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INTRODUCCIÓ 
 
En aquest projecte farem una valoració sobre el consum energètic dels 
sistemes operatius basats en el sistema operatiu Linux. En la època actual, on 
tot o gairebé tot funciona o es controla de manera electrònica o informàtica, es 
important fer una valoració del consum energètic. Aquesta es la motivació del 
projecte. 
Per aconseguir-ho farem jocs diferents jocs de proves, com per exemple canvis 
de context continus (tenint que salvar el estat i recuperant-ho estona mes tard), 
crides de entrada/sortida tant amb buffer com sense buffer o càlculs aritmètic 
elevats. També veurem com afecta el tipus de gestió de memòria i els 
accessos al disc i quina es la seva influencia. Com ho farem, ho detallarem al 
següent apartat, que tracta sobre la metodologia. 
 
Per fer aquestes mesures de consum energètic, primerament farem servir eines 
que ens ajudaran a obtenir dades de consum de CPU, com pot ser PowerTop o 
Linux Perf. Amb aquestes eines obtindrem dades de us de CPU, temps 
d’execució o consum de la memòria. En la segona part, farem servir una eina 
desenvolupada per la universitat de Saragossa, que al executar els jocs de 
proves que veurem a continuació, ens donarà resultats tant de intensitat com 
de voltatge per així poder calcular la potencia. A més també es pot mesurar la 
temperatura que arriba a agafar la màquina durant la seva execució.  
 
Amb les dades obtingudes amb les diferents eines, podrem fer un estudi i 
deduir quin tipus de programa produeix el major consum energètic, amb quina 
gestió de memòria i així saber com es podria optimitzar. 
 
Abans de tot explicarem el funcionament i les parts d’un sistema operatiu per 
tal d’entendre millor la finalitat del projecte. 
 
Conceptes Bàsics  
 
El sistema operatiu  és el conjunt dels diferents programes que controlen el 
funcionament d'un ordinador. Les seves funcions, entre d'altres, consisteixen a 
gestionar les transferències d'informació internes, procurar la comunicació de 
l'ordinador amb els operadors, controlar l'execució dels programes amb la 
detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els 
recursos (memòria, unitat aritmètica, etc), carregar i descarregar 
automàticament els programes en funció de l'espai de memòria i dels diferents 
perifèrics 
 
Un sistema operatiu:  

• Ha de donar eines per gestionar els dispositius d’entrada/sortida 
• Ha de gestionar la memòria del computador 
• Ha d’oferir un sistema d’organització dels fitxers 
• Ha de tenir un entorn de creació i depuració de programes 
• Ha d’oferir seguretat i ser robust 
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Per entendre millor que es un Sistema Operatiu, explicarem cadascuna de les 
seves parts: 
 
Kernel : Un nucli del sistema operatiu (en anglès: kernel), en informàtica sovint 
només nucli , és la part fonamental d'un sistema operatiu. És 
el programari responsable de facilitar als diversos programes 
accés segur al maquinari de l'ordinador. Ja que hi ha molts programes i l'accés 
al maquinari és limitat, el nucli també s'encarrega de decidir quin programa 
podrà fer ús d'un dispositiu i durant quant de temps, cosa coneguda com 
a multiplexat. Accedir al maquinari directament pot ser realment complex, per 
això els nuclis solen implementar una sèrie d'abstraccions del maquinari. Això 
permet amagar la complexitat, i proporciona una interfície neta i uniforme al 
maquinari subjacent, facilitant-ne l'ús per part del programador.  
 
Parts del Kernel: 
 

 
 
 
En concret, de cara a aquest projecte ens interessarà mirar coses com: 
 
Gestió de processos: Volem estudiar el comportament del sistema operatiu 
alhora d'executar els diferents jocs de proves. Per poder fer-ho, hem d'entendre 
com funciona el cicle de vida d'un procés. 
 
Un procés té un cicle de vida: es crea, se li assignen recursos, crida a altres 
processos si es 
necessari i mort. El planificador de processos s'encarrega de gestionar els 
diversos processos 
que estiguin executant-se. El cicle (simplificat) pel tot procés passa es: 
 
 
 
 
 

Figura 1:  Funcionament i parts del Kernel 
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• Ready : espera ser executat (o seguir executant-se). Per passar a aquest 
estat el SO encua el procés a la cua de READY. Per defecte quan es 
crea un procés es crea en aquest estat. 
 

• Run : el procés entra a dins el nucli i passa a executar-se. Hi ha tants 
processos en estat “run” com processadors tingui la maquina. 
 
 

• Bloquejat  (blocked): passa a aquest estat després de l'estat de “run”. El 
planificador de processos el manté en aquest estat fins que l'E/S ha 
acabat (en cas de ser E/S síncrona). 

 
També es important per comprendre tots els jocs e proves, en especial els jocs 
de proves amb crides Fork, conèixer en que es basa el canvi de context: 
Canvi de context : el procés passa d'estar en estat run a un altre estat diferent 
(el SO canvia 
un procés en estat run per un altre). El canvi es realitza en mode sistema. 
Passos que segueix el SO: 
1) Guarda l'estat del processador: PC i registres 
2) Actualitza l'estat (canvia el valor del la variable estat del PCB, de ready a 
blocked) 
3) Encua en PCB a la cua que toqui 
4) Escull un altre procés (a traves de l'algoritme de planificació) 
5) Canvia l'estat d'aquest altre procés escollit (a dins el PCB -> state=run) 
6) Desencua el PCB del procés (actualitzar les estructures de dades de gestió i 
memòria) 
7)Restaura l'estat del processador 
 
 
Havent fet una petita introducció sobre el funcionament del sistema operatiu, a 
continuació veurem la metodologia empleada per realitzar aquest projecte

(0) Creació del procés 
(1) Planificador escull aquest procés 
(2) Planificador escull un altre procés 
(3) Procés bloquejat per E/S 
(4) E/S disponible 
(5) Final de procés 

Figura 2:  Grafic del cicle de funcionament d’un proces 
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1. METODOLOGIA 

 
Per a obtenir els resultats esperats, hem realitzat una sèrie de jocs de 
proves en C i  C++, que ens servirà per valorar diferents crides i diferents 
instruccions que executa la CPU. Els jocs de proves que hem escollit son 7 i 
els enumerem a continuació: 
 

• Entrada / Sortida: un programa que espera llegir un caràcter per 
teclat i l’escriu per pantalla. 

• Lectura / Escriptura: un programa que obre dos fitxers, un d’entrada, 
un de sortida i escriu en el de sortida el contingut del fitxer d’entrada 

• Fork (sense bucle) : un programa que realitza una única crida a fork. 
• Fork (amb bucle): un programa que realitza un seguit de crides a fork 

de manera iterativa. 
• Fibonacci (recursiu): un programa que calcula el número de 

Fibonacci de manera recursiva 
• Fibonacci (iteratiu): un programa que calcula el número de Fibonacci 

fent càlculs aritmètics de manera iterativa 
• Multiplicació de matrius: un programa que realitza un càlcul exhaustiu 

aritmètic, amb la multiplicació de matrius molt grans. 
 
Amb aquests jocs de proves intentem veure els diferents comportament que te 
la màquina i quin es el seu consum comparant-los entre ells o amb el 
comportament bàsic de la màquina. Entre els jocs de proves hem escollit 
aquests ja que podrem veure el comportament en crides d ‘entrada / sortida, en 
programes que realitza canvis de context alhora d’executar un nou procés, quin 
es el comportament en les crides a subrutines o un càlcul aritmètic exhaustiu.  
 
Per realitzar aquestes proves, hem creat una sèrie de fitxes per a cadascun 
dels jocs de proves que hem creat. En aquestes fitxes, podrem veure 
inicialment una petita explicació de coneixements bàsic per poder comprendre 
perquè aquest joc de proves ha estat seleccionat. Després mostrem el codi que 
hem programat per el joc de proves, una explicació del codi i perquè aquest 
programa es important i que volem valorar d’ell. Després farem una petita 
explicació de quins son els resultats que esperem obtindré. Per últim veurem 
quins son obtinguts i quina comparació podrem fer amb altres programes. 
 
Per obtenir els resultats, hem fet servir dues eines escollides per estar a l’abast 
de qualsevol usuari Linux i que son les més utilitzades: Powertop i Linux Perf. 
Aquests ens donaran resultats que esperem siguin d’utilitat per veure quin es el 
us de la CPU, informació sobre les instruccions executades, i si tot això infereix 
en el consum energètic. 
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Una vegada obtinguts els resultats i fetes les fitxes de cada joc de proves, 
executarem els mateixos jocs de proves a unes màquines de la Universitat de 
Saragossa, on han desenvolupat una eina de mesura de consum energètic. 
Aquestes màquines han estat preparades per minimitzar el consum energètic 
de la màquina sense executar cap procés, per poder obtenir el resultat més 
fidel possible. Una altre millora que hi ha en obtenir aquest resultat, es que la 
mesura es fa de manera externa, i no en la mateixa màquina d’execució i dins 
del mateix software. 
Aquesta mesura la farem executant els jocs de proves en les seves màquines, 
on obtindrem una sèrie de resultats amb la intensitat i la tensió i la temperatura 
a la que arriba la màquina. Un cop obtinguts aquests resultats, executarem un 
script el qual ens donarà informació de potencia i temperatura en base al 
temps, amb el qual podrem fer una gràfica on trobarem pics de consum. 
 
