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Referat
I dagens IT-värld har det blivit allt mera aktuellt att minska på energiförbrukningen i
datormolnen som ständigt växer och ökar i popularitet. Datacentraler förbrukar
årligen en enorm mängd med ström vilket ligger i alla datacentralers intresse att
minska på. Genom att skapa strömsnålare datacentraler minskar man även på
koldioxidutsläppen, vilket gynnar vår natur. En högre strömförbrukning resulterar
även i högre kostnader för att kyla ner all den värme som servrarna avger. Följande
uppsats undersöker olika metoder för att minska på strömförbrukningen i
datormoln. Inledningsvis behandlas lite varför det hör till vårt intresse att utveckla
strömsnålare datormoln som följs av en introduktion av vad datormoln är. Därefter
ges en överblick över olika metoder för att göra datacentralerna mera strömsnåla
samt en jämförelse av metoderna. Avslutningsvis ges en ana lys över vilka metoder
som sparar mest energi och samtidigt håller prestandan på en acceptabel nivå.
Detta görs på basen av tidigare gjorda studier.
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1 Inledning
Det är värt att notera att kostnaderna för att upprätthålla moderna datacentraler
har överstigit kostnaderna för serverdatorerna i datacentralerna [1].
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2 Datormoln
Datormoln har under den senaste tiden blivit populärt i takt med att tillgången på
snabbt internet har ökat [2]. Molntjänstleverantörer levererar färdiga tjänster över
internet enligt slutanvändarens behov. Tack vare denna teknik behöver inte
slutanvändaren ha någon kunskap om det tekniska bakom tjänsten, som t.ex.
datormolnets infrastruktur eller var datacentralen befinner sig [2]. Det är svårt att
exakt definiera termen datormoln, eftersom det för tillfället är ett trendord inom ITbranschen. Den nuvarande definitionen enligt NIST (National Institute of Standards
and Technology) [3]:
Cloud computing is a model for enabling convenient,
on-demand network access to a shared pool of configurable
computing resources that can be rapidly provisioned
and released with minimal management effort
or service provider interaction.

2.1 Arkitektur
Datormolnsarkitekturer har uppkommit för att försöka lösa det eviga problemet
med storskalig databehandling. Arkitekturerna är olika designer av applikationer
som använder sig av internettjänster som i sin tur används enligt applikationens
behov [4]. Det finns många olika arkitekturer för datormoln som t.ex.
datormolntjänstorienterad arkitektur [5] och GreenCloud arkitekturen [6]. Val av
arkitektur vid skapandet av ett datormoln beror helt på användningsändamålet. Två
saker som de flesta datormolnarkitekturer har gemensamt är att de har en
framända (eng. front end) och en bakända (eng. back end). Framändan är den del av
datormolnet som slutanvändaren kommer i kontakt med, d.v.s. applikationerna för
att datormolnet samt det lokala nätverket som slutanvändaren använder sig av.
Bakändan är själva datormolnet med tillhörande resurser och applikationer.
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2.2 Lager
Enligt Tsai m.fl. [5] kan man dela upp ett datormoln i olika lager där allt kan
hanteras och användas som tjänster. Figur 1 illustrerar de olika lagren: mjukvara
som tjänst, plattform som tjänst, infrastruktur som tjänst och datacentral som är
sett ur en hierarkisk syn på datormoln, samt några exempel vilka tjänster som kan
förekomma i respektive lager. Tjänsterna är inte bundna till ett specifikt lager, t.ex.
datalagring som tjänst kan även anses höra till plattform som tjänst eller till
infrastruktur som tjänst. Lagren kan byggas ovanpå varandra i den ordning som
passar ändamålet bäst, lagret för mjukvara som tjänst kan t.ex. byggas direkt på
lagret för infrastruktur som tjänst. Lagrens ordning illustrerat i Figur 1 är endast ett
förslag, enligt Tsai m.fl. [5], på en hierarkisk relation mellan de olika lagren.
Google Maps
Email
Användatgränssnitt

