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Sammanfattning 
Den dominerande implementationen av POSIX Threads-standarden för Linux har 
länge varit LinuxThreads. Detta trådbibliotek har på senare tid kritiserats för att 
leverera bland annat bristfällig effektivitet, skalbarhet och följsamhet till POSIX-
standarden.  Två nya projekt, Next Generation POSIX Threads (IBM, Intel) och 
Native POSIX Threads Library (Red Hat) siktar på att erbjuda bättre alternativ till 
LinuxThreads. 

Denna undersökning jämför effektiviteten för dessa tre trådbibliotek, i synnerhet i 
samband med växling, skapande och synkronisering av trådar samt skalbarhet, 
huvudsakligen genom användandet av ett testprogram från Sun Microsystems. 

Resultaten visar att NGPT skalar linjärt och är det klart effektivaste trådbiblioteket 
över 4600 trådar. NPTL är effektivast under 4600 trådar fast dess exponentiella kurva 
medför sämre resultat vid ett högre antal trådar. LinuxThreads skalade sämst och fick 
sämst resultat över 1200 trådar och resultaten visade även högst varians. Det 
rekommenderas att ersätta LinuxThreads med NPTL eller NGPT, beroende på kravet 
på skalbarhet. 

 

Nyckelord: Samtidig programmering, trådar, POSIX Threads, Linux 
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1 Introduktion 
Denna rapport behandlar en jämförelse mellan tre trådbibliotek för operativsystemet 
Linux. Det ursprungliga trådbiblioteket, ”LinuxThreads” jämförs med de två nyare 
trådbiblioteken, ”Next Generation POSIX Threads” (NGPT) och ”Native POSIX 
Threads Library” (NPTL) för att undersöka vilket av dem som är effektivast. Detta 
uppnås genom att jämföra trådbibliotekens omkostnader (eng. overhead) förknippade 
med multitrådning och hur väl de skalar med avseende på antal trådar. 

Dessa omkostnader antas vara beroende av hur effektivt trådbiblioteken (i) skapar nya 
trådar (ii) växlar från tråd A till tråd B (eng. context switch) (iii) utför synkronisering. 

Detta är aktiviteter som inte utförs av vanliga, sekventiella program och de adderade 
tidskostnaderna anses påverka hur väl trådbiblioteken presterar i stort och anses även 
vara viktiga för att kunna avgöra eventuella tidsvinster med en multitrådad 
implementation. 

Trådbibliotekets process att växla från tråd A till tråd B innebär att tråd B får 
exekvera istället för tråd A. Synkronisering syftar här på hur effektivt en tråd kan 
låsas, och därmed upphör att få exekvera, och hur effektivt de sedan låses upp. 
Skalbarhet handlar här om hur effektivt trådbiblioteket hanterar ett ökande antal 
trådar. 

 

1.1 Målgrupp 
Rapporten är främst avsedd som ett stöd för programvaruutvecklare i uppgiften att 
välja det trådbibliotek som är bäst lämpat för en tillämpning eller som hjälp för Linux-
distributörer och administratörer att avgöra ifall det är dags att ersätta LinuxThreads 
med ett bättre presterande trådbibliotek. Det antas att denna huvudsakliga målgrupp 
redan har erfarenhet inom mjukvaruutveckling, känner till grundläggande koncept för 
operativsystem och är bekanta med operativsystem som Linux eller UNIX. 

 

1.2 Multitrådning 
Trådar kan liknas vid vanliga processer i ett operativsystem och används alltså för att 
uppnå samtidighet, vilket här står för potentialen att utföra flera aktiviteter samtidigt. 

De tre trådbiblioteken som undersöks i detta arbete implementerar alla en POSIX-
standard för portabel multitrådning, kallad POSIX Threads eller pthreads, som är en 
viktig standard för utvecklandet av applikationer som ska fungera på flera olika 
plattformar. 

LinuxThreads (se Leroy, 2003a) är vid skrivande stund det dominerande 
trådbiblioteket för Linux och levereras med nästan alla tillgängliga Linux-
distributioner. Detta trådbibliotek är emellertid sju år gammalt och dess kvalitet, i 
dagens mått mätt, är suspekt. Drepper och Molnar (2003) och NGPT (2002) anser att 
LinuxThreads har flera problem, däribland bristande effektivitet, skalbarhet och 
följsamhet till POSIX-standarden. 

Projektet NGPT startades därför 2001 för att erbjuda ett bättre alternativ till 
LinuxThreads genom att leverera bl.a. högre prestanda, skalbarhet och följsamhet till 
POSIX-standarden. Året därpå startade ett ytterligare projekt, NPTL, med 
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sammanfallande mål. I annonseringen av den första versionen av NPTL angavs det att 
detta kommer att bli den framtida standardimplementationen för POSIX Threads för 
Linux. NGPT och NPTL har sedan dess utvecklats parallellt med varandra, något som 
inte är helt ovanligt för fri programvara. Detta gör det speciellt relevant att jämföra 
dem med varandra för att se vilket av dem som är den bästa ersättningen för 
LinuxThreads och om de verkligen presterar bättre än ett trådbibliotek som har haft 
sju år på sig att förbättras. Håller NGPT och NPTL vad de lovar? 

Applikationer som tjänar på effektiv och skalbar multitrådning är speciellt 
klient/server-applikationer som webbservrar och databasservrar eftersom varje ny 
klientanslutning kan ge upphov till en ny tråd och därmed kan antalet trådar stiga 
högt. Hög skalbarhet kan betyda att det inte uppstår samma behov för kraftigare 
hårdvara när serverns ansvarsområde och antalet samtida klienter ökar och det kan 
uppenbarligen spara resurser. Vanliga skrivbordsprogram tjänar också på effektiv 
multitrådning men inte i samma höga grad eftersom de sällan använder lika många 
trådar. En mer specifik applikation för multitrådning är parallella beräkningar, ofta 
vetenskapliga, som exempelvis väderprognoser (Andrews, 2000). En beräkning delas 
upp i mindre delar som exekverar parallellt i var sin tråd. Avsikten är att minska 
exekveringstiden genom att utnyttja flera processorer och då måste åtminstone lika 
många trådar som processorer användas (Andrews, 2000). 

Effektivare multitrådning för Linux innebär ytterligare framsteg för fri programvara 
något som bör bevakas för att programvara utan restriktiva och dyra licenser ska tas 
på allvar av företag och statliga myndigheter. 

 

1.3 Genomförande 
Jämförelsen genomfördes huvudsakligen med hjälp av ett testprogram kallat ”ping-
pong” från Sun Microsystems (2002) som innehåller de önskade aktiviteterna: 
trådskapande, växling mellan trådar och synkronisering. Dessutom användes ett 
mindre testprogram från NGPT-projektet som testar hur många trådar varje 
trådbibliotek klarar att skapa. Pingpongtestet kördes upprepade gånger med ett ökande 
antal trådar för att undersöka hur väl trådbiblioteken skalade. Dessutom upprepades 
varje testkörning flera gånger för att undersöka resultatens varians och för att öka 
deras tillförlitlighet. 

Samtliga trådbibliotek laddades ner från Internet och installerades på ett system vars 
kapacitet anses motsvara en modern arbetsstations men som även kan användas som 
en server. Det operativsystem som användes var Red Hat Linux 8.0, den vid 
utförandet senaste versionen av Red Hat Linux. 

 

1.4 Resultat 
Resultaten visade att NPTL presterade genomgående bäst för pingpongtestet upp till 
4600 trådar. Vid 3000 trådar kördes testprogrammet nästan tre gånger snabbare under 
NPTL än under LinuxThreads och en och en halv gång så snabbt som under NGPT. 

NGPT gav mestadels mer förutsägbara resultat (mindre varians) och skalade linjärt, 
till skillnad från LinuxThreads och NPTLs exponentiella kurvor, och erhöll klart bäst 
tider över 4600 trådar. Vid 32000 trådar, vilket var NPTLs maxantal, var NGPT 
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nästan 30 ggr snabbare än NPTL. NGPT däremot, lyckades skapa upp till 55000 
trådar och LinuxThreads klarade att skapa 8000 trådar. 

LinuxThreads gav initialt resultat mellan NGPTs och NPTLs fast klarade inte att skala 
lika väl och fick tydligt sämre tider än de andra över ca 1200 trådar. Resultaten var 
även relativt oförutsägbara (hög varians). 

 

1.5 NGPT-projektet 
Under arbetets gång inträffade något oförutsett; NGPT-projektet annonserade att de 
slutar att addera ny funktionalitet till NGPT och fokuserar istället på att underhålla 
existerande versioner. Anledningen angavs vara att Linux-kerneln på senare tid har 
förbättrats så att NGPT inte längre tillför lika mycket samt att de inte vill tvinga 
Linux-samhället att välja emellan NPTL och NGPT. 

För denna undersökning innebär NGPTs beslut att resultaten inte får riktigt samma 
praktiska nytta eftersom många förmodligen anser att det gör NGPT till ett mindre bra 
val. Kvarstår gör dock LinuxThreads och NPTL och det är fortfarande aktuellt att visa 
om NPTL erbjuder högre prestanda än LinuxThreads och i så fall visa inom vilka 
områden det gäller. Även utan NGPT så är det aktuellt för Linux-samhället att veta 
om det är dags att ersätta LinuxThreads. Resultaten kan även användas för att 
observera de praktiska innebörderna av de olika designerna som NPTL och NGPT är 
baserade på. NPTL, likt LinuxThreads, använder en enklare trådningsmodell där 
kerneln schemalägger trådarna. NGPT använder en mer komplex modell där 
schemaläggning av trådar även sker av själva trådbiblioteket. Den anses av vissa (se 
exempelvis Butenhof, 1997) att leverera hög effektivitet och skalbarhet och excellera i 
de flesta praktiska applikationer. Andra anser att den är för komplex och troligen leder 
till sämre prestanda därför att den är svår att implementera (se exempelvis Sun 
Microsystems, 2002 och Drepper & Molnar, 2003). Kapitel 2.10 behandlar dessa 
trådmodeller i mer detalj. Denna undersökning analyserar resultaten och jämför dem 
med påstådda fördelar och nackdelar för de två trådningsmodellerna. 

