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Referat  

I denna avhandling behandlas hur DirectX 12 tekniken Multiadapter skiljer sig från de etablerade 

teknikerna AMD CrossFire och NVIDIA SLI. Multiadapter ger spelutvecklare fler möjligheter att 

koppla samman grafikprocessorer än tidigare tekniker, vilket är goda nyheter för såväl 

spelutvecklare som konsumenter. Multiadapter innehåller verktyg som gör att utvecklare kan arbeta 

närmare hårdvaran och detta medför att mer prestanda kan extraheras ur existerande 

grafikprocessorer, åtminstone i teorin.  

För att jämföra dessa tekniker presenteras de först separat så att restriktioner, prestanda och problem 

med teknikerna tas fram. Efter detta görs en jämförelse mellan alla tre tekniker där likheter och 

skillnader lyfts fram. Spel- och applikationstest utförda av tredje parter används i jämförelsen för att 

kartlägga var Multiadapter passar in i framtidens spelindustri. 

Resultaten av analysen visar att Multiadapter inte har samma problem och restriktioner som 

CrossFire och SLI. För att implementera allt som Multiadapter har att erbjuda krävs det att 

spelutvecklare reserverar mycket resurser i spelets utvecklingsskede. Många spelutvecklare kan 

anse detta som onödigt eftersom andelen konsumenter med datorer med flera grafikkort är liten i 

dagens läge. Därför kommer knappast alla spelutvecklare att överge CrossFire och SLI, vilket gör 

att alla tre tekniker sannolikt delar på marknaden i framtiden. 

 

 

Nyckelord: DirectX 12, Multiadapter, CrossFire, SLI   
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1 Inledning 
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur grafik kan renderas med kombinationer av diskreta 

och integrerade grafikkort. Det har funnits företag som utvecklat tekniker för att koppla samman 

grafikkort med olika arkitektur, men ingen teknik har en utbredd användning i dag. Microsofts 

DirectX 12-teknik Multiadapter gör det möjligt att koppla samman grafikkort med olika arkitektur 

och kommer att jämföras med de existerande teknikerna AMD CrossFire och NVIDIA SLI. 

Multiadapters implementation, vad som möjliggör tekniken samt vilka innovationer som följer med 

Multiadapter presenteras. Multiadapters implikationer för konsumenter och spelutvecklare 

analyseras baserat på tillgängliga källor, och frågan hur Multiadapter kommer att påverka 

spelmarknaden undersöks. 

Avhandlingen behandlar endast tekniker där flera grafikkort används samtidigt för att rendera bilder 

i spel och andra applikationer, inte hur konfigurationer som innehåller endast ett grafikkort renderar 

bilder. Andra tillämpningar där flera grafikkort används samtidigt såsom i superdatorer eller 

serverkluster behandlas inte heller i avhandlingen. 

 

1.1 Varför flera grafikkort? 
Att använda flera grafikkort i en konfiguration gör det möjligt att producera spel och andra 

applikationer med mycket detaljrika bilder som visas med en hög upplösning och bildhastighet. 

Applikationer kan utvecklas med inställningar där prestandan av ett grafikkort inte räcker till för att 

köra spelet, och för att uppnå den ”bästa” upplevelsen av applikationen måste flera grafikkort 

användas. 

Det finns dock nackdelar med att använda flera grafikkort i en konfiguration. Prestandan kommer 

inte öka linjärt med antalet grafikkort, så grafikkortens prestanda i förhållande till pris sjunker då 

flera grafikkort används. Flera grafikkort betyder att strömförbrukningen och värmeutvecklingen 

ökar för en konfiguration, så användare måste se till att ventileringen och strömkällan kan hantera 

flera grafikkort.  

En annan faktor som bör tas i beaktande är det ökade kravet på utrymme, det finns många 

datorlådor där flera grafikkort inte ryms. Man bör även säkra sig om att grafikkorten kan användas 

tillsammans och att moderkortet stöder flera grafikkort. 

2 Renderingstekniker 
Den största skillnaden mellan att använda ett eller flera grafikkort är hur renderingen av bilder 

sköts, alltså hur grafikkort genererar bilder utgående från data givet av en applikation. Med endast 

ett grafikkort behöver drivrutinen inte beakta vilka delar av en bild eller vilka bilder som ska 

renderas eftersom all rendering av alla bilder sköts av ett kort. För att en ökad prestanda ska nås 

med flera grafikkort måste renderingen av bilder delas upp mellan korten på något sätt. Det finns 

flera tekniker som har implementerats, vissa exklusiva till CrossFire och SLI medan andra används 

av båda. Renderingsteknikerna samt vilka problem de medför beskrivs till näst. 
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2.1 Gemensamma renderingstekniker, AFR 
AMD CrossFire stöder flera tekniker för att rendera bilder där den mest utbredda har namnet 

Alternate Frame Rendering (AFR). AFR delar på den totala mängden bilder som ska renderas så att 

varje grafikkort, 2 till 4 stycken, renderar bilder turvis. [1] 

 

 

Figur 2.1: AFR med två grafikkort  

 

 

Figur 2.1 visas hur AFR fungerar om två grafikkort används. I detta exempel är GPU 1 primärkortet 

som visar de färdigt renderade bilderna, så GPU 2 skickar sina bilder (röda pilen) till GPU 1. Det 

första grafikkortet, GPU 1, renderar jämna (0,2,4..) bilder medan det andra grafikkortet, GPU 2, 

renderar ojämna (1,3,5..) bilder. AFR används av både CrossFire och SLI och fungerar på samma 

sätt i båda teknikerna. När AFR används beräknas geometrin endast en gång per bild eftersom ett 

grafikkort arbetar med en hel bild i taget, vilket gör att AFR ofta ger bättre prestanda än de andra 

teknikerna som presenteras. Om AFR används med tre eller fyra grafikkort renderar varje grafikkort 

var tredje respektive fjärde bild. [2] 

