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Förord 

Syfte med rapporten 
Med denna rapport vill jag dela med mig av de erfarenheter och kunskaper som examensar-
betet har skapat. Rapporten och dess referenser ska fungera som viktig informationskälla till 
uppdragsgivaren och andra vid funderingar kring x64-teknologin. Informationen i rapporten 
ska vara tillräckligt utförlig för att skapa en bra bild av 64-bits arkitekturen som undersökts 
med dess för- och nackdelar. Den ska även innehålla nödvändig information för att kunna 
användas som referensmaterial vid programmering av x64-programvaror. För den som vill 
läsa vidare och skapa sig ytterligare teknisk information ska det vara möjligt att fördjupa sig 
via de referenser jag har använt mig av. 

Erkännanden, handledare 
Jag vill tacka följande personer för deras insatser och stöd under detta examensarbete: 
 
Fredrik Karlsson, min handledare och teknisk chef/chefsarkitekt på TE GSS. Tack för allt 
visat förtroende och stöd, du har trott på mitt arbete och tipsat mig om vägar att gå istället för 
att styra mig. Du har gett mig dina synpunkter på både arbete och rapport vilket har varit 
uppskattat. För mig har det varit ett rent nöje att ha dig som min handledare. 
 
Kristina Cavallin, chef på TE GSS. Tack för att du gav mig möjligheten till detta examens-
arbete och en inblick i hur TE GSS arbetar.  
 
Max Falk, Thomas Bjurman och Olof Lindfors, alla utvecklare på TE GSS. Eftersom jag har 
arbetat närmast er och fått stöd vid olika tillfällen så vill jag rikta ett särskilt tack till just er. 
Ni har supportat vid problem och drivit på med nya frågeställningar vilket har varit till en stor 
hjälp för mig i utvecklandet av arbetet. Ett extra tack för era synpunkter på denna rapport som 
har hjälpt mig att se en del saker som jag missat. 
 
Övriga medarbetare på TE GSS. Tack för att ni har fått mig att utvecklas under tiden hos er 
och att ni har gett mig en plats i gruppen. 
 
Staffan Nilsson, examinator på LTU. Tack för tiden på LTU och för en bra genomgång av 
denna rapport. 
 
Övrig personal på LTU i Skellefteå. Ett stort tack för de tre åren som har föregått detta 
exjobb. Utan tiden med er hade detta arbete aldrig varit möjligt. 
 
Samt sist men inte minst, min egen familj. Tack för att ni ger mig något annat att tänka på i 
livet än hur många bitar en minnesadressering arbetar med samt även för allt annat under detta 
arbete.  
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Abstract  
This work has been carried out with the goal to analyze some of the most important changes 
the development to 64-bit technology brings. The investigation has been performed during 10 
weeks in spring 2006 by the author. That time also includes the time it took to write this 
report. It has been concentrated to the x64-version, an extension of the old x86 32-bit 
architecture. x64 is supported by AMD and Intel in their current products. A primary purpose 
has been to find out how difficult it is to convert programs and current programming libraries 
to the new technology. Another important issue has been to find out what gains the 
technology brings and what it might cost. 
A main working method in this project has been to study the subject theoretically first and 
later confirm the findings with practical testing. Although the result of this work is applicable 
to more than one platform it has been performed on Windows only.  
From the results gained in the project it is possible to conclude that an upgrade is very 
positive in most cases. Tests show that performance increases in typical applications from 
TietoEnator Government Systems Solutions, some less and some more but a good reference is 
20-25%. And since the programming model doesn’t change too much the cost to upgrade the 
software isn’t too high. The most limiting factor is hardware and testing, all software has to be 
tested before delivery on all supported platforms which means an increase of test cost. 
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Sammanfattning 
Bill Gates anses en gång i tiden (1981) ha sagt, att ”640 KB borde räcka för vem som helst”. 
Idag är 32-bit teknikens gräns på 2-4 GB ansedd som för liten och det är huvudanledningen 
till att utvecklingen har gått vidare till 64-bits minnesadressering. Det förflyttar i dagsläget 
gränsen till 16 TB och mera potential finns kvar. Detta examensarbete har behandlat förän-
dringar i samband med denna nya teknologi och undersökt vad som ändras vid övergång från 
32-bit. Några områden som är värda att nämna som viktiga är nya möjligheter med minnes-
kapaciteter men även förändringar som har att göra med mjukvaror. Det allra viktigaste 
området i detta arbete har varit att besvara frågor om hur stora förändringar som krävs vid 
programmering av mjukvara och om dessa ändringar kan motiveras.  
 
Den teknik som har varit i fokus är den utökning av x86-arkitekturen som AMD utvecklade 
och lanserade med sina AMD64-processorer. Senare har Intel licensierat denna teknologi och 
idag är den i det närmaste standard på PC-marknaden vad gäller processorer. Mycket av det 
som sägs i denna rapport gäller även för andra 64-bits teknologier som idag finns på 
marknaden, t.ex. IA64, men alla antaganden om detta får stå för läsaren själv. Anledningen 
till att AMD valde en utökning av x86 för att utveckla den nya arkitekturen var den stora 
mängden befintliga programvaror som finns på marknaden och oviljan från användare att 
tvingas byta ut alla sina program samtidigt. Möjligheten ges nu att fortsätta använda de flesta 
befintliga 32-bits programvaror, även efter en uppgradering av operativsystem, utan märkbara 
prestandaförluster. Men om steget tas fullt ut med en uppgradering av programvaran till 64-
bits så kan en prestandaökning oftast bli fallet. I tester utförda under detta examensarbete 
kunde prestandaförbättringar på TE GSS produkter uppmätas till 15-25%.  
 
Erfarenheterna av arbetet med programmering i x64-miljö visar på att det krävs små föränd-
ringar hos TE GSS för att kunna utnyttja denna teknologi. Skillnaden i programmering är 
främst inriktat på korrekt användning av polymorfiska datatyper som ändrar storlek beroende 
på vilken plattform programvaran körs på. Att konvertera befintliga programvaror är definitivt 
värt ansträngningen om det finns behov av den högre prestandan eller möjligheten till större 
mängd resurser (främst RAM), annars kan det anses överflödigt. Men att inte tänka på den 
nya tekniken och förändra sitt kodningssätt i tid när nya program utvecklas måste anses som 
dumdristigt eftersom förändringarna är små om bara kunskapen finns. Det som främst kan 
anses vara ett hinder i tidsramen för när 64-bits programvara ska marknadsföras på bred front 
till kund är kostnader i resurser för att testa på ytterligare plattformar samt att kunder ännu 
inte riktigt efterfrågar det.  
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Introduktion 
Som avslutning på min datatekniska utbildning till högskoleingenjör på Luleå Tekniska 
Universitet i Skellefteå skulle ett 10 poängs examensarbete utföras under våren 2006. Detta 
examensarbete ska vara baserat på kunskap som har inhämtats under studieperioden och inom 
de ramar som den datatekniska utbildningen innebär. Det anses även vara en fördel om det är 
av en viss forskningsnatur även om det är ett område som är viktigare för civilingenjörer med 
sina 20 poängs examensarbeten. 
I jakten på det ultimata exjobbet kom jag i kontakt med Kristina Cavallin och Fredrik 
Karlsson på TietoEnator Government Services Sweden avdelning Solutions Development 
North (TE GSS) i Skellefteå. De hade några förslag på områden som de gärna skulle vilja få 
undersökta genom ett examensarbete och efter några dagars funderande från min sida så satte 
vi oss ner tillsammans igen för att gå igenom det tilltänkta uppdraget. Vi diskuterade vilka 
applikationer som var intressanta att titta på ur ett konverterings- och testperspektiv samt en 
del av de övriga frågeställningarna inom området. Detta ledde fram till det arbete som har 
utförts och på många sätt har det till och med överträffat de målsättningar vi satte upp vid 
detta tillfälle.  

Bakgrund, historia 
När PC:n började göra sitt intåg på 80-talet så var det 16-bits teknologi som gällde. Det var 
också på den tiden som Bill Gates anses ha gjort sitt berömda uttalande ”640 KB ought to be 
enough for anyone”1.  Senare när 386-processorerna gjorde sitt intåg 1985 var steget till 32-
bits teknologi en stor och viktig förbättring.  Programvara kunde skrivas mot denna teknik 
och helt plötsligt blev det möjligt att adressera 4 GB RAM, ett enormt steg från 286:ornas 16 
MB. På den tiden var det nog ingen som hade en tanke på att 4 GB någonsin skulle kunna bli 
för lite RAM-minne i en dator… Dock tog det ca 7 år innan dess att programvaran fick stöd 
för 32-bit teknologin när Win32-API utvecklades, först via Windows 3.1 (1993) och senare 
via Windows 95. Efter detta har processorerna visserligen blivit snabbare och snabbare men 
det har aldrig varit tal om någon förändring med lika stor påverkan på programvaran som 
steget från 16- till 32-bits arkitektur. De som var med om övergången från 16-bits Windows 
(Win16) till 32-bits (Win32) berättar om en övergång som var kantad av bekymmer samtidigt 
som prestanda faktiskt försämrades. Men den gången skapades nya möjligheter som uppvägde 
nackdelarna och det finns ingen idag som vill gå tillbaka till ett Win16-API. 
 
Det x86-32 ISA som används idag är en uppgradering av x86-16 och kan knappast anses 
optimalt i dagens tid. Intel skapade sin tilltänkta efterföljare IA64(Itanium) och ansåg att dess 
betydligt sämre x86-prestanda var helt OK eftersom det bara var ett fåtal datorer som skulle 
behöva 64-bitars teknik och att programvaran till dessa var värda att skriva om. AMD ansåg 
att detta var felaktigt och skapade sin egen 64-bits arkitektur AMD64 som utökar x86 istället 
för att ersätta det. Detta generationsskifte med 64-bits system som bl.a. innebär att gränsen för 
adresserbart minne förflyttas en bra bit uppåt (TB-storlek) knackar på dörren. Tieto Enator 
Government Services Sweden, avdelning Solutions Development North, (i övriga delar av 
texten så är namnet förkortat till TE GSS) är angelägna att få veta mera om den nya 64-bit 
tekniken och vad den medför för dem. Hur stora kommer förändringarna att bli i praktiken 
denna gång? Kunskap och erfarenhet är viktiga punkter vid beslut av projekt och 
utvecklingsområden vilket TE GSS är väl medvetna om. Historien har visat att steget från 
utopi till verklighet brukar räknas i tid och att framtiden oftast kommer fortare än vad som 
förutspås. 
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Problemställning 
En fördel med x64 jämfört med övriga 64-bits teknologier är att det är fullt möjligt att köra 
befintliga 32-bits program (x86) på system med 64-bits hårdvara och operativsystem med 
bibehållen prestanda. TE GSS är intresserade av den nya 64-bit tekniken och vad den medför. 
Men den nya arkitekturen kräver ny hårdvara så det är inte helt självklart att konvertera till 
den nya tekniken direkt. Hårdvara i servrar och arbetsstationer uppdateras samtidigt med nya 
maskiner eftersom majoriteten av dagens processorer från Intel och AMD har detta stöd men 
om befintlig mjukvara ska uppdateras för att vara kompatibelt kostar det tid och pengar. 
Sedan kostar det även pengar att testa programvara på olika plattformar, både i form av 
hårdvara och i form av tid. Att bedöma en kostnad i ny hårdvara är enkelt, det är bara att 
räkna på de maskiner som behöver bytas ut och dess pris. Kostnaden i mjukvaruutveckling är 
svårare att bedöma och det är här som detta examensarbete kommer in. Frågor som anknyter 
till när/varför programvaror ska skrivas om och på vilket sätt det ska utföras är det område 
som undersöks där det centrala är ett plattformsoberoende kodträd. Några specifika 
frågeställningar: 

• Vilka skillnader är det i programmering mellan 32- och 64-bitar?  
• Hur besvärligt och tidskrävande är det att programmera mot både ny och gammal 

teknik samtidigt? Detta gäller både programmering av nya applikationer och vid ev. 
konvertering av befintliga. 