 

1.6 Rapportstruktur 
Rapporten är uppdelad i tre större delar. Den inledande delen innehåller denna 
introduktion och fortsätter med kapitel 2 som beskriver samtidig programmering, 
multitrådning, POSIX Threads och de tre trådbiblioteken. Kapitel 3 innehåller en 
detaljerad beskrivning av problemet (målet med undersökningen) och anger varför det 
anses vara relevant. 

Den andra delen av rapporten, huvuddelen, behandlar det utförda arbetet. Kapitel 4 
inleder det med att beskriva metoden, tillvägagångssättet för att uppnå målet. Kapitel 
5 är strukturerat efter utförda aktiviteter och beskriver hur dessa utfördes, så detaljerat 
att det ska vara möjligt att upprepa jämförelsen. Kapitel 6 redovisar resultaten av 
jämförelsen, huvudsakligen i form av diagram och tolkningar av dessa. 

Den avslutande delen börjar med kapitel 7 som analyserar resultaten från föregående 
kapitel, presenterar teorier om varför resultaten ser ut som de gör, diskuterar 
betydelsen av resultaten, och reflekterar lite över arbetet. Det följs av kapitel 8 som 
sammanfattar arbetet och visar slutsatserna av resultaten tillsammans med förslag till 
framtida, relaterade arbeten. Kapitel 8 är utformat så att det ska kunna läsas fristående 
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av en expert inom området. Resten av rapporten innehåller en förteckning över 
referenserna och ett antal bilagor. 
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2 Bakgrund 

2.1 Fri/öppen programvara 
GNU-projektet (GNU, 2003a) definierar fri programvara som programvara där 
användaren har följande friheter: 

• Friheten att köra programmet, för ett godtyckligt syfte (frihet 0).  

• Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa det 
för sina behov (frihet 1). Tillgång till källkoden är ett villkor för 
detta.  

• Friheten att vidaredistribuera kopior så att användaren kan hjälpa 
sin nästa (frihet 2).  

• Friheten att förbättra programmet och att ge sina förbättringar till 
allmänheten så att hela samhället drar nytta (frihet 3). Tillgång till 
källkoden är ett villkor för detta.  

GNU (2003a) påpekar att ordet “fri” här inte handlar om pris utan om frihet. Fri som i 
”talfrihet”, inte som i ”fri från kostnad”. 

Företag och statliga myndigheter börjar se fri programvara som ett fullvärdigt 
alternativ till proprietär programvara (se exempelvis Statskontoret, 2003). 
Statskontoret (2003), i deras utredning, identifierade följande för- och nackdelar med 
ett införande av fri programvara i den offentliga förvaltningen i Sverige: 

 

Fördelar: 

• förenklad licenshantering 

• minskat beroende av en produkt eller leverantör, mindre risk för inlåsning 

• sänkta totala kostnader 

• ökad konkurrens 

• ökad kvalitet och stabilitet 

• ökad stimulans av lokal/inhemsk företagsamhet 

• ökad säkerhet 

• öppna format förenklar kommunikation med allmänheten 

 

Nackdelar: 

• kan kräva ett omfattande migrationsarbete 

• kan leda till ökade krav på egen kompetens och underhåll inom myndigheten 

• kan vara svårt att hitta rätt produkt 

• man kan få interoperabilitetsproblem med proprietära program 

• för närvarande mindre utbud på marknaden av konsult- och supporttjänster 

• psykologiskt motstånd bland beslutsfattare 
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Detta är ett exempel som visar att fri programvara inte på något sätt är en 
universallösning utan har även nackdelar. 

Linux-kerneln är ibland de mest välkända fria programvarorna och dess framsteg, 
även inom området multitrådning, kan stärka Linux som ett alternativ. De testade 
trådbiblioteken är även de under en fri licens. 

 

2.2 Proprietär programvara 
Begreppet ”proprietär programvara” används i denna rapport. GNU (2003b) definierar 
det som programvara som inte uppfyller GNU-projektets definition av fri 
programvara (se kapitel 2.1). 

 

2.3 Samtidighet och parallellism 

Samtidighet i vardagligt språk syftar på saker som händer vid samma tidpunkt. Inom 
samtidig programmering så syftar ordet snarare på att saker verkar hända samtidigt, 
alternativt att programmeraren kan ”låtsas” att sakerna kommer att ske precis 
samtidigt (Butenhof, 1997). 

I ett datorsystem kan varje processor endast utföra en sak åt gången (se dock 
hyperthreading, exempelvis Stokes, 2002) och antalet processorer begränsar därmed 
hur samtidigt saker egentligen kan ske. 

Anledningen till att det verkar som flera saker utförs samtidigt är att operativsystemet 
växlar emellan entiteterna (processer, trådar) som utför jobben. Jobben utförs alltså 
lite i taget och delar på processortiden. Detta kallas tidsdelning eller multitaskning (se 
exempelvis Silberschatz & Galvin, 1998)  

Parallellism syftar på saker som verkligen sker samtidigt och det kan endast inträffa 
på system med flera processorer (Butenhof, 1997). 

 

2.4 Samtidig programmering och trådar 

Ett sekventiellt program är ett program som alltid utför en sak i taget. Ett samtidigt 
program kan liknas vid ett program som kör flera sekventiella program samtidigt. För 
att uppnå detta så kan två olika mekanismer/konstruktioner användas: processer och 
trådar. 

Silberschatz och Galvin (1998) definierar en process som ett exekverande program. 
Ett program definieras inte av dem att vara ekvivalent med en process utan ett 
program anses vara det som är sparat på disken och inte den aktiva entitet som för 
tillfället exekveras. Flera processer kan vara associerade med samma program, 
antingen genom att flera instanser av programmet startas eller genom att ett program 
ger upphov till flera processer. 

En tråd kan ses som en effektivare variant av en process eftersom trådar inom samma 
process delar på adresseringsutrymme, signalhantering, virtuellt minne, data och I/O 
(Gray, 2003). Det medför att trådar är effektivare att skapa, växla mellan, 
kommunicera mellan (t.ex. för synkronisering) och allmänt hantera än processer. 
Butenhof (1997) skriver att så fort trådar har adderats till ett operativsystem så kan 
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processer ses som endast data (adresseringsutrymme, filer osv.) plus en eller flera 
trådar som utför något med all den datan. Trådars effektivitetsfördel medför att en 
applikation som tidigare använt flera processer för att uppnå samtidighet, t.ex. en 
webbserver, kan skrivas om för multitrådning och därmed kunna exekvera effektivare. 
Eftersom flera trådar kräver mindre resurser än flera processer så kan det vara möjligt 
att öka samtidigheten med hjälp av ett större antal trådar och därmed öka 
genomströmningen hos servern. 

I denna rapport behandlas så gott som enbart samtidighet med hjälp av trådar. 

 

2.5 Applikationer lämpliga för multitrådning 
Samtidig programmering tillför ytterligare komplexitet och det är en viktig uppgift för 
programutvecklare att avgöra vilka applikationer som lämpar sig för samtidig 
programmering. Olika typer av programmeringsproblem är olika lämpade för 
samtidig programmering. Stegen i många lösningar måste helt enkelt utföras ett och 
ett och om trådar adderas till sådana problem så kommer programmet bara gå 
långsammare och bli mer komplicerat (Butenhof, 1997). 

Det uppenbara fallet för flera trådar är då man vill uppnå verklig samtidighet; 
parallellism. Butenhof (1997) beskriver det som program som utför omfattande 
beräkningar som kan delas upp i flera trådar och som är avsedda att köras på system 
med flera processorer. Ett program kan då använda flera processorer samtidigt för att 
utföra uppgiften på kortare tid. Applikationer kan vara omfattande beräkningar, ofta 
av vetenskaplig karaktär. Andrews (2000) anger tre viktiga typer av vetenskapliga 
problem: (i) rutnätsberäkningar för exempelvis väderprognoser (ii) 
partikelberäkningar för exempelvis molekylinteraktioner (iii) matrisberäkningar som 
används för lösning av linjära ekvationssystem. 

Även om systemet inte har processorer nog för att låta trådarna ha tillgång till var sin 
processor så finns det ändå anledning till att använda samtidig programmering. Ibland 
räcker det att aktiviteter verkar ske samtidigt. Många vanliga skrivbordsapplikationer 
använder trådar på detta sätt. Ett exempel är grafiska fönstersystem som t.ex. X, 
MacOS och MS Windows. Där reagerar systemet på händelser. Händelser kan t.ex. 
vara att en användare öppnar eller stänger fönster. Dessa händelser måste registreras 
av systemet på något sätt och det kan ske med hjälp av trådar som körs i bakgrunden 
och som har som enda uppgift att ”lyssna” efter händelser och meddela intresserade 
parter. 

Ett viktigt användningsområde är program som utför väsentlig I/O som kan 
överlappas för att öka genomströmningen och flera trådar kan då vänta på olika I/O-
begäran samtidigt (Butenhof, 1997). Vanliga applikationer är klient/server-system 
t.ex. webbservrar, databasservrar och filservrar eftersom målet för dessa applikationer 
ofta är att ge klienten illusionen att den har exklusiv tillgång till serverns resurser. 
Flera klienter bör kunna betjänas till synes samtidigt. 

 

2.6 Antal trådar 
Ett vanligt användningsområde som drar nytta av effektiv multitrådning är 
klient/server-system som t.ex. Internetservrar. Coulouris et al. (2001) beskriver tre 
arkitekturer för multitrådade servrar. Den första skapar en ny tråd för varje förfrågan 
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till servern. Varje ansluten klient kan ställa flera förfrågningar. Den andra arkitekturen 
skapar en ny tråd för varje ansluten klient. Den tredje har en tråd för varje 
resurs/objekt på servern. 

Den första arkitekturen, enligt Coulouris et al. (2001), är den som i regel resulterar i 
flest antal trådar och dess genomströmning (betjänade klienter per tidsenhet) anses 
vara maximal i teorin. Dess nackdel anges av Coulouris et al. (2001) att vara 
omkostnaderna för hushållningen av trådarna, speciellt skapandet av nya trådar. Detta 
tolkas här som att om denna arkitektur används och omkostnaderna associerade med 
multitrådning minimeras så uppnås maximal genomströmning för servern. 

