tillgänglig. Processtrådarna i systemets fellista kan 
behandlas och “korrigeras” när systemet får med tid över.	
!
6.3 Påverkan på systemets kapacitet 

Hur laptopens system hanterar ökad belastning kännetecknas av systemets kapacitet. Med god 
kapacitet menas att systemet har tillräckliga resurser för att kunna möta de systemkrav som finns 
och kan även skala sig ytterligare för att anpassa sig till förändrad aktivitet. Systemet har dock 
begränsningar för hur mycket arbete som det kan belastas med. Oftast är det hårdvaror som 
minnesutrymme som når en definierad fysisk gräns. Det kan även vara mjukvaror som exempelvis 
arbetsalgoritmer som inte räcker till för att hantera en alltför stor mängd processtrådar samtidigt. 

Från resultaten av undersökningarna är det främst responstiden som ger märkbar nedsättning 
av systemets kapacitet för användaren vid mycket tung belastning. Det är så många CPU-krävande 
trådar som är aktiva samtidigt att CPU-tiden som tilldelas varje tråd blir alltför kort. Även andra nya 
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trådar som anländer till processorn blir tilldelade mindre CPU-tid att exekvera på åt gången. 
Exempelvis ett systemanrop som att hämta och öppna en fil från minnet, blir praktiskt taget 
omöjligt att genomföra vid för hög belastning. 

Den högre energiförbrukningen vid tyngre belastningar är också något som märks av 
användaren i form av att temperaturen stiger. När processorns temperatur når ca 90 grader så känns 
datorn betydligt varmare och fläktarna roterar snabbare. Den höga temperaturen har inverkan på 
systemets kapacitet dels omedelbart på grund av ökad energikonsumtion och dels på längre sikt när 
livslängden försämras för både processorn och för komponenterna närmast omkring processorn. 	
!
6.4 Miljömedvetenhet 

En processor som är sysselsatt under stor belastning, mycket tyngre än sedan den nått 100% 
användningsgrad, innebär inte nödvändigtvis optimalt utnyttjande av processorn. Det är egentligen 
inte en inte optimal arbetsnivå för processorn. Sådan överbelastning kan ge upphov till flaskhalsar i 
systemet vilket ökar responstiden för sysslorna. Den högre arbetstemperaturen gör även att 
processorn arbetar på ett mer felaktigt sätt och kan orsaka oberäkneliga errors och systemfel. 

Långsiktigt medför överanvändningen även negativa effekter ur miljösynpunkt. Högre 
användning av processorn ökar dess elförbrukning och värmeutveckling. Den högre 
arbetstemperaturen sprids även till omgivande komponenter ökar slitageskador. Komponenter som 
slits ut eller behöver repareras är en kostsam process ur miljöperspektiv. Det ökar omsättningen av 
varor och ger ökade transporter, utsläpp, miljögifter och än mer processningsarbete vid framtagning 
av nya produkter. Det är elresurser och elektronikvaror som kunde tas vara på med en mer hållbar 
medvetenhet och på ett kostnadseffektivare vis. 

För att processorn ska kunna utföra ett effektivt arbete med alla sina sysslor så behöver den 
marginaler, i tid och resurser. Den behöver även viss tid av vila i idle-tråden för att kunna arbeta 
mer långsiktigt. 100 % sysselsättningsgrad, är som det är definierat en maxgräns för processorn. 
Inte heller en hög nivå som 90 % är något som är rekommenderat att utgå från som normal 
arbetsbelastning. Vissa operationer kräver mer aktivitet av processorn i vissa faser, som exempelvis 
när en ny applikation startas upp. Sådana “spikar” av användningsgraden är vanliga och då behöver 
det finnas utrymme att kunna hantera dessa på ett hälsosamt vis. En lämpligare långsiktig arbetsnivå 
för processorn är snarare ca 20 % användningsgrad. !!!!!
!
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7 Slutkommentarer 

Undersökningen har visat att laptopens systemprestanda har påverkas på flera mätbara vis av de 
pålagda belastningarna. De flesta mätresultat har viss mätosäkerhet och variation även om det har 
försökts minimeras. I vissa fall har undersökningar och belastningar körts om ett flertal gånger för 
att få mer genomsnittligt exakta värden. Resultaten har däremot visat några entydiga samband av 
hur förloppen sker.  