• Finns det någon prestandavinst vid uppgradering av mjukvaran till 64-bit och blir den 
tillräckligt stor för att motivera kostnaden med konvertering? Eller är det bättre att 
långsamt fasa in den nya tekniken med nya applikationer?  

• Kan resursbegränsningar i dagens system förflyttas så att utvecklingsmöjligheterna 
blir större och framtida problem undvikas? 

• Kommer det att finnas andra skäl än rent tekniska att ta med i beräkningarna när 
strategiska beslut ska fattas? 

Syfte 
Detta examensarbete är inriktat på att bygga upp teoretiska och praktiska erfarenheter av platt-
formsoberoende mjukvaruutveckling som kan kompileras som 32- eller 64-bits applikationer 
utan ytterligare ändringar i källkod. Målsättningen med detta är att skapa en stabil bas för stra-
tegiska beslut om och när TE GSS ska övergå till 64-bit kompatibel teknologi för all sin 
mjukvaruutveckling. Denna bas ska nås genom en kombination av praktiska konverterings-
erfarenheter, prestandatestande samt teoretiska fakta.  

Avgränsningar 
För att specificera området i examensarbetet har vissa avgränsningar gjorts, både under 
undersökningarna och i denna rapport. Om inte annat nämns så är det därför följande som 
gäller: 

• Programmeringsspråket är C++ 
• Den 64-bits teknik som analyseras är x64 och alla fakta som inte uttryckligen är 

angivet att det även gäller för andra plattformar kan enbart garanteras gälla för denna 
64-bits teknologi 

• Skillnader i implementation av x64 mellan AMD och Intel som kan inverka på 
prestanda har lämnats därhän om ej annat anges. 



9 

Förkortningar och begrepp 
En kortfattad beskrivning av några förkortningar och begrepp som används i rapporten. 
Denna lista innehåller ej alla förkortningar som används i rapporten utan läsaren förväntas 
vara insatt i vissa begrepp. 

AWE 
Address Windowing Extensions, ger möjlighet till ytterligare fysiskt non-paged RAM utöver 
3 GB i ett 32-bits system.  

CES 
Ciceron Error Service, en applikation som loggar alla fel på en Ciceron-installation från TE 
GSS. Den gör det enklare att finna fel och är åtkomlig från klient, server och databas i 
Ciceron. 

Ciceron 
Ett koncept för att bygga pålitliga och skalbara applikationer med en service-inriktad 
arkitektur. Ciceron innehåller olika moduler/komponenter som sätts samman till ett ramverk 
för applikationsutveckling. Det är byggt för de högsta kraven på prestanda och med 
målsättningen att det ska vara en plattform som ”utvecklas och lever”. 

IA64 
En tidigare 64-bit arkitektur från Intel som i motsats till x64 inte är bakåtkompatibel med x86. 
Befintliga programvaror (x86) går visserligen att köra via en emulering men prestanda-
förlusten är förödande. 

Low-level I/O 
Skapar direkt åtkomst till filer och övrig utrustning, ett arv från Unix-världen.  

MFC 
Microsoft Foundation Classes, ett stort klassbibliotek som medföljer i Visual Studio och som 
fungerar i Windowsmiljö men är ej plattformsoberoende. 

TE GSS 
En förkortning för uppdragsgivarna till detta examensarbete: TietoEnator Government 
Services Sweden avdelning Solutions Development North. 

Tekton 
Ett plattformsoberoende klassbibliotek i C++ som TE GSS har byggt upp internt och 
använder vid skapande av programvaror. 

PAE  
Physical Adress Extension, en teknologi som används för att kunna hantera mer än 4 GB 
fysiskt RAM i ett 32-bits system. Fungerar men inte lika effektivt som 64-bit systemens flata 
adressering. 

Virtuellt minne 
En metod för att utöka det tillgängliga fysiska minnet på datorn.  
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WOW64 
En inbyggd funktion som gör att befintliga 32-bit programvaror fungerar på 64-bit x64 
plattform. Det utförs med hjälp av utökad minnesadressering (32 till 64 bit) och innebär 
minimal prestandaförlust.  

x64 
Ett samlingsnamn för de 64-bits tekniker som möjliggör bibehållen prestanda i 32-bits miljöer 
(x86) samtidigt som alternativet finns att köra 64-bits teknik. Skapades av AMD som en 
utökning av x86 men stöds numera även av Intel. 

x86 
Den gamla 32-bit tekniken som har ett mycket stort programstöd i dagsläget. Det stora antalet 
programvaror som är skrivna för denna teknologi är troligen det som har varit avgörande 
varför x64 verkar bli standard inom 64-bit teknologin istället för Intels tidigare skapade IA64. 
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Genomförande, metoder  

Arbetsbeskrivning 
Arbetet har bestått av följande punkter: 

• Insamlande av teoretiska fakta ang. x64 teknologi och skillnader mot x86. 
• Uppbyggande av praktiska programmeringserfarenheter med plattformsoberoende 

programmering i C++. Huvuddelen av dessa erfarenheter beräknas bli vid konver-
tering av CES till 64-bit kompatibel kod och kompilerande av binära filer med 32- & 
64-bits arkitektur. Senare även en genomgång av Tekton i syfte att analysera vad som 
krävs för att göra detta klassbibliotek kompatibelt med x64 teknologi på olika 
plattformar. 

• Skapande av testplattformar, analyserande av vad som ska testas och hur. Tester som 
försöker ge svar på de relaterade frågorna, även tester för att se om vissa 
resursbegränsningar har förändrats under det nya 64 bitars Windows. 

• Analyserande av uppnådda resultat med konvertering och prestandatestande för att ge 
möjlighet till att sammanfatta resultat och ge vissa rekommendationer. 

• Marknadsanalyser, hur verkar omvärlden se på den nya teknologin? 

Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med att fakta och kunskap samlades in. Den kunskap som insamlades den 
första tiden användes sedan till att inleda arbetet med denna rapport samt att kunskapen även 
nyttjades som grund för konverteringsarbetet. Under detta insamlingsarbete så skapades också 
en grund för de marknadsanalyser som finns med i denna rapport. 
Efter den inledande perioden med faktasökande fokuserades arbetet på konvertering, 
programmering och testande under resterande veckor. I denna del har det även ingått en del 
analyserande över de uppnådda resultaten och deras praktiska värde. Detaljerad beskrivning 
över de olika delarnas tillvägagångssätt är uppdelat i olika områden med början nedan. 

Faktasökande 
För att bygga upp en stabil grund med fakta om de olika teknologierna samt för att kunna 
skapa bästa tänkbara tester så inleddes arbetet med faktasökande. Det har i huvudsak bestått 
av genomgång av teknisk dokumentation på Internet hos olika pålitliga källor. Information 
har bl.a. hämtats från Microsoft och AMD eftersom det har ansetts bättre att använda sig av 
källorna direkt när möjlighet ges än att gå via tredjepart. Valet att inhämta grundläggande 
information från AMD istället för Intel vad gäller x64-teknologin har gjorts eftersom det var 
AMD som skapade standarden och Intel som senare licensierat den. Testservern som används 
är visserligen byggd med Intel-processor men eftersom EM64T är fullt kompatibelt så ansågs 
den ursprungliga källan bättre. Senare under arbetet har även dokumentation från Intel 
använts för att kontrollera eventuella viktiga skillnader samt att de visade sig ha bra dokumen-
tation på programmeringssidan.  
Om information på nätet inte har ansetts vara tillräckligt säker för att användas som referens 
så har den använts för att skapa en personlig uppfattning och om det har kunnat bekräftas på 
flera platser så har det ansetts relevant för undersökningen. Jag har även föredragit att använ-
da mig av information från nätet som jag av personlig erfarenhet vet kommer från pålitliga 
källor framför för mig mera okända skribenter.  
Sökande av information via böcker har ansetts vara fruktlöst eftersom det är ett smalt område 
och ny teknologi, snabba sökningar på biblioteket gav inget resultat alls. 
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Konvertering 
Arbetet med att konvertera applikationer har utförts via en terminal server-anslutning till en 
64-bits Intel Xeon-server med Windows Server 2003 Standard x64 Edition. Allt arbete har 
varit med målsättningen att resultatet ska gå lika bra att kompilera och använda i 32-bits miljö 
som i 64-bits. Programmeringsmiljön har varit Visual Studio 2005 Professional och resultatet 
har sedan testats med hjälp av ACT, Application Center Test, från Microsoft. Eftersom 
VS2005 har stöd för multipla byggplattformar så skapades alternativ i projekten som gav 
möjligheten att bygga båda versionerna från samma projekt. Detta görs via Configuration 
Manager där en ny ”Active Solution Platform” skapas med x64. I projektinställningarna sattes 
varningsnivån till 3 och en switch (/Wp64) användes för att låta kompilatorn varna för alla 
riskabla kodavsnitt där datatyperna skulle kunna medföra problem i form av bl.a. dataförlust 
eller pekarfel. Manuell funktionskontroll har även utförts för att säkerställa att inga nya 
buggar har tillförts de konverterade systemen. I konverteringsarbetet har målsättningen varit 
att avlägsna så många varningar som möjligt oavsett om det har varit nödvändigt eller ej för 
den specifika applikationen. Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara att enbart 
koncentrera sig på det viktiga för aktuell applikation men det ansågs inte ge lika mycket 
erfarenheter.  
 
Med målsättningen att det skulle vara givande tester som skulle utföras samt att arbetsbelast-
ningen för hela arbetet var 10 veckor så utsågs CES till lämplig testapplikation. CES finns i 
olika versioner och de två som detta examensarbete har arbetat med är uppbyggda enligt 
bilderna som följer. Den första versionen bygger på MFC vilket i senaste varianterna är x64-
kompatibelt. Det är lätt att se på bilden 1A att antalet filer utöver CES egna filer som behöver 
tittas över är väldigt få i det första fallet. På den andra bilden 1B som visar CES 8.3 är läget 
ett annat. CES har i denna version ingen anknytning till MFC utan bygger på interna bibliotek 
samt att ett av dessa (Ciceron) bygger på ytterligare en uppsättning bibliotek. Det ena av dessa 
är Tekton, ett internt klassoberoende bibliotek som används på TE GSS. Övriga tre är s.k. 
tredjepartsbibliotek men lyckligtvis finns källkoden tillgänglig för dessa så det medförde inget 
oöverstigligt hinder i konverteringen att sådana fanns. 
 