AFR fungerar endast då grafikkorten som används har liknande prestanda, för med olika starka 

grafikkort skulle effekten av Microstuttering vara svårare att motverka. Microstuttering betyder att 

grafikkorten inte renderar och visar bilder med en konstant hastighet, utan de visar i stället en bild 

direkt när den renderats. AMD:s CrossFire plågades av Microstuttering i tidigare versioner av 

tekniken, [3] men har med tiden motarbetat problemet genom uppdateringar av drivrutiner. Effekten 

av Microstuttering är att bilden verkar ha ojämn bildhastighet fastän program som Fraps rapporterar 

en konstant bildhastighet. [4]  
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I figur 2.2 visas en graf där Microstuttering syns tydligt. På x-axeln finns bilder numrerade och på 

y-axeln visas det hur länge en bild syns i millisekunder före nästa bild visas. Varannan bild visas en 

längre tid vilket gör att när bilderna observeras kommer bilden verka ojämn och hackig. Ett 

grafikkort med högre prestanda kan rendera en bild snabbare vilket gör att bilden visas en längre tid 

(bilderna 1,3,5.. i figur 2.2). Det svagare grafikkortet renderar bilder långsammare vilket gör att 

bilden visas en kortare tid (bilderna 2,4,6.. i figur 2.2). Om Effekten av Microstuttering vill minskas 

i figur 2.2 måste applikationen fördröja varannan bild så att varje bild visas under en lika lång tid. 

Detta introducerar en högre fördröjning i applikationen vilket försämrar dess responstid, något som 

inte är att föredra i spel där användaren bör reagera snabbt på vad som händer. 

 

 

              Figur 2.2: Exempel på Microstuttering Källa: [4] 

 

2.2 SFR 
CrossFires Scissor Frame Rendering, och SLI:s Split Frame Rendering (SFR) är tekniker där bilder 

delas upp i två delar så att varje grafikkort renderar en del av bilden som motsvarar kortets 

prestanda. [1] I figur 2.3 beskrivs SFR; båda grafikkorten renderar en bestämd del av varje bild. 

GPU 1 är som i det förra exemplet primärkortet som sammanställer bilden och visar den. Bilderna 

kan delas upp så att båda korten renderar en lika stor del eller att det ena kortet renderar en större 

del än det andra. SFR beräknar den underliggande geometrin för varje bild på varje grafikkort, 

vilket gör att tekniken inte har samma prestanda som AFR.  
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          Figur 2.3: Scissor Frame Rendering/ Split Frame Rendering (SFR) 

 

2.3 SuperAA, SLI AA 
CrossFire implementerar även en renderingsteknik, Super AA, där bildhastigheten förblir den 

samma som om endast ett grafikkort skulle användas, medan bildkvaliteten ökar. I Super AA-läget 

renderar varje grafikkort samma bild men med en viss mängd kantutjämning (eng. anti-aliasing). 

Super AA kombinerar sedan bilderna från varje grafikkort och den resulterande bilden har en större 

mängd kantutjämning än de enskilda bilderna. [5] NVIDIA har en motsvarande teknik, SLI AA. [6] 

 

2.4 Unika renderingstekniker, CrossFire 
SuperTiling är en CrossFire-specifik teknik som delar upp varje bild i rutor av storleken 32x32 

pixlar. [1] Tekniken lanserades när CrossFire endast stödde två grafikkort. Båda korten renderar 

hälften av rutorna vilket gör att med tiden kommer arbetsbördan vara lika stor för båda grafikkorten. 

 

Figur 2.4: SuperTiling 
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I figur 2.4 visas hur CrossFire tillämpar SuperTiling. Båda grafikkorten renderar hälften av blocken 

och Master-kortet kombinerar blocken till en bild som visas. Pilarna visar hur Slave-kortet skickar 

sin del av bilden via en Y-kabel till Master-kortet. SuperTiling stöder inte OpenGL-applikationer 

[1], vilket gör att en betydande del av alla applikationer inte kan implementera SuperTiling. En 

annan orsak till att SuperTiling inte stöds av många applikationer är att båda grafikkorten måste 

beräkna geometrin bakom en bild för att sedan rendera de designerade blocken för ett kort. Detta 

betyder att en del av den potentiella prestandaökningen som SuperTiling medför inte kan användas 

till att rendera flera bilder och på så sätt öka bildhastigheten. Microstuttering är inte ett problem för 

SuperTiling eftersom grafikkorten som används har samma prestanda och korten renderar lika 

mycket av varje bild, så tiden en renderad bild visas är för det mesta konstant. 

 

2.5 Unika renderingstekniker, SLI 
AFR of SFR är en teknik som endast SLI tillämpar och den delar in grafikkorten i grupper med ett 

godtyckligt antal grafikkort i varje grupp. Grupperna arbetar sinsemellan med AFR och inuti 

grupperna renderas bilder med SFR. [6] 

 

   Figur 2.5: AFR of SRF exempel med fyra grafikkort 

 

I figur 2.5 beskrivs hur AFR of SFR fungerar med fyra grafikkort. SLI bildar två grupper med två 

grafikkort i varje grupp. Inom gruppen renderas en bild med SFR och grupperna renderar turvist en 

bild, alltså med AFR. 

SLI stöder även en teknik kallad Hybrid SLI, som används i vissa bärbara datorer. Hybrid SLI 

kopplar samman ett grafikkort som finns på moderkortet med ett separat diskret grafikkort. Hybrid 

SLI använder en version av AFR, Boost Performance Hybrid SLI, där det diskreta grafikkortet 

renderar flera bilder än det svagare, integrerade grafikkortet. [6] 
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    Figur 2.6: Boost Performance Hybrid SLI exempel där GPU1 är starkare 

I figur 2.6 visas ett exempel på hur drivrutinen för Hybrid SLI kan balansera renderingsarbetet 

mellan två olika starka grafikkort. GPU1, som är det starkare kortet, får hjälp av GPU2 med att 

rendera en del av bilderna, vilket betyder att bilderna kan renderas snabbare än om Hybrid SLI inte 

används, alltså om GPU1 skulle rendera alla bilder. Som med alla versioner av AFR introduceras 

Microstuttering när denna teknik används. 

3 Introduktion till AMD CrossFire 
Här presenteras hur AMD har implementerat stöd för multipla grafikkort, vilka restriktioner 

tekniken medför samt hur tekniken har utvecklats sedan den lanserades. Efter en kort presentation 

av tekniken sammanfattas viktiga tekniska detaljer i en tabell som kommer att användas vid 

jämförelsen mellan de presenterade teknikerna. 