Från undersökningen av användningsgraden för hela processorn, så framgår först en linjär 
ökning under belastning av de 4 första belastningsgraderna. Vid ytterligare ökad belastning förblir 
användningsgraden på den maximala nivån 100% för upp till 600 yes-trådar. CPU-tiden som 
fördelas till varje belastningstråd minskar med ett mer potentiellt samband. 

Operativsystemets prioritering av en yes-tråd är per default prioritetsnummer 31, varefter 
prioritetsvärdet cirkulerar alltmer regelbundet mellan 0-31. Utifrån resultat från den undersökningen 
schemaläggs trådarna rimligtvis med time-sharing algoritm och möjligtvis även med tekniken 
decay-usage scheduling.  

Responstiden för en operation med systemanropet open visar blir längre under ökad 
arbetsbelastning på processorn. Vid en viss belastningsgräns blir operationen i praktiken 
ogenomförbar. Det kan vara en indikation på att en flaskhals uppstått i systemet vid den 
belastningen som inbromsar responstiden.  

Graferna över hur processorns temperatur ökar har samma karaktäristiska utseende för alla 
belastningsgrader, men med brantare och brantare stigning av temperaturen under de första 
minuterna. Efter ca fem minuter klingar temperaturen av och ligger kvar på en ganska konstant 
nivå. För belastningsgrader 4-600 är den konstanta nivån ca 91-92 grader. Det är först när 
temperaturen uppnått 90 grader som fläktarnas rotationer ökar. Fläktarnas hastighet fortsätter sedan 
att öka något, långsammare och långsammare.  

Energiförbrukning av batteriet verkar ha ett samband med processorns användningsgrad. För 
belastningar med 1-4 yes-trådar ökar energiförbrukningen linjärt i takt med att användningsgraden 
också ökar linjärt. För ytterligare ökad belastning är både användningsgraden och 
energiförbrukningen konstant. Ökad tyngd på arbetsbelastningen har alltså inte visat någon mätbar 
inverkan på energiförbrukningen. Rotationen på fläktarna konsumerar en viss del av energin. 

Trots att undersökningarna visar att processorn kan belastas betydligt tyngre än sedan den nått 
100% användningsgrad, så innebär inte det att processorn används som effektivast. Ökad 
felbenägenhet, längre responstider, högre arbetstemperatur och fler slitage-relaterade skador tyder 
på att processorns optimala användningsgrad snarare ligger på ca 20%. Hållbarhetsmedveten 
användning av processorn är dessutom kostnadseffektivare och miljövänligare.  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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabellvärden från övervakning med top-kommandot, från avsnitt Undersökning 4.1. 

 

� /�1 5
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Bilaga 2  

Tabellvärden för mätning av responstiden, från avsnittet Undersökning 4.2. !

!!!!

Antal yes-trådar Verklig tid [s]

0 0,741

75 2,444

150 3,834

230 7,185

300 9,968

350 11,616

370 16,842

400 38,84

410 53,81

415 63,742

416 72,552

417 87,048

418 94,654

419 211,239

420 550,514
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Bilaga 3 

Tabellvärden för temperatur och fläktrotationen, från avsnittet Undersökning 4.4.  
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Bilaga 4 

Tabellvärden för energikonsumtionen, från avsnittet Undersökning 4.5. !
antal yes-trådar 0 1 2 3 4 25 50 100 300 600

max laddad 
mAh

5466 5466 5466 5452 5455 5455 5456 5455 5416 5466

mA 942 1797 1995 2317 2400 2363 2341 2365 2343 2399

mV 12337 12114 12077 12001 11989 11983 11992 11990 11984 11976

W=mV*mA*10 11,62145421,76885824,09361527,80631728,773628,31582928,07327228,3563528,07851228,730424

batteri mAh 5266 5045 4998 4923 4903 4904 4906 4902 4864 4922
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