 

 
Bild 1A, upplägg av CES8.0 
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Bild 1B, upplägg av CES8.0 
 
 
Efter konvertering prestandatestades båda versionerna med samma testscript som 32-bit och 
64-bit binärfiler. Det genomfördes tester med både debugkompilerade versioner och även som 
releasekompilerade. För att skapa en bättre uppfattning över de specifika skillnaderna i 
processtid användes analysverktyg från Intel (Intel VTune v7.0) och AMD (CodeAnalyst 
v2.57). Eftersom prestandaskillnader visade sig vara stora mellan debug och release har båda 
typerna av tester genomförts trots att tester med releasekompileringar måste anses ha ett 
betydligt större värde. 
Konverteringen har utförts med god dokumentation för att senare kunna delge kunskap om 
vad som är viktigt att tänka på och för att fungera som referensmaterial. Utförda ändringar har 
noterats i ett samlingsdokument med alla varningar och fel. Texten har sedan markerats i 
olika färger beroende på om avsnittet kunde anses som färdigt eller om det t.ex. krävdes 
vidare testning. Detta arbetssätt utnyttjades även när erfarenheterna av Tekton-genomgången 
redovisades för TE GSS och har överlämnats för vidare användning till TE GSS. 

Testplattform och resurstestande 
Att bestämma vad som är viktigt att testa har varit av stor betydelse. Arbetet utgick från vissa 
grundområden där det var intressant att se resultatet av den nya teknologin och utifrån dessa 
punkter bestämdes sedan vilka tester som skulle utföras och på vilka sätt. Testerna är utförda 
på en dator med Windows 2003 Server Standard Edition x64, Service Pack 1, som 
operativsystem. För vidare beskrivning se ”Testmiljö”.  
Det har inte ansetts nödvändigt att utföra tester med ett 32-bit OS vad gäller prestanda 
eftersom skillnaderna med WOW64-emuleringen har visat sig vara så små i olika andra 
tester2 och det skulle ha medfört en stor mängd extraarbete. För att utföra kompletta tester 
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skulle det även krävas likvärdig dator med AMD-processor eftersom små skillnader även 
skulle kunna uppträda mellan de båda processortillverkarnas implementationer av x64-
teknologin. Mängden av tester skulle då snabbt svälla till det fyrdubbla samt att det 
fortfarande skulle saknas olika OS (Linux t.ex.), vilket innebär att ytterligare testmiljöer 
skulle vara nödvändiga att skapa för det fullständiga testet. Allt detta har lett till att testerna 
har koncentrerats till nämnda miljö och att Internet har använts för att bedöma sannolikheten 
till missvisande resultat. Denna sannolikhet har bedömts som liten men medvetenheten finns 
att det kan finnas variationer mellan olika plattformar. 
 
Tester av applikationsprestanda har utförts med hjälp av ACT, där ett visst scenario har 
spelats in för att sedan användas i stresstester där stabilitet och prestanda har kunnat mätas. 
Dessa tester har körts från en annan dator som har anropat CES-server, detta för att låta CES-
server vara belastad av enbart CES vid testande. En annan följd av detta blir att nätverkets 
påverkan på prestanda vägs in och att det blir ett värdefullt mått på verklig prestanda, inte 
bara ett syntetiskt test. Resultaten har sedan förts över till arbetsdator för resultatredovisning 
och vidare analysarbete. Om det då har dykt upp frågetecken ang. siffrorna har test gjorts om 
och om nödvändigt har ytterligare analysverktyg använts. 
 
Resurstester har varit uppbyggda av befintlig kod så långt som möjligt men små program har 
skrivits för att testa specifika områden. Dessa tester har inte varit uppbyggda för att testa 
prestanda i verkliga applikationer utan enbart resurshantering och/eller prestanda i vissa 
enskilda fall. Kodexempel på detta finns som bilaga. 

Analyserande av resultat 
ACT loggar alla tester och sparar all väsentlig testdata. Resultaten har förts in i Excel där 
skillnader mellan versioner och konfigurationer har uppmätts. Varje mätning har märkts med 
datum & tid för test samt vad det var för test som kördes och samtliga resultatfiler är över-
lämnade till TE GSS. Sammanfattande siffror och diagram bifogas i denna rapport, se 
”Testresultat”.  
Själva resultatanalysen har utgått från att det som är intressant är att se skillnader i prestanda 
mellan de olika teknologierna. Vissa förväntningar fanns givetvis efter det inledande fakta-
arbetet men de har enbart använts för att bedöma riktigheten av resultaten om dessa har känts 
underliga. Vid analyserande av värdena för CES 8.0 var skillnaderna mellan debug- och 
releaseversionerna underligt stora vilket sedan ägnades en del tid åt att undersöka. Verktyg 
som användes för detta var bl.a. Intels VTune v7.0 och AMDs CodeAnalyst v2.57. Målsätt-
ningen var att utröna vad som skapade skillnaden och bedöma resultatens pålitlighet vilket 
ledde in i själva kärnan på Windows Server 2003 och då ansågs det inte längre meningsfullt 
att fortsätta detta arbete. Dessa verktyg har också varit praktiska vid mätning av system-
resurser under testkörningar. Det har gett information om var i programmen som den största 
andelen CPU-tid har konsumerats och om det har varit stora skillnader i processorbelastning 
mellan applikationerna. 

Marknadsanalyser 
Det är alltid svårt att förutse hur framtiden ser ut och att göra en djupgående marknadsanalys 
har ansetts vara utanför detta arbetes ramar. Därför har detta arbete bestått i undersökningar 
av information på nätet hur mycket det idag pratas om 64-bits programvara och hur det ser ut 
den närmaste tiden. Det har även nedtecknats en del sannolika antaganden om framtiden för 
32- resp. 64-bit teknologin och vilka marknadsföringsfördelar som kan finnas. Denna arbets-
del har varit ett sidospår till faktainsamlingen och har därmed krävt minimala resurser, 
information har oftast dykt upp under faktasökningsprocessen.  
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Resultat 

Övergripande beskrivning 
x64-teknologin som finns i dagens processorer från AMD och Intel skapar förutsättningarna 
till en smidig övergång från 32- till 64-bits miljöer. 64-bits teknologi ger möjlighet till utökat 
minne och enklare hantering av bl.a. större filer men förbättrar även prestanda tack vare de 
utökade registren. Befintliga 32-bits program under ett 64-bits operativsystem körs utan 
väsentlig prestandaförlust i vad som kallas för WOW64-läge. På detta sätt kan en övergång 
ske gradvis och när marknaden är redo. Men en konvertering av dessa kan medföra märkbara 
prestandaförbättringar. 
 
Att konvertera befintliga 32-bits applikationer kan rekommenderas om utökad prestanda är 
önskvärt men inte alltid helt säkert att prestanda förbättras på det sätt som förväntats. Tester 
med typiska applikationer som TE GSS använder sig av visar på prestandaförbättringar med 
64-bit teknologin oavsett om det är minneshungriga applikationer eller inte. I vissa fall har det 
visat sig att underliggande faktorer försämrar x64-prestanda men förbättringar på 20-25% kan 
anses som vanliga. Undersökningar av resurshantering har bl.a. visat på att möjligheterna till 
hantering av stora antal trådar under en applikation har förbättrats väsentligt men att vissa 
andra områden, t.ex. antalet filhandtag med low-level I/O, är oförändrat. 
 
Ett resultat som har förvånat och där ingen förklaring har kunnat hittas är omotiverade 
skillnader i prestanda mellan debug- och releasekompileringar. Där prestandaskillnaden i 
Release har varit 20-25% mellan teknologierna så har samma test i Debug-kompilering visat 
på skillnader runt 100%. Dessa skillnader skulle kunna visa på en högre potential hos x64 än 
vad som redovisas som verklig prestanda men det kan också vara relaterat till okända 
skillnader i utvecklingsmiljön. Eftersom det är Release-kompileringar som är det viktiga har 
resultaten koncentrerats till dessa men iakttagelsen är förvånande. 

64-bit teknologin – teknisk beskrivning 

x64 = utökning av x86 
AMD bestämde sig för att skapa en utökning av x86-arkitekturen när de designade sina 
kommande nya processorer vid sekelskiftet. Under hösten 2000 började information bli 
allmänt känd om denna nya arkitektur3, där det visade sig att de valde att utmana Intel som 
vid det laget hade fattat beslut om att deras väg skulle vara IA64 och att 64-bit teknologin 
skulle vara vägen ut från den långt ifrån optimala ”gamla” x86 ISA. Men AMD valde då att 
lyssna på alla som ville ha möjligheten att köra befintliga 32-bits programvaror med 
oförändrad prestanda.  
Utökningen från x86-32 till x86-64 innehåller givetvis mera än vad som tas upp här så detta 
kan betraktas som en kort sammanfattning av det allra viktigaste.  

• 64-bits minnesadressering och registerbredd 
• Utökning av antalet generella register (64-bits) från 8 till 16 
• Samma förändring i antalet 128-bits XMM-register 
• 64-bits instruktionspekare, flaggor och stack 
• 32-bits kompatibelt utan prestandaförlust 
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Bild 2A, utökning av hårdvaruregister med x64. Bild från AMD Programmers Manual, se 
referens 10. 
Utökningen av antalet register förbättrar x86 något och det är också dessa som är 
huvudanledningen till den prestandaförbättring som kan ses i 64-bits applikationer där inte 
minnesgränsen har varit en begränsning med 32-bit varianten. Snabbast åtkomst har CPU till 
sina egna register, sedan kommer de olika cachevarianterna och senare RAM-minnet. 
Fördubblingen av antalet register innebär att processorn oftare kan arbeta internt och slipper 
hämta data i långsammare minnen lika ofta.  

 
Bild 2B, schematisk bild över olika minnestyper i en modern dator. Bild av Charlie Russel, se 
ref. 4. 
 
AMD valde alltså att gå samma väg som Intel gjorde många år tidigare vid övergången från 
16- till 32-bits x86.  Det kan debatteras om hur bra det är att behålla en i grunden gammal 
teknologi med en del fel och brister men marknaden har visat sig positiv till möjligheterna att 
köra befintliga 32-bit programvaror med bibehållen prestanda och i dagsläget debatteras det 
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snarare om Intels IA64 kommer att överleva eller inte. Intel har känt pressen på sig och 
licensierade x86-64 av AMD och skapade sin egen, fullt kompatibla variant som idag kallas 
för EM64T. Skillnaderna mellan dessa båda varianter är små, i praktiken kan de anses som 
likadana, och numera används samlingsnamnet x64 om båda. Det innebär att det i praktiken 
inte spelar någon roll om en applikation är märkt AMD64, EM64T eller x64.  
En bra artikel att börja med i ämnet är ”Is Windows XP Professional x64 edition right for 
me?”4.  För den som vill gå in på djupet och veta allt finns tekniska dokument att läsa på 
AMD5 och Intels6 respektive hemsidor. 

Hur mycket prestanda är det sannolikt att vinna? 
Eftersom x64 teknologin har funnits på marknaden ett tag så finns det också ett antal tester 
ute, både på Internet och i tidningar. De olika testerna visar på olika resultat beroende på vad 
som har testats och alltför ofta även på vem som har utfört testen. Men det finns en del 
information att plocka ut ur det allmänt kända materialet ändå och följande punkter kan 
sammanfatta en del av detta: 

• 32-bits applikationer som körs i 64-bits miljö jämfört med 32/32 förlorar ibland en del 
i prestanda men skillnaderna är små och oftast knappt märkbara. Det finns förstås 
undantag åt båda hållen, men som regel kan en viss prestandaförlust räknas med om 
en noggrann jämförelse görs (0-3%). 