Mjukvara som tjänst
Google App Engine
Utveckling
Testning

Plattform som tjänst
Microsoft Azure
Datalagring
Beräkningar

Infrastruktur som tjänst

Datacentral
Figur 1: Lager som förekommer i ett datormoln

2.2.1 Datacentraler
För att kunna erbjuda datormolntjänster behövs ett väldigt stort antal servrar. Vi
kallar dessa samlingar av servermaskiner för datacentraler. Det är serverdatorerna i
datacentralerna som datormolnen körs på, d.v.s. detta lager är grunden till
datormolnen. Förutom serverdatorer består även dagens datacentraler av två andra
viktiga komponenter: datalagring och ett lokalt nätverk [5].
2.2.2 Infrastruktur som tjänst
Infrastruktur som tjänst levererar hårdvara, mjukvara och övrig utrustning som
resurser

för

användaren

att

använda,

t.ex.

beräknings-,

lagrings-

och

nätverksresurser. Användaren kan själv på skala upp och ner resurserna enligt
behov och leverantören tar endast betalt för hur mycket resurserna har blivit
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använda [3]. Denna tjänst kan vara ett billigare alternativ för användaren än att
köpa sig en egen datacentral. Datacentraler behöver underhållas och utrymme att
ha serverdatorerna på samt att det är svårt att på förhand uppskatta hur mycket
resurser man behöver för tillfället och i framtiden. Med infrastruktur som tjänst är
dessa problem på leverantörens ansvar. Microsofts Azure Platform är ett exempel
på infrastruktur som tjänst.
2.2.3 Plattform som tjänst
Plattform som tjänst erbjuder användaren en utvecklingsmiljö, på leverantörens
datormolnsinfrastruktur, där användaren kan bl.a. installera, utveckla och testa
egna applikationer [3]. Oftast behöver användaren inte installera eller ladda ner
mjukvara

för

att

använda

tjänsten

men

programmeringsspråken

och

programmeringsverktygen som används måste stödjas av leverantören [5]. Denna
tjänst underlättar även projektarbete där geografiska avstånd mellan deltagarna är
av betydande storlek. Användarna behöver inte heller bekymra sig om den
underliggande datormolninfrastrukturen efter som den underhålls av leverantören.
Ett exempel på en plattform som tjänst är Google App Engine.
2.2.4 Mjukvara som tjänst
Med mjukvara

som

tjänst

levereras

applikationer över

internet

enligt

slutanvändarens behov. Slutanvändaren behöver inte bekymra sig över att installera
eller underhålla mjukvaran eftersom detta är leverantörens ansvar. Det är endast
leverantören som har kontroll och möjlighet att ändra på infrastrukturen för
tjänsten. Slutanvändaren behöver någon form av klient för att köra mjukvaran.
Denna klient är oftast en webbläsare men kan även vara någon annan tunt klient
gränssnitt [3]. Google Maps är ett exempel på en mjukvara som tjänst.

2.3 Installationsmodeller
Privata datormoln är en installationsmodell där en organisation har ett eget
datormoln i sitt interna nätverk. Infrastrukturen sköts själv av organisationen eller
en tredjepart anlitad av organisationen [3].
När flera organisationer, som har liknande behov av ett datormoln, delar på ett
datormoln kallar man det för ett gemensamt datormoln. Fördelen med denna typ
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av datormoln är att datormolnet är mera privat än ett allmänt datormoln samt att
organisationerna får själva bestämma hurudan säkerhet som skall tillämpas för
datormolnet. En tredjepart kan även anlitas för att underhålla det gemensamma
datormolnet. Denna typ av datormoln behöver inte heller befinna sig geografiskt
nära organisationerna [3]. Prismässigt är detta alternativ dyrare än ett allmänt
datormoln men billigare än ett privat datormoln.
Allmänna