Generellt kan det sägas att om maximal genomströmning ska uppnås så beror det 
nödvändiga antalet trådar på antalet klienter. Antalet klienter beror i sin tur på 
serverns användningsområde. Är det en personlig filserver eller en Internetserver för 
en populär sökmotor? Antalet nödvändiga trådar varierar enormt och därför är det 
svårt att ange ett typiskt antal trådar för en server utan att veta hur servern används. 
Givet t.ex. en intranätserver som ska användas för att betjäna en personal på 200 
personer och att alla anställda hämtar en fil på servern samtidigt så kan antalet 
producerade trådar uppskattas till att vara omkring 200. Emellertid är det troligtvis 
ovanligt att en server är dimensionerad för att kunna användas av hela personalen 
samtidigt pga. kostnadsskäl. Den genomsnittliga andelen av personalen som använder 
en server samtidigt är troligtvis närmare 10 % än 100 %. 

Utöver det så kan det tänkas att en användare upprättar flera anslutningar samtidigt till 
en server men det maximala antalet anslutningar från samma IP-adress kan ofta 
begränsas hos servern. I det värsta fallet så har varje användare det maximala tillåtna 
antalet anslutningar. 

Ett sätt att begränsa det maximala antalet trådar hos servern är att använda sig av en 
trådpool. Poolen innehåller ett specificerat antal trådar och för exempelvis varje 
anslutning så tas det en tråd ur poolen. Om poolen är tom är klienten tvungen att vänta 
tills en annan klient är klar och dess tråd läggs tillbaka i poolen. Detta medför även att 
nya trådar inte behöver skapas hela tiden utan istället återanvänds, vilket kan öka 
effektiviteten. 

Vanliga skrivbordsapplikationer använder vanligen inte något större antal trådar. 
Exempelvis Microsoft Word 2002 använder vid skrivande tidpunkt 5 trådar, 
Photoshop 11 trådar, Winamp 11 trådar och brandväggen ZoneAlarm använder 21 
trådar uppdelade på två processer. Spel brukar inte heller ha nytta av en större mängd 
trådar. Morrowind visar 7 trådar, GTA Vice City, 6 trådar, Command & Conquer 
Generals, 9 trådar. Alla dessa mätningar utfördes med Windows XPs 
aktivitetshanterare. Skrivbordsprogram under Red Hat Linux 8 visar liknande resultat. 
OpenOffice.org och webbläsaren Mozilla använder vid skrivande tidpunkt 6 trådar 
var, mätt med verktyget ps. 

 

2.7 Synkronisering 
För ett samtidigt program är det inte känt i förväg i vilken ordning de samtida 
aktiviteterna kommer att utföras av operativsystemet. När ordningen spelar roll så är 
det nödvändigt att införa synkronisering av programmets trådar. Programmeraren 
specificerar i programmet den tillåtna ordningen (eller alternativt, förbjudna 
ordningar) med hjälp av någon av de tillgängliga synkroniseringsmekanismerna 
(exempelvis lås, se kapitel 2.8). Det som händer är att trådar väntar på att ett villkor 
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uppfylls innan de fortsätter att exekvera. Villkoren uppfylls vanligen av de övriga 
trådarna i programmet. Ett exempel kan vara en konsumenttråd som vill hämta objekt 
ur en lista fast märker att listan är tom och måste vänta tills en producenttråd lägger 
ett objekt i listan. 

Synkronisering utförs även för att uppnå exklusiv åtkomst till resurser; resurser som 
endast får användas av en tråd i taget. Det kan röra sig om t.ex. en enkel variabel som 
delas av flera trådar eller en fil som endast får skrivas till av en tråd i taget. 

Effektiv implementering av synkroniseringsmekanismer är ett av kriterierna för 
jämförelsen i detta arbete och kapitel 2.8 beskriver synkronisering i samband med 
POSIX Threads. 

 

2.8 POSIX Threads (Pthreads) 
POSIX Threads är ett standardiserat gränssnitt för trådprogrammering och består av 
en mängd funktioner och datatyper för programmeringsspråket C. Den formella 
beteckningen är 1003.1c-1995 fast vanligare är ”Pthreads” (Butenhof, 1997). 

POSIX-standarderna ges ut av PASC (PASC, 2003), kommittén för Portable 
Application Standards hos Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, mer 
kända som IEEE, (IEEE, 2003a). 

Synkronisering i POSIX Threads sker primärt med hjälp av mekanismen mutex 
(mutex är en sammansättning av engelskans mutual exclusion) som är ett slags lås (se 
exempelvis Butenhof, 1997). Denna mekanism används i testprogrammet i Bilaga 1. 
Vanliga funktioner i POSIX Threads är följande (med specifikationer enl. Butenhof, 
1997) : 

pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex) är en funktion som låser en tråd. 
Om mutexen redan är låst av en annan tråd så blockeras den anropande tråden tills 
mutexen låses upp av den andra tråden. När funktionen returnerar så är den anropande 
tråden ägare till mutexen. 

pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex) låser upp en tråd. Endast 
ägaren till mutexen har tillåtelse att göra det. 

Kommunicering mellan trådar, vilket här handlar om förmågan att vänta på något och 
att signalera andra trådar, sker med hjälp av condition variables som kan liknas vid en 
kö. Condition variables används alltid ihop med mutexes och den tråd som vill vänta 
på eller signalera en condition variable måste vara ägare till mutexen. Följande 
funktioner är specificerade enl. Butenhof (1997) : 

pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex) får en 
tråd att vänta i cond tills en annan tråd signalerar den. 

pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond) signalerar en av de trådarna som 
väntar i cond. 

pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond) signalerar samtliga trådar i 
cond. 
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2.9 Trådstack 
Varje tråd har en egen stack, vilket är en datastruktur som används för att lagra bl.a. 
temporär data som parametervärden, lokala variabelvärden och returadresser 
(Silberschatz & Galvin, 1998). Detta krävs för att tråden ska kunna exekvera 
asynkront relativt processens övriga trådar. Under POSIX Threads är det möjligt att 
specificera stackstorleken för en nyskapad tråd och den funktionaliteten har använts i 
de båda testprogrammen i denna undersökning för att säkerställa att trådar skapas med 
samma stackstorlek oberoende av trådbibliotek. Detta för att göra jämförelsen så 
rättvis som möjligt. Om trådar skapas med större stackstorlek så drar varje tråd mer 
resurser vilket resulterar i att ett mindre antal trådar kan skapas. 

 

2.10 Trådningsmodeller 

Trådningsmodeller syftar här på relationen mellan vanliga trådar (kallas ibland 
användartrådar eftersom de existerar på användarnivå, utanför kerneln) och kernelns 
jobbutförande entiteter. Exakt vad dessa entiteter består av och kallas beror på 
operativsystemet. Butenhof (1997) använder därför det allmänna begreppet 
kernelentiteter och nämner att Digital UNIX kallar dem trådar, Solaris 2.X kallar dem 
lättviktsprocesser och i IRIX kallas de sproc-processer. För Linux används ibland 
begreppet kerneltrådar. 

Användartrådar hanteras av ett trådbibliotek, som i denna undersökning är 
LinuxThreads, NGPT eller NPTL. Det är dessa trådar som applikations-
programmerare använder. 

Det är möjligt för trådbibliotek att erbjuda applikationer användartrådar helt utan stöd 
från kerneln. Detta kan utnyttjas i operativsystem som inte stödjer trådar, se kapitel 
2.10.1. 

Tre vanliga trådningsmodeller diskuteras nedan. Kernelentiteternas roller och hur de 
samverkar med användartrådarna är den stora skillnaden mellan modellerna 
(Butenhof, 1997). 

 

2.10.1 N:1 

Butenhof (1997) kallar denna modell för ”många-till-en” och nämner att den ofta 
kallas för en biblioteksimplementation och att dessa implementationer generellt 
används i operativsystem utan trådstöd. Detta fall visar varför Butenhof (1997) 
föredrar att använda ett så vagt begrepp som kernelentitet. I operativsystem utan stöd 
för trådar så motsvarar kernelentiteter processer snarare än kerneltrådar. 

Figur 1 visar förhållandet mellan användartrådar och (i detta fall) processer. 
Trådbiblioteket schemalägger de fyra trådarna (i användarläge utan kernelns 
kännedom) så de delar på processen/kernelentiteten som i sin tur schemaläggs på en 
av de två processorerna (Butenhof, 1997). I figuren visar de heldragna linjerna de 
mappningar som är gäller i ett visst ögonblick och de punktade linjerna visar möjliga 
mappningar som kan gälla efter ytterligare schemaläggning. En processor kan endast 
vara associerad med en kernelentitet samtidigt och en kernelentitet kan bara vara 
associerad med en användartråd samtidigt. 



 

11 

Trådningsmodellens fördelar är, enligt Butenhof (1997), effektiv växling mellan 
trådar och trådskapande och dess enkelhet. Effektiviteten beror, enligt Butenhof 
(1997), på att dessa operationer görs i användarläge, helt utan att blanda in kerneln. 

Dess största problem är att applikationer bestående av en enda process bara kan 
utnyttja en av processorerna (samtidigt). Parallellism är i detta fall alltså inte möjligt 
att uppnå, utan endast samtidighet (Butenhof, 1997). 

 

 

Figur 1. N:1-modell (efter Butenhof, 1997, s. 191) 

 

2.10.2 1:1 

Denna modell kallas av Butenhof (1997) för ”en-till-en” eller för en 
kerneltrådsimplementation. Detta är den modell som används av LinuxThreads och 
NPTL. 

Figur 2. visar en mappning där varje användartråd är permanent associerad med en 
kernelentitet. Kerneln schemalägger de fyra kernelentiteterna på de två processorerna 
(Butenhof, 1997). 

Den största fördelen är, enligt Butenhof (1997), att användartrådar och processer kan 
utnyttja systemets alla processorer. 

Nackdelarna, enligt Butenhof (1997), är att den växlar mellan trådar jämförelsevis 
långsamt eftersom detta måste utföras av kerneln. Butenhof (1997) menar även att 
modellen skalar dåligt (med avseende på antal trådar) eftersom varje tråd är en 
kernelentitet och därmed drar resurser från kerneln. 