 

3.1 Utvecklingen av CrossFire 
AMD CrossFire lanserades i september 2005 och gjorde det möjligt att koppla samman två 

grafikkort för att förbättra prestandan i grafiskt intensiva program och spel. [1] Den första 

generationen av CrossFire krävde att man kopplade samman ett vanligt grafikkort (Slave) med ett 

special-grafikkort (Master). Master-kortet var utrustat med extra hårdvara och en DMS-59 port som 

kopplades med en Y-kabel till Slave-kortets DVI-port och till en extern skärm. Den första versionen 

av CrossFire kunde operera med en maximal upplösning på 1600x1200 pixlar och med en maximal 

uppdateringshastighet på 60Hz. Denna restriktion grundar sig på att CrossFire använde DVI-

standarden för att visa bilder på en skärm. [1] För att CrossFire ska fungera kräver det att 

moderkortet använder sig av en kretsuppsättning som är kompatibel med CrossFire. Denna 

restriktion gäller för alla versioner av CrossFire. För att CrossFire ska stödas av ett moderkort måste 

det finnas tillräckligt med lediga PCI linjer som kan köras i minst x8 läge och att moderkortet är 

certifierat för tekniken. [7] AMD är mindre strikt med certifieringen så det finns flera moderkort 

som stöder CrossFire än NVIDIA:s SLI. Korten som används för CrossFire behöver inte ha samma 
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mängd minne, så ett kort med 2GB minne kan kopplas ihop med ett kort med 4GB minne. Om 

minnesmängden varierar mellan korten kommer alla grafikkort använda lika mycket minne som 

kortet med minst minne. 

Följande version av CrossFire lanserades 2006 i samband med AMD:s kretsuppsättning CrossFire 

Xpress 3200. [8] Med denna uppdatering slopades kravet av ett Master-kort vid användningen av 

CrossFire, vilket gjorde det lättare att konfigurera två grafikkort att arbeta tillsammans. 

Kommunikationen mellan kort i CrossFire skedde på PCI-bussen, en ändring från den första 

generationen som krävde en Y-kabel för att förmedla data mellan korten. Denna ändring gjorde det 

möjligt att koppla ihop två AMD kort i låg prisklass och på så sätt skapa en konfiguration med 

bättre prestanda i förhållande till pris jämfört med en konfiguration med endast ett grafikkort med 

ekvivalent prestanda. [9] [10] Avlägsnandet av Y-kabeln var en gynnsam ändring för konsumenter 

eftersom det nu var möjligt att köpa två kort i samma prisklass för att utnyttja CrossFire, jämfört 

med tidigare då ett vanligt grafikkort och en dyrare Master-version av samma kort krävdes för att 

använda CrossFire. Installationen och användningen av CrossFire blev lättare då inga extra kablar 

eller bryggor behövdes. 

 

 

Figur 3.1: (vänster)Y-kabel som kopplar samman två kort i CrossFires första version. Källa: [1]              

(höger) brygg-kabel för CrossFireX. Källa: [11] 

 

Figur 3.1 visar hur två grafikkort kopplas samman i den första generationen av CrossFire samt hur 

kopplingen sker med CrossFireX. En special Y-kabel används i den första versionen för att koppla 

Slave-kortets DVI port till Master-kortets DSM-59 port. Den tredje ändan av Y-kabeln är en DVI-

kontakt som kopplas till en skärm. I CrossFireX används en eller två brygg-kablar för att koppla 

samman korten. 
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AMD introducerade i den tredje iterationen av CrossFire, CrossFireX, en brygga för att koppla 

samman grafikkort. [11]Varje kort är utrustat med två bryggkontakter och en fysisk brygg-kabel. 

Denna version av CrossFire är kapabel av att koppla ihop upp till fyra diskreta grafikkort för att 

uppnå en teoretisk ökning av prestanda upp till 400 % jämfört med ett grafikkort. Övergången från 

PCI-bussen till en extern lösning med brygg-kablar verkar i efterskott som ett steg i fel riktning. 

PCI-bussen hade en överföringshastighet på maximalt 5 GB/s (PCI-E 2.0) när CrossFireX 

introducerades medan brygg-kabeln är begränsad till under 1GB/s. [11] AMD gjorde samma 

slutsats och slopade bryggkontakterna i senare versioner av CrossFire och gick tillbaka till PCI-

bussen för att sköta kommunikationen mellan grafikkort. 

 

3.2 CrossFire i dag 

Den nuvarande versionen av CrossFire, kallad CrossFire Direct Memory Access (XDMA) 

introducerades i samband med lanseringen av AMD Radeon R9 290 seriens grafikkort. [12] Den 

största ändringen jämfört med CrossFireX är att XDMA implementerar en uppdaterad teknik som 

sköter kommunikationen mellan flera grafikkort. Den gamla standarden med länkade externa brygg-

kablar mellan korten har slopats och i stället använder XDMA PCI-bussen som 

kommunikationslänk, på samma sätt som den andra generationen gjorde. Valet att gå över till PCI-

bussen gör att ingen extern teknik behövs för att använda XDMA. Med XDMA är det möjligt att 

rendera spel på tre skärmar med en resolution på 3840x2160 pixlar eller mer per skärm och en 

uppdateringshastighet större än 60hz, något som inte varit möjligt med CrossFire p.g.a. 

bryggkontaktens låga överföringshastighet. [13]  

 

3.3 AMD Dual Graphics 
AMD har en hybridmodell av CrossFire som lanserades 2008 för att koppla ihop grafikprocessorer, 

Hybrid CrossFire, som idag kallas Dual Graphics. [14] Teknologin gör det möjligt att använda 

processorns inbyggda grafikkrets i samband med ett extern grafikkort. Tekniken fungerar med vissa 

mindre effektiva AMD grafikkort och kräver att rätt kretsuppsättning används. Denna 

implementation gör det som DirectX 12 Explicit Multiadapter (EMA), som behandlas i kapitel 6.3, 

strävar efter, nämligen att koppla samman grafikprocessorer med olika arkitektur. AMD:s 

implementation är begränsad till ett fåtal kombinationer och kopplar endast ihop relativt svaga 

diskreta grafikkort med integrerade grafikprocessorer. [15] Dual Graphics stöder samma 

renderingstekniker som CrossFire. 

