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Inledning 
Jag kommer i denna rapport beskriva och behandla Intels Hyper Threading-teknologi. 
I hopp om att undvika missförstånd kommer jag att använda mig av engelska termer. 
 
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) är Intels teknik för att 
implementera simultan multithreading i sina processorer genom att få en fysisk processor att 
framstå som två logiska. Den går ut på att den använder processorresurser mer effektivt, så 
att flera trådar kan köras på varje kärna. Detta innebär en ökad processorgenomströmning 
vilket förbättrar den totala prestandan på flertrådad mjukvara.  
 
De fysiska exekveringsresurserna delas och registerna dupliceras för de två logiska 
processorerna. För operativsystemet och program innebär detta att de kan schemalägga 
processer och trådar på samma sätt som de hade gjort för 2 fysiska processorer. 
 
Tidigare vid design av processorer har fokus legat på högre klockfrekvens, instruction level 
parallellism (ILP) samt cacheminnen. Genom att höja klockfrekvensen förbättras prestandan 
vilket leder till en ökad mängd instruktioner som kan exekveras varje sekund. Eftersom det 
då blir en ökad mängd instruktioner för processorn att behandla, kommer missöden som 
cachemissar, avbrott och “branch misprediction” att bli dyra fel att behandla. 
 
En förenklad beskrivning av en single core processor är att den endast kan utföra en 
instruktion åt gången. En för varje klockcykel. Det ter sig som att processorn klarar av att 
köra flera program samtidigt, men i själva verket varvar den mellan att exekvera instruktioner 
mellan flera program. Varje program får på så vis en time slice - en tilldelad tid under vilken 
processorn exekverar dess instruktioner. 
Mikrooperationer (uops) är operationer som utförs när en instruktion utförs. En 
assemblerinstruktion kan bestå av tiotals mikrooperationer.  
  
 
  



 

SMP - symmetrical multi processing 
Den mest uppenbara lösningen på att skapa ett snabbare system för att kunna utföra mer än 
en process åt gången är naturligtvis genom att lägga till en andra fysisk processor. I ett 
SMP-system kan Operativsystemet schemalägga två processer för exekvering på exakt 
samma tid med varje process som körs på en annan processor. 
 
Även om två program kan köras samtidigt som i exemplet nedan, så tillkommer också 
dubbelt så många tomma “execution slots” jämfört med en single core processor. Dvs. 
förlorade tillfällen av möjlig exekvering som beror på dålig “instruction-level parallelism” vilket 
resulterar i ett ineffektivt system. 
 

fig.1  
 
Simultaneous multithreading (SMT), Hyper-threading 
Det är nu hyper-threading kommer in i bilden. 
Vad som sker här är att instruktioner som är schemalagda vid varje klockcykel kan komma 
från flera trådar som följande bild illustrerar och på så vis förbättra prestandan avsevärt. 
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En jämförelse kan göras med föregående bild, fig.1 och speciellt observera hur 
exekveringsmönstren för de röda och gula trådarna passar ihop som ett pussel på denna 
nya processor med hyper-threadingstöd. I verkligheten är det förstås inte så optimerat, men 
poängen är att en processor på detta viset kan fungera effektivt som två. 
 
Hyper-threadings styrka är att den tillåter schemaläggningen maximal flexibilitet för att fylla 
exekveringsluckor vilket resulterar i en effektivare användning av tillgängliga resurser genom 
att hålla “execution core” sysselsatt. Vid jämförelse mellan fig.1 och fig.2 illustreras att 
samma mängd arbete blir gjort i båda systemen, men en hyper-threaded processor 
använder bara en bråkdel av de resurser och har bara en bråkdel av SMP systemets slöseri 
av exekveringsluckor. 
  
För att få en bättre uppfattning om hur hyper-threading faktiskt fungerar i praktiken, betrakta 
följande exempel: Låt oss säga att den dynamiska exekveringen(out-of-order execution) i 
vårt diagram ovan har extraherat all instruction-level parallellism (ILP) den kan från den röda 
tråden, vilket betyder att den kommer att kunna sända ut två instruktioner parallellt från den 
tråden i en kommande cykel. Observera att detta är ett ytterst vanligt scenario, eftersom 
forskning har visat att den genomsnittliga ILP som kan utvinnas från den mesta kod är 
ungefär 2,5 instruktioner per cykel. 
 
Eftersom den dynamiska exekveringen är medveten om att den teoretiskt klarar upp till fyra 
instruktioner per cykel till kärnan, skulle det vilja hitta två instruktioner för att fylla dessa två 
tomma luckor så att ingen bandbredden fylls och inte slösas bort. 
 
I antingen en entrådig eller flertrådig processordesign skulle de två tomma slots bara gå 
oanvända av de skäl som anges ovan. Men med hjälp av hyper-threadeding kan dessa två 
luckor fyllas med instruktioner från en annan tråd. Hyper-threading avlägsnar på så vis 
problemet med flaskhalsen som har plågat tidigare processorkonstruktioner. 
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