Det finns emellertid anledning att tro att förutsättningarna har ändrats sedan 1997. 
Datorkraften har ökat sedan dess och det är inte säkert att Butenhof skulle påstå 
samma sak idag. Sun Microsystems (2002) antyder detta. I Sun Microsystems (2002) 
fall har även den ineffektivare växlingen mellan trådar fått minskad betydelse. De 
anger att Solaris-kernelns förmåga att effektivt schemalägga många trådar har ökat. 
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Figur 2. 1:1-modell (efter Butenhof, 1997, s. 193) 

 

2.10.3 M:N 

Modellen ”många-till-få”, som den kallas av Butenhof (1997), visas i Figur 3. Det är 
denna modell som används av NGPT. 

Modellen har två schemaläggare: en i kerneln och ytterligare en i trådbiblioteket och 
detta kräver ett visst samarbete emellan kernel och trådbibliotek (Butenhof, 1997). 
Trådbiblioteket schemalägger användartrådar på de tillgängliga kernelentiterna och 
kerneln schemalägger kernelentiteterna på de tillgängliga processorerna. När 
trådbiblioteket vill växla emellan två trådar så kan det utföra det på egen hand, utan 
kernelns hjälp. Det är fortfarande samma kernelentitet som används, den mappas 
endast till en annan användartråd och det erbjuder potentiellt samma effektivitet som 
växling mellan trådar under N:1 modellen (Butenhof, 1997). 

Angående antalet kernelentiteter; Butenhof (1997) anger att trådbiblioteket vanligtvis 
skapar en kernelentitet för varje processor fast det kan senare öka denna mängd. För 
att illustrera att antalet kernelentiteter inte måste motsvara antalet processorer så 
innehåller Figur 3 en ytterligare kernelentitet. Att bestämma antalet kernelentiteter, 
givet ett antal användartrådar och ett antal processorer, anses här vara en viktig 
uppgift för trådbibliotek baserade på denna trådningsmodell eftersom varje använd 
kernelentitet minskar kernelns tillgängliga resurser. 

Fördelarna, enligt Butenhof (1997) är bl.a. att användartrådar och processer kan 
utnyttja samtliga processorer (precis som 1:1 modellen), att växling mellan trådar 
utförs effektivt (som beskrivet ovan) och att modellen anses skala väl därför att varje 
kernelentitet kan betjäna flera användartrådar, vilket sparar kernelresurser. 

Nackdelarna anses vara dess komplexitet och att programmerare förlorar viss kontroll 
över kernelentiteterna, enligt Butenhof (1997). 

Även Sun Microsystems (2002) har identifierat modellens komplexitet som en 
betydande nackdel. De anser att implementationen av en schemaläggare i 
användarläge som samarbetar väl med kernelns schemaläggare är en betydande 
utmaning. Faktum är att Sun Microsystems (2002) beskriver en övergång från M:N 
till 1:1 för deras operativsystem Solaris och de anger att resultatet bl.a. har blivit en 
halvering av programkodstorleken, mindre buggar, bättre skalbarhet och prestanda. 



 

13 

Drepper och Molnar (2003) beskriver en liknande situation för Linux. Många av de 
problem som M:N-modellens schemaläggning löser är inte längre några verkliga 
problem för Linux-kerneln. Kerneln kan numera hantera ett stort antal trådar effektivt. 
De är även motvilliga till den ytterligare programkodsstorlek som M:N-modellen 
skulle medföra. 

 

 

Figur 3. M:N-modell (efter Butenhof, 1997, s. 194) 

 

2.11 LinuxThreads 
LinuxThreads första version släpptes 1996 (se Leroy, 1996) och har sedan dess blivit 
det dominerande POSIX Threads-biblioteket för Linux. 

Leroy (2003b), LinuxThreads skapare, anger att LinuxThreads erbjuder kerneltrådar: 
varje tråd är en separat UNIX-process som delar adresseringsutrymme med 
(processens) andra trådar. Schemaläggning av trådar sker av kernelns schemaläggare, 
precis som schemaläggning av UNIX-processer. Detta är en alternativ, Linux-specifik 
beskrivning av 1:1-modellen som återfinns i kapitel 2.10.2. 

Problemen med LinuxThreads är, enligt Drepper och Molnar (2003), bland andra att 
biblioteket inte är effektivt nog med avseende på synkronisering, uppstart och 
uppstädning av trådar och att det har ett fast maximum av 8192 trådar samtidigt. De 
anser bland annat att problemen beror på att LinuxThreads använder signaler (en 
grundläggande mekanism för att skicka meddelanden till processer, trådar) för att 
implementera synkroniseringsprimitiverna (se kapitel 2.8) och att en extra manager-
tråd hanterar skapande och uppstädning av trådar. 

Även NGPT (2002) adresserar detta och finner att LinuxThreads brister är prestanda, 
skalbarhet, kapacitet (troligtvis maxantalet trådar) och flexibilitet (möjligheten att 
göra inställningar). 
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2.12 Next Generation POSIX Threads (NGPT) 
NGPT är ett projekt av IBM och Intel och dess första version annonserades i maj 
2001 (se exempelvis NGPT, 2001). 

Målen med detta projekt, enligt NGPT (2002) och NGPT (2003a), är: 

• Lösa problemen associerade med LinuxThreads vad gäller 
prestanda/effektivitet, skalbarhet, kapacitet (syftar troligtvis på maxantalet 
trådar) och flexibilitet (möjligheten att göra inställningar) 

• Erbjuda M:N-trådning (vilket anses öka skalbarheten) 

• Erbjuda betydligt högre följsamhet till POSIX-standarden än LinuxThreads 

Detta skall, enligt NGPT (2003a), tillåta betydligt högre prestanda för multitrådade 
applikationer under Linux, speciellt för datorsystem med flera processorer. 

NGPT (2003b) anger att aktuella versioner av NGPT är fullt lämpliga att ersätta 
LinuxThreads. 

 

2.13 Native POSIX Threads Library (NPTL) 
NPTL-projektet har, likt NGPT-projektet, som mål att erbjuda en ersättning till 
LinuxThreads (Drepper & Molnar, 2003). NPTL använder trådningsmodellen 1:1, 
precis som LinuxThreads. 

Den första versionen annonserades i september 2002 av Drepper och Molnar, båda 
från Red Hat (se exempelvis Drepper, 2002) och då angavs det att NPTL kommer att 
bli den framtida standardimplementationen för POSIX Threads för Linux. Detta 
tolkas här endast som ett självsäkert sätt att formulera projektets mål. 

I målen för NPTL-projektet, enligt Drepper och Molnar (2003), ingår att ha en låg 
startkostnad för trådar och bra skalbarhet med avseende på hårdvara och mjukvara. 
Implementationen ska fungera väl även på datorer med ett stort antal processorer och 
ska inte ha någon fast gräns för hur många trådar som kan existera samtidigt. De 
anger även att biblioteket ska vara binärkompatibelt med LinuxThreads och att det ska 
uppfylla POSIX-standarden till fullo. 

Utöver trådbiblioteket så har även kernelförbättringar ingått i projektet, enligt Drepper 
och Molnar (2003). De anser att Linux-kerneln tidigare har saknat nödvändig 
funktionalitet för en bra implementation av trådar. Förbättringarna som anges av 
Drepper och Molnar (2003) är bland andra: 

• Stöd för ett obegränsat antal trådar. 

• Optimering av skapande och terminerande av trådar.  Detta gjorde 
LinuxThreads manager-tråd överflödig. 

• Förbättrad signalhantering för multitrådade processer. 

• Ett nytt systemanrop som kan terminera en process tillsammans med alla dess 
trådar. 

• Effektivare terminering av trådar. 

• Systemanropet exec ger den nya processen samma processid som den 
ursprungliga processen. 
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• Processers rapporterade resursanvändande baseras på alla dess trådar, inte 
enbart den första tråden. 

• Katalogen /proc (innehåller bl.a. data om existerande processer) får endast en 
post för varje process. (Förr skapades en post för varje tråd i en process vilket 
blir opraktiskt vid ett högre antal trådar.) 

• Datan för en process’ ursprungliga tråd förstörs inte av kerneln förrän 
processens alla trådar har terminerar. Detta för att säkerställa att informationen 
i /proc inte försvinner innan processen har terminerar eftersom den 
informationen är baserad på processens första tråd. 

• Stöd för fristående trådar (eng. detached). (De är trådar som inte behöver 
kontrolleras och anses därför exekvera fristående, se Butenhof, 1997.) 

 

Ytterligare ny kernelfunktionalitet, enligt Drepper och Molnar (2003), som inte 
anges vara del av projektet men som ändå är viktig för NPTL. 

• Futexes; funktionalitet som kan användas för att implementera alla sorters 
synkroniseringsmekanismer (effektivare än de signaler som används i 
LinuxThreads). 

• O(1)-schemaläggare. Schemaläggaren har konstant exekveringstid till skillnad 
mot linjär exekveringstid med avseende på antal processer och trådar. Effektiv 
schemaläggning i kerneln anses här vara viktigare för NPTL och 
LinuxThreads än för NGPT därför att givet ett antal trådar så utförs det ett 
större antal schemaläggningar i kerneln när dessa trådbibliotek används än när 
NGPT används. Detta beror på att NGPTs trådningsmodell, M:N, använder ett 
mindre antal kernelentiteter för samma mängd användartrådar. Ytterligare 
schemaläggning utförs på användarnivå av trådbiblioteket självt. 

Förutsättningarna sedan LinuxThreads skapades har alltså förändrats betydligt och 
med tanke på att NGPT annonserade den första versionen 2001 så gäller detta 
troligtvis även för NGPT-projektet. 

 

2.14 Red Hat, Red Hat Linux 
Red Hat Linux är en s.k. Linux-distribution dvs. en paketering av Linux-kerneln, 
GNU-verktyg och ytterligare programvara. (GNU, 2003c skulle snarare kalla det ett 
GNU-operativsystem som råkar använda Linux-kerneln). Bakom denna Linux-
distribution står företaget Red Hat (se Red Hat, 2003a). Deras målgrupp är 
huvudsakligen företag men deras Linux-distribution kan köpas eller laddas ner från 
Internet gratis av vem som helst. Red Hat Linux 8.0 var det operativsystem som 
användes i undersökningen (se kapitel 5.2.2). 