• 64-bits applikationer som är byggda för den nya tekniken och drar nytta av den kan 
normalt sett tjäna 20-30% i prestanda, ibland mer än så. Prestandaförbättringar pga. 
utökad minneskapacitet är då inte medräknade och applikationer som drar nytta av den 
förhöjda minneskapaciteten kan ibland utföra uppgifter som inte ens var möjliga 
tidigare. 

• Vissa områden är betydligt mindre undersökta än andra, den övervägande delen 
information på nätet är relaterat till spel/grafik eller tyngre servrar och databaser. 
Information ang. t.ex. förändringar i nätverksberoende applikationer och trådhantering 
är svårare att finna. 

 
De förbättringar som kan uppnås genom den nya tekniken är en hel del beroende på vilken typ 
av applikationer som ska köras. Utökningen av minneskapaciteten ger förstås utslag på de 
applikationer som kräver stora mängder RAM (gamla gränsen på 2-4 GB) så t.ex. för databas-
servrar kan det finnas rejält med prestanda att tjäna. Övriga områden där det pratas om att 
prestanda bör förbättras markant är kryptering/dekryptering (stora tal som tjänar på större 
register), vetenskapliga applikationer (vädersimulatorer osv) samt övriga applikationer som 
redan idag mår bra av mycket minne (bildredigering t.ex.). Eftersom x64-arkitekturen även 
har lagt till extra register så finns det också prestanda att tjäna på att optimera programvaran 
något bättre där om den allra yttersta prestandavinsten önskas. Normalt sett är det denna 
utökning av registren som ger den prestandaökning som finns, då frånsett databaser och annat 
som drar nytta av > 2 GB RAM. 

Skillnad i minneskapacitet mellan 32- och 64-bits teknologi 
Den skillnad som finns mellan 32- och 64-bits teknologier är minnesadresseringen. Övriga 
skillnader är relaterade till implementationen av en specifik arkitektur, t.ex. så arbetar x64 och 
IA64 på helt olika sätt. Med 32 bitar så finns det en teoretisk gräns på 4 GB virtuellt minne 
per CPU. Windows, i likhet med övriga operativsystem, delar detta med applikationer så 
maxgränsen för applikationer blir i normalfallet bara 2 GB. Det finns undantag till denna 
regel förstås, vissa versioner av Windows ger den avancerade användaren möjlighet att sätta 
av en större andel minne till applikationer (<3 GB) och det finns möjligheten att använda 
AWE7 för att ytterligare förflytta gränserna. Men det är inte särskilt effektivt utan bara en 
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lösning i nödfall, används främst för stora databaser. Och som alltid finns undantag åt båda 
hållen, med service pack 2 till Windows XP förflyttades begränsningen på max. minne nedåt 
till bara lite drygt 3 GB. För 32-bits teknik finns även PAE8 som krävs för att kunna använda 
mer än 4 GB fysiskt minne i datorn. Olika OS och dess versioner kan alltså ha olika max. 
minneskapacitet men de 32-bits OS som anger en högre kapacitet än 4 GB använder då inte 
en flat minnesadressering och det blir ineffektivare. 
Med 64-bits teknologi förändras detta ordentligt, helt plötsligt så är gränsen för virtuellt 
minne med dagens teknologi 16 TerraByte. Tabellen9 nedan talar för sig själv vad gäller 
skillnaderna i minnesmängd som kan hanteras av Windows. Det kan också nämnas att en 64-
bits adressering teoretiskt sett kan hantera 16 ExaByte men det är inte aktuellt att använda i 
dagsläget… 
 
Architectural component  64-bit   Windows32-bit 
WindowsVirtual memory  16 terabytes  4 GB 
Paging file size  512 terabytes  16 terabytes 
Hyperspace   8 GB  4 MB 
Paged pool   128 GB  470 MB 
Non-paged pool  128 GB  256 MB 
System cache  1 terabyte  1 GB 
System PTEs   128 GB  660 MB 

Utökning av max. “applikationsminne” med 32-bits programvaror 
Med 32-bits teknik så var det möjligt att överstiga 2 GB applikationsminne bl.a. genom att 
flagga sin applikation som ”Large Adress Aware” (LAA). Samma teknik kan även användas 
med 64-bits OS, då ger det x86-applikationer tillgång till 4 GB virtuellt RAM per process 
istället för 2 GB utan att påverka kernel. Det är 100 % bakåtkompatibelt så sådana x86-
applikationer fungerar precis lika bra på 32-bits system men är då givetvis begränsade till 2-3 
GB RAM. Fördelen med detta är att existerande 32-bits DLL’er och annat kan användas 
samtidigt som minneskapaciteten förbättras, dock förbättras inte prestanda på något annat sätt. 
Vissa överväganden är nödvändiga för att säkerställa funktionaliteten men oftast är dessa av 
den arten att de redan är klara: 

• Undvik ”signed pointer” aritmetik 
• Använd alla 32 bitarna i en pekare (använd inte bit 31 till något annat…) 
• Vissa DLL’er laddas strax under 2 GB gränsen. Inget ytterligare ”consecutive” minne 

kan då allokeras via VirtualAlloc(). 
• Försök så ofta som möjligt att använda GlobalMemoryStatusEx() eller Global-

MemoryStatus() för att få fram minnesstorleken. 

Kompatibilitet 

Hur fungerar olika programvaror mot 64-bits x64 teknologi? 
De processorer som arbetar med den nya x6410 tekniken klarar av flera olika lägen (modes). 
Detta är för att de ska vara kompatibla med befintlig programvara samtidigt som det ges 
möjlighet till att kunna utnyttja den nya tekniken.  
Det första huvudläget är med 32-bits OS och fungerar då precis som en tidigare 32-bits 
processor. Läget kallas för ”Legacy mode” och ger möjlighet att köra 32- och 16-bits 
applikationer samt OS med dess begränsningar. Den största fördelen med detta läge är att det 
ger möjligheten till att uppgradera hårdvaran utan att samtidigt behöva uppgradera OS och 
applikationer men i övrigt så ges inte några förbättringar. I Legacy Mode finns två submodes: 
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• Protected mode, stöd för 16- och 32-bits program. Ger stöd för upp till 4 GB minnes-
utrymme.  

• Virtual 8086-mode, stödjer 16-bits program som körs som processer under Protected 
mode. Applikationer på upp till 1 MB.  

• Real mode, 16-bits program med enkel register-baserad minnessegmentering. Upp till 
1 MB minnesutrymme.  

Det andra huvudläget är det som är mest intressant med den nya tekniken och det som detta 
examensarbete handlar om. Benämningen är ”Long Mode”, vilket är en utökning av Legacy 
Mode och som ger oss möjligheten att utnyttja tekniken på allvar. Även detta består av två 
dellägen, 64-bit mode och Compatibility mode. I 64-bit mode utnyttjar applikationer den nya 
tekniken till fullo och äldre 32- & 16-bits program ska, teoretiskt sett, fortsätta att fungera i 
kompatibilitetsläget. Men Real Mode och Virtual 8086-mode stöds inte längre. 

• 64-bit mode, kräver ett 64-bits OS. Stödjer alla nya adresseringsmöjligheter och 
registerutökningar. Registerutökningarna består av 8 nya GPR (General Purpose 
Register), en breddning av alla register till 64 bitar samt 8 128-bits XMM-register. 
Dessa förändringar har skett genom en ny grupp av instruktionsprefix, kallade för 
REX. 

• Compatibility Mode, tillåter ett 64-bits OS att köra befintliga 32 & 16-bits 
applikationer utan omkompilering. Applikationer som körs under kompatibilitetsläget 
har åtkomst till de första 4 GB adressutrymme eftersom kernel flyttas utanför de första 
4 GB RAM. Applikationen fungerar precis som ett vanligt 32-bits program men 
hanteras i OS med 64-bits Long Mode mekanismer. Med programvaror som inte är 
flaggade ”/LARGEADDRESSAWARE” begränsas fortfarande minnesåtkomsten till 
samma 2 GB. 

 
I praktiken innebär allt detta att de allra flesta 32-bits program fungerar även under ett 64-bits 
OS men att det finns programvaror som kan ställa till problem. Det gäller program som t.ex. 
kräver drivrutiner (digitalkameror, skrivare och annat) eller arbetar integrerat med kärnan 
(kernel) i OS. Exempel på det senare är antivirus- och säkerhetsprogram. Med dagens 
implementationer av Windows64 så är det också ett faktum att 16-bits programvaror inte 
fungerar med detta operativsystem. Normalt sett ska det inte innebära några stora problem, 
men det finns exempel på installationsprogram som är skrivna som 16-bits program och 
därmed inte fungerar. Och ett program som inte går installera brukar vara svårt att köra … 
 
Bilden 2C som följer är en schematisk bild över hur enkel idén med WOW64 är. 
Översättningen från en 32-bits applikation till 64-bits operativsystem går via en WOW-dll 
som på enklaste möjliga vis utökar minnesadresseringen till 64 bitar11. Oftast sker detta 
genom att lägga till 32 noll-bitar och prestanda påverkas minimalt. 
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Bild 2C, översikt hur 32-bits applikationer fungerar med hjälp av WOW.  Bild från AMD, se 
ref. 11. 

Binära filformat 
Ett område som kan ställa till problem är binära filer. Om data lagras med datatyper som 
varierar i storlek mellan olika plattformar så blir det problem med att läsa in dessa korrekt på 
en annan plattform. Anledningen till detta är uppenbar och förklaras på ett enkelt sätt med 
följande exempel: I en fiktiv fil binärt.x64 loggas information om datorns resurser, varav 
ledigt minne i byte är ett exempel. Size_t är använt för att lagra detta tal eftersom det ska 
finnas möjlighet att logga mer än 4 GB RAM. Om en variabel på 8 byte sparas ned i 64-bits 
miljö och vi sedan försöker läsa filen med samma rutin oavsett 32- eller 64-bits miljö så blir 
data felaktigt eller korrupt eftersom size_t är 4 byte under 32-bits. Och samma problem gäller 
givetvis åt det andra hållet, att läsa in ett tal på 4 byte till en variabel som är 8 byte i storlek 
skapar snabbt uppenbara problem. 
 
Det finns givetvis olika sätt att lösa detta på. Det kanske enklaste sättet är att aldrig lagra 
polymorfiska datatyper utan att enbart lagra variabler med samma storlek på olika plattformar. 
En sak att tänka på då är att det finns datatyper som inte är lika självklara att de skiljer sig åt 
men som likväl kan ställa till problem, ett exempel är LONG som bl.a. skiljer sig mellan 
Linuxversioner och Windows. 
Ett annat sätt är att ”fylla ut” med onödig data. I exemplet ovan skulle det innebära att i 32-
bits system så skrivs först 4 byte med värdet 0 till fil, sedan det aktuella värdet. Samma 
hänsyn ska då tas vid inläsning av fil i 32-bits system. Detta tillvägagångssätt gör att variabel 
storlek fungerar men kräver att det görs korrekt överallt. 