4 Introduktion till NVIDIA SLI 
Scalable Link Interface (SLI) är NVIDIA:s motsvarighet till AMD:s CrossFire. Med SLI kan upp 

till fyra grafikkort kopplas samman för att öka prestandan i spel. [16] Om två grafikkort som 

innehåller två grafikprocessorer, ex. GTX 590 eller Titan Z, kopplas i SLI kallas konfigurationen 

för QUAD-SLI, som i högra delen av figur 4.1. Grafikkorten i en SLI-konfiguration bör vara 

identiska, och en SLI-brygga måste användas för att koppla samman korten. SLI-bryggans 



12 

 

 

överföringshastighet är 1GB/s [16] och två olika versioner kan ses i figur 4.1. Bryggan ser olika ut 

beroende på mängden grafikkort som används. Grafikkorten som används måste vara av samma 

modell och ha lika mycket minne för att fungera i en SLI-konfiguration, så det finns färre 

konfigurationer som fungerar i SLI än i CrossFire.  SLI kräver att moderkortets kretsuppsättning är 

kompatibel med tekniken, på samma sätt som AMD:s CrossFire. NVIDIA fodrar att moderkort har 

minst två PCI x16 linjer lediga och att tillverkarna betalar en licens för att få certifiera moderkort att 

vara kompatibla med SLI. [16] 

 

    Figur 4.1: (vänster) 3-way SLI, (höger) QUAD-SLI med två GTX 590 grafikkort. Källa: [16] 

5 Förutsättningar för Multiadapter 
DirectX 12 Multiadapter öppnar upp flera möjligheter för utvecklare som vill implementera stöd för 

flera grafikkort i applikationer. En orsak till att Multiadapter kan erbjuda dessa nya möjligheter är 

en uppdatering av Windows Display Driver Model (WDDM) till version 2.0. Denna uppdatering är 

exklusiv till Windows 10 vilket gör att DirectX 12 Multiadapter inte kan implementeras på andra 

operativsystem. [17] 

Tidigare versioner av WDDM(1.x) var implementerade så att grafikmotorer, alltså mjukvara som 

används för att representera grafisk data (ex. Unity, Unreal Engine, CRYENGINE), arbetade direkt 

med fysiska minnesadresser. Om minnessegment delades mellan flera applikationer och allokerades 

eller reallokerades under exekveringen av en process ledde detta till svårigheter vid hanteringen av 

minnet. Detta betydde att före en minnesadress kunde skickas till en spelmotor så måste innehållet 

verifieras och bytas ut om någon process ändrat på innehållet. För att lösa detta problem har 

Microsoft implementerat möjligheten att använda virtuellt minne för grafikkort i WDDM 2.0. 

Varje process tilldelas ett virtuellt minnesområde som processen arbetar med och en underliggande 

minneshanterare (eng. Memory Management Unit, MMU) översätter och binder det virtuella 

minnet till det fysiska minnet på grafikkorten. WDDM 2.0 låter utvecklare välja om de vill använda 

virtuellt minne för grafikkort eller om de vill använda direkt adressering som tidigare versioner av 

WDDM använde. [17] Det virtuella minnet för en process kan delas mellan processorn och 

grafikkort så att båda använder sig av samma virtuella minne eller så att processen tilldelas ett eget 

virtuellt minne endast för grafikkortet. 
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En annan ändring som skett i WDDM 2.0 gör det möjligt att öppna upp hela grafikkortets minne 

över PCI-bussen. Detta gör att utvecklare kan utnyttja minnet på sätt som inte varit möjligt tidigare 

då endast en del av minnet var tillgängligt, typiskt 256MB. [17] Denna funktionalitet kräver dock 

att grafikkort stöder protokollet som PCI-bussen använder sig av för att ändra storleken av det 

tillgängliga minnet över PCI-bussen. [18] Eftersom utvecklare kan nå allt minne virtuellt från alla 

grafikkort i en konfiguration kan nya effektivare metoder för minneshantering utvecklas, något som 

inte tidigare varit möjligt. 

6 Introduktion till DirectX 12 Multiadapter 
Den senaste versionen av DirectX lanserades i samband med Windows 10 och är exklusiv för 

operativsystemet. Denna version av DirectX, DirectX 12, innehåller ett nytt verktyg som 

spelutvecklare kan använda sig av, Multiadapter. Syftet med verktyget är att låta utvecklare komma 

närmare hårdvaran och på så sätt kunna extrahera mer prestanda ur den existerande hårdvaran 

jämfört med tidigare versioner av DirectX. I tidigare versioner hade utvecklare ingen möjlighet att 

påverka hur flera grafikkort kommunicerar och arbetar tillsammans, utan denna uppgift delegerades 

åt tillverkarna av grafikkorten, AMD och NVIDIA. [19] Detta medför att alla spel som utvecklas 

med äldre versioner av DirectX kräver egna profiler i grafikdrivrutinerna för att konfigurationer 

med flera grafikkort ska ge förväntade prestandaökningar. Ifall profilerna inte är inkluderade i 

drivrutinerna kan resultaten vara oförutsägbara. En konfiguration med flera grafikkort kan fungera 

problemfritt utan en profil eller vägra fungera med fler än ett kort. 

 

Figur 6.1: Modell för hur Multiadapter använder flera grafikkort. Källa [20] 

 

I figur 6.1 visas ett exempel på hur Multiadapter är implementerat med två olika grafikkort. Varje 

grafikkort, kallad adapter i figuren, har egna kopierings-, beräknings- och 3D-motorer som kan 
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konfigureras separat av utvecklare. Eftersom varje grafikkort behandlas som en individuell del av 

systemet kan utvecklare tilldela olika uppgifter åt varje grafikkort. Det finns tre olika lägen av 

Multiadapter som kommer att beskrivas i denna avhandling. 

Multiadapter gör att alla grafikkorts minnen slås ihop till ett minne, där minnesregioner kan vara 

delade mellan grafikkorten. Att minnet är delat betyder att utvecklare kan definiera delar av ett 

grafikkorts minne som gemensamt, så att alla grafikkort i en konfiguration kan använda samma 

information. Detta är inte möjligt med äldre versioner av DirectX, så denna funktionalitet kommer 

säkerligen locka utvecklare att uppgradera till DirectX 12. 

