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Inledning 
I dagens teknologi används för det mesta multi-core processorer över single-core processorer. 

I en multi-core finns det precis som namnet beskriver, två eller fler cores där alla kan läsa och 

utföra diverse vanliga CPU instruktioner som till exempel att lägga till eller flytta 

data.  Fördelen med multi-core gentemot single-core är att alla kärnor kan köra flera 

instruktioner samtidigt, till exempel någon har igång en webbläsare samtidigt som musik 

spelas från datorn. Ju fler kärnor processorn har, desto fler saker kan göras samtidigt. Trots 

detta innebär det inte alltid att ju fler kärnor man har, desto bättre prestanda blir det. Även om 

man har fler kärnor är prestandan beroende av det tillgängliga minnet i systemet.   

 

Det är först nu på senare år som multi-core började bli mer och mer vanligt, har det funnits 

längre än så. I mitten på 1980-talet utvecklades de första multi-core processorerna. De 

användes framförallt av stora företag bara, och först när single-core utvecklingen saktade in så 

blev det vanligare med multi-core. Fram tills början på 2000 talet kunde snabbheten på single-

core processorer ökas med hjälp av att krympa storleken på transistorerna men fortfarande 

använda samma utrymme till dem. Men allt eftersom teknologin för att krympa transistorer 

saktade ner, sjönk även hur pass snabbt nya och snabbare processorer kom ut. Det var då som 

fokusen började skifta till multi-core processorer. Denna rapporten kommer fokusera på hur 

en multi-core processor schemalägger instruktioner. 

Diskussion 
Schemaläggare försöker genomföra så att alla resurser i systemet används ungefär lika mycket 

och så att det blir så effektivt som möjligt. Utan schemaläggning i datorer hade det inte varit 

möjligt att göra mer än en sak samtidigt. En schemaläggare kan ha ett av flera olika mål, som 

till exempel att maximera genomströmning eller att minimera tiden en instruktion utförs. Den 

ser även till att balansera belastningen på alla kärnorna i en multi-core processor. När det 

kommer till multi-core processorer handlar det framförallt om två stycken olika 

schemaläggnings metoder.  

 

Den första är assymetrisk multiprocessering, förkortat AMP. I AMP behandlas alla kärnorna 

olika, där det är en så kallad huvudprocessor. Här är det dessutom inte krav att alla kärnorna 

ser likadana ut, utan de kan vara uppbyggda på olika vis. I huvudprocessorn kontrolleras 



kärnkoden för operativsystemet, medans i de andra behandlar de övriga instruktionerna som 

tilldelas. Denna metoden är relativt simpel då det inte är något behov av att dela systemdata. 

Den andra är symmetrisk multiprocessering, förkortat SMP. Till skillnad från AMP måste alla 

kärnor vara uppbyggda på samma vis. I SMP är ett antal identiska processorer ansluta till ett 

gemensamt huvudminne och styrs av ett operativsystem. De kan kommunicera med varandra 

genom det delade minnet. I SMP behandlas alla processorer likadant, det vill säga att ingen av 

dem är till för att behandla ett enda speciellt syfte. Även om det är en distinkt skillnad mellan 

AMP och SMP är det inte alltid självklart vilket av dem som ska användas. Till exempel kan 

det finnas ett antal identiska kärnor som är konfigurerade som ett SMP system och logiskt sett 

set det system ut som en enkel kärna och kan därmed ingå i ett AMP-system. Idag använder 

de flesta system sig av SMP. 

 

För att undvika tidsfördröjning innehåller processorer cacheminne. I cacheminnet lagras de 

delar av minnet som används oftast. Detta innebär att processorn inte alltid behöver gå till 

primärminnet för att hämta viss information, och detta höjer prestandan drastiskt. Detta 

innebär att om en schemaläggare skulle lägga om en process på samma processor som 

tidigare, kan en del av det cachade minnet finns kvar sedan tidigare. Skulle en process 

däremot läggas på en anna processor än sist skulle programmet behöva bygga upp nytt 

cacheminne, och därmed sakta ner processen. 

 

För att hålla koll på vilken processor som användes tidigare används något som kallas för 

processor affinitet. Det innebär att man alltid försöker lägga samma process på samma 

processor som tidigare. Om schemaläggaren av någon anledning skulle föra över processen 

till en annan processor är det för att balansera belastningen i systemet.  

 

Något som är väldigt viktigt i multi-core processorer är att balansera belastningen mellan de 

olika processorerna, det vill säga göra så att inte en processor blir överbelastad medan en 

annan är oanvänd. De system som använder sig av en gemensam kö för alla processorerna är 

självbalanserande, dock använder sig de flesta system sig av separata köer för varje processor. 

Det finns två olika sätt att balansera belastningen, nämligen push migration eller pull 

migration. 

 

I push migration körs det en separat process med jämna mellanrum. Denna kontrollerar om 

det finns någon processor som är mycket mer belastad än någon annan. Är detta fallet 



kommer somliga processer att flyttas från en processor till en annan. I pull migration tar 

tomma processorer däremot processer från de andra färdiga köer och överför till sin egna kö. 

 

Det finns flera olika algoritmer som kan användas av schemaläggaren när den ska fördela 

instruktioner. Det ät inte alltid uppenbart vilken som ska användas då de har olika styrkor och 

svagheter. Några exempel kommer här nedan. 

 

First-Come First-Serve(FCFS) är en enkel FIFO-kö. Det innebär att varje gång en ny process 

kommer in, går den in i slutet av kön, och när man ska köra en process tar man den längst 

fram i kön. Detta innebär att om det skulle komma in en kort process kan den behöva vänta en 

längre tid om en stor process skulle vara före i kön. 

 

Figur 1 - FCFS 

Priority Scheduling innebär att varje process tilldelas en prioritet och därefter behandlas den 

process med högst prioritet först. Ett problem som kan uppstå med priority scheduling är att 

en process kan fastna. Om det hela tiden skulle komma in nya processer, och de får högre 

prioritet än den som redan ligger där, kommer den aldrig att behandlas. 

 

Figur 2 - Priority Scheduling 

Round Robin Scheduling påminner en del om FCFS, fast men en ändring. Varje gång en ny 

process ska behandlas, sätter en timer igång. Skulle inte processen behandlas klart innan 

timern utlöses, placeras den sist i kön. Fördelen med att använda sig av round robin 

scheduling är att responstiden förbättras. Om varje uppgift har en begränsad tid innan den 

måste vara klar, innebär det att ett system kan gå igenom alla färdiga uppgifter snabbt. 



 

Figur 3 - Round robin scheduling 

Multilevel queue scheduling innebär att varje separat kö kan använda sig av olika 

schemaläggnings algoritmer. Här måste även schemaläggning ske mellan köerna, för att de 

ska uppnå ungefär samma tid. I multilevel queue scheduling kan jobb inte byta mellan köer, 

när de har blivit tilldelade en kö kommer de stanna där tills de är klara. 

 

Multilevel feedback queue fungerar likadant som multilevel queue scheduling med en 

skillnad, här kan jobb flyttas mellan köerna. Det kan vara ett par olika anledningar till att de 

skulle byta kö, som till exempel att egenskaperna ändras eller att ett specifikt jobb har varit 

väldigt länge i en kö. Detta är det mest flexibla kösystemet, men även det mest komplicerade 

att tillämpa. 
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