datormoln

kan

användas

av

vem

som

helst

som

har

en

internetuppkoppling. Det huvudsakliga syftet med ett allmänt datormoln är att
användaren köper datormolntjänster av organisationen som äger datormolnet [3].
Det är denna typ av datormoln som oftast blir förknippat med ordet datormoln.
Slår man ihop två eller flera av de ovanstående datormolnmiljöerna bildar de ett
hybridmoln. Sammanslagningen resulterar inte i att flera datormoln blir till ett, utan
i praktiken så förblir de sammanslagna datormolnen unika men de samarbetar [3].
Organisationen som använder sig av ett hybridmoln kan t.ex. köra och administrera
sina egna tjänster på sitt privata datormoln och vid behov skala upp resurserna tack
vare samarbetet med ett annat externt datormoln.
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3 Minska energiförbrukningen med mjukvara
Tidigare har man till största delen utvecklat tekniker för minska på
energiförbrukningen på hårdvarunivå [7]. Nackdelen med att effektivisera
energiförbrukningen med hårdvara är att det inte går att ändra på designen efter
att hårdvaran har tillverkats. Mjukvaran körs på hårdvaran och genom att designa
mjukvara med målet att minska på effektförbrukningen är det möjligt att uppnå
betydande strömbesparingar [7]. En stor fördel med existerande mjukvara är att det
är möjligt att förbättra den samt anpassa den till ny hårdvara. Följande kapitel get
en insikt i hur man med mjukvara kan få datormoln att spara energi.

3.1 Operativsystem
Ett operativsystem känner av de flesta komponenterna i ett datorsystem och vet
således också om komponenterna går på tomgång [8]. Advanced Configuration and
Power Interface (ACPI), som behandlas i 3.1.1, ger operativsystemet kontrollen att
sätta olika komponenter eller hela systemet i viloläge. Hårdvaran har ingen
information om vilka uppgifter som ska utföras i ett datorsystem. Det är
operativsystemet som har all information om uppgifterna som skall utföras, denna
information förmedlar operativsystemet till lämplig hårdvara som utför uppgifterna.
3.1.1 Advanced Configuration and Power Interface
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) är en öppen industristandard
som definierar de vanligaste gränssnitten för strömhantering och finns beskriven i
detalj i Advanced Configuration and Power Interface Speccification [9]. Första
versionen av ACPI släpptes i december 1996 av Intel, Microsoft och Toshiba. Den
nuvarande versionen, version 4.0a, släpptes den 5 april 2010. De senaste
versionerna har även HP och Phoenix var it delaktiga i. ACPI fungerar som ett
gränssnitt mellan operativsystemet och hårdvara samtidigt som det ger kontrollen
över strömhanteringen till operativsystemet. ACPI är en viktig del av
operativsystemets strömhantering (eng. Operating-system power management,
OPSM) samt effektivare än den tidigare BIOS-baserade strömhanteringsmodellen.
Eftersom ACPI är en samling gränssnitt är det möjligt att använda det på flera olika
datorsystem, t.ex. på arbetsstationer, skrivbordsdatorer och serverdatorer. Figur 2
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illustrerar de möjliga tillstånden, samt dess övergångar, som systemet kan befinna
sig i.

Figur 2: Globala tillstånd för ACPI samt deras övergångar [9].