Drivrutiner & program idag 
Hyfsat men inte perfekt. Det finns en stor del drivrutiner klara idag men om det är något 
tillbehör som är nödvändigt att använda efter en uppgradering så bör det kontrolleras i förväg 
att drivrutiner finns. Alla tillbehör som 32-bits versioner av Windows XP/2003Server hittar är 
inte lika säkert att de installeras smärtfritt under en 64-bits variant… 
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På programfronten är läget ungefär detsamma, kanske något sämre. Vid en kontroll hos 
flertalet av de stora antivirusföretagen så visar det sig att de har ett dåligt stöd för 64-bits 
teknologi idag. Så här rekommenderas definitivt en kontroll innan uppgradering men läget 
förbättras stadigt. 

Programmering i x64  

Programmeringsmodeller, ILP32 vs LP64/LLP64/P64 
Den 32-bits programmeringsmodell som används i alla vanliga 32-bits operativsystem kallas 
för ILP32. Detta innebär att integer, long och pointer samtliga är 32-bit, därmed också ett 
antal andra datatyper som dword osv. När diskussionerna runt vilken modell som är bäst att 
använda för 64-bits OS har varit aktuella så har meningarna gått isär något mera och det finns 
vissa skillnader på vad som används i olika 64-bits OS. Windows använder sig av modellen 
som kallas för LLP64 eller P64, vilket innebär att pekare och longlong är 64-bit men integer 
och long fortfarande är 32. UNIX-världen använder sig av en annan modell som kallas för 
LP64, där både long och pekare är 64-bit och bara integer behåller 32-bit modellen. Över-
väganden som har spelat in när beslut har fattats om vilken modell som ska användas i olika 
operativsystem har bl.a. varit effektivitet och kompatibilitet. Vilka alternativ har funnits och 
varför har Unix och Windows valt skilda vägar att gå? 

• LP64 i Unix12, argumenterar att väldigt lite kod behöver förändras och att det 
förbättrar kompatibiliteten med andra 64-bits system. Även bättre prestanda än vad en 
ILP64-modell skulle ha. 

• P64 (LLP64) i Windows13, målsättningen att behålla samma grundläggande datatyper 
och skapa minsta möjliga påverkan på utvecklares befintliga kod. 

Vilket som är bäst kan alltid debatteras, storleken på datatyper med några olika 
programmeringsmodeller syns i tabellen nedan.   
 

Data Type   LP32  ILP32 ILP64 LLP64 LP64 
char 8 8 8 8 8 
short 16 16 16 16 16 
int 16 32 64 32 32 
long 32 32 64 32 64 
pointer 32 32 64 64 64 

 
Denna nya programmeringsmodell är också vad som skapar de största farorna vid konver-
teringar av befintliga program från 32 till 64-bits versioner. Cast av pekare till en integer, long 
eller dword kommer att kunna ställa till rejäla pekarfel och pekararitmetik förändras. Fler 
vanliga problem är jämförelser av hexadecimala tal och blandning av datatyper, t.ex. antag-
anden att integer och long är av samma storlek och att det därför går bra att blanda dessa.  

Ett kodträd för två generationer kod 
Att skapa ett kodträd för två generationers kod har visat sig vara relativt enkelt och är något 
som möjliggörs genom en del nya polymorfiska datatyper. Dessa datatyper är flexibla i 
storlek och anpassar sig efter vilket system som de körs på. En pekaradress ryms alltid i en 
intptr_t eftersom den anpassas i storlek vilket inte en integer gör. Detta kodningssätt möjlig-
gör en smidig övergång och bakåtkompatibilitet, det enda som då krävs är en omkompilering 
för att kunna använda sig av den andra arkitekturen. För information om storleken på de 
vanliga standardtyperna, se rubriken Programmeringsmodeller. 
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Microsoft har definierat de nya datatyperna i Basetsd.h men vissa av dessa finns även som 
ANSI-standard och dessa räcker för att beskriva tillvägagångssättet. Samtliga dessa typer är 
32 bitar om programmet körs som ett sådant, 64 bitar annars. 
Intptr_t Heltal som används i de fall där en pekare kan tänkas ska lagras. 
Uintptr_t Samma som intptr_t men unsigned, inga negativa värden. 
Size_t Positivt heltal som lagrar ett värde med 32/64-bits storlek, ofta längd/storlek.  
Ssize_t Samma som size_t men signed, kan alltså även innehålla negativa värden.  
 
För samtliga datatyper som kan variera i storlek används dessa polymorfiska datatyper. Med 
data som ska vara i samma storlek på samtliga plattformar kan t.ex. INT32, LONG64 osv. 
användas för att specificera den fasta storleken när det är osäkert om resultatet annars kan bli 
felaktigt. Om en sådan kodningsstandard följs och de olika datatypernas beteende tas i 
beaktande är det en enkel sak att underhålla ett kodträd som fungerar alldeles utmärkt att 
kompilera mot flera olika versioner. 

Vad behövs för att skapa 64-bits program? 
Det som behövs är en kompilator som har stöd för att kompilera x64-program. Det är givetvis 
också en fördel med ett klassbibliotek som är kompatibelt, vilket normalt sett går hand i hand. 
I Microsoft-världen innebär det ibland att en uppgradering av kompilatorn är nödvändig. Det 
finns möjligheter att uppgradera VS2003 så att kompilering är möjlig, även VS6.0 påstås ska 
fungera med vissa tips och trix men Microsoft rekommenderar VS2005. Det bör även 
tilläggas att VS2005 Express & Standard inte har stöd för 64-bits kompilering utan enbart 
Professional och uppåt. 
GCC som är en annan populär kompilator, främst i Linux, ska ha stöd från version 3.3. 
Ännu ett alternativ är Intel Compiler, 9.0.024 och senare. 

Preprocessordirektiv och kompileringsmakron 
Trots att målsättningen måste vara att skriva kod som fungerar på alla plattformar och 
versioner utan ändringar så är det givetvis inte alltid möjligt. Preprocessordirektiv är något 
som används för att särskilja olika OS och deras versioner. Vanligast är förstås att det är 
nödvändigt vid plattformsoberoende kodande, t.ex. Linux-Windows, men ibland krävs det 
även för kod som ska fungera på olika Windows-versioner. Exempel på hur detta kan se ut i 
kommenterad kodform: 
#if defined (_WIN32) //Både Win32 och Win64 
 #if defined _WIN64 //Enbart Win64 
 #else   //Enbart Win32 
 #endif 
#elif defined (_UNIX) //Unix/Linux specifik kod 
 #if defined (_LP64) //64-bits specifik 
 #else   //32-bits Unix/Linux 
 #endif 
#endif 
 
Vad gäller kompileringsmakron så är det givetvis varierande på olika kompilatorer. För 
noggrann information, se respektive kompilators manual. 
Visual Studio 2005 har sitt x64 konsollstöd via ett eget konsollprogram, så inga särskilda 
kompileringsmakron är nödvändiga förutom att processorarkitekturen kan vara bra att sätta 
till x64 i Make-filen. 
Gcc, ett populärt kompileringsalternativ för bl.a. Linux, kräver följande switchar för att 
särskilja de olika versionerna: 
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-m32  32-bits x86 
-m64  64-bits x86 

Fallgropar 
Några saker som kan ställa till problem i ett 64-bits OS: 

• Drivrutiner måste vara 64-bits, vilket innebär att viss hårdvara kan vara svår att 
använda. Detta är något som bör kontrolleras innan övergång sker, och om det finns 
hårdvara som inte har 64-bits drivrutiner måste de antingen skrivas eller projektet 
läggas på is. Och detta gäller oavsett om applikationen är 32- eller 64-bits, är OS 64-
bit så måste drivrutiner vara detsamma. 

• Gamla 16-bits installationsprogram fungerar ej under 64-bits OS. Ett exempel på detta 
är Microsoft SQL Server 2000 som inte fungerar före service pack 4. 

•  Sökvägarna till programvara för de olika versionerna blir olika. Nya 64-bits program 
använder sig av den gamla modellen och 32-bits applikationer får en ny sökväg.  
c:\windows\system32 för 64-bits, c:\windows\SysWOW64 för 32. 
c:\Program Files med 64-bits programvara, c:\Program Files (x86) för 32. 

• Registret förändras på liknande sätt: 
o ”HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE 

 Standard för 64-bits applikationer 
 32-bits applikationer ändrar sin sökväg till: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ 
o HKEY_CLASSES_ROOT 

 Standard för 64-bits applikationer 
 32-bits applikationer ändrar sin sökväg till: 

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\ 
o Dessa skillnader ska inte vara synliga för en 32-bits applikation utan alla 

registerreferenser från en 32-bits applikation ska automatiskt dirigeras om till 
rätt sökväg. Men vid vissa tillfällen kan det vara nyttigt att tänka på dessa 
skillnader. 

• IPC (Interprocess Communication, meddelandehantering mellan processer) har 
begränsningen att en applikation måste bestå av endera koden. Det är inte möjligt att 
ha 32- och 64-bits kod i samma applikation om processerna utnyttjar IPC för att 
kommunicera med varandra. Däremot är det möjligt för en applikation att köra ”fel” 
process eller program, alltså 32/64 eller 64/32 bits. 

• Om applikationen som konverteras använder externa DLL:er, komponenter eller 
bibliotek så måste även dessa vara 64-bits.  

Erfarenheter av konverteringar och testande 
Utöver de tidigare nämnda sakerna som bör tänkas på vid skrivande av 64-bit kompatibel kod 
så finns det även ett antal erfarenheter att dra nytta av efter detta examensarbete. Det är saker 
som kan spara rejält med tid om problemen uppstår vid andra tillfällen. 

• Manifestfiler kan ställa till det en del. Processorarkitekturen var tidigare x86, för stöd 
hos multipla arkitekturer ändras det till ”*” och är det bara x64 som gäller ska det vara 
AMD64, men ”*” är det smidigaste. Inte helt logiskt att skriva AMD64 om målplatt-
formen är x64/EM64T men det är tydligen en gammal kvarleva. 

• Vid vissa tillfällen kan bibliotek vara ändrade så att det finns två olika versioner. Vid 
sådana tillfällen krävs det att preprocessordirektiv används, något som man i övrigt 
bör undvika så mycket som möjligt. Det kan vara en fördel att då koda egna bibliotek 
så att sådana olikheter göms undan och att en säker metod t.ex. benämns x3264(). 
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• Microsoft har uppdaterat sitt plattformsstöd, vilket innebär att en funktion som t.ex. 
StackWalk64() ska hantera 32- och 64-bit kod. För mera information ang. detta, se 
t.ex. Updated platform support14 på MSDN. 

• Kompilatorn som har använts vid konvertering har varit Visual Studio 2005. Denna 
kompilator har fångat det allra mesta som kan ställa till problem i form av varningar 
och i värsta fall errors, men manuella genomgångar av kritisk kod kan vara en fördel 
att utföra ändå. Ett typiskt exempel på kod som troligen inte upptäcks av kompilator är 
initiering till ett hexadecimalt värde som kan bli felaktigt när datatyperna helt plötsligt 
kan variera i storlek mellan plattformar. 

