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Multithreading in Intel Pentium 4 - 
Hyperthreading 

 
 
 
Sammanfattning 
 

Hyper-threading är en implementation av SMT(Simultaneous Multithreading) teknologi som 

används på Intel processorer. Implementationen användes först på Intels Xeon processorer, 

som användes på servrar, men sedan anlände teknologin till vanliga konsumentdatorer i 

Pentium 4 processorerna.  

 

Hyperthreading innebär att en processor har kärnor som fungerar som två separata kärnor. 

Dvs. en kärna innehåller två logiska kärnor i sin tur som kan processera och utföra instruktioner 

oberoende av varandra. I teori skulle detta innebära att flera processer skulle kunna utföras 

samtidigt, men i praktiken visade detta sig inte riktigt vara fallet. 

 

Det visade sig att programvara inte presterade mycket bättre med hyper-threading, såvida inte 

de var skrivna för att kunna ta övertag av teknologin. Detta gick till viss del emot tanken Intel 

haft, att programvara inte behövde specialsys för att kunna ta övertag av HT(Hyper-Threading) 

teknologi. 
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Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka och ge insikt i vad hyperthreading är, och hur det 

presterade på en av de första processorerna att implementera funktionen; Intel Pentium 4. 

 

Historia 
 
Multithreading teknologi har funnits sedan 50-talet och den första undersökningen inom 

SMT(Simultaneous Multi-Threading) påbörjades ca 1980, men det var i november 1994 som 

teknologin bakom hyper-threading patenterades av Kenneth Okin, på Sun Microsystems. Vid 

denna tid var dock teknologin inte kostnadseffektiv nog. 

 

Hyperthreading teknologin lanserades av Intel tidigt 2002, på Intels Xeon processorer, vilka 

användes för olika inbyggda system, t.ex. 

servrar. Det var först i november 2002, när Intel 

Pentium 4 släpptes, som vanliga konsument 

kunde få tillgång till processorer med 

hyper-threading. 

 

SMT och hyperthreading 
 
SMT är förkortningen för Simultaneous 

Multi-Threading, och är en av de mest 

avancerade formerna av multithreading. I teori 

innebär detta att en processor kan utföra flera 

instruktioner samtidigt, därmed utföra större 

processer mer effektivt. Hyper-threading är helt 

enkelt implementationen av teknologin som 

Intel använder för sina processorer. 



Carl Rikner 
IDA 2 
EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 
 

 

På en rent arkitekturell nivå består varje kärna i en processor med hyper-threading teknologi, 

av två logiska processorer. Dessa två har sina egna archiectural states  (de har sina egna 

register),  och kan avbryta, pausa, och exekvera instruktioner självständigt. Detta innebär, mer 

eller mindre, att två kärnor kan arbeta på två olika processer (trådar) samtidigt. 

 

Prestanda 
 
När Intel Pentium 4 processorerna släpptes lovades de kunna leverera 25% bättre prestanda på 

mjukvara som inte var speciellt skriven för hyper-threading teknologin. Detta visade sig 

hursomhelst, inte vara ett fullständigt sant påstående, då mycket av prestandaförbättringen var 

högst mjukvaruspecifik.  

 

Enligt en undersökning gjord av PC World  2003, kunde prestandan på t.ex. kontorsprogramvara 

(Excel, Word, etc.) kunde variera från att knappt ha någon prestanda påverkan till att ha negativ 

prestanda påverkan.  

 

Med mer grafiska program såsom Adobe Photoshop kunde prestandan påverkas positivt vid 

användning av vissa filter. Dessa filter var i de fallen sådana som utförde större beräkningar 

genom hela sina processer, hellre än t.ex. ändrande av färger, vilket skulle vara en sorts 

konverteringsprocess.  

 

Det visade sig även att Windows XP skulle behövas ominstalleras för att kunna köras på 

processorn optimalt. Detta pga. operativsystemet på detta sätt kunde anpassa sig, och 

konsekvent, ta vara på de resurser som HT-processorn erbjöd. 
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2. Hyper-threading jämförelse, med och utan på diverse processorer.  
Källa:  PCWorld. Jan 2003, Vol. 21 Issue 1, p26. 4p. 3 Color Photographs, 2 Diagrams. Mainelli, Tom. 

 
Överlag var prestanda förändringen väldigt liten, och inte alltid positiv. Program som kunnat ta 

mest övertag av teknologin sen 2003 har varit saker såsom video- och fotoredigeringsprogram. 

Prestandaförändringen, som kan ses i figur 2, visar att förändringen knappt var märkbar, och 

skulle förmodligen ha gått obemärkt av en vanlig användare. 

 

Vad som även kan ses, i figur 2, är att  spel såsom Castle Wolfenstein  och Unreal Tournament 

inte presterade utomordentligt mycket bättre med HT aktiverat, utan presterade i vissa fall 

sämre. 
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Diskussion 
 
Frågorna som kan ställas efter att ha sett prestationstester på Pentium 4 processorer är varför 

prestationsskillnaderna verkade minimala som bäst. Svaret på denna fråga varierar från test till 

test. 

 

En del av svaren bakom varför program som inte blivit optimerade för HT kan vara att de blir 

tillsagda av datorn att de har två processorer att arbeta med, fastän de egentligen bara har 

resurserna av en som säger att den är två. På detta sätt kan processorn möjligtvis bli 

överväldigad, pga att programmet helt enkelt tänker att två kan hantera arbetet. 

 

De olika tester som genomfördes visade på att applikationer specifikt skulle programmeras för 

att stödja multithreading teknologier, vilket inte riktigt är vad Intel utlovade. Testerna visade på 

att teknologin fortfarande var ung, och att det skulle ta tid innan utvecklare började ta övertag 

av dessa redskap. Detta är, hursomhelst, inget överraskande, då detta brukar vara standarden 

för nya teknologier.  När nya teknologiska framsteg sker, så finns det nästan alltid en väntetid 

för konsumenten, då marknaden anpassar sig efter vad den nya teknologin erbjuder för 

användbara redskap.  

  

När man kunde se att något så grundläggande som operativsystemet presterade sämre (innan 

ominstallation) blev det väldigt uppenbart att program behövde anpassas efter det, hellre än 

att något skulle funka direkt. Frågan som kan ställas här är ifall utvecklare kommer känna att 

prestandaförbättringen är värd den mängd arbete som går in att anpassa programvara till 

teknologin. När det kommer till programvara som kan tjäna på prestandan som HT erbjuder så 

kan arbetet vara värt det, men för andra utvecklare kan arbetet helt enkelt vara överflödigt. 
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