De olika strömtillstånden kan vi dela in i: globala tillstånd, processor-, komponentoch prestandatillstånd. De globala tillstånden påverkar hela systemet och är synliga
för användaren, till dessa tillstånd hör G0 till G3, S1 till S4 och ett Legacy-tillstånd.
När systemet är i arbetstillståndet, G0 (även kallat för S0), reagerar det på yttre
händelser i realtid. Viloläget G1 delas in i fyra mera specificerade vilolägen, S1 till
S4, där S1 är det viloläget som sparar minst ström och S4 är det viloläget som sparar
mest ström. För användaren ser systemet ut att vara avstängd när det är i ett av
vilolägena i G1, operativsystemet behöver dock inte startas om för att återgå till
arbetstillståndet. I tillståndet G2 (även kallat för S5, eng. Soft Off) använder
systemet väldigt lite energi eftersom ingen system- eller användarkod körs. För att
återgå till arbetstillståndet från G2 krävs det att systemet startas om, vilket höjer på
latensen för byta tillstånd från G2. Det globala tillståndet G3 (eng. Mechanical Off)
är det enda tillståndet i ACPI som stänger av strömtillförsel till de digitala kretsarna i
systemet, förutom realtidsklockan som drivs av ett batteri. Energiförbrukningen i
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G3-tillståndet är noll vilket även gör det möjligt att underhålla hårdvaran utan att
vålla personskador eller skada på hårdvaran. Operativsystemet måste startas om för
att återgå till arbetstillståndet. Legacy-tillståndet är ett tillstånd där hårdvaran och
energiförbrukningen inte kontrolleras av ACPI, d.v.s. detta är ett tillstånd i
operativsystemet som inte stöds av ACPI.
Det finns olika energitillstånd för enskilda komponenter, D0 till D3. Dessa
komponenter, t.ex. hårddiskar, grafikkort, nätverkskort, etc., behöver inte stöda alla
energilägen som finns specificerade i ACPI. En del av energilägena får olika
definition beroende på vilken typ av komponent som skall använda den.
Energitillstånden sträcker sig från det tillståndet som förbrukar mest energi, D0, till
det tillståndet där strömmen stängs av så att komponenten är helt avstängd, D3.
Dessa energitillstånd kan komponenterna använda sig av när systemet är i det
globala arbetstillståndet (G0). Detta gör att användaren inte alltid kan notera när
komponenterna byter till ett annat energiläge.
Processorn har egna energilägen som den kan byta mellan medan systemet är i det
globala arbetstillståndet. Energilägena för processorn C0 till C3, där C0 är det
tillståndet där processorn kan utföra instruktioner och därav det tillståndet som
drar mest ström och C3 är det tillståndet där processorn drar minst ström men
latensen är som störst.
När processorn och komponenterna är i sitt aktiva tillstånd , C0 respektive D0, kan
de

även

byta

mellan

ett

antal

olika

prestandatillstånd,

P0

till

Pn.

Prestandatillståndet P0 tillåter processorn eller komponenten att använda
maximala prestandan och kan därav förbruka mest energi. Är processorn eller
komponenten i prestandatillståndet Pn används den minsta prestandanivån men i
ett aktivt tillstånd, där n kan som högst vara talet 16. Pn är det prestandatillstånd
som förbrukar minst energi.

3.2 Virtualisering
Virtuella maskiner har utvecklats i över 40 år men det verkliga genombrottet har
kommit den senaste tiden tack vare bl.a. ökad stabilitet och överkomligare priser
för virtuella maskiner. Med en virtuell maskin (eng. Virtual Machine, VM) kan man
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m.h.a. mjukvara köra ytterligare ett operativsystem på samma hårdvara som redan
är i användning av ett operativsystem [10]. En virtuell maskin kan även anses vara
en virtuell server. De virtuella maskinerna använder sig av samma hårdvara som
värdoperativsystemet, som t.ex. minne, processorer och hårddiskar. Enligt Daniels
[10] så kommunicerar värdoperativsystemet med hårdvaran genom

ett

lågnivåprogram som kallas för BIOS (eng. basic input/output system). För att en
värddator skall kunna köra flera virtuella maskiner behövs ett avskiljande lager,
hypervisor, som utför förfrågningar från de virtuella maskinerna till värddatorn.
Dagens hypervisorer tillåter att flera virtuella maskiner med olika operativsystem
samtidigt körs på samma värdoperativsystem [10], t.ex. värdoperativsystemet är
Windows 2003 som har virtuella maskiner som kör Mac OS X och SuSE Linux.
Enligt Daniels [10] så utnyttjas inte den totala serverkapaciteten i datacentraler. En
Windows-baserad server och en UNIX-baserad server använder i medeltal 8-12
procent respektive 25-30 procent av dess totala resurser. Resursanvändningen för
varje server kan optimeras genom att köra ett lämpligt antal virtuella maskiner
ovanpå serverns operativsystem. Användning av virtuella maskiner i datacentraler
minskar