Jämförande test 32-64 bit 

Testmiljö 
Samtliga jämförande tester är utförda på en server utrustad med hård- och mjukvara enligt 
följande: 
Dell Computer Corporation PowerEdge 1850 
Processorer: 2 st Intel P4N-T/J (Nocona) Xeon 90nm 3.0 GHz CPU, 2 MB L2-cache 
Hårddisk: MAXTOR ATLAS10K5_146SCA SCSI Disk Device (137GB) 
RAM: 2 GB ECC Registered DDR2-SDRAM, 4x 100MHz (400MHz data rate) 
NIC: Intel 82541EI Gigabit Ethernet 
Grafikkort: Radeon 7000 
Operativsystem: Microsoft Windows 2003 Server (Win64 x64) 5.02.3790 (Service Pack 1) 

Prestandatest 
CES (Ciceron Error Service) hanterar XML-filer som bearbetas med hjälp av XSL vid 
förfrågan och returneras till klient som html. Detta arbete är givetvis processorintensivt om 
trycket på server blir stort med många samtidiga förfrågningar, storleken på filerna inverkar 
även. 
ACT som används för att mäta prestanda körs på en annan server och anropar CES med ett 
antal klienter. Eftersom ACT matar på med nya requests hela tiden så testas CES rejält och 
maximal belastning på systemet bör uppnås. ACT-server belastas aldrig till samma nivå pga. 
att det inte utförs några beräkningar på denna dator utan enbart anrop och loggning. Nätverket 
mellan de båda datorerna är på 1 Gb vilket innebär att nätverksprestanda inte ska vara någon 
flaskhals. För närmare information ang. det testscript som körs på ACT, se bilaga A. XML-
filerna som bearbetas i detta test varierar i storlek, från ca 20 KB till ca 120 KB. 
 
Eftersom testerna har varit ämnade att visa på skillnader mellan de olika teknologierna mer än 
att uppmäta en maximal prestanda så har det ansetts acceptabelt om någon annan programvara 
har varit öppen på CES-server under testperioden. Detta har varit under förutsättning att det 
inte har varit någon skillnad mellan de olika versionerna och att ingen resursbelastning har 
skett. Det har varit lätt att se på resultaten om någonting har påverkat ett test, variationerna 
mellan två test har då gett indikationer att något har påverkat och ytterligare tester har körts. 
De resultat som presenteras är medelvärden av två eller flera tester och båda versionerna har 
testats efter varandra för att säkerställa frånvaron av yttre påverkande faktorer. 
 
Testresultat från CES 8.0 får anses som något speciella pga. att CPU-lasten i Release betedde 
sig något underligt. Resultaten från CES 8.3 kan i gengäld anses pålitligare och med viss 
analys blir resultatet entydigt. Samtliga resultat är ett genomsnitt av minst 2 testkörningar, om 
något resultat antydde ett mindre korrekt värde så har ytterligare mätningar gjorts. 
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CES 8.0  
Den första versionen av CES är enkeltrådad, vilket medförde att enbart max. 25 % CPU load 
kunde uppnås enligt mätverktyg eftersom HTT (Hyper Threading Technology15, en teknologi 
från Intel som förenklat gör att en CPU delas upp i två) får testdator att beräkna sin CPU-last 
på fyra processorer istället för på två.  
Denna version av CES är även byggd på Microsofts kodbibliotek MFC vilket kan vara en av 
anledningarna till resultaten. Pga. den stora skillnaden i processorbelastning så utfördes även 
en beräkning på vilken prestanda CES8.0 i 64-bits version skulle ha om den nyttjade 
processorn på samma sätt som x86-versionen. Siffrorna visar på att beräkningskraften i x64 är 
högre men att närmare 25 % skillnad i CPU-last inte kan uppvägas av detta. Diagrammet 3A 
som visar hur de olika versionerna har presterat under testet visar att x64 har högre toppar 
men även djupare och fler dalar. x86 jämnhet samt x64 motsats i detta test har visat sig 
konsekvent över ett antal test och har inte varit något tillfälligt. 
 

5 min. testlängd, Release 
50 klienter 

x64 x86 Procentuell 
förbättring 

Behandlade förfrågningar 40263 46097 -12 % 
System Idle 81,71 % 76,42 % 7 % 
CES totalt CPU-last 16,81 % 22,14 % 24 % 
CES.exe CPU-last 5,36 9,14 41 % 
Beräknat antal förfrågningar vid samma 
totala CES-last 

50424 
 

46097 9 % 

 

 
Bild 3A, representativt test av CES8.0 under 5 min 
 
CES 8.3 
En flertrådad version av CES som har skapat mindre förbryllande resultat. Den högre system-
belastningen får anses vara positivt även ur jämförelsesynpunkt. Diagrammet 3B visar i detta 
fall på likvärdig jämnhet men vinst för x64 i form av högre prestanda överlag. 
 
 5 min. testlängd, Release x64 x86 Procentuell 

förbättring x64 
Behandlade förfrågningar, 50 klienter 31434 25863 21,5 % 
Behandlade förfrågningar, 300 klienter 29466 23692 24,4 % 
CES totalt CPU-last 96 % 97 % 1 % 
CES.exe CPU-last 23,7 % 30,9 % 23 % 
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Bild 3B, representativt test av CES8.3 under 5 min 
 
Debugprestanda 
Skillnaden i prestanda mellan debug- och releasekompileringarna (x64 vs x86) har skapat 
stora frågetecken som inte har kunnat besvaras. Detta upptäcktes vid testande av CES8.0 
eftersom de initiala testerna utfördes i debug-läge för att sedan följas upp av en release-
kompilerad version. En anledning till detta beteende med CES8.0 kan ha varit det faktum att 
CPU-belastningen då var likvärdig med båda versionerna. När sedan CES8.3 testades så var 
skillnaden vid debug-kompilering bara större och det är ett resultat som fortsätter att förbrylla 
en del. 
 

CES 8.0 Debug  
50 klienter 

x64 x86 Procentuell 
förbättring 

Behandlade förfrågningar 21608 14335 51% 
 

CES 8.3 Debug 
50 klienter 

x64 x86 Procentuell 
förbättring 

Behandlade förfrågningar 13520 6752 100 % 
 
Övriga tester 
Det har genomförts fler tester än de som tagits upp ovan, men dessa test är inte utförda enligt 
samma metoder och redovisas därför inte med detaljerade siffror. Några saker som kan 
nämnas från dessa tester: 

• Jämförande test med CES8.0 på en AMD-dator antyder att detta test även kan påver-
kas av x64-implementationen. Dessa tester visade nämligen på en nästan obefintlig 
prestandaskillnad (ca -2 % i jämförelse med -12%) men pga. låg prioritet så har detta 
test inte utförts med samma analysverktyg som det redovisade testet. Detta 
tillsammans med annorlunda nätverks- och serverkonfiguration har inneburit att 
AMD-testerna bara används som tankeväckande referens och att inga slutsatser dras 
av resultatet i denna rapport.  

• Grundläggande sockethantering (skapa socket och skicka tillbaka kort sträng vid 
anrop) gav ca 50 % förbättring med x64 kompilerad kod. Testet dock ej vetenskapligt 
utfört och redovisas med reservation för att någon annan omständighet påverkade 
testet. 

• Samma typ av hantering men med pipes verkade ge minimala prestandaförbättringar. 
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Resurser 
Det finns vissa resursbegränsingar i ett datorsystem som ibland kan ställa till problem. 
Begränsningarna som har undersökts har testats och kontrollerats för att se om det har skett 
någon förändring mellan 32 och 64 bits Windows. När dessa resultat läses bör man även tänka 
på att det kan vara ett flertal samtidiga användare av en applikation, vilket kan innebära att 
problemen blir stora och därav dessa tester. 

• Filhandtag (file descriptors) som begränsas i antal vid användning av low-level I/O 
(bl.a. fopen()) är oförändrat. Standardbegränsning på 512 st, går utöka till max. 2048. 
En lösning på problem med low-level I/O kan vara att övergå till andra funktioner. Ett 
exempel är CreateFile() som har ersatt OpenFile() och inte har några begränsningar 
som är aktuella att tänka på i dagsläget.  

• Trådresurser, testet baserat på hur många samtidiga trådar en process kan starta upp 
innan problem börjar inträffa. I detta test utför trådarna inget eget arbete utan de 
startas upp och sedan sover de tills programmet avslutas. Resultatet från detta test 
visar på följande: 

o 32-bits OS och programvara, ca 2 000 trådar (2004-2007 på olika maskiner) 
o 64-bits OS, 32bit programvara, ca 1 560 trådar 
o 64-bits OS och programvara, server börjar sega ihop vid ca 36 000 trådar men 

verkade inte vara begränsad till speciellt tal. Kan finnas en ren begränsning 
men för den hård- och mjukvara som fanns tillgänglig vid detta testtillfälle så 
kan 36 000 anses som gräns. 

• Trådar med delade resurser. Testet ovan utökades till att även innefatta beräkning av 
värden och delande av resurser mellan trådarna. Detta test visade på samma resultat, 
64-bits OS hanterade 25 000 trådar utan problem och 32-bits stoppade på samma ställe 
som tidigare. Detta test visade även på 55-60% bättre prestanda med x64 när testet 
kördes på 1500 trådar, för kod se bilaga B. 

Analys av testresultat 
De resultat som har uppmätts är relativt förväntade med undantag för några enskilda punkter 
som kräver extra analysarbete. I CES8.0 uppträdde ett fenomen som påverkade 64-bit resul-
tatet klart negativt men om detta är relaterat till operativsystemets kärna, MFC eller annat 
område är tyvärr okänt. Det resultatet blir därför lite tveeggat, där resultatet efter uppgrader-
ingen blev sämre men å andra sidan var resursutnyttjandet betydligt lägre. Tyvärr har inte det 
lägre processorutnyttjandet ansetts möjligt att säkert hänvisas till någon speciell anledning 
trots analyser. För att t.ex. vara säker på att det är MFC som spökar så skulle ett antal fler och 
liknande program behöva testas. Så beroende på hur man väljer att se på det testet kan man 
anse det som vinst, förlust eller oavgjort. CES8.3 levererade betydligt entydigare resultat där 
det inte är någon tvekan om att x64 levererar bättre prestanda i denna applikation. Siffror 
visar också på att en större andel av processortiden verkar tillbringas i operativsystemets 
rutiner med x64, vilket skulle kunna tyda på ytterligare potential om drivrutiner/bibliotek 
optimeras bättre. 
 
Ett resultat som däremot inte var förväntat och vars värde är okänt är skillnaderna i debug-
prestanda. Alla applikationer som levereras till en kund eller används i produktion på annat 
sätt är givetvis release-versioner så med det i åtanke är dessa resultat oviktiga. Å andra sidan 
så kan dessa skillnader dölja något annat som kan påverka positivt eller negativt vid andra 
tillfällen, t.ex. vid användande av olika kompilatorer.  
Vad skiljer applikationer som är kompilerade i release från debug? Debug-läget är det som 
programmerare använder sig av under tiden de utvecklar en applikation. I detta läge är inga 
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optimeringar utförda och det finns s.k. brytpunkter där utvecklaren kan titta på hur program-
met uppför sig. Minneshanteringen är något annorlunda, i release kan kompilatorn bestämma 
sig för att det är mera effektivt med en lagring av värdet i ett register än på stacken. Och det 
används olika versioner av biblioteken för release och debug. Prestanda är bl.a. av dessa 
anledningar normalt sett lite sämre i debug. Men att utifrån dessa variabler kunna ge något 
entydigt svar på varför skillnaderna mellan 32- och 64-bits prestanda blev så stora som de 
blev, det anses som omöjligt i detta skede. Och utan att veta svaret på varför dessa skillnader 
uppträder så är det också svårt att dra några slutsatser om det är något som indikerar framtida 
prestandaförbättringar när x64-teknologin blir bättre optimerad i drivrutiner, OS och 
kompilatorer eller om det är någon okänd systemflaskhals som uppträder. Det kan också vara 
fullt legitima siffror som har att göra med okända skillnader i hanteringen av de olika 
kompileringarna i Windows alt. VS2005.  
 
