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Inledning: 
 

Idag är det flerkärniga processorer som dominerar marknaden allt ifrån laptops till mobiler använder 

sig av flerkärniga processorer för att göra beräkningar. I en flerkärnig processor finns minst två kärnor 

som kan arbete parallellt med separata trådar vilket gör att flera program har möjligheten att exekveras 

samtidigt. En annan fördel med flerkärniga processorer är att program kan exekveras snabbare genom 

att använda flera kärnor samtidigt.  

Trots att i stort sätt alla enheter idag använder sig av flera kärnor så är processorer med flera kärnor ett 

någorlunda nytt koncept där den första flerkärniga processorn släpptes först 2001 med IBM:s ”Power 

4” processor [1].  

Denna rapporten kommer att ge insyn i hur flerkärniga processorer fungerar och hur Windows 

schemalägger de olika processerna i ett program för att få ett så effektivt system som möjligt. 

 

Hur fungerar en processor? 
 

För att förstå hur en flerkärnig processor fungerar så är det västligt att veta hur en processor med 

endast en kärna fungerar då en varje kärna i en flerkärnig processor fungerar i stort sätt som en 

processor med endast en kärna.  

En processor med en kärna består traditionellt av följande komponenter: 

 ALU (Arithmetic Logic Unit) som utför de aritmetiska beräkningarna i kärnan. 

 Kontrollenhet som bestämmer vilken instruktion som ska exekveras. 

 Cacheminne som lagrar data. Cacheminnet är i genomsnitt snabbare än vad primärminnet och 

används ofta till instruktioner. 

 Register som också är en form av minne. Registret är mindre än cacheminnet men ligger 

närmre kärnan och är även snabbare än cacheminnet. En processor har tre sorters register; 

Adress, data och instruktion. 

 Klockan i processorn. Fler svängningar klockan gör (Hz) innebär att processorn kan exekvera 

program snabbare.  

Vid exekvering av program används Fetch, Decode, 

Dxecute-cykeln där en instruktion för hämtas från 

minnet (fetch) för att sedan avkodas med hjälp av 

kontrollenheten (Decode) och sist exekvering (execute) 

innan cykeln börjar om igen. 

I Windows är det nästan alltid flera processer igång 

samtidigt och för att uppnå detta krävs det parallellitet. 

På en processor med en kärna kan endast en instruktion 

åt gången behandlas så för att uppnå parallellitet måste 

man dela upp instruktionerna så att processorn 

alternerar mellan olika instruktioner. Detta i samband 

med höga klockcyklar gör att programmen verkar 

parallella men är egentligen sekventiella.  

 

 

Figur 1: Fetch, Decode, Execute-cykeln [2] 
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Varför flera kärnor? 
 

Att alternera mellan olika program i processorn var fram till 2001[1] det enda sättet att uppnå 

parallellitet tills IBM:s ”Power 4” med sina två kärnor släpptes. Med två kärnor kan en processor 

teoretisk sätt göra dubbelt så mycket även om detta inte alltid är fallet [3]. Även om det sällan är 

dubbelt så bra att dubbla antal kärnor så kortas exekveringstiden ner vid multitasking.  

För att minska exekveringstiden med en kärna var tillverkarna tvungna till att höja klockfrekvensen 

vilket betydde högre temperaturer och mer energi i processorn. Efter ett tag blev dessa ökningar i 

klockfrekvens mindre och mindre effektiva och krävde mer och mer energi för att driva processorn [4] 

vilket är anledningen till varför ökningen klockfrekvens i processorer har stagnerat [5]. 

 

Figur 2: Teoretisk resursfördelning i flerkärniga processorer jämfört med processorer med endast en kärna. [14] 

Schemaläggning 

 
Det är inte bara processorer med endast en kärna som använder sig av schemaläggning för att göra 

parallell exekvering, både flerkärniga processorer och processorer med endast en kärna använder 

båda sig av schemaläggning för att snabbare exekvera program parallellt med andra program och det 

är upp till schemaläggaren hur dessa resurser fördelas.  

Hur schemaläggaren prioriterar instruktioner beror på vilken prioritetsalgoritm som används. Det 

utvecklas hela tiden nya algoritmer och vilken algoritm som är effektivast beror på vilket system som 

väljs.  
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Några vanliga algoritmer som används är: 

 FCFS (First Come First Serve Scheduling) 

FCFS är en väldigt grundläggande algoritm där instruktioner läggs i en kö med FIFO (First In 

First Out) struktur. Denna metod är simpel och relativt enkel att implementera men är också 

undermålig prestandamässigt då en kort instruktion kan få vänta på en lång vilket ger en hög 

medelväntetid [6].  