 

6.1 Renderingsteknik, Multiadapter 
I DirectX 12 kan etablerade standarder som AFR och SFR användas på samma sätt som i CrossFire 

och SLI. Det nya som DirectX 12 introducerar är att utvecklaren själv kan implementera en egen 

version för bildrendering. Denna flexibilitet har inte varit möjlig tidigare och det finns få exempel 

på hur verktygen fungerar för att implementera egna renderingsversioner. Att implementera ett eget 

system är mer krävande än att använda tillgängliga metoder men i teorin borde hårdvaran kunna 

utnyttjas till en högre grad när en anpassad lösning används.  

SFR kan med DirectX 12 användas effektivare än tidigare eftersom grafikkorten i en konfiguration 

har tillgång till ett delat minne. Geometrin behöver inte beräknas separat för varje grafikkort utan 

det räcker att geometrin beräknas en gång och kan sedan användas av alla grafikkort i en 

Multiadapter-konfiguration. [21] 

 

6.2 Implicit Multiadapter 
Den enklaste versionen av DirectX 12 Multiadapter kallas Implicit Multiadapter. Denna metod 

liknar sättet som DirectX 11 använder för att implementera stöd för flera grafikkort. I en 

presentation av Max McMullen, en av utvecklarna av DirectX 12, riktat åt applikationsutvecklare 

presenteras alla Multiadapter-lägen och beskrivningen av lägena i denna avhandling är delvis 

baserade på presentationen. [19] Implicit Multiadapter överför ansvaret för stöd av flera grafikkort 

till grafikdrivrutinen, vilket gör att detta läge är lättast att implementera för spelutvecklare. 

Verktygen som finns till förfogande i Implicit Multiadapter är få, vilket begränsar vad utvecklare 

kan göra. Ryan Smith från AnandTech skriver att denna metod kan användas av utvecklare som inte 

vill sätta resurser på att utveckla enligt de mer avancerade Multiadapter-metoderna eftersom endast 

en liten del av konsumenter har konfigurationer med flera grafikkort. [22] För utvecklare som 

tänker i dessa banor kan det enligt McMullen vara fördelaktigt att jobba tillsammans med AMD och 

NVIDIA som tidigare för att på ett snabbt sätt få stöd för multipla grafikkort i applikationer. [19] 

I presentationen av Multiadapter visas en demonstration av Square Enix, en etablerad 

speltillverkare, där en scen spelas upp som är renderad i implicit-läget. Scenen spelas upp med en 

maskin med fyra grafikkort i en SLI-konfiguration. Det intressanta i demonstrationen är hur 

detaljerad bilden är medan bildhastigheten är konstant och att det tagit Square Enix endast tre 
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veckor att producera demonstrationen. Detta ger en indikation om hur snabbt applikationer kan 

implementeras med Implicit-läget då DirectX 12 och grafikkortens drivrutin-tillverkare sköter en 

del av implementeringen. 

 

6.3 Explicit Multiadapter (EMA) 
En mer komplicerad version av DirectX 12 Multiadapter introducerades i form av Explicit 

Multiadapter. Denna teknik ger utvecklare full kontroll över grafikkorten, så de är inte beroende av 

AMD och NVIDIA för att implementera stöd för multipla grafikkort. Utvecklare kan kontrollera 

hur grafikkortens minnen ska användas och dela upp arbetsbördan mellan korten utan restriktioner, 

något som inte är möjligt med DirectX 11 eller dess tidigare versioner. Explicit Multiadapter kan 

delas in i två delar, linked-läget och unlinked-läget. Linked-läget liknar CrossFire och SLI, medan 

unlinked-läget ger utvecklare fria händer att koppla ihop vilka DirectX 12-kompatibla 

grafikprocessorer som helst. 

 

6.3.1 Linked-läget 
I linked-läget beskrivs systemet som endast ett grafikkort som innehåller samtliga motorer från 

grafikkorten i en konfiguration, vilket underlättar arbetet för utvecklare då alla grafikkort i en 

konfiguration är identiska. [19]. Linked-läget fungerar på liknande sätt som SLI och CrossFire som 

redan behandlats i avhandlingen så större vikt läggs på att undersöka unlinked-läget. Linked-läget är 

egentligen ett specialfall av unlinked-läget där Multiadapter har konfigurerats så att alla grafikkort 

bildar en adapter i figur 6.1, i stället för en adapter för varje grafikkort som unlinked-läget gör. [19] 

 

6.3.2 Unlinked-läget 
Unlinked-läget ger utvecklare mest friheter när multipla grafikkort används. I detta läge kan alla 

kombinationer av diskreta och integrerade grafikkort som stöder DirectX 12 användas, vilket gör att 

tekniken kräver en stor mängd arbete för att säkra kompabiliteten mellan olika konfigurationer. [19] 

Multiadapter erbjuder verktygen som behövs, så det är upp till utvecklaren att få det att fungera.  

Microsoft har visat konkreta exempel på hur Multiadapter kan användas för att koppla samman ett 

integrerat och ett diskret grafikkort. [19] Explicit unlinked-läget kan spjälka upp arbetsbördan så att 

det svagare integrerade grafikkortet sköter en liten del av renderingen och det diskreta grafikkortet 

sköter majoriteten av renderingen. I exemplet har spelmotorn Unreal Engine 4 modifierats så att den 

stöder Multiadapter unlinked-läget. Det integrerade grafikkortet sköter efterbehandlingen av bilder 

och resten av renderingen sköts av det diskreta grafikkortet. Detta betyder att det diskreta 

grafikkortet kan påbörja renderingen av en ny bild snabbare än om den skulle rendera hela bilden, 

vilket leder till en högre bildhastighet. 
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Figur 6.2: Test utfört med och utan Multiadapter unlinked-läget. Källa: [19] 

 

I figur 6.2 presenteras resultaten som erhölls då unlinked-läget användes för att rendera en bild 

jämfört med då endast ett diskret grafikkort användes. Ett diskret NVIDIA-grafikkort användes och 

ett integrerat Intel-grafikkort. Den översta raden visar hur endast ett diskret grafikkort renderar en 

serie bilder samt vilken bildhastighet som erhölls. De resterande raderna visas hur unlinked-läget 

delar på arbetet med att rendera en bild, vilket leder till en ökad bildhastighet. En bild renderas först 

till ett visst läge, kopieras sedan till det andra grafikkortet, renderas färdigt och visas på det andra 

grafikkortet. Den första bilden, Frame 1, visas tidigare då endast ett diskret grafikkort används. 