Per últim, compararem els resultats obtinguts entre la Universitat de Saragossa, 
i les pròpies eines que ens aporta Linux. D’aquesta manera traurem 
conclusions.    
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2. LES EINES 
Powertop  

Powertop es un software desenvolupat per Utility, dissenyat per mesurar, 
explicar i minimitzar el consum energètic d’un ordinador. Va ser llençat per Intel 
en el 2007. 

PowerTop analitza els programes, els controladors dels dispositius i les opcions 
de kernel que s’executen en PC’s basats en Linux i en sistemes operatius 
Solaris i estima el consum energètic resultant.  

Normalment, aquesta eina es utilitzada de cara als ordinadors portàtils ja que 
prolonga la vida de la bateria, o per els operadors del centre de dades, per els 
quals els costos elèctrics o de refrigeració son una despesa bastant important. 

A més de ser una eina de diagnòstic, Powertop també te un mode interactiu en 
el qual es pot experimentar amb diferents configuracions d’administració 
d’energia ( en els casos en que la distribució de Linux no permeti aquests 
ajusts. 

Powertop a mes fa un informe de quins components del sistema son mes 
propensos a necessitar un consum energètic superior, que van des de 
aplicacions de software a components actius en el sistema. 

Aquesta eina s’utilitza a nivell d’usuari per millorar el rendiment de la CPU i  
millorar la duració de la bateria de les màquines, ja que després de valorar tots 
els processos, totes les crides i el funcionament, et proporciona un seguit de 
consells i instruccions que al realitzar-les, pot millorar aquest rendiment. 

Com veurem en els resultats, obtenim dos menes d’informes que ens 
proporcionaran informació. El primer d’aquest informe es el més global, en el 
qual podrem veure quin es el percentatge d’ús de la CPU, quants 
esdeveniments per segon s’executen, quina es la categoria (si es tracta d’un 
procés, d’una interrupció, d’un timer...) i per últim una descripció del procés 
executat. Normalment aquesta descripció sol ser el nom o la ruta del procés. 

El segon d’aquests informes, ens dona una informació similar a aquesta encara 
que profunditza una mica mes en detallar les dades obtingudes al primer 
informe. Entre aquestes dades tenim el us de CPU, els wakeups que es 
realitzen al procés, quantes operacions, quantes interrupcions es realitzen, i la 
descripció del procés. 

Amb aquestes dades podrem fer valoració del consum energètic necessari, 
valorat amb les altres eines que farem servir. 
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Perf (Linux) 
 
Perf es una eina d’anàlisis de rendiment en Linux, disponible a partir de la versió 2.6.31 
del kernel. Es capaç de donar perfils estadístics de tot el sistema, de sols la CPU o dels 
threats mes rellevants. 

Per entendre una mica més en que consisteix aquesta eina, parlarem primer i explicaré 
que es una eina d’anàlisis de rendiment i que vol dir perfils estadístics. 

L’anàlisi de rendiment, que normalment es conegut com “profiling”, es una investigació 
del comportament d’un programa, fent servir la informació reunida amb un anàlisis 
dinàmic d’aquest.  L’anàlisi dinàmic es realitza executant el programa i veient el seu 
comportament per a poder treure conclusions. 

L’objectiu es esbrinar quin es el temps dedicat a l’execució de diferents parts o crides 
del programa, per poder detectar els punts problemàtics i com dur a terme una possible 
optimització. Per trobar aquests problemes, fem servir amb una eina comunament 
anomenada “profiler”. Perf es tracta d’un d’aquest profilers. 

El perfil estadístic, es un resum de la informació que ens proporciona aquest “profiler”, 
on podem veure dades de rendiment, d’esdeveniments executats, de cicles d’execució, o 
d’accés a memòria. Aquest perfil es el que ens mostrarà dades on poder extreure 
informació de rendiment o quins son els punts crítics del programa. 

Perf, es compatible amb els comptadors de rendiment de hardware, amb punts de 
seguiment, amb els comptadors de rendiment de software i les sondes dinàmiques. Això 
vol dir que ens dona una informació complementaria a la obtinguda amb els punts de 
seguiment. 

En 2012 IBM reconeix a Linux Perf com una de les eines mes comunament fetes servir 
en els controls de rendiment juntament amb altres eines com Oprofile. 
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3. JOCS DE PROVES.  

Hem realitzat una sèrie de jocs de prova que engloben les crides mes 
importants que poden suposar un estrès per a la màquina. Executarem 7 jocs 
de proves, entre els quals tenim: Un programa d’entrada / sortida amb el que 
volem veure quin estrès suposa la lectura de caràcters des de teclat i els 
passos de la crida write. Un programa de lectura escriptura, el qual obre un 
fitxer de text, el llegeix i l’escriu en un altre fitxer, amb ell podrem veure un 
resultat per comparar amb el programa d’entrada / sortida, ja que en aquest cas 
no es manté en espera mentre no s’introdueix una dada per teclat, sinó que fa 
lectura / escriptura de manera constant. Dos programes, un que realitza una 
única crida a fork i un altre que fa crides a fork de manera iterativa. D’aquesta 
manera volem veure el estrès i el consum que suposa el tenir un procés que 
crea un procés fil i veure quin es estrès alhora de reservar memòria, canviar de 
context, i tornar al procés pare. Es possible que això no ho podem veure amb 
un joc de proves que executa un sol fork, per aquest motiu executem un segon 
programa amb forks de manera iterativa. Per últim tenim tres programes per 
veure estrès en càlculs aritmètics. El primer es un càlcul del número de 
Fibonacci però de manera recursiva. Aquest el podrem comparar amb un 
programa que realitza les mateixes operacions però amb un array. Aleshores, 
tenint el mateix càlcul aritmètic podrem identificar si el fet de fer crides a 
subrutines, gestionant memòria i registres al cridar-la i retornar a la rutina 
anterior, suposa estrès o consum més elevat. Ja que en aquest dos jocs de 
proves, no veiem el càlcul aritmètic com a resultat principal, fem un últim 
programa que realitza un càlcul aritmètic de manera constant,  fent una 
multiplicació de matrius de gran tamany. 

Tots aquests jocs de proves els executarem fent servir les dues eines 
esmentades anteriorment, les quals ens proporcionarà informació sobre ús de 
CPU, temps d’execució, instruccions i cicles executats. Aquestes eines son les 
utilitzades mes comunament per els usuaris de Linux ja que estan a l’abast de 
qualsevol persona i son fàcil d’executar. Però la informació que ens aporta 
potser no es del tot suficient i per aquest motiu, la eina desenvolupada per la 
universitat de Saragossa, la qual fa una mesura de manera externa, amb 
màquines que ja han sigut preparades per tenir un consum gairebé nul quan no 
s’està executant cap procés. Aquest es un dels problemes principals que 
obtenim al mesurar amb Powertop o Perf, que s’executa directament a la 
mateixa màquina, i el resultat pot quedar alterat per algun procés propi del 
sistema o altres processos que s’executen alhora. 

A continuació hem fet unes fitxes per a cada joc de proves on expliquem quina 
es la informació que volem extreure, quin es el programa a executar, quins son 
els resultats obtinguts amb les eines Powertop i Perf i quines conclusions o 
comparacions amb altres programes podem extreure. 
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3.1. Entrada / Sortida  
En aquest programa realitzem una entrada / sortida amb només dues crides, 
read i write. 
Primer de tot hem d’entendre com gestiona la entrada / sortida el sistema 
operatiu Linux.  Per això hem de conèixer una sèrie de conceptes bàsics per 
una fàcil comprensió del funcionament del sistema: 

• Els dispositius d’entrada sortida es representa com un fitxer. 
• El accés a aquests fitxers es realitza amb read o write. 
• Cada fitxer te associat un controlador. 
• Cada controlador te un numero que l’identifica 
• Quan el controlador serveix a diferents dispositius, cada dispositiu te un 

numero que els identifica. 
• Tenim dos tipus de fitxer, de bloc o de caràcter. 
• El controlador es divideix en dues funcions. La meitat superior s’executa 

en el context del invocador i es comunica amb la resta del sistema 
operatiu. L’altre meitat s’executa en el context del kernel i interactua 
directament amb el dispositiu. 

 
En el nostre cas, farem servir dispositiu de caràcter. Aquest funciona de la 
següent manera: Al arribar un caràcter, es col·loca a la cua directa i el caràcter 
es passa per un fragment de codi del kernel que actua com a filtre, acceptant 
caràcters i processant-los. 
La sortida es realitza d’una manera similar, expandint les tabulacions per 
espais, processant els caràcters...etc. 
 
Aquesta crida conté una sèrie de paràmetres que esmentem a continuació: 
Un descriptor del fitxer que en aquest cas son el numero 0 o numero 1. El 
numero 0 vol dir descriptor estàndard d’entrada, es a dir el teclat i el numero 1 
vol dir el descriptor estàndard de sortida, es a dir, per pantalla, una direcció de 
transferència, en aquest cas la direcció del caràcter c, i per últim el numero de 
bytes per la entrada / sortida. 
Aquesta crida retorna el número de bytes llegits o escrits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3:  Funcionament d’entrada i sortida, on podem veure 
quina part pertany al usuari o al kernel i com funciona 



Avaluació energética dels sistemes operatius Linux   10 

 

3.1.1. El programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2. Explicació del codi  
En el codi anterior, declarem un caràcter c i dos enters, “ret” i “a”, aquest últim 
inicialitzat a 0. El enter “a” ens serveix com a comptador per fer un bucle, en el 
que fem crides de lectura del caràcter c, esperant rebre’l del teclat i si no hi ha 
hagut error( ret > 0) l’escrivim mostrant-ho per pantalla. 
 