 

2.15 Red Hat Raw Hide 
Den version av NPTL som användes för denna undersökning (se kapitel 5.3.5) 
härstammar från Raw Hide, som är en ständigt uppdaterad utvecklingsversion av Red 
Hat Linux och innehåller den allra senaste mjukvaran. Vem som helst kan komma åt 
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Raw Hide fast den är främst riktad till utvecklare och våghalsiga testare. Raw Hide 
finns tillgänglig från exempelvis Red Hats FTP-server (se Red Hat, 2003b). 
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3 Problem 
Målet för denna undersökning är att ta reda på vilket av trådbiblioteken, 
LinuxThreads, NGPT, NPTL som låter multitrådade applikationer köras effektivast på 
en Intelkompatibel PC med operativsystemet Linux. Detta uppnås genom att jämföra 
omkostnader (eng. overhead) associerade med multitrådning och hur väl 
trådbiblioteken skalar med avseende på antal trådar. Omkostnaderna anses primärt 
vara de extra tidskostnader som (i) växling mellan trådar (eng. context switch) (ii) 
synkronisering och (iii) skapandet av nya trådar orsakar. Dessa omkostnader är 
kriterierna för jämförelsen och avsikten är att kunna presentera helhetsresultat snarare 
än att försöka isolera varje omkostnad och jämföra dem för sig. 

Med effektivitet menas här hur snabbt något sker givet en viss hårdvara. Ibland 
används även begreppet snabbhet och då syftas det på hur snabbt något har skett givet 
den hårdvara som har används i undersökningen. 

Med växling mellan trådar menas här hur effektivt trådbiblioteket låter tråd B 
exekvera istället för tråd A. Synkronisering syftar här på hur effektivt en tråd kan 
låsas, och därmed upphör att få exekvera, och sedan låsas upp. Skalbarhet handlar här 
om hur effektivt trådbiblioteket hanterar ett ökande antal trådar. 

 

3.1 Relevans 
Kriteriet, växling mellan trådar, utgör betydande omkostnader därför att växlingar 
mellan trådar vanligtvis sker under ett multitrådat programs hela livstid. 

Synkronisering anses vara ett relevant kriterium därför att synkronisering måste 
beaktas få fort trådar på något sätt kan påverka varandra och det sker troligtvis i de 
flesta icke triviala program som använder trådar. 

Skalbarhet anses viktigt därför att det avgör hur väl systemet presterar i krävande 
situationer, t.ex. en server med ett stort antal klienter. I multitrådade klient/server-
applikationer så beror i regel antalet aktiva trådar på antalet samtida anslutningar. 

Trådbibliotek kan skilja sig på flera sätt fast just effektivitet är speciellt aktuellt att 
jämföra därför att effektiviteten är det relevanta som skiljer en lösning med flera 
trådar från en lösning med flera processer. Om ett trådbibliotek har för höga 
trådrelaterade omkostnader och är för ineffektivt försvinner prestandavinsten med att 
använda flera trådar istället för flera processer och det minskar även värdet hos 
samtidig programmering som ett alternativ till sekventiell programmering. 

Ett bra presterande trådbibliotek är viktigt för exempelvis klient/server-applikationer 
som Internet-servrar. En central Internet-server borde inte ha problem att samtidigt 
betjäna hundratals eller kanske tusentals klienter från världen över. 

Projekten NGPT och NPTL har sammanfallande mål och pågår parallellt med 
varandra. Detta gör de aktuella för jämförande granskningar. Vilket av de två nya 
trådbiblioteken ger bäst prestanda och hur står sig det äldre trådbiblioteket, 
LinuxThreads? Om de nya trådbiblioteken verkligen är bättre, vilka avseenden gäller 
det och är skillnaden tillräckligt stor för programmerare, Linux-distributörer, 
administratörer, entusiaster att rättfärdiga ett byte av trådbibliotek? 
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Att det är operativsystemet Linux som förbättras är även intressant i sig eftersom det 
stärker Linux som ett alternativ till UNIX och Windows-systemen. Linux är som 
bekant både gratis, öppet och fritt och det gäller även de tre trådbiblioteken. 

Ett aktuellt ämne är fri/öppen programvara i den offentliga sektorn. Statskontoret 
(2003) fann i en undersökning att ”Öppna standarder och format samt öppen 
programvara är viktiga komponenter för att få ökad konkurrens, bättre 
interoperabilitet, lägre kostnader för den offentliga förvaltningen”. De anser även att 
”Öppen programvara är inte någon tillfällig företeelse, utan en fullvärdig och 
trovärdig konkurrent till existerande proprietära produkter och lösningar”. 

Framsteg för Linux och fri programvara är viktiga för att konkurrera med dessa 
existerande proprietära produkter och lösningar och de bör bevakas, testas och 
dokumenteras för att de ska märkas och tas på allvar av företag och statliga 
myndigheter. 

 

3.2 Delmål 
Målet med denna undersökning uppfylls genom att nå följande delmål: 

 

1. Identifiera lämpliga testprogram 

För att jämföra trådbiblioteken används testprogram, utvecklade speciellt för 
att testa effektiviteten hos trådbibliotek. Det första delmålet är att hitta ett eller 
flera fritt tillgängliga testprogram som uppfyller kriterierna, främst genom att 
leta på Internet. Användandet av testprogram ses som undersökningens 
huvudsakliga metod och beskrivs i kapitel 4. 

2. Skapa testmiljö 

För att få giltiga resultat av testprogrammet så måste trådbiblioteken ha samma 
förutsättningar. Deras miljöer måste vara så lika som möjligt och de får inte ha 
möjlighet att påverka varandra, exempelvis skriva över varandras filer vid 
installation. I testmiljön ingår hårdvara (datorn) och mjukvara 
(operativsystemet och dess komponenter). Denna aktivitet kan utföras delvis 
parallellt med ovanstående. 

3. Förbereda tester 

Innan testerna kan genomföras så bör vissa förberedelser göras: anpassning av 
testprogram, skapande av egna testverktyg (skript), skaffa program för att rita 
diagram osv. Detta delmål är mest beroende av det första delmålet och i viss 
mån beroende av delmål 2 eftersom testprogram måste ha hittats innan de kan 
anpassas och testverktygen är i viss mån beroende av operativsystemet. 

4. Genomföra tester 

När ovanstående delmål är uppfyllda kan testerna utföras. Viktigt är att de körs 
på ett system utan ytterligare aktivitet eftersom det kan påverka resultaten 
signifikant. De tidigare skapade testverktygen medför att testfall bestående av 
flera körningar av ett testprogram kan automatiseras. 
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5. Analysera resultat 

När detta sista delmål är uppfyllt så har resultaten jämförts med varandra och 
med de två använda trådmodellerna och detta medför att även huvudmålet är 
uppfyllt. Innan detta delmål kan uppfyllas måste samtliga ovanstående delmål 
redan vara uppfyllda. 

 

3.3 Begränsningar 
Det använda datorsystemet är ett singelprocessorsystem (se kapitel 5.2.1) och det 
ligger i prestandatesters natur att resultat inte kan överföras till hur olika system som 
helst. Enprocessorsystem visar troligen resultat som bäst stämmer överens med 
resultaten från denna undersökning fast de viktigaste resultaten anses ändå kunna 
generaliseras till multiprocessorsystem. Resultaten visar att NGPT skalar linjärt och 
att LinuxThreads och NPTL skalar exponentiellt och dessa beteenden borde troligtvis 
vara oberoende av hårdvaran. Den största andelen Intelkompatibla PC har troligen 
bara en processor och undersökningens användning av ett enprocessorsystem borde 
därför ge flest personer relevanta resultat. 

 

3.3.1 Max antal trådar 

Denna undersökning siktar på att jämföra hur väl trådbiblioteken klarar att hantera ett 
ökande antal trådar fast och övre gränsen anpassades först till en uppskattat, rimligt 
antal beskrivet nedan. Under arbetets gång så gjordes dock valet att även utföra en 
jämförelse som använder så många trådar som möjligt. Följande maxgränser kan ses 
som klasser för att kunna anpassa noggrannheten i jämförelsen och den sista klassen 
innefattar så många trådar som maximalt kan skapas givet den använda hårdvaran. 

Den första maxgränsen för undersökningen sattes till 30 baserat på att vanliga 
skrivbordsprogram och spel inte brukar använda fler trådar än så (se kapitel 7 för 
vanliga exempel). Hur dessa maxgränser användes i undersökningen visas i kapitel 5. 

Den andra maxgränsen sattes till 300. Som kapitel 7 diskuterar så finns det flera olika 
möjliga relationer mellan antalet klienter och antalet trådar och här används 
”tumregeln” att antalet trådar kan uppskattas till antalet samtidigt anslutna klienter. 
Exempelvis om intranätservrar beaktas och om uppskattningen görs att 10% av en 
organisations personal vanligen använder servern samtidigt och varje person använder 
en anslutning till servern så kan 300 trådar uppskattas att täcka 3000 anställda vilket 
är ett ganska stort antal. 

Utöver detta så användes det ytterligare en maxgräns som var 3000, tio gånger högre. 
Med samma tumregler kan serverns maximala trådantal betjäna en personal på 30000 
personer, ett antal som rimligen borde innefatta många organisationer. Exempelvis 
Saab anger att deras antal anställda är omkring 14000 (Saab, 2003). Även om varje 
anställd använder flera anslutningar till servern eller om servern använder ett annat 
förhållande mellan klienter och trådar så anses ändå maxantalet 3000 kunna vara 
tillräckligt för en personal på flera tusen personer. 

I praktiken, för en verklig applikation, är förmodligen detta trådantal större än vad 
som är optimalt för undersökningens datorsystem. En verklig applikation har 
arbetande trådar och om 3000 användare vill hämta lika många filer på servern 
samtidigt så uppstår det rimligen väldigt långa väntetider och det skulle inte fungera i 
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praktiken. Detta arbete innefattar dock inte undersökningar som tar reda på optimala 
antal för trådar och användare givet hårdvaruspecifikationer, vilket är en begränsning. 

