
 

  

 

 

Prestandapåverkan på 

databashanterare av flertrådiga 

processorer 

 

 

 
 

av 

 

Jesper Dahlgren 

2016-12-05 

   

 



Lunds Tekniska Högskola  Jesper Dahlgren 
  2016-12-05 

2 
 

Sammanfattning  

Behandling av information bli vanligare i dagens samhälle och för att 

klara denna uppgiften används ofta en databashanterare för olika 

typer av webbapplikationer mm. Databashanterare har tyvärr vissa 

problem där t ex. cache-användning är dålig. Med Hyperthreading-

teknologi kan pestandan öka mellan 10 % till 26 % och i vissa fall 

öka antalet instruktioner per sekund med 200 %. Med dessa resultat 

har hyperthreading visat sig vara en lämplig arkitektur att använda för 

databashanterare. 
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1 Inledning 
Jämlöpande exekvering (SMT) kan förbättra prestandan i CPU genom 

att använda sig av parallellism på trådnivå i superskalära processorer. 

En SMT-processor kan från en applikation ses som flera processorer 

trots att färre processsorkärnor än det som applikationen ser existerar. 

Med denna teknologi kan flera trådar sammatidigt ge instruktioner till 

processorn varje cykel och dela processorns resurser. En variant på 

SMT som Intel har tagit fram kallas ”Hyper-Threading Technology”. 

Det som skiljer SMT från en multiprocessor med delat minne är att 

SMT delar även på minnesbuss och cacheminne. Detta innebär i sig 

själv att en SMT-processor med två logiska kärnor (en fysisk) är 

långsammare än en processor med två fysiska kärnor (två logiska) 

eftersom de två fysiska inte delar cacheminne (D. Kim, 2014). 

Däremot kan två logiska (en fysisk) vara snabbare än en processor 

med en logisk kärna (en fysisk) när t ex. en tråd är blockerad då den 

väntar på att hantera en cache-miss. Vad som är vanligt för många 

webbapplikationer är att kunna hantera stora mänger information 

genom att t ex. lagra användaruppgifter eller hantera lagersaldon mm. 

Detta innebär att en databashanterare ofta är en central del i en 

client/server applikation där hanteringen av information sker på 

serversidan. Prestandan på databashanterare kan därför ha en 

påverkan på applikationen som helhet.  Tidigare studier har kunnat 

påvisa att databashanterare ofta har en hög andel cache-missar (Shao, 

2005). Denna rapport avser att sammanfatta de resultat ett två andra 

experiment har genererat där jämlöpande exekverings 

prestanapåverkan hos databashanterare har studerats. 
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2 Hassanein, et al., 2008 

2.1 Metod 

I experimenten användes en 3.4 GHz pentium 4 Hyperthreading-

Processor med en kärna. Processorn hade en L1 tracechache och 64 

kB L1 datachache och 2 MB L2 cache-minne och 1 GB 533 MHz 

DDR2 SDRAM internminne och på denna hårdvara användes 

Scientific Linux version 4.1 som operativsystem. 

Experimentet utfördes med en open-source databashanterare kallad 

PostgreSQL version 8.1.3. och för att mäta prestandan användes 

belastningar motsvarande standarden TPC-C och TPC-H (TPC-C, 

2016), (TPC-H, 2016) (härmed kallad uTPC-C och uTPC-H). För 

uTPC-C användes en fil som input med en miljon rader med flera 

kolumner som a1, a2, a3 mm. För detta skapdes en annan fil som 

output där resultatet uppfyllde predikatet (WHERE Lo < a2 < Hi) och 

lagrade dessa i en output-fil. Innan resultatet lagrades beräknades 

genomsnittet över kolumnen a3 för de rader som uppfyllde predikatet. 

SQL-fråga för uTPC-C: 

INSERT INTO Result 

SELECT AVG(a3) 

FROM T1 

WHERE lo < a2 < hi 
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Författarna ansåg att experiment med enbart en TPC-C ekvivalent 

inte var tillräckligt då denna form av benchmarking innebar 

belastningar med begränsad data-access. Därför genomörde de även 

ett experiment med en belastning ekvivalent TPC-H. Denna 

belastning genomförs i två SQL-frågor; uSS och uNJ. uSS skapar ett 

set dvs den innehöll inga dubletter och resultatet var rader som 

uppfyllde ett visst filter.  