En un principi havíem executat el bucle amb un numero d’iteracions molt petit, i 
ens hem adonat que no estava esperant al dispositiu sinó llegint directament de 
memòria. Això passa per el tamany del buffer de teclat. 
 
El buffer de teclat es un buffer que emmagatzema els caràcters rebuts per 
poder minimitzar el nombre de crides a l’hora de llegir o escriure. 

3.1.3. Resultats Esperats  
Amb els resultats, esperem veure si un programa que no està executant cap 
instrucció fins el moment de executar una lectura de teclat, suposa un consum 
energètic. Una vegada comprovat això, esperem poder-ho comparar amb un 
programa similar de entrada per teclat i sortida per pantalla, però que al llegir 
ho anés acumulant a un buffer i ho escriguis al estar el buffer complert en 
comptes de fer les crides de lectura / escriptura per a cada caràcter llegit 
individualment. 

3.1.4. Resultats Obtinguts  
Primer executem la eina Powertop. Aquesta eina ens guarda la informació que 
volem obtenir en un fitxer html i com a segon paràmetre el nom del executable 
que volem provar. 
 Amb aquesta eina obtenim dues imatges (extretes del fitxer html que ens 
retorna la crida). 
 La primera d’aquestes imatges mostra el percentatge d’us de la CPU, quants 
esdeveniments s’executen i quina categoria i per últim una descripció del 
procés que s’està executant. 
La segona imatge ens mostra la informació ja obtinguda a la primera imatge 
mes extensa i amb més detall. En la imatge podem veure com el us de CPU 
està indicat en la quantitat de temps que utilitza cada procés per a cada segon. 
 

int main(){ 
 char c; 
 int ret; 
 int a = 0; 
 while (a < 2048){ 
  ret=read(0,&c,sizeof(c));   
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Tal i com esperàvem, a les imatges podem veure com el fet de que un procés 
es quedi en un estat d’espera mentre no s’introdueix cap entrada per teclat no 
suposa un consum apreciable. Això ho veiem ja que en les imatges no veiem el 
nom del procés que estem executant en cap lloc. 
Després el fet escriure el caràcter que hem introduït per teclat, suposa un 
consum tan ínfim que no podem trobar dades rellevants en els resultats 
obtinguts amb Powertop. 
 
Al executar Linux Perf, ho fem fent la crida a perf, amb el nom del executable 
que volem mesurar i obtenim els següents resultats: 
 
Performance counter stats for './escribir': 

Figura 4:  Resultats de powertop on veiem el percentatge de CPU que fan 
servir cada procés 

Figura 5:  Resultats de powertop on veiem els mateixos resultats que en la 
figura anterior, mes detalladament 
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180.536 cycles:u                  #    0,000 GHz                     
94.829 instructions:u            #    0,53  insns per cycle        
31.310 l1-dcache-loads:u   
2,689009714 seconds time elapsed 
 
Cadascuna de les línies que veiem en els resultats ens aporta una informació 
diferent. La primera línia ens diu quin es el programa que hem executat, la 
segona línia, el nombre de cicles que ha fet servir el programa, el nombre 
d’instruccions que s’han executat, i quantes instruccions per cicle, la quantitat 
de cargues de caché o el temps que s’ha trigar en executar el perf. Aquest últim 
es refereix a el temps que ha trigat de més l’execució del programa pel fet 
d’executar Perf. 
 
La informació obtinguda no ens aporta gaire informació rellevant per les nostres 
necessitats, però podem veure la quantitat d’instruccions i de cicles que triga en 
executar-se el procés. D’aquesta manera podem veure que executa mitja 
instrucció per cicle i el temps d’execució, però això no es significatiu a la hora 
de veure quin es el consum, ja que encara que es faci mitja instrucció per cicle, 
no totes les instruccions son igual de costoses. Serà l’eina de Saragossa (els 
resultats estan comentats posteriorment) qui ens podrà proporcionar més 
informació sobre la despesa energètica d’aquestes instruccions. 

3.1.5. Comparació amb altres proves  
Hem volgut comparar-ho amb un altre programa de entrada/sortida amb buffer. 
Aquest tindria un buffer on anar emmagatzemant els caràcters llegits per 
minimitzar les crides a write de cada caràcter a només un cop cada cert 
tamany. 
 Al veure que en el programa executat ja no obteníem cap mena de resultat 
rellevant ni d’execució ni de consum en les eines esmentades, i esperant que al 
executar-ho amb un buffer reduíssim el nombre de crides de write i reduir així el 
consum, ens hem adonat, que un programa que no executa cap instrucció fins 
que no s’executa una crida a read de teclat i el mateix moment de la sortida per 
pantalla, gairebé no suposa un consum energètic apreciable. 
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3.2. Lectura / Escriptura  
Aquest programa es similar al executat al apartat anterior, el de entrada i 
sortida però aquest cop obrim dos fitxers, un que tenim a disc amb tota la 
informació del que llegirem l’entrada, i l’altre, que pot o no estar a disc, ja que si 
no es troba, es crearà, on escriurem la sortida. 
Executarem les comandes open, amb el primer atribut indiquem el nom del 
fitxer, després tenim els atributs d’escriptura, lectura, creació o modificació, i 
per últim, si cal, els permisos. Mentre tenim bytes per llegir, fem lectura / 
escriptura en blocs de 1024. Per últim fem servir la crida close, que ens tanca 
el canal obert amb la crida open. 
 
Per comprendre més quin es el funcionament del sistema operatiu amb 
aquestes crides, hem de saber que es similar al joc de proves d’entrada / 
sortida però abans s’executa una sèrie d’instruccions per preparar els fitxers, tal 
i com podem veure en el diagrama següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com podem veure, primer busquem quin es el dispositiu que necessitarem 
en una taula de descriptors. Obre el fitxer, amb els permisos que s’ha indicat en 
a crida open. Es posa el inode a una taula de inodes actius i es busca aquest 
inode a la taula de inodes en disc.  
 
Tot això quedarà en la taula de fitxers oberts i de inodes actius mentre no 
tanquem el fitxer amb la crida close.  
 
Volem veure si aquestes crides preparatòries i necessàries amb open i close y 
totes les instruccions que s’executen, provoquen un consum major. 
 
 

Figura 6:  Funcionament del sistema operatiu en una entrada sortida. 
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3.2.1. El programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Explicació del codi  
En el codi anterior, tenim declarats un buffer de 1Kb, i tres números enters: 
“fd1”, “fd2” i “numbytes”. En “fd1” tenim el resultat que ens retorna la crida 
open(amb el paràmetre de només lectura) del fitxer de lectura. En “fd2” tenim el 
resultat que ens retorna la crida open(amb els paràmetres de creació, 
escriptura o truncar) del fitxer d’escriptura. Mentre tinguem dades per llegir al 
fitxer de lectura, ho escriurem al fitxer de sortida. Finalment tancarem els dos 
fitxers oberts. 
 
Tal i com hem explicat, aquest codi es interesant alhora de veure les crides 
d’open de fitxer, o les crides de close, ja que hem de veure com es mou el fitxer 
a la taula de fitxers oberts, de nodes actius...etc i lo mateix alhora de tancar-ho, 
esborrar-ho de les diferents taules. Tot això sumat a les crides de read i write 
ens pot proporcionar les dades que necessitem alhora de veure un consum 
d’entrada / sortida. 

3.2.3. Resultats Esperats  
Els resultats que esperem obtenir es veure que conforme el fitxer que farem 
servir com lectura es més gran, el temps que trigant en executar-se es major 
també (segut a que s’ha de recórrer cada cop un fitxer de mes tamany), i al 
mantenir el fitxer mes temps a la taula de fitxers oberts, el consum de CPU i 
memòria també augmenta, ja que quants mes fitxers tinguem oberts, mes 
trigarà en buscar e la taula de fitxers oberts o a la taula d’inodes. Volem veure 
aquest augment i que conforme augmenta, el consum energètic també creix. 

3.2.4. Resultats Obtinguts  
Primer executem la eina Powertop. Aquesta eina ens guarda la informació que 
volem obtenir en un fitxer html i com a segon paràmetre el nom del executable 
que volem provar. 
Amb aquesta eina obtenim dues imatges (extretes del fitxer html que ens 
retorna la crida). 

int main(int argc, char *argv[]){ 
  int fd1,fd2; 
  char buffer[1024]; 
  int numbytes; 
  fd1 = open(argv[1], O_RDONLY); 
  fd2 = open(argv[2], O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0700); 
  while ((numbytes = read(fd1, &buffer, sizeof(char))) > 0){ 
    write(fd2, &buffer, numbytes); 
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La primera d’aquestes imatges mostra el percentatge d’us de la CPU, quants 
esdeveniments s’executen i quina categoria i per últim una descripció del 
procés que s’està executant. 
La segona imatge ens mostra la informació ja obtinguda a la primera imatge 
mes extensa i amb més detall. En ella podem veure com el us de CPU està 
indicat en la quantitat de temps que utilitza cada procés per a cada segon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A les imatges podem veure dades significatives sobre el programa de lectura / 
escriptura. A la primera imatge trobem que es el procés que el procés executat 
en aquest joc de proves (./lees) es el que utilitza més percentatge de cpu de 
tots els processos actius en el moment d’execució, amb gairebé un 7% del us 
total de la CPU. 
 Això ho veiem més clarament en la segona imatge, on veiem que de cada 
segon d’execució que fa el processador, 68.4 ms son dedicats a aquest procés.  

