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Optimering av användning av
registerminne för grafikprocessorer

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Max Andersson

Register-allokering är en av de viktigaste delarna för optimerande kompilatorer. En
förbättring av register-allokering skulle leda till inte bara ökad prestanda, utan även
minskad energiförbrukning av datorer. I detta arbete har olika tekniker undersökts
för att utföra register-allokering, samt nya tekniker utvecklats för att hantera prob-
lem som uppstår för grafikprocessorer.

En processor är datorns beräkningsenhet och utför
alla instruktioner i ett program. En GPU är en pro-
cessor som hanterar visning av grafik på elektron-
iska enheter, bland annat på datorer och telefoner.
För att kunna visa grafiken snabbt är det skillnad
på en vanlig processor och en GPU. I en vanlig pro-
cessor finns det register som är kapabla att lagra ett
värde. Till skillnad från vanlig beräkning använder
grafik vektorer väldigt mycket. En vektor är flera
tal som tillsammans beskriver något, exempelvis kan
tre värden användas för att beskriva en position i
ett spel. Därför använder en GPU vektor-register,
vilket är register som är kapabla att lagra flera vär-
den. Det är då möjligt för processorn att exempelvis
göra beräkningen "addera värde ett och tre i regis-
ter 1 med värde två och fyra i register 2 och lagra
resultatet som värde ett och två i register 3".
Program skrivs normalt inte i maskinkod, som en

processor förstår, utan i högnivå-språk, vilket är språk
mer lika våra mänskliga språk. Programmen måste
då omvandlas till maskinkod, vilket sker i en pro-
cess som kallas kompilering. En nödvändig process
i kompilering är register-allokering, vilket tilldelar
varje variabel i ett program ett register att lagras

i. Dålig register-allokering leder till försämring av
prestanda. Att hitta en optimal allokering är väldigt
svårt, så därför används oftast ungefärliga metoder
för register-allokering. De två vanligaste metoderna
är Graph coloring och Linear scan.

I mitt arbete jämfördes hur graph coloring och
linear scan presterar med vektor-register. Vidare
utvecklades teori som generaliserar Chaitin-Briggs
algoritm, vilket är det vanligaste sättet att allok-
era med graph coloring. Slutligen undersöktes hur
möjligheten att kombinera register-allokering med
instruktion-schemaläggning, en tidigare optimering,
påverkas av vektor-register. Graph coloring gav 2%
snabbare kod, men 12% långsammare kompilering
relativt linear scan. Teknikerna jag utvecklat min-
skade tiden det tog att köra programmen med unge-
fär 0.5% i snitt. Tänk exempelvis på att ett data-
center förbrukar lika mycket energi som 180000 hus1.
Tiden som program körs kan löst översättas till elför-
brukning. Energin som sparas med teknikerna skulle
därför kunna försörja 1000 hus med el per datacenter
om samma resultat skulle uppnås där.

1http://science.time.com/2013/08/14/power-drain-the-
digital-cloud-is-using-more-energy-than-you-think/