på

antalet

fysiska

serverdatorer

vilket

samtidigt

minskar

på

utrymmesbehovet och elkostnaderna. Xen, KVM och VMware är några exempel på
virtuella maskiner som används i datacentraler [1].
Live-migration går även att utföra med virtuella maskiner [1]. Med live-migration
kan man förflytta virtuella maskiner mellan olika fysiska serverdatorer utan att
behöva stänga av den virtuella maskinen och dess aktiva applikationer. Denna
teknik möjliggör även att arbetsuppgifter kan balanseras mellan serverdatorerna,
eftersom mängden arbetsuppgifter varierar beroende på vilken typ av server och
vilken tid på dygnet det är. GreenCloud [6] är en arkitektur för datacentraler som
använder sig av live-migration med virtuella maskiner.
Datacentraler som använder sig mycket av visualisering har stora svårigheter att
implementera dynamisk skalning av spänningen och frekvensen [7], som tas upp i
4.1. Det är nästan omöjligt för dagen hypervisorer att kommunicera mellan alla
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virtuella maskiner och komma fram till en specifik spänning eller frekvens som
passar alla virtuella maskiner.

4 Minska energiförbrukningen med hårdvara
Processorn i en dator står för en stor del av den totala effektförbrukningen för en
dator. Dagens processortillverkare lägger ner mycket arbete och forskning på att
tillverka snabbare processorer och samtidigt hålla ner energiförbrukningen så
mycket som möjligt [7]. Dagens datorer består bl.a. av flera miljoner transistorer
som var och en förbrukar ström när de aktiveras. Antalet transistorer fördubblas,
enligt Moores lag [11], ungefär vart annat år vilket har gett upphov till en enormt
ökad effektförbrukning i våra datorer. Följande kapitel diskuterar olika sätt att spara
ström i datormoln genom att reglera hårdvaran i datacentralerna.

4.1 Dynamisk skalning av spänning och frekvens
Vi använder bl.a. transistorer i våra digitala kretsar för att modulera elektriska
signaler. Tiden det tar för en transistor att ändra från ett tillstånd till ett annat beror
på hur länge det tar att ladda eller urladda transistorns kapacitans. Denna tid
minskar vid användning av en högre spänning och ökar vid användning av en lägre
spänning [12]. Detta beror på att tiden är beroende av strömmen som i sin tur är
beroende av spänningen. Från Ohms lag får vi följande formel [13]:
𝑃 = 𝐶𝑉 2 𝐹(4.1)
Där P är effekten, C är kapacitansen, V är spänningen och F är frekvensen.
Huvudidén med dynamisk skalning av spänning och frekvens (eng. Dynamic
Voltage/Frequency Scaling, DVFS) är att man när som helst skall kunna höja eller
sänka spänningen och klockfrekvensen för en processor, så att hastigheten
motsvarar den nuvarande arbetsmängden. Denna teknik är väldigt effektiv för att
minska på effektförbrukningen samt värmebildningen för en processor, utan att dra
ner allt för mycket på prestandan [14].
Att sänka klockfrekvensen för en processor, när all processorkraft inte behövs,
minskar på effekten men inte på den totala effektförbrukningen som varje enskilt
jobb förbrukar. För att minska på den totala effektförbrukningen för alla jobb måste
10

vi minska på spänningen [12]. Från formel 4.1 kan vi även notera att spänningen är
kvadrerad, vilket resulterar i att värdet på spänningen påverkar effektförbrukningen
mest av de tre faktorerna. En stor nackdel med att sänka spänningen är att
processorns maximala prestanda sjunker [12]. En processor har sällan en konstant
arbetsmängd att utföra. Därför vill vi reglera spänningen och frekvensen enligt den
arbetsmängd som processorn har för tillfället, detta kallar vi för dynamisk skalning
av spänning och frekvens [14].