Figura 7:  Resultats de powertop on veiem el percentatge de CPU que fan 
servir cada procés 

Figura 8:  Resultats de powertop on veiem els mateixos resultats que en la 
figura anterior, mes detalladament 
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Això, encara que no ho podem comprovar dins d’aquesta eina, podria ser un 
indici  de que aquest programa podria tenir un consum energètic mes elevat 
degut a les crides de manera constant al read i el write. 
 
Al executar Linux Perf, ho fem fent la crida a perf, amb el nom del executable 
que volem mesurar i obtenim els següents resultats: 
 
 Performance counter stats for './lees entrada.txt sortida.txt': 
 1.456.345.237 cycles:u                  #    0,000 GHz                     
 415.971.475 instructions:u            #    0,29  insns per cycle         
 194.107.519 l1-dcache-loads:u                                            
 19,927184152 seconds time elapsed 
 
Cadascuna de les línies que veiem en els resultats ens aporta una informació 
diferent. La primera línia ens diu quin es el programa que hem executat, la 
segona línia, el nombre de cicles que ha fet servir el programa, el nombre 
d’instruccions que s’han executat, i quantes instruccions per cicle, la quantitat 
de cargues de caché o el temps que s’ha trigar en executar el perf. Aquest últim 
es refereix a el temps que ha trigat de més l’execució del programa pel fet 
d’executar Perf. 
 
La informació obtinguda no ens aporta gaire informació rellevant per les nostres 
necessitats, però podem veure la quantitat d’instruccions i de cicles que triga en 
executar-se el procés. D’aquesta manera podem veure que executa 0.3 
instruccions per cicle, o el que es el mateix, 1 instrucció cada 3 cicles i el temps 
d’execució, però això no es significatiu a la hora de veure quin es el consum, ja 
que encara que es faci mitja instrucció per cicle, no totes les instruccions son 
igual de costoses. Serà l’eina de Saragossa (els resultats estan comentats 
posteriorment) qui ens podrà proporcionar més informació sobre la despesa 
energètica d’aquestes instruccions. 
 

3.2.5. Comparació amb altres proves  
Un programa amb el que el podríem comparar, ja que realitza una tasca similar 
podria ser el de “entrada / sortida” (executat al apartat 3.1). En aquest cas 
veiem grans diferencies en quant consum de CPU ja que mentre el programa 
“entrada / sortida” no te cap mena de consum mentre està en repòs, en aquest 
programa, al obrir dos fitxers, llegir un sencer i escriure’l al altre, suposa una 
execució de processos continua, i per tant mes temps d’execució i un consum 
més elevat.  
Curiosament veiem en diferencia, que les instruccions per cicle han disminuït, 
encara que aquesta dada no es rellevant, ja que el fet de canviar d’estat de 
repòs a actiu en el programa “entrada / sortida”, pot fer que necessiti una 
quantitat mes elevada d’instruccions per realitzar-ho. 
En canvi, el programa que estem tractant en el punt actual, fa dos obertures de  
fitxers, i a partir d’aquí fa una execució de lectura – escriptura de manera 
iterativa mentre al primer fitxer hi hagi dades per llegir. 
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3.3. Fork (sense bucle)  
Hem escollit aquesta prova per veure si el canvi de context ens pot afectar en 
quant consum. Primer de tot explicarem els conceptes que necessitem conèixer 
per veure l’interès d’aquest programa. 
 

• La crida fork() : crea un procés nou, el qual es totalment idèntic al 
procés pare, exceptuant en la id que es nou. Es la única diferencia entre 
els dos processos. 

• PCB: el PCB es una estructura de dades que conté diferents camps per 
identificar tots els processos que te el sistema. Entre les dades que 
conté el PCB tenim la id del procés, el estat de l’execució, el usuari al 
que pertany, prioritat d’execució...etc. En Linux, el podem trobar a la ruta 
include/Linux/sched.h 

• Cua de processos : El sistema operatiu te dos tipus de cues de 
processos. La cua de processos llestos, que son els processos que 
estan preparats per ser executats per la CPU i la cua de processos 
bloquejats, que son aquells que necessiten una condició per poder 
passar a la cua de processos llestos per ser executats. Quan un procés 
canvia d’estat, el PCB es desenllaça d’una cua i s’enllaça a una altre 
cua. 

 
En el canvi de context el que fa es executar el procés pare. Aquest com que 
executa la crida fork(), crea un procés totalment igual al pare, el que es fa en el 
sistema operatiu es:  Guardar el context del procés pare en el PCB, recuperar 
el context del procés fill del PCB. Recuperar la reserva de memòria, executar el 
procés fill. Salvar el context del procés fill i per últim recuperar el context del 
procés pare per poder continuar executant-ho. 

3.3.1. El programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

int global = 0; 
int a=0; 
 
main () { 
    printf ("Ejemplo de fork.\n"); 
 printf ("Inicio del proceso padre. PID=%d\n", getpid ()); 
 if (global == 0) global = getpid(); 
 int pidp = getpid(); 
 int pid,pidh; 
 int status1; 
 pid = fork(); 
  if (pid == 0) {  
   pidh = getpid(); 
   printf ("Inicio proceso hijo. PID=%d, PPID=%d\n", 
getpid (), getppid ()); 
   sleep(50); 
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3.3.2. Explicació del codi  
En el codi anterior, podem veure com es fa una crida fork(), creant així un 
procés fill que s’executarà i executarà el codi del pare, i al finalitzar, s’acabarà 
d’executar el codi del procés pare fins que aquest finalitzi també- En cas de que 
el fork() no s’executés bé, tindríem un missatge d’error. 

3.3.3. Resultats Esperats  
En el següent programa, executem una crida fork() que realitza canvis de 
context. Per fer la crida fork() que crea un procés fill, el programa reserva 
memòria, deixa el programa pare en espera, canvia un context nou, executa el 
procés fill sencer, retorna al pare, elimina la memòria reservada i continua 
executant el procés pare. Aquí esperem veure els resultats obtinguts al 
executar una única crida a fork() i poder comparar els resultats amb els 
obtinguts amb un programa que realitza aquestes crides de manera iterativa 
 

3.3.4. Resultats Obtinguts  
Primer executem la eina Powertop. Aquesta eina ens guarda la informació que 
volem obtenir en un fitxer html i com a segon paràmetre el nom del executable 
que volem provar. 
Amb aquesta eina obtenim dues imatges (extretes del fitxer html que ens 
retorna la crida). 
La primera d’aquestes imatges mostra el percentatge d’us de la CPU, quants 
esdeveniments s’executen i quina categoria i per últim una descripció del 
procés que s’està executant. 
La segona imatge ens mostra la informació ja obtinguda a la primera imatge 
mes extensa i amb més detall. En ella podem veure com el us de CPU està 
indicat en la quantitat de temps que utilitza cada procés per a cada segon. 
 
 
 

  }  
  else if (pid == -1) { 
   printf ("ERROR AL CREAR EL HIJO"); 
  } 
  else{  
   printf ("Continuación del padre. PID=%d\n", getpid ());   
   sleep(50); 
 } 
 printf ("Fin del proceso %d\n", getpid ());  
 }  
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A les imatges podem veure com no apareix en lloc l’execució d’aquest 
programa. Això es degut a dos motius. O no te consum algun, o el consum 
d’aquest programa es tan ínfim que no es apreciable . Com podem veure a les 
taules anteriors, tenim processos que ocupen un 0,1% de la CPU, amb 2,5 
mico segons per segon. Si dins d’aquestes taules no trobem l’execució 
d’aquest procés es degut a que els seus resultats son encara menors a 
aquestes dades. 
 
 
Al executar Linux Perf, ho fem fent la crida a perf, amb el nom del executable 
que volem mesurar i obtenim els següents resultats: 
 
Performance counter stats for './fork' (10 runs): 
310.173 cycles:u                  #    0,000 GHz                      
108.200 instructions:u            #    0,35  insns per cycle       

Figura 9:  Resultats de powertop on veiem el percentatge de CPU que fan 
servir cada procés 

Figura 10:  Resultats de powertop on veiem els mateixos resultats que en la 
figura anterior, mes detalladament 
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35.557 l1-dcache-loads:u                                              
2.056 l1-dcache-load-misses:u   #    5,78% of all L1-dcache hits    
3,001396846 seconds time elapsed         
 
Cadascuna de les línies que veiem en els resultats ens aporta una informació 
diferent. La primera línia ens diu quin es el programa que hem executat, la 
segona línia, el nombre de cicles que ha fet servir el programa, el nombre 
d’instruccions que s’han executat, i quantes instruccions per cicle, la quantitat 
de cargues de caché, els fallades al buscar en la memòria caché o el temps 
que s’ha trigar en executar el perf. Aquest últim es refereix a el temps que ha 
trigat de més l’execució del programa pel fet d’executar Perf. 
 
La informació obtinguda no ens aporta gaire informació rellevant per les nostres 
necessitats, però podem veure la quantitat d’instruccions i de cicles que triga en 
executar-se el procés. D’aquesta manera podem veure que executa 0.3 
instruccions per cicle, o el que es el mateix, 1 instrucció cada 3 cicles i el temps 
d’execució. 
 