För att inte låta resultatens nytta begränsas av antalet testade trådar så genomfördes 
det även ett test som skapar så många trådar som möjligt. Antalet begränsas av 
mängden minne, eventuella fasta gränser i operativsystemet (t.ex. kernel och 
trådbibliotek), i viss mån processorarkitekturen (antal register) och framförallt av hur 
mycket resurser varje tråd kräver. Denna sista aspekt av effektivitet visades vara 
betydande. 
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4 Metod 
För att uppnå det första delmålet, att jämföra effektiviteten hos de tre trådbiblioteken, 
valdes det att utföra tester och mätningar, eftersom den metoden ger resultat som är 
exakta nog för att en jämförelse ska kunna genomföras väl. Metoden är genomförbar 
främst tack vare att både Linux och jämförelsens samtliga trådbibliotek är tillgängliga 
för vem som helst att ladda ner från Internet utan kostnad. 

 

4.1 Alternativa metoder 
Metoden, att utföra tester, anses vara uppenbar för en prestandajämförelse när exakta 
resultat önskas fast nedan visas ändå två ytterligare, tänkbara metoder och argument 
för varför de inte anses ge lika bra resultat. 

 

4.1.1 Fallstudier 

Fallstudier har troligtvis svårt att ge lika bra resultat eftersom NGPT och NPTL är nya 
skapelser och är under utveckling. Det skulle förmodligen vara svårt att hitta 
verksamheter som börjat använda dessa två nya trådbibliotek efter att tidigare använt 
LinuxThreads och som dessutom fått tillräcklig erfarenhet av dem för göra 
meningsfulla bedömningar. 

Även om sådana verksamheter skulle hittas så skulle resultaten troligtvis vara i 
kvalitativ form och mindre exakta än den hårda data som egna tester ger. En 
jämförelse av data i kvalitativ form skulle förmodligen vara svårare att utföra. 

 

4.1.2 Litteraturstudier 

Metoden litteraturstudier har liknande problem som fallstudier; NGPT och NPTL är 
för nya bibliotek. Böcker behandlar dessutom sällan något så specifikt som prestandan 
hos dessa tre trådbibliotek och inga artiklar hittades som kunde användas som grund 
för en giltig jämförelse. Sökningar efter LinuxThreads, NGPT och NPTL gjordes 
både på Internet och i artikeldatabaser som exempelvis INSPEC (se INSPEC, 2003). 

 

4.2 Vald metod 
Jämförelsen genomfördes genom användningen av fritt tillgängliga testprogram, 
program speciellt konstruerade för testning av trådbibliotek. 

Tanken är att resultaten ska kunna generaliseras och användas för att uppskatta 
prestandan hos verkliga multitrådsapplikationer. 
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Valet var att använda speciella program enbart konstruerade för testning, till skillnad 
från vanligare applikationer som t.ex. MS Office-liknande program som 
OpenOffice.org och baserades på följande argument: 

 

• Det är lättare att göra mätningar och jämförelser med hjälp av 
specialkonstruerade testprogram. Den erhållna datan borde vara mer exakt än 
om ett stoppur använts för att t.ex. mäta tiden det tar att öppna ett dokument. 

• Eftersom trådbiblioteken NGPT och NPTL är under utveckling så är det 
möjligt att program inte fungerar väl med dem än. Testprogram är vanligtvis 
mindre än program som OpenOffice.org och innehåller därmed mindre 
programkod som kan orsaka problem. 

• Det är möjligt att vanliga program innehåller programkod som är 
specialanpassad för LinuxThreads’ bristande följsamhet för POSIX-standarden 
(se exempelvis Drepper & Molnar, 2003) och inte fungerar som tänkt när ett 
annat trådbibliotek används. 

• Vanliga program innehåller en stor mängd programkod som inte har med 
trådar att göra och det kan vara svårt att veta vad det är som egentligen mäts. 
T.ex. tiden för en operation kanske består av en stor del I/O-tid. 

• De flesta tillgängliga, vanliga program använder troligen inte lika många 
trådar som ett testprogram kan använda vilket medför att en mindre mängd 
möjliga situationer beaktas i jämförelsen. Effektivitetsskillnader kanske heller 
inte märks lika väl vid ett mindre antal trådar och skalbarhet ingick även i 
kriterierna för jämförelsen. 
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5 Genomförande 
Genomförandet av undersökningen delades upp i följande aktiviteter: 

 

• Val av testprogram 

• Design av testmiljö 

• Implementation av testmiljö 

• Design av testfall 

• Förberedelse av tester 

• Utförande av tester 

• Analys av resultat 

 

5.1 Val av testprogram 
Sökningen efter testprogram som täcker de önskade kriterierna gjordes på Internet, i 
e-postlistorna för NPTL och NGPT och i artikeldatabaser som exempelvis INSPEC 
(se INSPEC, 2003). Få alternativ identifierades fast det bästa (enligt punkter nedan) 
testprogrammet, kallat ”ping-pong” från Sun Microsystems (2002), ansågs täcka 
jämförelsekriterierna i kapitel 3. Utöver detta huvudsakliga testprogram valdes ett 
mindre, kompletterande testprogram från NGPT-projektet som testar hur många trådar 
som maximalt kan skapas. Detta testprogram fick emellertid minskad betydelse när 
pingpongtestet även användes för att testa det maximala antalet trådar. 

Testprogrammet ”Ping-pong” liknas vid en pingpongturnering. På varje pingpongbord 
spelar två spelare. Varje spelare representeras med en tråd och matcherna spelas 
genom att trådarna alternerande blockerar och frigör varandra tills matchen är slut. 
Programmet kan även köras så att flera matcher spelas samtidigt. 

”Ping-pong” anses uppfylla kriterierna eftersom: 

 

• Trådar skapas. En fördel är den resulterande tiden för detta anges separat. 

• Synkronisering är det som sker när trådarna alternerande blockerar och frigör 
varandra. 

• Växling mellan trådar utförs hela tiden eftersom datorsystemets antal 
processorer sällan är lika stort som antalet trådar. Alla trådar måste utföra sitt 
arbete innan testprogrammet är klart. 

• Skalbarhet kan undersökas genom att öka antalet samtidigt spelande matcher.  

 

Valet innebar även fördelen att testprogrammet har använts i praktiken av Sun 
Microsystems för att testa kvaliteten på deras trådbiblioteksimplementationer 
(enligt Sun Microsystems, 2002). 
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5.1.1 Alternativa testprogram 

Pingpongtestet hittades tidigt i undersökningen men trots det gjordes det ytterligare 
sökningar efter alternativa, förhoppningsvis bättre, testprogram. Det visades snart att 
det råder en brist på fritt tillgängliga prestandatester för POSIX Threads. En möjlig 
förklaring är att POSIX Threads-standarden fokuserar på portabilitet och inte på 
prestanda. 

Ett projekt som möjligtvis kommer att lindra detta problem är ”Open POSIX Test 
Suite” (se Open POSIX test suite, 2003). Det innefattar för tillfället mest 
följsamhetstest fast det specificeras att prestandatester kommer att ingå. Det finns 
även testprogram från The Open Group för POSIX Threads-implementationer (se The 
Open Group, 2002) men även dessa fokuserar på följsamhet till standarden snarare än 
på prestanda.  

Nedan beskrivs de ytterligare, identifierade testprogrammen. Anledningen till att 
dessa inte valdes istället för ”ping-pong” var inte att de ansågs som dåliga utan mest 
för att de inte ansågs vara lika omfattande, dokumenterade och ha samma ”tyngd” 
som Suns pingpongtest. 

 

Bradford 

Bradford (2002) använder två testprogram. Det första är ett testprogram som, enligt 
Bradford (2002), kan starta ett valfritt antal trådar där varje tråd låses och låses upp 
(med hjälp av en synkroniseringsmekanism) ett givet antal gånger och anger tiden för 
detta. Detta testprogram anses täcka kriterierna och kan troligtvis ge resultat 
jämförbara med pingpongtestet fast pingpongtestet har även fördelarna att det är mer 
dokumenterat, mer konfigurerbart och att det har använts i praktiken av ett stort 
företag för att just utvärdera trådbibliotek. Pingpongtestet ansågs därför som ett bättre 
val. 

Det andra testprogrammet utför fraktalberäkningar och kan enligt Bradford (2002) 
användas för att ta reda på hur många trådar som kan skapas innan svält (när trådar 
aldrig får tillgång till önskade resurser) uppstår. Dessa testprogram ansågs inte täcka 
kriterierna lika väl som pingpongtestet eftersom det fokuserar mest på att undersöka 
svält. Det anses inte omöjligt att fraktaltestet skulle ha gett resultat som kunde 
användas för att jämföra de tre trådbiblioteken fast även här vinner pingpongtestet på 
dess ytterligare kvaliteter, beskrivna ovan. 

 

NGPT 

I NGPT-distributionen ingår tre testprogram som kan mäta prestanda. Det första kan 
användas för att mäta tiden för att skapa ett träd av trådar med specificerad bredd och 
djup. Det andra är maxtrådstestet beskrivet ovan. Det tredje testprogrammet liknar det 
första fast här utförs även beräkning av trådarna. Dessa tre testprogram fokuserar mest 
på trådskapande och anses inte på egen hand uppfylla samtliga kriterier. Ett av dem, 
maxtrådstestet, valdes som komplement till pingpongtestet eftersom det var det 
enklaste av dessa tre testprogram för att mäta tiden för trådskapande. De två andra 
skulle troligen ha gett jämngoda resultat. 
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5.1.2 Pingpongtestet i detalj 

Microsystems (2002) anser att en (multitrådnings-) implementation som klarar av att 
”lösa stridigheter” (eng. resolve contention) och växla mellan trådar effektivt bör 
prestera bra i pingpongtestet. Med ”lösa stridigheter” menas här att effektivt och 
korrekt reda ut en situation där flera trådar vill åt samma resurs samtidigt. 

Huvudkonceptet för testprogrammet är att två trådar alternerande blockerar och 
släpper förbi varandra i en loop med hjälp av POSIX Threads-mekanismen ”mutex”, 
ett slags lås. Den första iterationen börjar med att den första tråden är blockerad av 
den andra tråden och följande iteration börjar med att den andra tråden är blockerad 
av den första tråden och så fortsätter det tills varje tråd har kört ett specificerat antal 
iterationer. 