 

Figur 3 First Come First Service Scheduling[11] 

 Round Robin Scheduling är en vanlig algoritm som är lik FCFS där en FIFO-kö används. 

Skillnaden mot FCFS är att det finns en tidsgräns på hur länge en instruktion får behandlas. 

Om instruktionen hinner behandlas inom tidsgränsen fungerar Round Robin Scheduling 

precis som FCFS men om en instruktion skulle överskrida den tidsgränsen så avbryts 

exekveringen av den instruktionen och instruktionen läggs sist i kön. Operativsystem 

Windows använder sig av denna metod för att prioritera instruktioner [7] i samband med 

Multiple-Level Queues Scheduling [8]. 

 

Figur 4 Round Robin Scheduling [11] 
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 Priority Based Scheduling (PBS) implementeras med en prioritetskö istället för med en FIFO-

kö som i FCFS. Detta innebär att instruktioner som höst prioritet exekveras först. Vid samma 

prioritet är det instruktionen som väntat längst som exekveras först. 

 

Figur 5 PBS [12] 
 

 Shortest Job Next (SJN) innebär att den instruktion som är kortast är den instruktion som 

exekveras först. Detta gör att stora instruktioner inte blockerar de korta vilket sänker den 

genomsnittliga väntetiden. 

 

Figur 6 Shortest Job Next [13] 

 

 Multiple-Level Queues Scheduling används inte på egen hand utan används ihop med andra 

algoritmer som t.ex. Round Robin Scheduling. MLQS använder sig av flera köer där varje kö 

kan ha sin egen algoritm och prioritet. Instruktionerna läggs i den kö som har den algoritm 

som är mest lämplig för just den instruktionen men kan flyttas mellan de olika köerna ifall 

det skulle vara mer fördelaktigt. 

Samtliga av dessa kan användas i både flerkärniga processorer och processorer med endast en kärna, 

Skillnaden är att vid flera kärnor måste instruktionerna fördelas mellan de olika kärnorna.  För att 

schemalägga till används antingen Asymmetric Multiprocessing (AMP) eller Symmetric 

multiprocessing (SMP). 

Vid AMS är agerar en kärna ”huvudprocessor” som kontrollerar alla instruktioner i processorn samt 

hanterar all skrivskyddad kod (Kernel code). Resterande instruktioner delas upp bland de resterande 
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kärnorna. En fördel med AMS är att det inte behöver vara samma arkitektur på kärnorna [9] vilket 

gör att det teoretiskt sätt går att koppla ihop två olika processorer om moderkortet tillåter det. 

Vid SMP är det upp till varje enskild kärna att sköta schemaläggningen av instruktioner, antingen 

genom att ha en gemensam kö eller att individuella köer för varje kärna. För att SMP ska vara 

effektivt så skall resursfördelningen mellan processorerna vara så jämn som möjligt. SMP är idag 

väldigt vanligt och stöds av bl.a. Windows NT (XP, Vista, 7, 8, 10) och UNIX. [10] 

Vid balanseringen behöver systemet ta hänsyn till ”Processor Affinity” där en viss process kopplas till 

en viss processor. Detta kan göras antingen med ”Hard Affinity” där en process alltid har samma 

processor eller med ”Soft Affinity” där en process försöker använda en viss kärna om möjligt men kan 

byta till en annan ifall den första kärnan är upptagen. Detta kan trots bytet av kärna minska 

exekveringstiden då färre processorer går på ”tomgång” [11]. Processor Affinity kan inte ensamt 

balansera arbetsbördan, för att göra detta används ”Pull migration” ”Push migration”. Vid Pull 

Migration flyttar operativsystemet processer från en överbelastad kärna till en som går på ”tomgång” 

medans vid Pull migration så tar de processorer som går på tomgång processer från de andra 

kärnorna. 

 

Slutsats 
 

Övergången från processorer med endast en kärna till flerkärniga processorer är bakom oss men det 

finns fortfarande massor av utrymme för utveckling. Klockcyklarna inte ökar med samma hastighet 

som innan men programmerare blir bättre och bättre på att utnyttja parallelliteten som erbjuds med 

flerkärniga processorer och schemaläggarna blir effektivare för varje ny generation.   
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