En aquests resultats, podem veure una línia que no havia aparegut fins el 
moment. Aquesta ens proporciona informació de les fallades a l’hora d’accedir 
a la caché. Aquí veiem que un 5,8% aproximat de els accessos a caché han 
sigut fallada.  
                                   

3.3.5. Comparació amb altres proves  
En aquest cas ho volem comparar amb un programa que realitza la mateixa 
crida de manera iterativa. Hem pogut comprovar que un programa que realitza 
una única crida no ens aporta informació rellevant. Això no vol dir que la 
realització de canvis de context no suposi una despesa energètica important i 
per aquest motiu hem pensat que potser un programa que realitzi unes crides 
constants a fork(), de manera iterativa, per veure si un programa que realitza 
canvis de context de manera constant, si que ens aporta informació rellevant. 
Aquesta prova la podrem veure al programa fork amb bucle (comentat al 
apartat 3.4) i al apartat comparació (3.4.5) parlarem de quines diferencies em 
trobat entre els dos jocs de proves. 
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3.4. Fork (amb bucle)  
Per entendre aquest programa no ens caldria cap mena de explicació prèvia ja 
que totes les explicacions ja les hem fet al joc de proves de fork sense bucle. 
Aquest es en termes generals el mateix programa, però es fa de manera 
consecutiva amb un bucle, ja que en el programa anterior hem pogut veure que 
no obteníem cap resultat rellevant. 

3.4.1. El programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

int global = 0; 
int a=0; 
 
void crear_fill(int pid, int pidh, int status1) { 
pid = fork(); 
 if (pid == 0) {   
  pidh = getpid(); 
  printf ("Inicio proceso hijo. PID=%d, PPID=%d\n", getpid (), 
getppid ()); 
  sleep(3); 
 }  
 else if (pid == -1) { 
  printf ("ERROR AL CREAR EL HIJO"); 
 } 
 else{  
  printf ("Continuación del padre. PID=%d\n", getpid ());   
  sleep(3); 
 } 
 printf ("Fin del proceso %d\n", getpid ()); 
} 
 
main () { 
    printf ("Ejemplo de fork.\n"); 
 printf ("Inicio del proceso padre. PID=%d\n", getpid ()); 
 if (global == 0) global = getpid(); 
 int pidp = getpid(); 
 int pid,pidh; 
 int status1; 
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3.4.2. Explicació del codi  
En el codi anterior, podem veure com es fa una crida fork() de manera iterativa, 
creant així un procés fill que s’executarà, i al finalitzar, s’acabarà d’executar el 
codi del procés pare fins que aquest finalitzi també amb tots els processos pare 
i tots els fills creats de manera iterativa. En cas de que el fork() no s’executés 
bé, tindríem un missatge d’error. 

3.4.3. Resultats Esperats  
Com a resultats esperem poder comparar-ho amb un programa que realitza 
també un canvi de context. Aquest que realitza canvis de context de manera 
continua, esperem que tingui un alt consum energètic. 

3.4.4. Resultats Obtinguts  
Primer executem la eina Powertop. Aquesta eina ens guarda la informació que 
volem obtenir en un fitxer html i com a segon paràmetre el nom del executable 
que volem provar. 
Amb aquesta eina obtenim tres imatges (extretes del fitxer html que ens retorna 
la crida). 
 
La primera i segona imatge ens mostra el us de CPU indicant la quantitat de 
temps que utilitza cada procés per a cada segon. Tenim dues imatges. En 
diferents temps durant l’execució, on es veu clarament que el us de CPU creix 
considerablement. Això pot estar degut a que si fem un “ps –ef”, podem veure 
que mentre es van executant forks, s’obren més processos actius, ja que fins 
que no finalitzi l’execució, tenim alhora el procés pare i el procés fill executant-
se. 
 
La tercera d’aquestes imatges mostra el percentatge d’us de la CPU, quants 
esdeveniments s’executen i quina categoria i per últim una descripció del 
procés que s’està executant. Es un resum de les imatges anteriors, 
concretament de la segona ja que la primera te un us tan petit que no ens dona 
valors apreciables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 while (a<10) { 
  crear_fill(pid,pidh,status1); 
  ++a; 
 }  
 }  
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Figura 11:  Resultats de powertop on veiem el consum de cpu, mes 
detalladament 

Figura 12:  Resultats de powertop on veiem els mateixos resultats que en la 
figura anterior, mes detalladament 
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Al executar Linux Perf, ho fem fent la crida a perf, amb el nom del executable 
que volem mesurar i obtenim els següents resultats: 
 
Performance counter stats for './fork_iteratiu' : 
629.487 cycles:u                  #    0,000 GHz                     
143.504 instructions:u            #    0,23  insns per cycle          
45.981 l1-dcache-loads:u                                              
3.711 l1-dcache-load-misses:u   #    8,07% of all L1-dcache hits    
9,002366410 seconds time elapsed      
 
Cadascuna de les línies que veiem en els resultats ens aporta una informació 
diferent. La primera línia ens diu quin es el programa que hem executat, la 
segona línia, el nombre de cicles que ha fet servir el programa, el nombre 
d’instruccions que s’han executat, i quantes instruccions per cicle, la quantitat 
de cargues de caché, els fallades al buscar en la memòria caché o el temps 
que s’ha trigar en executar el perf. Aquest últim es refereix a el temps que ha 
trigat de més l’execució del programa pel fet d’executar Perf.                                 
 
La informació obtinguda no ens aporta gaire informació rellevant per les nostres 
necessitats, però podem veure la quantitat d’instruccions i de cicles que triga en 
executar-se el procés. D’aquesta manera podem veure que executa 0.23 
instruccions per cicle, o el que es el mateix, 1 instrucció cada 4 cicles 
aproximadament i el temps d’execució, però això no es significatiu a la hora de 
veure quin es el consum, ja que encara que es faci un quart d’instrucció per 
cicle, no totes les instruccions son igual de costoses. Serà l’eina de Saragossa 
(els resultats estan comentats posteriorment) qui ens podrà proporcionar més 
informació sobre la despesa energètica d’aquestes instruccions. 
 

3.4.5. Comparació amb altres proves  
Al comparar-ho amb el programa anterior, el fork() que només s’executa un 
cop, podem veure que aquest programa té un consum energètic i us de CPU 
més elevada que l’altre, ja que l’altre s’executa només un cop, i en els resultats 
no podem apreciar ningun consum. Aquest codi, com s’executa de manera 
iterativa, els fork() no finalitzen fins que el procés pare s’acaba, i això manté 
molts fork() oberts a l’hora i fa que el consum de CPU i de energia sigui més 
elevat. 
En canvi amb Linux perf observem que en el cas de l’execució del codi 
d’aquest apartat tenim menys instrucció per cicle que al programa fork sense 
bucle (executat al apartat 3.3). Això pot ser degut a que al executar forks de 
manera iterativa, també tenim menys possibilitats de fer una fallada a caché i 
per tant executem menys instruccions. Això es pot veure clarament que encara 
que executem més cops la crida fork, la quantitat de fallades només es un 2% 
superior. 
 
 

Figura 13:  Resultats de powertop on veiem el percentatge de CPU que fan 
servir cada procés 
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3.5. Fibonacci (recursiu)  
Per entendre aquest programa hem de entendre el funcionament d’una crida a 
una subrutina. Al cridar a una subrutina, guardem el estat actual de la rutina, 
fem la crida, saltem a la rutina inclosa a la subrutina, l’executem, retornem el 
resultat a la rutina, saltem de nou a la rutina, recuperem l’estat de la rutina i 
continuem executant. 
 
Aquestes crides a les subrutines es lo que volem examinar amb aquest joc de 
proves, el qual va executant les un seguit de crides a subrutines de manera 
continua fins arribar al numero de Fibonacci que estem buscant. 

3.5.1. El programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2. Explicació del codi  
En el codi anterior, trobem quin es el n-èssim número de la sèrie de Fibonacci. 
Això ho fem de manera recursiva. Dins de la funció Fibonacci(n), el que fem es 
anar recursiva ment fins que arribem a i = 0, i a les hores al tornar enrere, es 
sumen les dues posicions de la sèrie de Fibonacci. 

long Fibonacci(unsigned i) 
{ 
 if (i==0) return 0; 
 if (i==1) return 1; 
 return Fibonacci(i-1)+Fibonacci(i-2); 
 
} 
 
void main(int argc,char *argv[]) 
{ 
 unsigned n; 
 long f; 
 if (argc!=2) usage(); 
 n=atoi(argv[1]); 
 f=Fibonacci(n); 
 fprintf(stdout,"El Fibonacci de %u es %ld\n",n,f); 
 
} 
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3.5.3. Resultats Esperats  
En aquest resultats espero trobar que un consum de CPU elevat quan “n” sigui 
bastant elevat, ja que hem de fer les funcions recursives dues vegades, una per 
n-1 i una altre per n-2. Després buscaré la comparació amb Fibonacci 
iterativament. 

3.5.4. Resultats Obtinguts  
Primer executem la eina Powertop. Aquesta eina ens guarda la informació que 
volem obtenir en un fitxer html i com a segon paràmetre el nom del executable 
que volem provar. 
Amb aquesta eina obtenim quatre imatges (extretes del fitxer html que ens 
retorna la crida). 
 
Primer executem la eina Powertop. Amb aquesta eina obtenim dues imatges. 
La primera d’aquestes imatges mostra el percentatge d’us de la CPU, quants 
esdeveniments s’executen i quina categoria i per últim una descripció del 
procés que s’està executant. La tercera ens mostra la mateixa informació però 
al llarg del temps d’execució. Això ho fem per poder veure com augmenta (si es 
el cas), el consum de CPU conforme es van fent crides a les subrutines de 
manera recursiva. 