Vad gäller resurshantering så är resultaten relativt enkla att analysera. Inom vissa områden har 
x64 skapat utökade möjligheter samtidigt som det är ett fåtal tillfällen där 32-bit applikationer 
under ett 64-bit OS kan skapa försämrade resurser. Men för tunga applikationer är 64-bit 
varianter av programvaror att rekommendera starkt ur ett resursperspektiv. 

Rekommendationer 
Några rekommendationer att ge vad gäller anpassning och en eventuell övergång till den nya 
tekniken: 

• Använd ett kodningssätt som är portabelt med dagens olika teknologier, inte bara 32-
bits. Detta inkluderar korrekt användande av polymorfiska datatyper samt även en 
uttalad policy för användandet av typer med fast storlek. 

• Eftersom det kostar tid och pengar att testa på många olika plattformar kan det vara 
lämpligt att vänta tills marknaden kräver det med att börja leverera 64-bits versioner 
till kund. Men använd övergångstiden till att uppdatera hårdvara med tanke på 64-bits 
kompatibilitet så utveckling och testning kan ske vid behov.  

• Skapa en tidsplan för när 64-bits lösningar ska marknadsföras samtidigt som 32-bits 
varianter. Denna tidsplan kan då även användas vid marknadsföring och vid 
inventering av utrustning. 
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Diskussion 

Marknadsanalyser 
För att förenkla något har programvaror delats upp i tre kategorier i denna del av rapporten: 
Tunga applikationer, mellansegmentet och lätta program. Uppdelningen har skett för att visa 
på vilka skillnader som finns och var förändringar troligen kommer att krävas först. Det finns 
inga exakta gränser för vad som är vad, men det som främst har betydelse är mängden RAM 
och därmed även storlek på ev. filhandtag som applikationen kräver.  Uppdelningen har skett 
enligt följande princip:  

• Tunga applikationer, >1.5 GB RAM  
• Mellansegmentet, 0.1 – 1.5 GB RAM 
• Lätta program, < 0.1 GB RAM 

Det har också en viss betydelse om ett program är starkt beräkningskrävande då 64-bits teknik 
har stora fördelar även där men eftersom det är svårare att dra generella gränser med sådana 
kriterier så får det analyseras från fall till fall om en indelning ska göras. 

När blir 32-bits minnesadressering för lite? 
I dagsläget är det bara vissa applikationer som redan har stött på taket med 32-bits minnes-
adressering. Det är framförallt serverapplikationer, t.ex. stora databaser, men även program 
med tyngre beräkningar och tung grafik, t.ex. 3D-modellering. Ett annat exempel som kan 
nämnas är Terminal Server16, där antalet användare mot en server kan mer än fördubblas med 
den nya tekniken. För sådana applikationer kan det konstateras att framtiden redan är här, 
prestandavinsterna blir så pass stora att det redan idag är lönsamt att konvertera och bygga 
mot x64.  
När vi kommer till mellansegmentet med lättare serverapplikationer och liknande börjar det 
bli svårare. Marknaden verkar inte ha någon större brådska idag av att leverera x64-versioner 
men det är något för tidigt ännu att säga hur mycket detta kommer att förändras tillsammans 
med Windows Vista. Det är idag fullt möjligt att köra relativt stora 32-bits applikationer 
under ett 64-bits operativsystem utan att fullständigt köra in i väggen vilket talar emot att 
uppgradera. Å andra sidan finns det prestandavinster att uppnå med de utökade registren trots 
att inte taket nås vilket talar för x64. I korthet så innebär det att sådana 32-bits applikationer 
troligen kommer att finnas kvar i ytterligare ett antal år men att det troligen kommer att fasas 
över inom den närmaste 5-års perioden när även dessa programvaror börjar kräva större 
mängder RAM. För program i det övre segmentet i denna grupp finns det givetvis också en 
risk att de vid vissa tillfällen kommer att hamna kritiskt nära minnesbarriären. Om det inte har 
tagits med i beräkningarna kan det bli kostsamt att skjuta på en uppgradering för sådana 
program, inte bara genom lägre prestanda utan även pga. sämre stabilitet. 
För de lättaste applikationerna så finns det inte några stora risker med 32-bit tekniken inom de 
närmaste åren. Fastän operativsystemen övergår till 64-bits så kommer programvarorna att 
fungera och sannolikheten att dessa programvaror ska nå taket på 2-4 GB RAM är ytterst liten 
inom en period på 5-10 år. Den största risken med 32-bits applikationer på den här nivån är 
troligen att x64-teknologin ersätts av någon annan teknologi som inte har samma 
bakåtkompatibilitet, samma sak som har börjat hända med 16-bits applikationer idag. 

Är marknaden redo för 64-bits system? 
I dagsläget så är svaret ett blandat nja. Det finns operativsystem och programvaror ute på 
marknaden i dag som är 64-bits men de flesta av dessa är riktade mot tyngre servrar och 
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applikationer. Om en ny server ska installeras så är det ett utmärkt alternativ att installera ett 
64-bits OS men i övrigt kan det vara något tveksammare ett tag till. 
En stor del av marknaden inväntar Windows Vista som beräknas finnas i handeln runt 
årsskiftet 06/07 med att släppa drivrutiner och programvaror. Detta är troligen beroende på att 
de x64-versioner som finns idag av Microsofts operativsystem är marknadsförda mot servrar. 
Sannolikheten får då anses som stor att marknadsläget förbättras rejält.  
Det verkar även som om att Microsoft kommer att övergå till enbart 64-bits operativsystem 
efter Vista. Inom några år är då samtliga nya operativsystem från detta företag 64-bits och 
deras stöd för äldre 32-bits datorer blir begränsat till äldre versioner av Windows med Vista 
som kanske blir det sista OS från Microsoft som fungerar med 32-bits hårdvara? Givetvis bör 
övrig programvara fungera på samma sätt som tidigare redogjorts för även i dessa 
operativsystem men det kommer att vara en fördel vid det laget att ha sin programvara i 64-
bit. 

Vilka mervärden kan finnas i applikationer med 64-bits konstruktion? 
Kunder brukar sällan vara villiga att betala för uppdateringar av programvara och det är upp 
till mjukvarutillverkaren att bedöma om en 64-bits version är att anse som en uppdatering 
eller som ett nytt program. Under en övergångsperiod så kan det förutsättas att programvaror 
måste finnas i 32- och 64-bits versioner eftersom 64-bits operativsystem inte kommer att vara 
dominerande ännu på några år. Det kan vara möjligt att prissätta 64-bits versioner något högre 
än 32-bits och motivera detta med högre prestanda och bättre framtidsutsikter, men det 
kommer troligen att vara ett mindre populärt tillvägagångssätt. Mera troligt är det att 
mervärdet kommer att finnas i besparingar på hårdvara samt högre förtroende hos kunderna. 
Det är också möjligt att sälja en licens för varje program och därmed skapa en möjlighet att 
sälja både 32- och 64-bits licenser av samma programvara. Möjligheterna finns att erbjuda 
olika licenser och då skulle det kunna finnas en möjlighet att t.ex. sälja uppgraderingar 32-64 
bitar. Exempel på detta finns idag, t.ex. databasen CodeBase (www.codebase.com). Men 
mervärden i licenser bör nog inte ses som det allra viktigaste när besluten fattas om 
programvaror. 
De faktorer som är mest troliga som största mervärden är hårdvara, licenskostnader och PR. 
Besparingarna kan bland annat bestå av följande:  
Vissa servrar som idag slår i taket vad gäller antalet användare kan helt plötsligt betjäna 
betydligt flera klienter med rätt val av processorer och RAM. Alternativet skulle kanske vara 
att investera i 2 eller flera 32-bits servrar men en större server blir både billigare att underhålla 
samt rent investeringsmässigt. Licenskostnaderna kan även sjunka om antalet servrar 
krymper. 
Prestandamässigt så kan en 64-bits maskin klara sig längre än motsvarande 32-bits. Risken för 
flaskhalsar blir mindre samtidigt som prestanda blir bättre 
Det kan också vara viktigt med framförhållningen. Om presumtiva kunder är medvetna om 
den kommande tekniken så är det mycket troligt att det anses vara en fördel om programvara 
finns i båda versionerna oavsett om det är nödvändigt eller inte. Kunden får känna en högre 
flexibilitet i vilket system som de vill använda och vara säkra på att kunna utnyttja hårdvaran 
maximalt om tillfälle ges vilket kan vara ett bra konkurrensmedel. Det är alltid roligare för 
säljaren att kunna redovisa 10-30% bättre prestanda än samma 32-bits program vilket många 
gånger kan vara en realitet. 

Tillgängliga programvaror, användarbas 
I dagsläget så är 64-bits versioner av t.ex. WindowsXP inte alls så utbredd. Men fler och fler 
arbetsstationer samt även servrar uppgraderas hela tiden, främst de som har behov av den 
utökade minneskapaciteten. Vid årsskiftet 2006/2007 så kommer troligen detta att förändras 

http://www.codebase.com
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ganska rejält, detta eftersom Windows Vista kommer att levereras i båda versionerna samti-
digt (i alla utom Starter Edition som det verkar). Enligt tillgänglig förhandsinformation blir 
det även i samma paket (DVD), vilket inte har varit fallet med Windows XP. Vi kan då 
förvänta oss en 64-bits plattform med stort drivrutinsstöd redan från start, och vilken av 
versionerna kommer att vara förinstallerad på de stora tillverkarnas datorer (Dell, IBM osv)? 
Kommer de att dra nytta av den förbättrade prestandan i sin marknadsföring eller levereras 
deras datorer även då med äldre 32-bits system installerade? En inte alltför kvalificerad 
gissning är att de vill använda sig av 64-bits teknik i sin marknadsföring oavsett om det ger 
någon förbättring till slutanvändaren eller inte. Användarbasen för 64-bits programvaror 
kommer då att stiga raskt samt att det blir en ny kategori användare, de som i dagsläget inte 
arbetar med applikationer som kräver den utökade minnesmöjligheten. 

Framtiden 

Hårdvarutrender 
I dagsläget är det ett fåtal användare som har stött på begränsningen med 4 GB virtuellt minne 
och det är också ett faktum att det är ett fåtal datorer som har stöd för >4GB RAM i hårdvara. 
Men utvecklingen går fort och det är inte alltför långt borta till den punkten när standard-
datorer börjar ha den mängden RAM. Av erfarenhet så brukar kraven på mjukvaran stiga när 
kapaciteten i hårdvaran finns, denna gång blir troligen inget undantag. Att 64-bits system 
kommer att bli nödvändiga i framtiden, det kan vi vara säkra på men frågan är hur långt borta 
den framtiden är och hur mycket det kostar att uppgradera befintliga mjukvaror.  
2 GB minnesmoduler finns numera att köpa, vilket visar på att efterfrågan på stora minnes-
moduler redan finns. Kommande moderkort från AMD (SocketF, ny sockel till deras 
Opteron-processor för servrar) ska stödja 8 DIMM-socklar / CPU, vilket innebär 16 för ett 
vanligt 2-CPU system. Även Intel har liknande lösningar fast med en ny minnestyp (FB-
DIMMs). Så att nya servrar i en väldigt snar framtid kommer att vara 64-bits med minst dual-
core och stöd för betydligt mer än 4 GB RAM, det är något som marknaden är ense om. Med 
den kapaciteten i vanliga servrar blir det inte bara de allra dyraste maskinerna som kan dra 
nytta av 64-bits teknik med dess möjlighet att adressera stora minnesmängder. 