4.2 Energisparläge
Med dynamisk skalning av spänningen och frekvensen kan vi minska på
effektförbrukningen på bekostnaden av långsammare programexekvering [15]. Det
är viktigt att notera att datorsystemet fortfarande är helt funktionsdugligt vid
användning av DVFS. Genom att lägga hela servrar eller enskilda komponenter i
energisparlägen kan vi minska enormt på effektförlusten när systemet står på
tomgång, systemets funktionalitet varierar beroende på vilket energisparläge som
används [15].
Det effektivaste sättet att minska effektförbrukningen för en server som inte
används är att stänga av servern och se till att ingen ström flödar till
komponenterna [16]. Detta energisparläge är inte att rekommendera om servern
inte kan vara avstängd en längre tid. För att göra förfrågningar från en avstängd
server krävs det att man starta upp den igen, vilket både tar tid och energi, kanske
t.o.m. mera energi än vad själva förfrågningen konsumerar. Det ökade slitaget på
serverns komponenter, speciellt rörliga delar som t.ex. kylfläktar och hårddiskar, går
inte att undvika när en server stängs av och startas, jämfört med konstant
användning [16]. En ökad kostnad för reparationer av slitdelar tillkommer givetvis
när

komponenternas

livslängd

förkortas

underhållspersonal kan komma att bli aktuellt.
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samt

anställning

av

mera

5 Experimentella resultat
5.1 Virtualisering
Liu m.fl. [6] presenterar en arkitektur, GreenCloud, som ska minska på
datacentralers energiförbrukning genom live-migration med virtuella maskiner utan
att ur ett användarperspektiv åstadkomma en oacceptabel prestanda . Som
applikation till de virtuella maskinerna användes onlinespelet Tremulous. I Figur 3
kan vi se en jämförelse mellan energiförbrukningarna för när GreenCloud har
använts och inte använts. Energibesparingarna är som mest när arbetsbördan är
som lägst. Liu m.fl. [6] konstaterar att de kan uppnå energibesparingar på 27
procent genom att tillämpa GreenCloud.

Figur 3: Skillnaden i energiförbrukningen [6].

5.2 Dynamisk skalning av spänning och frekvens
Choi m.fl. [14] har utfört experiment för att mäta om man med DVFS kombinerat
med workload decomposition kan minska på energiförbrukningen samtidigt som de
användarspecificerade tidsbegränsningarna möts. Med workload decomposition
menas att man kan dela upp processorns arbetsbörda i två olika: on-chip och offchip. On-chip arbetbördan anger antalet processorklockcykler som det behövs för
att utföra instruktioner på processorn. Off-chip arbetsbördan anger antalet externa
minnesåtkomstklockcykler som behövs för att utföra minnestransaktioner till
externa minnen. Experimenten utfördes på en PXA255-baserad plattform. Figur 4
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visar energiförbrukningen utan DVFS vid körning av ett benchmark-program som
heter ”djpeg”. Det bör noteras att energiförbrukningen för processorkärnan och
primärminnet kunde inte separeras vid mätningarna så separata värden har blivit
matematiskt beräknade utgående från mätningarna.

Figur 4: Maximala frekvensen för bästa prestanda utan DVFS [17].