 
La segona imatge ens mostra la informació ja obtinguda a la primera imatge 
mes extensa i amb més detall. En ella podem veure com el us de CPU està 
indicat en la quantitat de temps que utilitza cada procés per a cada segon. La 
quarta ens mostra la mateixa informació però mostrant les dades de manera 
extensa de la que es la tercera imatge (la informació d’us al llarg del temps)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14:  Resultats de powertop on veiem el percentatge de CPU que fan 
servir cada procés 
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Figura 16:  Resultats de powertop on veiem el percentatge de CPU que fan servir cada 
procés 

Figura 15:  Resultats de powertop on veiem els mateixos resultats que en la 
figura anterior, mes detalladament 
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A les imatges podem veure com conforme avança el temps d’execució, el 
consum de CPU augmenta considerablement. Això es degut a les crides de 
subrutines, s’executen recursiva ment durant l’execució del programa. Aquesta 
execució augmenta exponencialment conforme el numero buscat de Fibonacci 
es major. En aquest cas hem indicat els resultats de l’execució de Fibonacci 
amb el numero 40 ja que ens donava un resultat suficient per veure unes dades 
rellevants. Però en les diferents proves ho hem executat amb números de 
manera ascendent i ens hem adonat com aquest consum augmenta de manera 
exponencial. 
 
Al executar Linux Perf, ho fem fent la crida a perf, amb el nom del executable 
que volem mesurar i obtenim els següents resultats: 
 
Performance counter stats for './Fibonacci 40': 
3.729.023.065 cycles:u                  #    0,000 GHz        
5.834.492.380 instructions:u            #    1,56  insns per cycle         
1.923.748.929 l1-dcache-loads:u                                            
1,769040844 seconds time elapsed 
 
Cadascuna de les línies que veiem en els resultats ens aporta una informació 
diferent. La primera línia ens diu quin es el programa que hem executat, la 
segona línia, el nombre de cicles que ha fet servir el programa, el nombre 
d’instruccions que s’han executat, i quantes instruccions per cicle, la quantitat 
de cargues de caché o el temps que s’ha trigar en executar el perf. Aquest últim 
es refereix a el temps que ha trigat de més l’execució del programa pel fet 
d’executar Perf.                                 
 
Aquí podem veure com el numero de instruccions per cicle es bastant superior 
a totes les proves que ja hem realitzat. Això pot ser degut a que per fer la crida 
a la subrutina, executem mes números d’instruccions (el de la rutina, el de la 
crida, el de la subrutina i el de tornada a la rutina anterior).  
 

3.5.5. Comparació amb altres proves  
Les comparacions les realitzarem amb el programa Fibonacci iteratiu(executat 
al punt 3.6), que també es un càlcul del numero de Fibonacci però ho farem en 
aquest cas amb els càlculs aritmètics de manera iterativa amb un array. 
Aquesta comparació la comentarem un cop haguem executat el codi del 
programa amb el que el volem comparar en el punt 3.6. En els comentaris dels 
resultats d’aquest comentarem les comparacions que hem trobat. 
 
 
 
 
 
 

Figura 17:  Resultats de powertop on veiem els mateixos resultats que en la 
figura anterior, mes detalladament 



Avaluació energética dels sistemes operatius Linux   29 

 

3.6. Fibonacci (iteratiu)  
En aquest programa no ens cal explicar cap mena de conceptes previs ja que 
només fem uns càlculs aritmètics dins d’un bucle. 
Hem decidit fer aquest joc de proves per poder comparar-lo amb un altre 
programa que realitza també el càlcul del numero de Fibonacci però de manera 
recursiva, fent una crida constant a subrutines. 

3.6.1. El programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Explicació del codi  
En el codi anterior, trobem quin es el n-èssim número de la sèrie de Fibonacci. 
Això ho fem de manera iterativa. El que fem es dins d'un bucle, començant amb 
0 i 1, anant sumant el anterior i el actual fins la posició desitjada. 
Aquí no veurem tant l’estrès de la màquina per fer càlculs aritmètics (que ja 
farem al programa de multiplicació de matrius), sinó veure la diferencia amb un 
programa que ens retornaria el mateix resultat però en comptes de fer un bucle, 
farem crides a subrutines. 

3.6.3. Resultats Esperats  
Realment esperàvem que el consum de CPU sigui bastant molt mes inferior 
que el mateix programa de manera recursiva. Volia provar que iterativament es 
molt mes òptim que recursiva ment. 

void main(int argc,char *argv[]) 
{ 
 int n, i; 
 int prim, seg, aux; 
 prim = 0; 
 aux; 
 int f = 1; 
 n=atoi(argv[1]); 
 i = 1; 
 while (i < n) { 
  aux = f; 
  f = f + prim; 
  prim = aux; 
  i++; 
 } 
 fprintf(stdout,"El Fibonacci de %u es %d\n",n,f); 
} 
 



Avaluació energética dels sistemes operatius Linux   30 

 

3.6.4. Resultats Obtinguts  
Primer executem la eina Powertop. Aquesta eina ens guarda la informació que 
volem obtenir en un fitxer html i com a segon paràmetre el nom del executable 
que volem provar. 
Amb aquesta eina obtenim dues imatges (extretes del fitxer html que ens 
retorna la crida). 
La primera d’aquestes imatges mostra el percentatge d’us de la CPU, quants 
esdeveniments s’executen i quina categoria i per últim una descripció del 
procés que s’està executant. 
 
La segona imatge ens mostra la informació ja obtinguda a la primera imatge 
mes extensa i amb més detall. En ella podem veure com el us de CPU està 
indicat en la quantitat de temps que utilitza cada procés per a cada segon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18:  Resultats de powertop on veiem el percentatge de CPU que fan 
servir cada procés 
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Com podem observar a la segona imatge, de cada segon fa un us de 29,6 ms 
dedicat a l’execució del programa. Això es el que ens indica la primera imatge, 
que gairebé un 3% del us de la CPU es degut a l’execució de Fibonacci. 
 
Al executar Linux Perf, ho fem fent la crida a perf, amb el nom del executable 
que volem mesurar i obtenim els següents resultats: 
 
 Performance counter stats for './fibonacci_iter 4000000': 
 202.590 cycles:u                  #    0,000 GHz                     
 99.278 instructions:u            #    0,49  insns per cycle         
 32.849 l1-dcache-loads:u                                            
 0,001229616 seconds time elapsed 
 
Cadascuna de les línies que veiem en els resultats ens aporta una informació 
diferent. La primera línia ens diu quin es el programa que hem executat, la 
segona línia, el nombre de cicles que ha fet servir el programa, el nombre 
d’instruccions que s’han executat, i quantes instruccions per cicle, la quantitat 
de cargues de caché o el temps que s’ha trigar en executar el perf. Aquest últim 
es refereix a el temps que ha trigat de més l’execució del programa pel fet 
d’executar Perf.                                 
 
La informació obtinguda no ens aporta gaire informació rellevant per les nostres 
necessitats, però podem veure la quantitat d’instruccions i de cicles que triga en 
executar-se el procés. D’aquesta manera podem veure que executa mitja 
instrucció per cicle i el temps d’execució, però això no es significatiu a la hora 
de veure quin es el consum, ja que encara que es faci mitja instrucció per cicle, 
no totes les instruccions son igual de costoses. Serà l’eina de Saragossa (els 
resultats estan comentats posteriorment) qui ens podrà proporcionar més 
informació sobre la despesa energètica d’aquestes instruccions. 
 
 

3.6.5. Comparació amb altres proves  
Hem volgut comparar-ho amb el programa Fibonacci recursiu (que hem 
executat al apartat 3.5), el qual executa un càlcul similar però de manera 
recursiva, amb la crida de subrutines. El primer indici per veure que suposava 
una despesa menor el programa d’aquest apartat ha sigut, que el temps 
d’execució i el consum de CPU ha sigut molt mes elevat en la manera recursiva 
que en la iterativa per a la búsqueda d’un mateix numero de Fibonacci.  
Es per això que en el programa d’aquest apartat hem hagut de buscar el 
numero de Fibonacci d’un numero major. Encara així, amb Linux perf hem 
pogut veure com el numero d’instruccions es redueix gairebé a una tercera 
part. Amb això podem concloure que el fet de fer crides a subrutines per 
realitzar els càlculs es bastant mes costós que el simple fer de realitzar aquests 
càlculs de manera iterativa. 
 