Detta visar att uppdelningen av renderingsarbetet inte lämpar sig för spel där systemet måste 

reagera snabbt på användarens ageranden. För att uppnå bättre responstid bör utvecklare dela upp 

renderingen av bilder i unlinked-läget så att arbetet mellan flera grafikkort kan ske parallellt, inte 

sekventiellt som i figur 6.2. 

 

6.3.3 Ashes of Singularity, prestanda i unlinked-läget 
Spelet Ashes of Singularity är utvecklat av spelutvecklaren Oxide och använder sig av EMA 

unlinked-läget. Här analyseras två test som gjorts i olika skeden av spelets utveckling för att få en 

uppfattning om hur prestandan ändrat för olika kombinationer av grafikkort. 

Det första testet är utfört av Ryan Smith från AnandTech i oktober 2015 med en tidig version av 

spelet. [22] I artikeln har Oxide intervjuats och detaljer om hur unlinked-läget är implementerat har 

besvarats. Spelet använder sig av AFR för att rendera bilder på flera grafikkort, och Oxide har 

implementerat sin egen version av tekniken eftersom existerande stöd inte finns i unlinked-läget. 

Oxide berättar att de kommer implementera stöd för linked-läget i framtiden, då en stabil version av 

spelet lanserats. Det finns även planer på att implementera stöd för andra renderingsmetoder än 

AFR. Eftersom AFR används kommer spelet att arbeta mot Microstuttering, så fastän alla 
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kombinationer av DirectX 12-kompatibla grafikkort kan användas kommer den bästa 

spelupplevelsen nås då grafikkort med liknande prestanda används. 

 

 

         Figur 6.3: Test av unlinked-läget och konfigurationer med ett grafikkort. Källa: [22] 

 

Figur 7.1 visar hur mycket högre bildhastighet som erhölls då unlinked-läget användes jämfört med 

endast ett grafikkort i Ashes of Singularity. Kombinationen av AMD:s R9 Fury X och NVIDIA:s 

GTX 980 Ti ger en ökning på ungefär 65 % medan den inverterade konfigurationen med NVIDIA:s 

kort som primärkort ger en ökning på ungefär 40 %, så ordningen av korten ger 25 % skillnad i 

prestanda.  I denna version av spelet har ordningen på korten en stor betydelse och Smith skriver att 

skillnaden kan bero på att grafikkorten har olika arkitektur och att spelet är i ett tidigt skede av 

utvecklingen.  

Detta tidiga test visar att unlinked-läget fungerar och att prestandan med flera grafikkort motsvarar 

vad man kunde förvänta sig. Microstuttering effekten är på samma nivå som för SLI och CrossFire, 

så testet visar att Multiadapter kan uppnå samma prestanda som de alternativa teknikerna. 

Det andra testet är utfört av Jonas Thörnqvist från SweClockers i februari 2016. [23] 

Kombinationerna av grafikkort och spelinställningar som testades var inte identiska med det första 

testet, men skillnaderna i hårdvara är små så resultaten kan jämföras med det testet utfört av 

AnandTech. 
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Figur 6.4: Test av unlinked-läget och konfigurationer med ett grafikkort. Källa: [23] 

 

Ur figur 7.2 kan det konstateras att skillnaden mellan R9 Fury X och GTX Titan X och dess invers 

är ungefär 5 %, alltså mycket mindre än det första testets 25 %. Visserligen användes en 980 Ti i 

det första testet och en Titan X i detta test, men korten är nära varandra i prestanda 47 mot 49 

bilder/sekund (FPS). Det intressanta är att ordningen av korten inte inverkar på resultatet på samma 

sätt som i det första testet.  

Thörnqvist testade inte mängden Microstuttering och beskriver den subjektiva upplevelsen som 

flytande, alltså att effekten inte var märkbar. Detta konstaterande kan endast användas som en 

indikation över att mängden Microstuttering inte ökat under spelets utveckling. 

7 Jämförelse mellan CrossFire, SLI och Multiadapter 
Alla tre tekniker har presenterats och deras för samt nackdelar undersökts. I detta kapitel jämförs 

teknikerna med varandra och den ”bästa” tekniken lyfts fram, om en sådan finns. För att 

åskådliggöra skillnaderna mellan teknikerna kommer en tabell att skapas med relevanta 

specifikationer och restriktioner. Tabellen beskrivs och intressanta skillnader lyfts fram. 
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Källor: 
[7] [15] [24] 

 

Källor: 
[16] [25] [26] Microsoft 

 

CrossFire Dual Graphics SLI Hybrid SLI Multiadapter 

Kommunikations-
medel mellan 

grafikkort 

Brygg-kabel 
(CrossFireX)  

PCI-E (XDMA) 
PCI-E 

 
Brygg-kabel 

 
PCI-E 

 

Alla 
kommunikations-

medel stöds 

Antal kort 2-4 2 2-4 2 inga restriktioner 

Kompatibla 
kombinationer, 

(estimat) 
150 25 25  10 

Alla DirectX 12 
kompatibla kort 

Renderingsteknik 
AFR, SFR, 

SuperTiling, 
SuperAA 

AFR, SFR, 
SuperTiling, 

SuperAA 

AFR, SFR,  
AFR of SFR,  

SLI AA 

Boost 
Performance 

Hybrid SLI 
inga restriktioner 

Stödda API 
DirectX, 
 OpenGL 

DirectX 10 ->  DirectX, OpenGL  DirectX 10 ->  DirectX 12 

Stödda 
operativsystem 

Linux, Windows 7->  Windows 7 ->  
Linux, Windows 

7 -> 
Windows 7 ->  Windows 10 

Kräver certifierat 
moderkort 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Tabell 8.1: Jämförelse mellan CrossFire, SLI och Multiadapter 

I tabell 8.1 presenteras viktiga detaljer om de tre teknikerna som behandlats i avhandlingen. 

