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Sammanfattning 
Rapporten sammanställer och redogör information om hur Windows 7 går till väga för att fördela 

och schemalägga olika processers arbete över de olika kärnorna i en multi-core processor. 

 

Introduktion 
I dagens läge ökar antalet kärnor i processorer ständigt för att satisfiera behovet av mer 

prestanda, detta året är vi uppe i så mycket som 22 kärnor
1
 i en processor! Marknadstrenden för 

flerkärniga(multi-core) processorer är fortfarande på stadig väg uppåt
2
 och kommer att fortsätta 

starkt tills den dagen det blir orimligt att öka antalet kärnor för att lösa prestanda problemet. 

 

Enligt en statistisk rapport
3
 från år 2016 har Windows operativsystem en mycket stor 

marknadsandel på ungefär 86%, varav ungefär 49%-enheter är Windows 7. Siffrorna visar att 

hälften av alla desktop datorer idag kör Windows 7 och är det mest använda operativsystemet 

idag.  

 

Rapportens syfte motiveras av dessa anledningar och siktar på att sammanställa och redogöra 

information om hur Windows 7 går till väga för att fördela och schemalägga processernas 

exekveringstid över flera kärnor. Det är viktigt att notera att schemaläggningstekniken som 

används i Windows 7 är i stora drag densamma som dess föregångare fram till Windows 2000 

och kommer därför ofta att refereras till som enbart “Windows” i den här rapporten när det är 

angår generella Windows beteenden. 

 

Beskrivning av tekniker 
Multitasking 

Multitasking
4
 är en teknik som operativsystem använder för att dela upp en processor i olika 

trådar, vars avsikt är att fördela arbetsuppgifter för en eller flera processer i ett format som är 

färdigt att exekvera. Detta gör det enkelt för ett schemaläggningssystem att allokera 

exekveringstid för varje tråd och bestämmer ordningen de ska exekveras i. Ett operativsystem 

som använder multitasking får det att verka som att den exekverar flera trådar samtidigt, medans 

ett operativsystem som använder multiprocessing faktiskt gör det. 

  

                                                
1
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Multiprocessing 

Det finns två stora typer av multiprocessing: 

● SMP(Symmetric Multiprocessing) 

● ASMP(Asymmetric Multiprocessing) 

 

 

Figur 1: SMP och ASMP 

 

Eftersom att Windows har utvecklats med det huvudsakliga målet att vara bra på att hantera 

datorsystem som använder multiprocessorteknik, har man valt att använda SMP
5
. Att ett 

operativsystem är baserat på SMP innebär att den inte har en dedikerad processorkärna(se figur 

1), utan tillåter istället att alla kärnor används till både trådar som är specifika för 

operativsystemet samt användarrelaterade trådar.  
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Schemaläggningsteknik 

Windows använder sig av en “preemptive” prioritetsdriven “multilevel feedback queue”
6
 för att 

hantera fördelningen av exekveringstid för processer. För att verkligen förstå vad innebörden av 

detta är kommer det bli nödvändigt att bryta ner problemet i mindre delar och förklara varje del 

separat. 

 

Tidskvanta(Quantum) 

Tidskvantan är exekveringstiden som en process blir tilldelad att använda sig av. Storleken på 

tidskvantan spelar stor roll på prestandan och behöver bestämmas till ett bra värde för att se till 

att man inte slösar resurser. Det är bra att tidskvantan inte är för lång för att se till att processer 

som behöver invänta användarens input inte reserverar exekveringstiden i onödan, men den får 

heller inte vara för kort då det tar tid för operativsystemet att byta kontext varje gång preemption 

inträffar. 

 

Preemptive Priority Scheduling 

Preempting kallas den processen som tillåter att processer kan ersätta varandra, med avsikten att 

säkerställa att alla processer får sin tid att exekvera. Om tidskvantan uppnås innan en process 

hunnit bli klar skickas den tillbaka in i kön och låter nästa process exekvera. Ersättningen kan 

även inträffa när en process får högre prioritet än nuvarande exekverande process, då avbryts 

exekveringen direkt och tillåter processen med högre prioritet att exekvera istället, fram tills 

exekveringen blir klar eller tidskvantan är uppnådd. 

 

 
Figur 2: Preemptive Priority Queue 

 

Om schemaläggningen utförts rättvist, hade tidskritiska processer behövt vänta längre än vad 

som egentligen hade varit önskvärt. Prioriterade processer utgör därför en mer realistisk 

reflektion av verkligheten än vad en helt jämnt fördelad schemaläggning modellerar. 

Operativsystemet ser helt enkelt till att exekvera processer med högre prioritet först, med 

undantag för exempelvis processer som inte kräver speciellt lång tid. Windows använder 32 olika 

prioritetsnivåer. 
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Multilevel Feedback Queue 

Figur 3: Multilevel Queue    Figur 4: Multilevel Feedback Queue 

 

En multilevel queue(se figur 3) är avsedd för att kunna hantera förekomster av processer med 

lika prioriteter. Den åstadkommer detta genom att dela in processer i prioritetsklasser som sedan 

har sin egna separata kö. Schemaläggaren väljer kön med högst prioritetsklass först och den 

processen med högst prioritet däri och exekverar den. Om en kö inte har processer schemalagda 

går den till kön med nästa prioritetsklass. 

 

En multilevel feedback queue(se figur 4), fungerar bara lite annorlunda i jämförelse
7
. Istället för 

att lägga ersatta processer i kö med samma prioritetsklass alla gånger, har den nu möjligheten att 

skicka ner de ersatta processerna till lägre prioritetsklassade köer. Anledningen är att man vill se 

till att de lägre prioriterade köerna faktiskt får chansen att exekvera, vilket var problemet med 

den vanliga multilevel kön. 

 

När detta används i konjunktion med symmetric multiprocessing är det vanligt att varje 

processorkärna har sin egna kö för processer som är redo att exekveras. Detta i sin tur tillåter 

varje kärna att manipulera sin egna kö utan att behöva invänta andra kärnor. 

 

Windows 7 

Det som skiljer Windows 7 från de föregående operativsystemen är en förändring som tillades 

sedan den först blev implementerad i Windows Vista
8
, är att man använder clock cycle counter 

registret för att spåra exakt hur många klockcykler som en tråd exekverar. Datan som samlas in 

används för att noggrant estimera hur många klockcykler som passar bäst att ha per tidskvanta. 

                                                
7
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Fler prioritetsnivåer än 32 när IRQ blandas in 

 

 
Figur 5: Prioritet- och IRQ nivåer 

 

Vanligtvis körs trådarna med IRQL = 0, vilket är det passiva tillståndet. Men för att kunna svara 

snabbt på användar input ser man till att använda interrupt requests, vilket uppdelas i ytterligare 

32 olika prioriteringar.
9
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