 
 

Figura 19:  Resultats de powertop on veiem els mateixos resultats que en la 
figura anterior, mes detalladament 
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3.7. Multiplicació de matrius  
Hem decidit executar aquest programa per poder estressar la CPU a base de 
un nombre d’operacions aritmètiques molt elevat, multiplicant dues matrius de 
gran tamany. Això ho fem amb una crida a una subrutina ( a diferencia de el 
programa de Fibonacci recursiu, aquí no es fa crides de manera constant), així 
veurem el resultat de un treball constant de la ALU (unitat de càlculs aritmètics 
de la CPU) fent càlculs com sumes i multiplicacions 

3.7.1. El programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

void mult(int **A, int nr1, int nc1, int **B, int nr2, int nc2, int **C) { 
  int s; 
  for(int i=0;i<nr1;i++) { 
    for(int j=0;j<nc2;j++){ 
      s = 0.0; 
      for(int k=0;k<nr2;k++){ 
  s=s+A[i][k]*B[k][j]; 
  printf("multiplicando %d  \n", A[i][k]); 
 } 
       C[i][j] = s; 
    } 
  } 
} 
 
int main(int argc, char **argv) { 
  int **A,**B,**C,ren1,col1,ren2,col2,ren3,col3,cont; 
  ren1 = 5000; col1=5000; 
  ren2 = 5000; col2=5000;  
  ren3 = ren1; 
  col3 = col2; 
  if(col1!=ren2) printf("!! Inconsistencia en dimensiones para la 
multiplicacion.n");  
  A = new int*[ren1]; 
   for(int i=0;i<ren1;i++) A[i] = new int[col1]; 
    B = new int*[ren2]; 
   for(int i=0;i<ren2;i++) B[i] = new int[col2]; 
  
// Solicito la memoria dinamica para la matriz-C 
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   C = new int*[ren3]; 
   for(int i=0;i<ren3;i++) C[i] = new int[col3]; 
     cont=1; 
   for(int i=0;i<ren1;i++) 
     for(int j=0;j<col1;j++) A[i][j] = cont++;  
   cont=1; 
   for(int i=0;i<ren2;i++) 
    for(int j=0;j<col2;j++) B[i][j] = cont++;  
  printf(" Matriz  A \n"); 
  for(int i=0;i<ren1;i++) { 
    for(int j=0;j<col1;j++){ 
      printf(" %d ",A[i][j]); 
    } 
    printf("\n"); 
  } 
  printf("\n"); 
  
//Display Matrix B 
  printf(" Matriz  B \n"); 
  for(int i=0;i<ren2;i++){ 
    for(int j=0;j<col2;j++){ 
      printf(" %d ",B[i][j]); 
    } 
    printf("\n"); 
  } 
  printf("\n"); 
 printf("empezamos a multiplicar   \n"); 
  mult(A,ren1,col1,B,ren2,col2,C); 
  printf(" C = A*B   \n"); 
  for(int i=0;i<ren3;i++) { 
    for(int j=0;j<col3;j++) { 
      printf(" %d ",C[i][j]); 
    } 
    printf("\n"); 
  } 
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3.7.2. Explicació del codi  
En el codi anterior, declarar dues matrius, d'un tamany fixe, i fem una 
multiplicació d’aquestes dues matrius, deixant els resultats obtingut en la matriu 
auxiliar . Amb la funció “imprimeix matriu” mostrem els resultats. 
Es important veure en aquest codi quina es la importància d’estressar la CPU 
en la realització de un nombre elevat de càlculs aritmètics elevats. Les dues 
matrius son omplertes amb càlculs de números aleatoris per després fer una 
multiplicació de matrius. 

3.7.3. Resultats Esperats  
Amb els resultats, el que espero trobar es que la quantitat de operacions 
aritmètiques que es fan, es significativa en el consum de CPU. La idea 
d’executar aquest programa va sorgir en el càlcul del número de Fibonacci de 
manera iterativa, ja que vam veure que no podíem obtenir resultats significatius 
de càlcul aritmètic, ja que no arribàvem a estressar la CPU. Amb aquest 
programa esperem que sigui suficient per obtenir la informació necessària 

3.7.4. Resultats Obtinguts  
Primer executem la eina Powertop. Aquesta eina ens guarda la informació que 
volem obtenir en un fitxer html i com a segon paràmetre el nom del executable 
que volem provar. 
Amb aquesta eina obtenim tres imatges (extretes del fitxer html que ens retorna 
la crida). 
 
En aquest cas, no hem agafat cap imatge que ens mostrés el % de us de CPU 
(que podem suposar) ja que volíem mostrar com el us de la CPU anava 
augmentant al llarg de l’execució del programa. Per això mostrem 3 imatges 
que en les que s’aprecien el augment dels ms per segon que fa servir la 
màquina per executat el procés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

printf("final de programa   \n"); 
} imprimeixmatriu(matriu1); printf( "\n− Matriu2: \n" ) ; 
 imprimeixmatriu(matriu2); printf( "\n− Matriu resultat: \n" ) ; 
 imprimeixmatriu(resulta); printf( "\n" ) ; 
 return 0 ; 
} 
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En les imatges podem veure com augmenta el consum de manera progressiva i 
això pot fer-nos deduir una mica quin es el comportament que té l’execució. Al 
principi tindríem un us del 1% i això es degut a que hem de omplir les dues 
matrius de gran tamany amb números calculats aleatòriament. Es quan finalitza 
aquest procés que comença un càlcul aritmètic intensiu amb la multiplicació de 
les dues matrius.  
 
Al executar Linux Perf, ho fem fent la crida a perf, amb el nom del executable 
que volem mesurar i obtenim els següents resultats: 
 
 
 Performance counter stats for './mult': 
 17.683.037.852 cycles:u                  #    0,000 GHz                 
 17.382.073.963 instructions:u            #    0,98  insns per cycle         
 11.771.035.643 l1-dcache-loads:u                                            
 20,739063923 seconds time elapsed 
 
Cadascuna de les línies que veiem en els resultats ens aporta una informació 
diferent. La primera línia ens diu quin es el programa que hem executat, la 
segona línia, el nombre de cicles que ha fet servir el programa, el nombre 
d’instruccions que s’han executat, i quantes instruccions per cicle, la quantitat 
de cargues de caché o el temps que s’ha trigar en executar el perf. Aquest últim 
es refereix a el temps que ha trigat de més l’execució del programa pel fet 
d’executar Perf.                                 
 
Aquí veiem com s’executa una instrucció de cicle encara que això ha de ser de 
mitja, ja que no son les mateixes instruccions d’execució alhora d’omplir les 
matrius de números aleatoris que l’execució dels càlculs aritmètics. 
 

3.7.5. Comparació amb altres proves  
La idea d’executar aquest joc de proves ha vingut del punt 3.6 en el que 
realitzàvem un càlcul aritmètic. Però volíem realitzar operacions aritmètiques 
molt grans per poder estressar la maquina i veure si realment ens oferia 
informació rellevant. Es per això que encara que podríem comparar els dos jocs 
de proves, tampoc podem treure conclusions gaire certes ja que no es 100% 
igual. En aquest podem veure com tenim el doble d’instruccions per cicle ja que 
en aquest cas hem de fer un càlcul d’un numero aleatori, omplir la matriu i fer 
els càlculs aritmètics multiplicatius. Aleshores aquestes crides pot fer que les 
instruccions pugen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 20:  Resultats de powertop on veiem que conforme va avançant el 
temps, mes us de cpu necesita el proces 
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2.1. COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE 
SARAGOSSA La  eina  

2.1.1. Descripció 
 

 
 
 
 
La plataforma de mesura consisteix en dos sistemes, un de monitorització i un 
altre que recull mostres de potencia i de temperatura.  
 
El sistema de monitorització fa servir un sistema GNU/Linux amb un kernel 
2.6.25 en el qual tots els mòduls no requerits i els serveis, com poden ser 
Xwindows, impressió, usb...etc, han sigut suprimits per a la reducció al mínim 
de l’energia consumida per les accions del sistema operatiu. El processador i la 
placa mare son Intel Pentium 4 a 2.8Ghz i un Asus P4P8000, respectivament. 
Aquesta placa mare fa servir una línia de conducció elèctrica entre la font 
d’alimentació i el regulador de voltatge del processador. 
Aquestes mesures es prenen amb un amplificador Tektronix TCP-300 amb la 
sonda de corrent Tektronix TCP-312 per mesurar la corrent i un sistema 
monitor amb una targeta d’adquisició de dades per monitoritzar la tensió i la 
corrent. 
 
El consum del processador serà el producte de la intensitat mesurada per la 
sonda TCP-312 i el voltatge mesurat del VRM. 
 
El VRM o Mòdul Regulador de Voltatge es un dispositiu electrònic que 
subministra al microprocessador el voltatge apropiat, en aquest cas, 1,6V. La 

Figura 21:  Gràfica del funcionament de l’eina de Saragossa 



Organització del treball   38 

 

sortida de la sonda d’intensitat i el voltatge queden registrats a una targeta 
d’adquisició de dades en el segons sistema. 
 
El període i la freqüència de mostreig de la intensitat i el voltatge son 
programables. 
 
A continuació podem veure la eina fotografiada com es a la realitat: 
 

 
 
 
 

2.1.2. Resultats esperats 
Amb aquestes mesures volem fer una comparació amb les eines que hem fet 
servir nosaltres i buscar si trobem pics de consum i on es produeixen aquests 
pics d’energia. 

2.2. Viatge a Saragossa  
El dia 23 de desembre  vaig anar a Saragossa a la facultat de informàtica per 
poder executar els jocs de proves a les seves màquines per poder fer servir les 
eines que han desenvolupat.  

 
Al arribar em van explicar quina era el mètode d’execució i a interpretar els 
resultats obtinguts. Al executar els diferents jocs de proves, aquests ens 
donarien uns resultats obtinguts amb amperímetres i voltímetres, els quals 
farien mostrejos i ens donarien resultats de intensitat i tensió, que després, amb 

Figura 22:  Imatge real de l’eina de Saragossa 
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mes eines desenvolupades per la facultat, interpretaria en la potencia e inclús 
podríem tenir gràfiques on ens donaria pics de consum. 
 