Sun Microsystems (2002) liknar denna synkronisering mellan trådarna vid en 
pingpongmatch mellan två spelare, därav programmets namn. För att göra det mer 
intressant så har det även funktionaliteten att spela ett valfritt antal matcher samtidigt 
likt en turnering. 

Sist innehåller loopen en ”flaskhals”, en passage som endast en tråd i taget kan ta sig 
förbi. De övriga trådarna som vill passera flaskhalsen får vänta på tur i en kö. Det är 
förmodligen först och främst denna del i programmet Sun Microsystems (2002) syftar 
på när de skriver att implementationer som klarar att lösa stridigheter effektivt bör 
prestera bra. Flaskhalsen kan ses som en resurs som varje tråd måste komma åt i varje 
iteration i loopen innan de kan fortsätta att exekvera. I ett ”riktigt” program kan 
resursen t.ex. vara en fil som trådarna skriver till. Se Bilaga 1 för programkod, 
modifierad enligt kapitel 5.5.1. 

 

Inställningar 

Testprogrammet har flera inställningar som kan ändras via val på kommandoraden. 
Utan några manuella inställningar så körs endast en match, upp till 1 000 000 
iterationer. De inställningar som varit mest intressanta för denna undersökning är 
följande: 

 

• antal samtida matcher (valet -n) 

• antal iterationer/synkroniseringar per match (valet -i) 

• möjligheten att ange trådarnas stackstorlek (valet –S) 

• möjligheten att få information om hur lång tid det har tagit att: 

1. skapa alla trådar och 

2. köra hela turneringen (valet -v). 

 

Exempel som kör testprogrammet med 10 samtida matcher, 10000 iterationer per 
match, skapar trådar med stackstorleken 32768 bytes och skriver ut tidsinformation: 

> ./pingpong -n 10 -i 10000 –S 32768 -v 
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5.1.3 Maxtrådstestet i detalj 

Maxtrådstestet kan köras i ett av två lägen. Det första, förinställda läget skapar 100 
trådar och sedan terminerar. Det är möjligt att specificera antalet trådar som ska 
skapas genom att ange valet ”-n” på kommandoraden, följt av ett tal som anger det 
önskade antalet trådar. 

 

Exempel som skapar 500 trådar: 

> ./test_str02 -n 500 

 

Det andra läget som aktiveras genom att ange valet ”-l” skapar trådar tills de (för 
testprogrammet) tillgängliga resurserna tar slut och sedan terminerar. 

 

Exempel som skapar maximalt antal trådar: 

> ./test_str02 -l 

 

Se Bilaga 2 för komplett källkod för originalprogrammet och Bilaga 3 för en något 
modifierad version som användes för undersökningen. 

 

5.2 Design av testmiljö 
En bra testmiljö är en viktig förutsättning för att få meningsfulla resultat från en 
jämförelse. Följande faktorer ansågs viktiga: 

 

• Operativsystem 

• Kernelversion 

• Trådbiblioteksversioner 

• Trådbibliotekens möjligheter att påverka varandra 

 

I detta fall utgjorde operativsystemet en stor del av testmiljön eftersom 
operativsystemet innehåller en stor mängd komponenter som trådbiblioteken är 
beroende av, i synnerhet kerneln. Att operativsystemet skulle vara baserat på Linux-
kerneln var givet från början eftersom Linux-system är trådbibliotekens primära 
plattform. Operativsystemet som användes var Red Hat 8.0 med en nyare, anpassad 
kernelversion. 

För att erhålla ett så relevant resultat som möjligt så var målet att använda de senaste 
släppta versionerna av NGPT och NPTL. 

Det ansågs viktigt att ha en testmiljö där trådbiblioteken omöjligt kan påverka 
varandra. Det löstes genom att skapa tre oberoende installationer av operativsystemet 
på var sin hårddiskpartition och på varje installation ha ett av trådbiblioteken. Se 
Tabell 1. Ett alternativ hade varit att på något sätt installera alla trådbiblioteken på 
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samma operativsystemsinstallation fast det ansågs för komplicerat och riskabelt för att 
allvarligt övervägas. 

 

Tabell 1. Hårddiskpartitioner 

Partition Trådbibliotek 

1 LinuxThreads 

2 NGPT 

3 NPTL 

 

5.2.1 Hårdvara 

Den dator som användes för undersökningen var en Intel-kompatibel PC med 
specifikationer enligt Tabell 2. Datorn hade flera hårddiskar fast den specificerade var 
den som användes exklusivt för testerna. 

 

Tabell 2. Hårdvara 

Processor AMD Athlon XP 2000+ 

Internminne 1024 MB DDR 266 MHz 

Moderkort Abit AT7 

Hårddisk Maxtor 20 GB 5200 RPM 

 

 

5.2.2 Operativsystem 

Valet av operativsystem, Red Hat Linux 8.0, baserades på att Red Hat är NPTLs 
utvecklingsplattform och att Red Hat Linux 8.0 var, vid undersökningens tid, den 
senaste släppta, stabila versionen av Red Hat Linux. Red Hat Linux 8.0 kommer även 
med LinuxThreads förinstallerat och NGPT kunde kompileras och installeras utan 
problem. Dessutom så använde NGPT-teamet själva Red Hat Linux 8.0 för ett test 
publicerat på deras webbsida. Om NGPT-teamet anser att Red Hats Linux-distribution 
är ett bra val för deras egna tester av NGPT-biblioteket så anses det vara ett bra val 
även för denna undersöknings tester, trots att Red Hat faktiskt är företaget bakom 
NPTL. 

Alternativa val hade varit någon av de övriga Linux-distributionerna som exempelvis 
Mandrake, Suse, Slackware eller Debian. Ett alternativ hade även varit att använda 
Phoebe, en betaversion av vad som kom att heta Red Hat Linux 9. Phoebe hade NPTL 
inbyggt och därmed hade det eventuellt blivit problem att få de två andra 
trådbiblioteken att fungera ihop med den versionen. Red Hat Linux 8.0 ansågs vara 
det säkraste valet. 
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5.2.3 Kernelversion 

Som kernel valdes version 2.5.60 av Linux. Detta är en utvecklingsversion och bör 
antas vara ett pågående arbete. Anledningen till att en utvecklingsversion användes 
var att alla trådbibliotek inte kunde användas ihop med en kernel från den stabila 
kernelserien, 2.4 och målet var att samtliga installationer skulle använda samma 
kernelversion. 

Varken NGPT eller NPTL kan köras på kernel version 2.4.18, den version som följer 
med Red Hat 8.0. NGPT anger i anvisningarna som följer med version 2.2.0 att 
trådbiblioteket antingen kräver en (tillgänglig) patch mot 2.4-serien av Linux-kerneln 
eller en kernel från utvecklingsserien, 2.5. Dessa anvisningar finns även på deras 
webbsida (NGPT, 2003). Ulrich Drepper angav i annonseringen av första versionen 
av NPTL till e-postlistan för Linux-kerneln att NPTL kräver ett system med en 2.5-
kernel. 

För att få installationerna så lika som möjligt så användes därför den då senaste 
tillgängliga utvecklingskerneln från ftp.kernel.org, version 2.5.60, för alla 
installationer (inklusive den med LinuxThreads). Ett alternativ hade varit att försöka 
minimera användandet av utvecklingskerneln och låta LinuxThreads och NGPT köras 
ihop med kernelversion 2.4 men att använda samma kernelversion anses väga tyngre. 
Trådbiblioteken använder troligtvis kerneln på olika sätt och även olika mycket och 
detta medför att alla trådbibliotek inte drabbas lika hårt av eventuell ofärdig 
funktionalitet i kerneln. Dessa eventuella skillnader anses dock påverka resultaten 
mindre än om NPTL använder kernel 2.5 och resten av dem använder kernel 2.4. 
Utvecklingsserien 2.5 innehåller stora förändringar, exempelvis en ny, förbättrad 
schemaläggare. 

 

5.2.4 Trådbiblioteksversioner 

De allra senaste versionerna av NGPT och NPTL var planerade att användas. Detta 
för att de båda trådbiblioteken var under utveckling och då kan nya versioner vara 
betydligt bättre än äldre. Dessutom, ju nyare versioner som används, ju mer relevanta 
antas resultaten vara. LinuxThreads antas att inte vara i aktiv utveckling och därför 
valdes den version som levereras med Red Hat 8.0.  

Ett tänkbart alternativ hade varit att testa flera versioner av varje trådbibliotek och 
välja de bästa versionerna. Den metoden anses dock inte vara värd dess ytterligare 
tidskrav. Nyare versioner borde även vara bättre eftersom mer jobb har lagts ner totalt 
på produkten. 
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5.3 Implementation av testmiljö 
I denna aktivitet ingick en stor del av det praktiska arbetet i undersökningen. De 
huvudsakliga punkterna var: 

 

• Installation av operativsystem 

• Anpassning av kernel 

• Installation av trådbibliotek 

 

De tre installationerna av Red Hat Linux 8.0 utfördes så likartat som möjligt för att 
minimera skillnader. 

Kerneln anpassades för att innehålla enbart nödvändig funktionalitet för att minska 
antalet möjliga, påverkande faktorer för testerna. Kerneln kompilerades en gång och 
två kopior av kerneln gjordes så att operativsystemsinstallationerna skulle använda 
exakt likadana kernlar. 

Red Hat Linux 8.0 levereras med LinuxThreads installerat, NGPT laddades ner från 
Internet i källkodsform och kompilerades, NPTLs kompilering lyckades däremot inte. 
Istället laddades en färdigkompilerad version av NPTL ner från Internet och 
användes. 

En stor del av den specifika, nödvändiga informationen för att utföra denna aktivitet 
skaffades från de officiella e-postlistorna för NGPT och NPTL. 

 

5.3.1 Installation av operativsystem 

Installationen av Red Hat Linux 8.0 utfördes utan problem alla tre gångerna. För att få 
installationerna så lika som möjligt gjordes samma val alla gångerna. För att göra en 
så typisk installation som möjligt så valdes ett av de förvalda installationsalternativen, 
”Workstation”.  Andra förvalda alternativ var ”Personal Desktop” (anpassat för 
skrivbordsarbete) och Server (installerar flera olika sorters servrar, vilket ej var 
passande). 