Multiadapter visar sig ha mycket få restriktioner jämfört med de andra teknikerna, förutom att 

Multiadapter är bundet till Microsofts plattform, Windows 10. När det kommer till möjliga 

kommunikationsmedel mellan grafikkort eller renderingstekniker som kan användas finns det inga 

restriktioner för Multiadapter. Det som däremot krävs är att utvecklare själva implementerar stöd 

för dessa, så det är utvecklarna som bestämmer vilka restriktioner som gäller. Ifall utvecklare vill 

lansera spel med stöd för flera grafikkort i Linux miljöer kan Multiadapter inte användas. En 

ytterligare fördel med Multiadapter är att den inte kräver att moderkort är certifierade för tekniken, 

det räcker med att det finns tillräckligt många lediga PCI-e kontakter på moderkortet.  

Raden med antalet kompatibla kombinationer beaktar inte att det finns flera versioner av grafikkort 

med samma modell men med olika mängd minne. Siffrorna är således endast riktgivande och 

beskriver endast storleksordningen av antalet kombinationer. Antalen har estimerats utgående från 

tabeller över kompatibla kombinationer från AMD:s och NVIDIA:s hemsidor. [24] [16] [15] [25] 

Dual Graphics och Hybrid SLI kopplar samman grafikkort med olika arkitektur men antalet 

kompatibla kombinationer är få och grafikkorten som stöds har låg prestanda jämfört med andra 

grafikkort på marknaden. Utöver dessa restriktioner stöder teknikerna endast Windows-plattformen, 

vilket betyder att de inte har någon fördel över Multiadapter och kommer troligen att försvinna ifall 

utvecklare börjar använda Multiadapter. 

SLI och CrossFire kommer inte sluta användas för att utveckla framtida applikationer, dels för att 

teknikerna stöder Linux och OpenGL, och dels för att Multiadapters implicit-läge överför ansvaret 

för användningen av flera grafikkort åt SLI och CrossFire. 
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8 Implikationer för konsumenter 
EMA som teknik är intressant, den presenterar ett nytt verktyg som kan användas när stöd för flera 

grafikkort implementeras i applikationer. En aspekt som tekniken medför är dess implikationer för 

konsumenter av datorer och spel överlag. Kan man förvänta sig bättre prestanda ur existerande 

hårdvara? Är det motiverat att spara och använda äldre hårdvara tillsammans med ny hårdvara för 

att uppnå högre bildhastigheter eller bättre bildkvalitet i spel? Frågorna har inga definitiva svar i 

detta skede eftersom det finns få program utvecklade med Multiadapter, så här presenteras en 

motiverad prognos baserad på materialet i avhandlingen. 

Konkreta test med Multiadapter visar att tekniken fungerar på det sätt som Microsoft beskriver och 

att ökad prestanda nås då Explicit unlinked-läget används. För konsumenter med bärbara datorer 

som innehåller ett diskret och ett integrerat grafikkort betyder detta att de kan förvänta sig högre 

bildhastigheter och bildkvalitet i spel som stöder unlinked-läget. Personer som köpt nya grafikkort 

och sparat äldre DirectX 12 kompatibla kort kan i framtiden lägga till äldre grafikkort i sina 

konfigurationer för att uppnå bättre prestanda i spel, såvida utvecklare implementerat stöd för detta. 

Dessa två tillämpningar kräver dock att renderingstekniken som tillämpas kan parallellisera arbetet 

mellan grafikkorten, så att responstiden förblir oförändrad i spel och andra applikationer. Någon 

konkret metod för att parallellisera renderingen har inte utvecklats p.g.a. att Multiadapter nyligen 

lanserats och få utvecklare har bekantat sig med tekniken. 

Det kan även löna sig att köpa två billigare grafikkort i stället för ett dyrt och på så sätt uppnå 

ekvivalent prestanda i spel till ett förmånligare pris. Detta har varit möjligt med CrossFire och SLI 

men eftersom varje nytt spel kräver en applikationsspecifik profil i grafikdrivrutinen har många 

föredragit att köpa ett starkare grafikkort i stället. Få är villiga att vänta dagar eller veckor efter att 

ett spel lanserats före man kan utnyttja alla grafikkort i en konfiguration. Om konsumenter är villiga 

att köpa flera grafikkort i stället för ett beror dock på vilka renderingstekniker som utvecklas och 

hur Microstuttering och andra möjliga problem kan åtgärdas när Multiadapter används.  

9 Avslutning 

Multiadapter kommer att påverka positivt såväl utvecklare som konsumenter, dock endast de som 

använder Windows som plattform. Multiadapter erbjuder nya verktyg och verktyg som förut endast 

varit tillgängliga med CrossFire och SLI. Verktygen gör det möjligt att implementera nya 

renderingstekniker och att utveckla nya sätt för minneshanteringen av flera grafikkort i en 

konfiguration. Multiadapter låter utvecklare välja hur de vill implementera stöd för flera grafikkort, 

vilket enligt mig gynnar utvecklare, för fler valmöjligheter är alltid en fördel när det kommer till 

applikationsutveckling.  

För konsumenter betyder det att existerande grafikkort kan nå högre prestanda och att outnyttjade 

grafikprocessorer i t.ex. bärbara datorer kan aktiveras för applikationer som är utvecklade med 

Multiadapter. Resultatet är applikationer med högre bildkvalitet och bildhastighet, och kräver inte 

att konsumenter behöver investera i ny hårdvara. 
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I ”tävlingen” mellan Multiadapter, CrossFire och SLI är Multiadapter enligt mig en klar segrare på 

Windows-sidan. Det finns dock en utmanare till Multiadapter, Khronos teknik Vulcan. Vulcan 

liknar Multiadapter men stöder förutom Windows även Linux och android. Vulcan lanserades i 

februari 2016 så jämförelsen mellan Vulcan och Multiadapter måste lämnas till ett senare skede.   



22 

 

 

Källförteckning  

1. Wasson, Scott. ATI's CrossFire dual-graphics solution. The Tech Report. [Online] den 26 augusti 2005. 

[Citat: den 17 februari 2016.] https://techreport.com/review/8826/ati-crossfire-dual-graphics-solution. 