Figur 5: Användning av DVFS [17].
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Figur 5 visar energiförbrukningen vid användning av DVFS under körning av ”djpeg”.
Choi m.fl. [14] mätningar visar att med DVFS uppnådde de 20-40 procent
energibesparing på processorbundna applikationer men med en prestandaförlust
på 10-30 procent. Energibesparingen för minnesbunda applikationer var aningen
lägre, 10-20 procent.
Horvath m.fl. [14] har testat om det går att minska på energiförbrukningen genom
att dynamiskt reglera spänningen i ett helt system och samtidigt möta end-to-end
krav på fördröjningar i en miljö för Multi-tier internettjänster. De har designat och
implementerat en samordnad distribuerad DVS (eng. Dynamic Voltage Scaling)
policy

som

lämpar

frekvensinställningar.

sig
Vid

för

realistiska

jämföringar

processorer
användes

med

Linux

diskreta
egna

DVS

standard

energihantering som referens. Horvath m.fl. [14] DVS-baserade metod utesluter
inte användningen av andra scheman för energisparning. Figur 6 visar den totala
energibesparingen för tre DVS policyer varav Feedback DVS och Weighted Feedback
DVS är Horvath m.fl. design, där Weighted Feedback DVS endast är en förbättrad
version av Feedback DVS. Båda algoritmerna designade av Horvath m.fl. kan
åstadkomma energibesparingar över 30 procent p.g.a. att processorn kan köras på
en lägre frekvens. Det går inte att köra processorn på för låg frekvens när
arbetsmängden ökar, vilket förklarar de fallande kurvorna i Figur 1.
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Figur 6: Den totala energibesparingen med DVS [17].

5.3 Energisparläge
Heo m.fl. [18] har undersökt om man kan kombinera DVFS med att stänga av och
sätta på servrarna (On/Off) för att minska på energiförbrukningen i datacentraler. I
experimentet användes tre olika värden för δ. Vid användning av ett mindre värde
på δ så har DVS en större inverkan på den totala energiförbrukningen medans ett
större värde på δ resulterar i att DVS har en mindre inverkan på den totala
energiförbrukningen. Den uppskattade totala energiförbrukningen för de tre olika
värden på δ samt de olika algoritmerna finns illustrerade i Figur 7, Figur 8 och Figur
9. Som referens användes Linux egna energisparläge där processorns frekvens ökas
när användningen överstiger 80 procent och minskas när användningen understiger
20 procent.
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Figur 7: Den uppskattade totala energiförbrukningen när δ = 0,8 [18].

Heo m.fl. [18] konstaterar, då δ är 0,8 (Figur 7), att kombinationen av On/Off och
DVS kan åstadkomma en energibesparing på 60 procent när arbetsbördan var som
lägst och 30 procent när arbetsbördan var som högst. Alla algoritmer gjorde i detta
fall en större energibesparing än referensalgoritmen.

Figur 8: Den uppskattade totala energiförbrukningen när δ = 0,5 [18].
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När värdet på δ sattes till 0,5 (Figur 8) var det fortfarande den kombinerade
algoritmen av On/Off och DVS som åstadkom den största energibesparingen. Det
intressanta i detta fall är att On/Off-algoritmen åstadkom en sämre energibesparing
än vad DVS-algoritmen och Linux egna energisparläge åstadkom.

Figur 9: Den uppskattade totala energiförbrukningen när δ = 0,3 [18].

Den kombinerade algoritmen av On/Off och DVS var fortfarande den algoritm som
åstadkom den mesta energibesparing med 0,3 som värde på δ (Figur 9). Vid lägsta
arbetsbördan kunde en energibesparing på 84 procent uppmätas och vid högsta
arbetsbördan uppmättes en energibesparing på 55 procent. I detta fall var On/Offalgoritmen och Linux egna energisparläge väldigt konkurrenskraftiga eftersom de
uppnådde en energibesparing på över 60 procent.
De experimentella resultaten som Heo m.fl. [18] har kommit fram till visar att
enorma energibesparingar kan åstadkommas genom att kombinera DVS policyn
med On/Off policyn. I dessa experiment höll sig även latensen inom rimliga gränser.
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6 Slutsats
Baserat på de forskningsresultat som presenterats för metoderna i denna uppsats
så är, enligt mig, virtualiseringen kombinerat med sätta oanvända servrar i
energisparläge.
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