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Flere og flere datamaskiner og smarttelefoner får prosessorer med heterogen 
arkitektur. Disse arkitekturene er utfordrende for programmerere å utnytte 
effektivt. Vi har utviklet et programmeringsrammeverk for å kunne utnytte 
disse arkitekturene mer effektivt. 
 
De fleste datamaskiner og smarttelefoner som selges i dag har en heterogene prosessor hvor 
man har forskjellige typer prosesseringsresurser. For en programmerer så er det utfordrende 
å bruke disse effektivt, og man må ofte skrive flere spesialiserte versjoner av programmene 
for å få best mulig utnyttelse. 
 
For å gjøre det lettere for programmerere å effektivt bruke disse heterogene 
prosesseringsresursene så har vi laget et programmeringsrammeverk som heter P2G. Dette 
rammeverket gjør at programmereren kan bruke kjente programmeringsparadigmer for å 
utrykke parallellitet i programkoden. P2G vil da kunne utnytte denne parallelliteten for å 
tilpasse og optimere programmet til maskinvaren som er tilgjengelig. P2G er spesielt laget 
for multimediearbeidslast i sanntid som for eksempel videostrømming. 
 
For å komme frem til hvordan best mulig designe et slikt rammeverk for P2G har vi analysert 
flere forskjellige typer multimedia arbeidslaster. Først enkle multimedia arbeidslaster, hvor 
vi kun har optimalisert for en arkitektur om gangen, og så kompliserte multimedia 
arbeidslaster hvor vi har optimalisert for flere arkitekturer. 
 
På de enkle multimedia arbeidslastene har vi undersøkt fire forskjellige heterogene 
arkitekturer: Intel IXP, Intel x86, STI Cell Broadband Engine og grafikkort (GPU) fra Nvidia. 
I disse eksperimentene kom vi frem til at programmerere foretrekker å bruke 
programmeringsparadigme fra GPU’ er. Vi valgte derfor å gå videre med GPU og Intel x86 
når vi skulle undersøke en komplisert multimedia arbeidslast. Konklusjonen vår fra disse 
undersøkelsene er at det kreves mye manuell optimering for å få en komplisert oppgave til å 
kjøre effektivt i sanntid. Disse optimeringene er knyttet til bestemte arkitekturer, så hvis 
deler av maskinvaren byttes ut så må arbeidslasten optimeres på nytt. Dette er en av de 
viktigeste motivasjonene for å bruke vårt P2G rammeverk til å automatisk utnytte 
prosesseringsresursene i systemet. 
 
  


