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Abstract 
Hyper-Threading (HT) is Intel’s version of simultaneous multi-threading (SMT). Hyper-Threading 
allows Intel’s processers to run multiple threads in parallel, compared to running one thread at a time, 
thereby increasing the utilization of the processors pipeline resources. This is done by adding extra 
hardware to the processor, which allows a single physical core to appear as two logical cores that 
manage threads in parallel and therefore increasing throughput. In the same situation a processor with 
and without Hyper-Threading, with the same amount of cores, will allow the HT processor to have 
better performance. However, there are some limitations that result to undesirable performance delays 
such as when two threads need to use the same resources. The purpose of this report is to give a 
simple overview of Hyper-Threading and its influence on processor performance. References used 
come from Intel’s website and reports about Hyper-Threading, such as the one written by the 
contributors to the creation of HT.  
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Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge en enkel förklaring till vad Hyper-Threading är och hur det 
påverkar prestationsförmågan jämfört med processorer som inte har det. Detta är särskilt för dem som 
är nyfikna och söker en enkel beskrivning. 

 

Metod och Material 
Referenserna som använts för att skriva denna rapport är taget från: 

• Intels kurssida angående Hyper-Threading, 
• ”Hyper-Threading Technology Architecture and Microarchitecture”, rapport skrivet av de 

som kontribuerat till skapandet av Hyper-Threading, 
• ”The Impact of Hyper-Threading on Processor Resource Utilization in Production 

Application”, rapport från NAS, en avdelning av NASA. 

 
Information från Intels kurssida och ”Hyper-Threading Technology Architecture and 
Microarchitecture” anses vara passande att använda därför de kan förklara sin egen teknologi bäst.  
 
Original källan för ”Hyper-Threading Technology Architecture and Microarchitecture” kan inte nås, 
därför användes en kopia som ett universitet lagt undan. Rapporten har jämförts med en annan kopia 
och innehållet stämmer överens. 
 
”The Impact of Hyper-Threading on Processor Resource Utilization in Production Application” 
användes för att få tag på mer information angående Hyper-Threading. 
 
Genom läsande och analys av referenserna, ser det inte ut som de är vinklade på ett sätt som ger en 
falsk bild av Hyper-Threading och dess kapacitet. Informationen som använts är också svår att vinkla 
på ett sätt som man inte märker av. Med jämförelser av annan fakta på Internet är det tydligt att 
informationen stämmer och beskriver samma sak men med andra ord. De har också en referenslista 
som kan användas för att kontrollera informationen. 
 
Bilderna som togs från Internet anses vara passande till ämnet eftersom de visar vad delarna nämner.  
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Hyper-Threading 
Intels version av simultaneous multi-threading (SMT), kallas Hyper-Threading (HT). Dess syfte är att 
göra det möjligt för Intels processorer att använda SMT för att köra två eller flera trådar parallellt, 
därmed förbättra och öka användningen av processorernas pipeline resurser. (Deborah 2002; Intel 
2010; Subhash 2011) 
 
Processorer med Hyper-Threading teknologi har extra hårdvara som läggs till, istället för att en hel 
kärna ska behöva replikeras. Därmed är det möjligt för en fysisk kärna att upplevas som två logiska 
kärnor (Logical cores) från ett operativsystems perspektiv. På grund av detta tillåts en enkärnig 
processor med HT att hantera två trådar parallellt, liknande en tvåkärnig processor utan HT, till 
skillnad från en tråd i taget. (Deborah 2002; Intel 2010) 
 

 

 

 

 

 

Jämförelse 
Prestationsförmågan skiljer sig mellan processorer som använder sig av Hyper-Threading och de som 
inte gör det. Till processorer som inte använder HT tilldelas av operativsystemet ett tråd per fysisk 
kärna. Däremot kan en processor med HT tilldelas två trådar per fysisk kärna. Detta innebär att en 
processor med HT har bättre genomströmning eftersom den kan köra flera trådar parallellt jämfört 
med en processor som har lika många kärnor men inte använder HT. (Intel 2010) 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2: 2.a visar hur en processor utan HT hanterar en en tråd och hur mycket av pipeline 
resurser som användes, vita delar är pipeline steg. 2.b visar att HT processorer använder 
pipeline resurserna effektivare än processor utan HT. (Bild från Subhash 2011) 

Figur 1: Visar operativ systemets perspektiv och hur den tilldelar resurser till 
trådar. (Bild från http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium4-3066.html) 
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Hursomhelst, det är möjligt för Hyper-Threading att orsaka en nedsänkning av en processors 
prestanda. Detta beror på att HT begränsas, bland annat, när två trådar behöver samma resurser. I en 
tvåkärning processor skulle dessa två trådar tilldelas till var sin kärna och köras. Däremot kommer en  
enkärnig processor med HT i samma situation orsaka att trådarna hanteras på ett annat sätt, en 
används medan den andra väntar tills den första är färdig, eftersom det enbart finns en fysisk kärna. På 
grund av detta kommer det ta mer tid för HT processor att hantera trådarna jämfört med en tvåkärning 
processor utan HT. (Intel 2010; Subhash 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 
Intels Hyper-Threading, genom tillägg av extra hårdvara, tillåter en fysisk kärna att betraktas som två 
logiska kärnor som användes för att hantera trådar parallellt. Detta ger en förbättrat 
prestationsförmåga i processorer genom att pipeline resurser används på ett effektivare sätt och att det 
hanteras fler trådar åt gången, vilket ökar genomströmningen av trådar. Hursomhelst finns det 
situationer när trådar behöver samma resurser, vilket leder till att den fysiska kärnan kan bara hantera 
en tråd åt gången. Detta innebär att HT processorer i sådana situationer tar mer tid än en tvåkärnig 
processor för att hantera trådar.  

Figur 3: Visar hur en HT processor (1.a) ser ut jämfört med en tvåkärning processor 
(1.b). (Bild från http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium4-3066.html) 
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