Mjukvarubehov 
Under en överskådlig tid så är det främst de tunga serverapplikationerna som är i stort behov 
av tekniken men även mindre krävande applikationer kan förbättra sin prestanda. För huvud-
delen av all programvara kommer det inte att vara nödvändigt med uppgraderingar men 
prestandaförbättringar kan motivera en uppgradering. 

PR/Image 
Denna del kommer troligen att stiga i betydelse under de närmaste åren. Innan dess att 64-bits 
teknologi har intagit sin roll på marknaden och den övervägande delen programvaror finns i 
64-bits versioner så kan det generera god reklam. När marknaden har svängt blir det en 
nackdel om programvara bara finns i 32-bits versioner… 
Generellt sett så brukar även nya teknologier uppfattas som förbättringar av marknaden 
oavsett verkligheten. Kunden tror att 64-bits program är snabbare och det är fördel för 
företaget som kan erbjuda alternativet, detta oavsett hur stor prestandaskillnaden är i 
verkligheten.  
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Vilken betydelse har resultaten? 
De resultat som detta arbete har kunnat redovisa i form av prestandaförbättringar, enkla 
uppgraderingar och mindre begränsningar har gjort att TE GSS går vidare med utvecklingen 
av sina produkter mot en 64-bits anpassning.  

Vilka slutsatser kan dras av arbetet? 
Den allra viktigaste slutsatsen av detta arbete är att 64-bits programmering med en befintlig 
32-bits kodbas är enkel att genomföra. Kostnader i arbetstid att utveckla med flexibel kod 
måste anses väl motiverade med tanke på de låga kostnader som kan förväntas för detta. Det 
öppnar upp för olika programvaruversioner som kommer att fungera lika bra oavsett om de 
körs i 32- eller 64-bit. 
Vad gäller prestanda så kan det konstateras att x64-teknologin ger bättre prestanda men att det 
ibland kan vara en fördel att mäta prestanda innan programmet släpps till kund. De tester som 
har utförts under detta examensarbete visar på, att det ibland även kan bli vissa prestandaför-
sämringar i praktiken. Trots att det bör vara ovanligt med sådana försämringar och att det test 
som här visade på en försämring kan diskuteras så är det någonting som kan dyka upp igen på 
andra håll. 
Förbättringar i resurshantering är främst relaterat till de saker som kräver större minnes-
mängder. Tyvärr har inte CRuntime biblioteket uppdaterats vilket innebär att begränsningarna 
med low-level I/O finns kvar vilka har upplevts som några av de allvarligaste för TE GSS. 

Fördelar/nackdelar med arbetssättet 
För att skapa erfarenheter och kunskap runt en ny teknologi har de olika arbetssätten upplevts 
bra. Det har även medfört en hel del kringkunskaper och analyser av befintlig kod har lett till 
givande programmeringsdiskussioner med personalen på TE GSS. Att skapa sig en bild i 
förväg av förväntade förändringar i prestanda och fallgropar vid konverteringar kan varmt 
rekommenderas eftersom det ger ett snabbare och säkrare resultat. I denna undersökning hade 
slutsatserna kunnat bli annorlunda med tanke på tester med CES8.0 om inte detta arbetssätt 
hade använts. Ett arbetssätt av denna typ kan kompensera bristen på tid och resurser att köra 
alla de tester som skulle vara nödvändiga för ett komplett resultat. Arbetssättet har också varit 
inriktat på att komma fram till de huvudsakliga skillnaderna mellan teknologierna och inte de 
minsta detaljerna vilket har lett fram till snabba och goda resultat.  
Tidsmässigt har konverteringsdelen av projektet inte varit helt effektivt. Att avlägsna alla 
kompatibilitetsvarningar ur en applikation tar en del tid och vissa av problemen skulle aldrig 
inträffa i de aktuella programvarorna. Ett annat arbetssätt är att koncentrera sig på de problem 
som är aktuella för just denna applikation och strunta i övriga förändringar i ett bibliotek. Om 
arbetssättet förändras på det sättet så kan en konvertering ske ännu fortare men å andra sidan 
är då riskerna större att någon obemärkt bugg har uppstått. 

Framtida förändringar och vidareutvecklingar 
För att säkerställa att olika implementationer av x64 presterar på samma sätt är ett givet 
testområde att utveckla testapplikationer som jämför både hårdvara och operativsystem. AMD 
och Intel är givna på hårdvarusidan samt bl.a. Linux och Windows på OS-sidan. Men detta 
skulle kräva ett flertal datorer med likvärdig konfiguration samt likvärdiga operativsystem 
vilket skulle ta sin tid.  
En djupdykning i kompileringsteknik och skillnader i processhantering mellan x64 och x86 på 
ett 64-bits OS skulle kunna leda till djupare förståelse var prestanda förändrar sig. Det har 
tydligt visat sig att resursandelen som en viss rutin kräver inte är likadan mellan versionerna 
och om detta är något som går utnyttja så kan det visa sig att förändringar i programmerings-
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stilen förbättrar prestanda ytterligare. Det skulle också kunna visa sig att vissa 
programmeringssätt och rutiner bör undvikas eftersom de försämrar prestanda, t.ex. så kan det 
vara det som inträffat med CES8.0. 
För att undersöka teorin om att det kan vara MFC-biblioteket som är implementerat på ett 
sådant sätt att x64-tekniken förlorar prestanda så rekommenderas tester med liknande appli-
kationer implementerade med MFC. Om ett stort antal av dessa skulle visa på liknande 
tendenser så skulle det kunna tyda på vissa problem med MFC. 

Arbetets betydelse 
Utgångspunkten för detta arbete har varit att skapa erfarenheter och kunskap runt x64 och 64-
bitars teknik. Att veta förutsättningarna inom ett område innan förändringar sker brukar vara 
både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt. Betydelsen av detta arbete måste därför anses 
vara stor inom detta område där en stor del av frågetecknen har rätats ut. Prestandavinster är 
alltid en fördel men det är på andra områden än prestandatestande som arbetet har haft störst 
betydelse. Bekräftelsen på att produkter går enkelt och bra att konvertera samt att nuvarande 
klassbibliotek är relativt väl förberett måste anses som punkter av större betydelse tillsam-
mans med teknisk information och möjligheten till högre resursutnyttjande. 
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Bilagor 
Alla kodexempel är i kursiv stil, Courier New 10p för tydlighetens skull. Viss bantning av 
kod har skett för att begränsa antalet sidor. 

A. Testscript ACT 
En något nedbantad version av det testscript som har körts. Det som är bortplockat är rena 
upprepningar och har ingen betydelse. Den fullständiga versionen skulle bara vara att slösa 
papper… 
 
Option Explicit 
Dim fEnableDelays 
fEnableDelays = False 
 
Sub SendRequest1() 
    Dim oConnection, oRequest, oResponse, oHeaders, strStatusCode 
    If fEnableDelays = True then Test.Sleep (0) 
    Set oConnection = Test.CreateConnection("ws000400", 3000, false) 
    If (oConnection is Nothing) Then 
        Test.Trace "Error: Unable to create connection to ws000400" 
    Else 
        Set oRequest = Test.CreateRequest 
        oRequest.Path = "/ces"+"?date=20040608" 
        oRequest.Verb = "GET" 
        oRequest.HTTPVersion = "HTTP/1.0" 
        set oHeaders = oRequest.Headers 
        oHeaders.RemoveAll 
        oHeaders.Add "Accept", "image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, 
image/pjpeg, */*" 
        oHeaders.Add "Accept-Language", "sv" 
        oHeaders.Add "UA-CPU", "x86" 
        oHeaders.Add "User-Agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; 
Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)" 
        'oHeaders.Add "Host", "ws000400:3000" 
        oHeaders.Add "Host", "(automatic)" 
        oHeaders.Add "Cookie", "(automatic)" 
        Set oResponse = oConnection.Send(oRequest) 
        If (oResponse is Nothing) Then 
            Test.Trace "Error: Failed to receive response for URL to " + 
"/ces" 
        Else 
            strStatusCode = oResponse.ResultCode 
        End If 
        oConnection.Close 
    End If 
End Sub 
 
Sub SendRequest2() 
        oRequest.Path = "/cesEx.xsl" 
End Sub 
 
Sub SendRequest3() 
        oRequest.Path = "/ces.gif" 
End Sub 
 
Sub SendRequest4() 
        oRequest.Path = "/E_Warning" 
End Sub 
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Sub SendRequest5() 
        oRequest.Path = "/E_Critical" 
End Sub 
 
Sub SendRequest6() 
        oRequest.Path = "/E_Exclamation" 
End Sub 
 
Sub SendRequest7() 
        oRequest.Path = "/E_CRITICAL” 
End Sub 
 
Sub SendRequest8() 
        oRequest.Path = "/E_WARNING" 
End Sub 
 
Sub SendRequest9() 
        oRequest.Path = "/ces"+"?date=20041019" 
End Sub 
 
Sub SendRequest10() 
        oRequest.Path = "/ces"+"?date=20040910" 
End Sub 
 
Sub SendRequest11() 
        oRequest.Path = "/E_EXCLAMATION" 
End Sub 
 
Sub SendRequest12() 
        oRequest.Path = "/ces"+"?date=20040918" 
End Sub 
 
Sub SendRequest13() 
        oRequest.Path = "/ces"+"?date=20040924" 
End Sub 
 
Sub Main() 
    call SendRequest1() 
    call SendRequest2() 
    call SendRequest3() 
    call SendRequest4() 
    call SendRequest5() 
    call SendRequest6() 
    call SendRequest7() 
    call SendRequest8() 
    call SendRequest9() 
    call SendRequest10() 
    call SendRequest11() 
    call SendRequest12() 
    call SendRequest13() 
End Sub 
Main 
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B. Trådresurser 
De viktigaste delarna av koden som är använd för att testa trådningsresurserna. Utelämnad 
kod har ansetts som onödig och enbart utrymmesslöseri. 
 
void CResourceTest_64Dlg ::ThreadResourceTest() 
{ 
//Kod för att starta klocka osv. som utelämnas 
int lapnum = 1550;  
for(int i = 0; i < lapnum; i++) 
{ 
 if(!AfxBeginThread(Calculate, this) ) 
 { 
  //Print number of threads created and exit 
  m_Message.SetWindowTextW(lapnum); 
  return; 
 }  
 ::InterlockedIncrement(&m_threadsCounter); 
} 
m_thStatus = true; 
for(int j = 1; j<200; j++) 
{ 
 ::Sleep(10); 
 Calculate(this); 
} 
//Kod för att stoppa klocka och skriva ut resultat som också utelämnas 
  
} 
 
UINT CResourceTest_64Dlg::Calculate(LPVOID i_param ) 
{ 

while(!m_thStatus) 
  ::Sleep(0); 
 for(int i = 1; i<350000; i++) 
 { 
  int value = i % 100 + 1; 
  ::InterlockedExchangeAdd(&m_thMath, value); 
  ::Sleep(0); 
 }  
 return 0; 
} 
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