2. Dolicho, Andrew "Exitios". Introduction to SLI Technology. GeForce. [Online] [Citat: den 24 februari 

2016.] http://www.geforce.com/whats-new/guides/introduction-to-sli-technology-guide#1. 

3. Igor Wallossek, Greg Ryder. Micro-Stuttering And GPU Scaling In CrossFire And SLI. tomshardware. 

[Online] den 21 augusti 2011. [Citat: den 14 mars 2016.] http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-

geforce-stutter-crossfire,2995.html. 

4. Smith, Ryan. AMD Frame Pacing Explored: Catalyst 13.8 Brings Consistency to Crossfire. AnandTech. 

[Online] den 1 augusti 2013. [Citat: den 25 mars 2016.] http://www.anandtech.com/show/7195/amd-frame-

pacing-explorer-cat138/2. 

5. Anand Lal Shimpi, Derek Wilson. ATI's Multi-GPU Soulution: Crossfire. AnandTech. [Online] den 30 

maj 2005. [Citat: den 7 mars 2016.] http://www.anandtech.com/show/1698. 

6. NVIDIA. Introduction to SLI. NVIDIA docs. [Online] [Citat: den 24 februari 2016.] 

http://docs.nvidia.com/gameworks/index.html#technologies/desktop/sli.htm. 

7. AMD. AMD CrossFire™ and Dual Graphics Requirements and Setup FAQ. AMD. [Online] [Citat: den 14 

mars 2016.] http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDCrossFireFAQ.aspx. 

8. Fink, Wesley. CrossFire Xpress 3200: RD5800 for AM2. AnandTech. [Online] den 1 juni 2006. [Citat: 

den 17 februari 2016.] http://www.anandtech.com/show/2017. 

9. ixbtlabs. Details About ATI CrossFire Xpress 3200 And Motherboards On It. ixbtlabs. [Online] den 1 

mars 2006. [Citat: den 17 februari 2016.] http://ixbtlabs.com/archive.html?2006/0301#56558. 

10. Smalley, Tim. ATI gets dongle-less X1800 CrossFire working. bit-tech. [Online] den 10 mars 2006. 

[Citat: den 17 februari 2016.] http://www.bit-tech.net/news/hardware/2006/03/10/ati_dongle-

less_x1800_crossfire/1. 

11. Wilson, Derek. ATI Radeon X1950 Pro: CrossFire Done Right. AnandTech. [Online] den 17 oktober 

2006. [Citat: den 10 mars 2016.] http://www.anandtech.com/show/2104. 

12. Davis, Samantha. Modernizing multi-GPU gaming with XDMA. AMD. [Online] den 11 maj 2015. 

[Citat: den 17 februari 2016.] 

https://community.amd.com/community/gaming/blog/2015/05/11/modernizing-multi-gpu-gaming-with-

xdma. 

13. Smith, Ryan. The AMD Radeon 290X Review. AnandTech. [Online] den 24 oktober 2013. [Citat: den 

17 februari 2016.] http://www.anandtech.com/show/7457/the-radeon-r9-290x-review. 

14. AMD. ATI Hybrid Graphics Technology. AMD. [Online] 2008. [Citat: den 10 mars 2016.] 

http://www.amd.com/Documents/45689-A-ATI-Hybrid-Gfx-Brochure.pdf. 

15. —. AMD Radeon™ Dual Graphics. AMD. [Online] [Citat: den 10 mars 2016.] http://www.amd.com/en-

us/innovations/software-technologies/dual-graphics#3. 



23 

 

 

16. NVIDIA. SLI. GeForce. [Online] [Citat: den 14 mars 2016.] 

http://www.geforce.co.uk/hardware/technology/sli. 

17. Microsoft. WDDM 2.0 and Windows 10. Microsoft Hardware Dev Center. [Online] [Citat: den 15 mars 

2016.] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn894184%28v=vs.85%29.aspx. 

18. PCI-SIG. Resizable BAR Capability. PCI-SIG. [Online] den 22 januari 2008. [Citat: den 15 mars 2016.] 

https://pcisig.com/sites/default/files/specification_documents/ECN_Resizable-BAR_24Apr2008.pdf. 

19. McMullen, Max. Advanced DirectX12 Graphics and Performance. channel 9. [Online] Microsoft, den 

30 april 2015. [Citat: den 17 mars 2016.] https://channel9.msdn.com/Events/Build/2015/3-673. 

20. Microsoft. Multi-Adapter. Windows Dev Center. [Online] 2016. [Citat: den 18 februari 2016.] 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn933253%28v=vs.85%29.aspx. 

21. rhallock. DirectX® 12 for Enthusiasts: Explicit Multiadapter. AMD. [Online] den 10 augusti 2015. 

[Citat: den 17 mars 2016.] https://community.amd.com/community/gaming/blog/2015/08/10/directx-12-for-

enthusiasts-explicit-multiadapter. 

22. Smith, Ryan. GeForce + Radeon: Previewing DirectX 12 Multi-Adapter with Ashes of the Singularity. 

anandtech. [Online] den 26 oktober 2015. [Citat: den 18 februari 2016.] 

http://www.anandtech.com/show/9740/directx-12-geforce-plus-radeon-mgpu-preview. 

23. Thörnqvist, Jonas. DirectX 12 med Ashes of the Singularity. Sweclockers. [Online] den 26 februari 

2016. [Citat: den 1 mars 2016.] http://www.sweclockers.com/test/21779-directx-12-med-ashes-of-the-

singularity/4#content. 

24. AMD. AMD CrossFire™ Compatibility Chart. AMD. [Online] [Citat: den 10 mars 2016.] 

http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/Crossfire-Chart.aspx. 

25. NVIDIA. Hybrid SLI. NVIDIA. [Online] [Citat: den 14 mars 2016.] 

https://www.nvidia.com/object/hybridsli_notebook.html. 

26. —. VR SLI: Accelerating OpenGL Virtual Reality with Multi-GPU Rendering. NVIDIA. [Online] den 21 

december 2015. [Citat: den 14 mars 2016.] https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/vr-sli-accelerating-

opengl-virtual-reality-multi-gpu-rendering/. 

 

 