SQL-fråga för uTPC-H: 

uSS uNJ 

INSERT INTO Result 

  

SELECT avg (T1.a3) 

FROM T1, T2 

WHERE T1.a1=T2.a1 AND Lo < T1.a2 < 

Hi 

INSERT INTO Result 

SELECT distinct (a3) 

FROM T1 

WHERE Lo < a2 < Hi 

ORDER BY a3 
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2.2 Resultat 

När Hyperthreading används på en processor med en kärna ser 

operativsystemet Linux detta som att två logiska kärnor (P0 och P1) 

och när Hyperthreading är avstängt ses processorn som endast en 

logisk kärna.  

2.2.1 uTPC-C 

För att reducera variation och öka precision genomfördes uTPC-C 

500 gånger för att få fram ett genomsnitt.  

För uTPC-C var L1 cache miss-rate dubbelt så hög för HT jämfört med 

utan men det omvända gällde för L2 cache. Trots denna försämring av 

miss-rate på L1 cache så ökade prestandan med ca 16 % vid 8 

jämlöpande trådar för Hyperthreading som Figur 1 visar. 

  

Figur 1 (a) Hastighetsökning av Hyperthreading (O=HT-av, HT=HT-på). (b) 

Instruktionsfördelning mellan de två kärnorna I Hyprethreading (O=HT-av, HT-

P0=HT-på logisk processor 0, HT-P1=HT-på logist processor 1) 
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2.2.2 uTPC-H 

För att reducera variation och öka precision genomfördes uTPC-H 

(uSS och uNJ) mellan 20 till 30 gånger ( fler tester genomfördes om 

större variationer upptäcktes) och sedan beräknades medelvärdet av 

dessa tester. Miss-rate för L1 och L2 cache följde liknande mönster 

som för uTPC-C (dock inte lika stora variationer mellan HT-på och 

HT-av). För uSS ökade prestandan med ca 10 % vid 6 jämlöpande 

trådar och för uNJ ökade prestandan med 26 % vid 8 jämlöpande 

trådar som Figur 2 visar. 

  

Figur 2 uTPC-H Hastighetsökning av Hyperthreading (O=HT-av, HT=HT-på). (b) 

Instruktionsfördelning mellan de två kärnorna I Hyprethreading (O=HT-av, HT-P0=HT-på 

logisk processor 0, HT-P1=HT-på logist processor 1) 
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3 Barroso, et al. 

3.1 Metod 

I experimentet användes Oracle version 7.3.2 databashanterare och 

operativsystemet Digital UNIX på en 4-processor Digital 

AlphaServer 4100. On-Line Transaction Processing (OLTP) och 

Decision 

Support Systems (DSS) är de mest förekommande belastningar 

databashanterare utsätts för. För att mäta prestanda användes 

belastningar enligt standarden TPC-B (TPC-B, 2016) för att testa 

OLTP och TPC-D (TPC-D, 2016) för att testa DSS. TPC-B är enligt 

författarna väldigt lik TPC-C och enklare att ställa in och köra. 

I detta experimentet bestod belastningar av 16 jämlöpande trådar. För 

belastningen TPC-B (OLTP) utförde varje tråd 315 transaktioner (totalt 

5040) och detta är ungefär 900 miljoner instruktioner för en 900 MB 

databas. Belastningen TPC-D (DSS) utför ca 500 miljoner instruktion 

för en 500 MB databas. 
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3.2 Resultat 

Denna studien hade mätningar som var lika de (Hassanein, et al., 

2008) kunde se där vissa cache-missar ökade vid Hyperthreading men 

andra fel minskade vilket ledde totalt sett till en ökning av prestandan. 

I detta fallet ökade missar i D-cachen men t ex. cykler där inga 

intruktioner hämtades eller misslyckade tilldelningar av instruktioner 

minskade kraftigt. Även ökade antalet cykler då 6 instruktioner 

tilldelades processorn (vilket är maximalt för dessa typer av 

belastningar) vilket Figur 3 visar. Detta innebar att antalet 

instruktioner per cykel (IPC) ökade med 200 % och 50 % för 

belastningarna TPC-B (OLTP) respektive TPC-D (DSS). 

 

Figur 3 Mätvärden för superskalär (SS) och 8-context SMT på OLTP och DSS 

belastningar. 
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4 Slutsats 
I dessa två studier framgår det tydligt att Hyperthreading kan öka 

prestandan hos databashanterare vid standardiserade tester genom att 

öka antalet genomförda instruktioner per cykel trots ökningar av 

cache-missar. Hyperthreading visar sig vara en väl lämpad arkitektur 

för databashanterare. 

 

5 Terminologi 
SMT Simultaneous Multithreading 

CPU Central Processing Unit 

TPC Transaction Processing Performance Council 
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