Al executar els jocs de proves ens vàrem adonar de que alguna cosa no anava 
bé, ja que tant la intensitat com el voltatge donava unes dades molt baixes, tant 
que la potencia sortia gairebé nul·la, cosa que encara que no s’executés res no 
podria ser possible. 

 
El responsable i jo vam acordar que consultaria als altres desenvolupadors 
d’aquesta eina que podria estar passant. 

2.3. Problemes amb l’eina  

2.3.1. Comunicacions sobre els problemes 
Durant aquest temps que vàrem trobar problemes amb l’eina, ens em 
comunicat entre la universitat de Saragossa i la UPC per veure si podíem trobar 
la solució i saber si podríem executar els jocs de proves.  

2.3.2. Descripció dels problemes i solucions 
 
- Es va espatllar el disc dur del ordinador que processa les mostres de tensió, 
intensitat i temperatura. Aparentment era un error del controlador. No es podía 
reinstalar el SO, ni tans sols accedir a ell com a disc secundari col·locat en un 
altre ordinador. Ambes coses es van probar. 
 
- No hi havia copia de seguretat, per tant: 

- Es va valorar reemplaçar l’electrònica, pero va ser impossible ja que no es 
va trovar un exactament igual. 

    - Es va optar per instalar un disc dur totalment nou 
 
- Es va aconseguir el codi que processa les mostres de la memoria del projecte 
en el qual es va desenvolupar aquest codi. 
 
- Es van aconseguir els drivers de les targetes d’adquisició de dades 
(temperatura i tensió/intensitat) de les webs dels fabricants. De l’última de les 
dos, vam haver de demanar expressament la versió necessària als fabricants, 
ja que en la seva web només oferien la ultima versió disponible. 
 
- En d’instal·lació del driver de la tarjeta d’adquisició de la temperatura, vam 
haver de modificar el codi perquè compiles, probablement es degut a que va 
ser compilada amb una versió de compilador diferent a la que disposem 
actualmente. 
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2.4. Resultats obtinguts  

4.4.1  Lectura/escriptura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com havíem deduït amb les eines basades en software, podem veure com 
la potencia necessària es bastant elevada. Només veiem una baixada de 
potencia puntual, però si mirem la tendència de la gràfica, es a l’alça. Això, 
sumat als resultats obtinguts amb Perf i Powertop, ens indica que les crides 
open, write i close, que fan us de la gestió dels fitxers oberts suposa un consum 
energètic elevat de una manera gairebé constant encara que tendeix 
lleugerament a elevar-se. Això ho podem veure també a la gràfica de la 
temperatura, on veiem que tots els canals van augmentant la temperatura i això 
es degut a aquest augment de la potencia necessària, que fa que la màquina 
s’escalfi cada cop mes 

4.4.2 Fork  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com suposàvem, una única crida a fork consumeix una quantitat d’energia 
despreciable. Això ho suposàvem amb els resultats anterior, però veient a les 
gràfiques que els resultats obtinguts no son valorables, podem donar per 
correcte el fet de que una crida fork no suposa un consum energètic valorable 
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4.4.3 Fork (amb bucle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encara que en els resultats obtinguts amb Perf i Powertop vam veure com a 
mesura que augmentava el temps, el us de cpu augmentava considerablement, 
en aquestes gràfiques podem veure com els resultats son elevats però 
constants. Això es lògic si recordem que el programa realitzava crides a fork de 
manera iterativa. Aleshores podem veure que mantenim el consum mentres 
realitzem forks. Les diferencies trobades entre els resultats obtinguts amb les 
proves de software i de les proves de hardware poden ser degudes a que en el 
cas del software, l’augment de cpu pot ser degut a altres softwares, al mateix 
programa o altres situacions que poden estressar la màquina. En canvi 
podríem dir en el cas hardware, que es molt mes fiable ja que aïllem tot lo 
possible els resultats, de factor externs que poden donar-nos resultats no del 
tot exactes. 

4.4.4 Multiplicacions de matrius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gràfiques obtingudes a la multiplicació de matrius es bastant curioses. Si 
coneixem el funcionament del programa, podem veure que tenen bastant de 
sentit, ja que no tenim uns valors regulars fins passat un temps. Això es degut a 
que al principi omplim les dues matrius de gran tamany. Quan es regularitzen 
els valors es quan realment comença la multiplicació de matrius. Es aleshores 
quan tenim un valor constant i elevat. Això ho hem vist també a Powertop i 
Perf. En quant la temperatura, també veiem una pujada brusca i després uns 
resultats que es mantenen bastant estables i constants 
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4.4.5 Fibonacci recursiu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sens dubte aquest programa es el que realitza un consum energètic mes elevat 
que la resta de programes. Veiem doncs que les crides a subrutines suposen 
un consum energètic elevat. Aquest resultats ja els havíem vist amb els 
programes software amb els que hem realitzat els jocs de proves, encara que 
en aquest cas hem pogut confirmar-ho al veure que la potencia necessària es 
la mes elevada de tots els programes que hem analitzat i a mes, encara que de 
una manera gairebé inapreciable, va realitzat una pujada tant en el consum 
com en la temperatura de la màquina 

4.4.6 Fibonacci iteratiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hem de comparar-ho amb els resultats de Fibonacci recursiu i del iteratiu, 
ens adonem que per tindre uns resultats apreciables, hem de buscar el numero 
de Fibonacci mes gran, molt mes gran que a Fibonacci recursiu. Això ens 
indica que el consum es molt menor, ja que encara així, despreciant un pic 
puntual, que tampoc es rellevant en quant consum ja que perquè puguem dir 
que un consum es major o menor, hauríem de tindre uns valors constants. 
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4. CONCLUSIONS  

Tal i com ja hem pogut veure en diferents punts dels apartats anteriors, la 
informació que ens ha proporcionat tant Linux Perf com Powertop ens ha servit 
per poder deduir quin era el comportament dels programes que hem executat 
però no ens aportava una informació 100% fiable ni gaire rellevant, a diferencia 
de la eina desenvolupada per la universitat de Saragossa. 

Això es degut a que Perf i Powertop son dues eines que s’executen al propi 
sistema operatiu i son eines software, que per tant no son del tot optimes ni 
s’executen de manera aïllada i per tant els resultats tampoc son del tot reals. 
En canvi la eina de Saragossa es totalment hardware, aïllada de tota mena de 
software (en mesura de lo possible) i del tot simplificat, per poder mesurar 
d’aquesta manera i obtenir uns resultats del tot fiables i aproximats a la realitat. 

Per una altre banda, en quant a resultats podem veure que els programes de 
entrada/ sortida i lectura / escriptura no suposen problemes apreciables en 
quant a consum energètic. En els primers vàrem fer dues proves, un d’entrada 
sortida i un altre d’entrada /sortida amb un buffer, però veient que sense buffer 
ja no suposava un consum energètic apreciable, i esperant que amb el buffer 
obtindríem millors resultats, no hem pogut apreciar un consum energètic. En el 
segon cas ens va passar alguna cosa bastant similar 

En quant als forks, hem realitzat dos jocs de proves, un de senzill i un altre amb 
bucle. Hem realitzat el segon joc de proves ja que al obtenir els resultats del 
fork senzill, ens vam adonar de que gairebé no ens donava temps a visualitzar 
resultats ni valorar el consum energètic. Per això se’ns va ocorre la opció de 
realitzar el fork de manera iterativa per poder veure i valorar resultats. Hem vist 
que les crides necessàries per realitzar canvis de context de manera continua, 
eleven el consum de CPU i el consum energètic. 

En quant els programes de Fibonacci, vam voler veure la diferencia entre un 
programa que realitza càlculs aritmètics (ALU) de manera iterativa, o com 
realitzar els càlculs de manera recursiva. Al realitzar-ho de manera recursiva 
em volgut estudiar les crides a subrutines i el seu cost. Hem vist que la 
diferencia de consum es tan abismal, que fins i tot, en el joc de proves iteratiu, 
hem tingut que buscar el número de Fibonacci molt mes elevat que en el joc de 
proves recursiu per poder veure resultats. 

Encara així, els resultats obtinguts en els càlculs aritmètics no han sigut del tot 
òptims i per això hem realitzat el últim dels jocs de proves, la multiplicació de 
matrius. Aquí ens hem adonat de que conforme augmenta el temps d’execució, 
mes consum energètic obtenim. Això es normal en aquest cas, ja que al principi 
hem d’omplir les matrius per després multiplicar-les. Es al moment de 
multiplicar on el consum energètic augmenta considerablement. 
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En resum, lo mes òptim al pensar en realitzar un programa o al voler optimitzar-
los, es intentar evitar les crides excessives a subrutines, ja que eleva 
considerablement el consum (sense comptar el temps d’execució). Per lo tant lo 
ideal seria tenir-ho tot dins del mateix codi. 

També hem de tindre en compte que molts canvis de context fa que el consum 
també sigui excessiu, per tant intentar executar tot dins d’un mateix procés, i no 
tenir la necessitat de fer crides d’altres processos i tenir que fer canvis de 
context. 

En canvi, la entrada sortida o la lectura escriptura on crides que tenim no 
produeixen un consum energètic considerable i per tant, son les crides que 
menys ens preocuparia a l’hora de fer un programa.  

Finalment, els consum degut als càlculs realitzats per la ALU, depenen de la 
quantitat de operacions consecutives i la seva complexitat. Per evitar-ho, 
hauríem de pensar en simplificar al màxim els càlculs o no excedir la quantitat 
de càlculs. 
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