Efter installationerna säkerställdes det att inga onödiga tjänster, som exempelvis 
webbservrar, var aktiverade. Program som körs i bakgrunden anses ha möjlighet att 
påverka testresultaten. 

Ett likvärdigt alternativ hade varit att utföra en enda installation och klona den med 
något ytterligare program. Tre likadana installationer ansågs ge samma resultat i 
slutändan. 

 

5.3.2 Anpassning av kernel 

Kerneln laddades ner i källkodsform och kompilerades. Eftersom det var en 
utvecklingskernel (som bör antas innehålla buggar och ofärdig funktionalitet) så 
gjordes ansträngningar för att bygga en kernel med så få funktioner som möjligt och 
därmed få med så lite utvecklingskod som möjligt. Stöd för nätverk, skrivare, ljudkort 
osv. utelämnades. Dock var USB-stöd tvunget att kompileras in då datorn som testen 
kördes på saknade serie- och PS/2-portar till fördel för USB. 
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5.3.3 Installation av LinuxThreads 

En bedräglig rubrik eftersom Red Hat Linux 8.0 levereras med LinuxThreads inbyggt 
i dess C-bibliotek, ”GNU C Library” (glibc). Varken installation eller inställningar 
behövde utföras. 

 

5.3.4 Installation av NGPT 

NGPT version 2.2.0 laddades ner från projektets webbplats i källkodsform och 
kompilerades och installerades utan problem. Som val vid kompileringen angavs ”--
enable-hp-timing” som, enligt NGPT (2003b), använder processorns ”Time Stamp 
Counter (TSC)” för att mäta tid. En installation av NGPT deaktiverar LinuxThreads 
och en avinstallation återställer allt igen. Innan NGPT kan användas efter en 
systemuppstart så måste skriptet ”ngptinit” köras och ett par miljövariabler sättas, allt 
enligt NGPT (2003b). 

 

5.3.5 Installation av NPTL 

Proceduren att kompilera NPTL var mer avancerad då NPTL ingår som en komponent 
i glibc. NPTL måste kompileras ihop med glibc och enligt Ulrich Dreppers 
information via NPTLs e-postlista, så måste exakt rätt version av glibc hämtas via 
CVS, ett versionshanteringsprogram. 

När det var gjort fungerade tyvärr inte kompileringen ändå och istället hämtades en 
färdigkompilerad version av senaste glibc från Red Hat Raw Hide. Ulrich Drepper 
angav på e-postlistan den 11 februari 2003 att Raw Hide håller sig med de allra 
senaste versionerna av NPTL. Versionsnumret på glibc-paketet var 2.3.1-46 och 
hämtades den 16 februari 2003 och det var den versionen som senare användes under 
testerna. 

 

5.4 Design av testfall 
Pingpongtestet är flexibelt nog för att kunna köras med flera olika parametrar. Den 
viktigaste parametern för denna undersökning är den som specificerar antalet trådar 
testprogrammet körs med. Testprogrammet är klart när varje tråd har utfört sitt arbete. 

Följande antal trådar användes: 

 

• 2-30 trådar 

• 2-300 trådar 

• 2-3000 trådar 

• 2-maximalt antal trådar 

 

Kapitel 3.3.1 diskuterar dessa antal i detalj. Fyra olika testfall användes för att kunna 
anpassa inställningarna till antalet trådar så att de större testen inte skulle ta orimligt 
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lång tid att genomföra. Dessa inställningar var: antalet iterationer per match och 
upprepade körningar med identiska inställningar (för att få med variationen). 
Testfallet som skapar ett maximalt antal trådar snabbades även upp genom att inte 
köra testet för varje tråd, utan istället för var 1000:e tråd, vilket motsvarar värdet 500 i 
pingpongskriptet eftersom pingpongtestet använder inställningen, antal pingpongbord. 
Denna inställning kallas i skriptet för step (steg). Tabell 3 visar de signifikanta 
parametrarna i pingpongskriptet för de utförda pingpongtesterna. 

När resultaten analyserades så insågs även att ett ytterligare testfall behövdes för att 
tydligare visa när NPTLs och NGPTs kurvor skärs. Detta ses dock bara som ett 
förtydligande och diskuteras inte lika mycket i rapporten. 

 

Tabell 3. Signifikanta parametrar i pingpongskriptet 

Antal trådar 30 300 3000 Max 

Pingpongbord 15 150 1500 Max 

Stackstorlek 32768 32768 32768 32768 

Upprepningar 20 20 10 10 

Iterationer per match 100000 10000 100 10 

Steg 1 1 1 500 

 

 

5.5 Förberedelse av tester 
Denna aktivitet bestod huvudsakligen av: 

 

• Anpassning av testprogram 

• Tillverkning av egna verktyg 

 

5.5.1 Anpassning av testprogram 

Det huvudsakliga testprogrammet, ”ping-pong”, var anpassat för Sun Microsystems 
operativsystem Solaris och kunde inte kompileras under Linux utan ändringar. 
Eftersom POSIX Threads är ett portabelt programmeringsgränssnitt kunde de centrala 
delarna i programmet lämnas orörda; endast mindre betydelsefulla delar behövde 
ändras. Programmets utskrifter anpassades även något för att underlätta insamlandet 
av datan. Den modifierade källkoden finns som Bilaga 1. 

Maxtrådstestet, det mindre, kompletterande testprogrammet, modifierades även det 
något. Modifieringarna säkerställer att varje ny tråd skapas med samma stackstorlek, 
oberoende av trådbibliotek. Den specifika stackstorleken valdes enligt ett 
körningsexempel av testprogrammet från Sun Microsystems (2002). 
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Modifieringar av pingpongtestet 

Ändringarna av pingpongtestet begränsar sig till tidtagningen, utskriften av 
information och radering av Solaris-specifik funktionalitet och anses inte påverka 
själva testkoden i programmet. Följande punkter beskriver samtliga ändringar: 

 

• Solaris tidtagningsfunktion, gethrtime() och dess datatyp, hrtime_t har ersatts 
med gettimeofday() och datatypen timeval. 

• elapsed_seconds() har adderats; en funktion som returnerar tidsskillnaden i 
sekunder mellan två angivna timeval-typer. 

• Satsen #include <thread.h>, som inkluderar en Solaris-specifik fil, har 
raderats. 

• Valet och koden som använder den Solaris-specifika funktionen, 
thr_setconcurrency() har raderats. 

• Valet -v som skriver ut detaljerad information och tar tid har raderats. 

• Tidtagningen har ändrats från att ha mätt den tid det tog att (i) skapa samtliga 
trådar och (ii) köra hela turneringen till att istället mäta (i) den tid det tog att 
skapa samtliga trådar och (ii) den tid det tog att skapa samtliga trådar och köra 
hela turneringen. Den första tiden ingår alltså i den andra; detta för att få en tid 
för hela testprogrammet. 

• Utskrifterna har ändrats till att först skriva en rad till stderr som anger antal 
trådar och hur lång tid i sekunder det tog att skapa dem. Sedan skrivs en rad 
till stdout som anger antal trådar och hur lång tid det tog att skapa dem och att 
köra hela turneringen. Anledningen till att både stdout och stderr har använts 
är för att möjliggöra enkel dirigering av utskrifterna till två olika filer. 

 

Exempel på utskrift till stderr: 

300       0.021576 

 

Exempel på utskrift till stdout: 

300       7.991908 

 

Modifieringar av maxtrådstestet 

Sun Microsystems (2002) använder stackstorleken 32 KB när de i ett exempel visar 
hur deras testprogram, ”ping-pong” kan köras med flera tusen trådar. Denna storlek 
fungerade i denna undersökning för alla tre trådbiblioteken. Hälften, 16 KB, 
fungerade däremot inte för alla trådbibliotek och storlekar emellan dessa övervägdes 
aldrig. 32 KB var alltså den storleken som användes för trådstacken. 

Det modifierade programmet återfinns i Bilaga 3. Ändringarna begränsar sig till 
raderna 137-141, inklusive kommentar. 
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5.5.2 Tillverkning av egna verktyg 

De verktyg som tillverkades var skript avsedda för att öka automatiseringen av 
testprocessen. Ett skript kör pingpongtestet upprepade gånger med varierande 
parametrar, ett andra skript räknar ut median-, min- och max-värden från 
pingpongtestets utdata och ett tredje skript förbereder och kör maxtrådstestet. 

 

Pingpongskript 

Skriptet för pingpongtestet (Bilaga 4) möjliggör bl.a. automatiserade, upprepade 
körningar av testprogrammet med varierbara inställningar. Den funktionaliteten 
krävdes för att kunna köra pingpongtestet obevakat med ett ökande antal trådar så att 
kurvor senare kunde ritas av mätdatan. Skriptet kör även testprogrammet flera gånger 
med identiska inställningar för att få med variansen hos resultaten. Variansen 
illustreras med de median-, min- och max-värdena som ett annat skript, kallat 
”medminmax” producerar (se Bilaga 5). Till sist skickas datan från ”medminmax” till 
gnuplot, ett fritt program som ritar diagram. 

Testfallet som skapar ett maximalt antal trådar krävde ett modifierat skript (se Bilaga 
6). Det börjar med att köra testprogrammet med ett pingpongbord och fortsätter med 
att köra testprogrammet med 500 bord, 1000 bord, 1500 bord osv., var 500:e bord tills 
testprogrammet rapporterar ett fel. Dessa fel motsvarar det värde som funktionen som 
skapar trådar i POSIX Threads-standarden returnerar och utskriften avslutas med ett 
utropstecken. Detta utropstecken används i skriptet för att identifiera felmeddelanden. 
Även här så körs testprogrammet med identiska inställningar flera gånger för att mäta 
variansen. 

 

Inställningar 

De viktigaste variablerna i pingpongskriptet är de följande: 

 

stacksize: Storleken på stacken i bytes hos skapade trådar. Ju lägre tal, ju mindre 
resurser kräver varje tråd. Ju mindre resurser varje tråd kräver, ju fler trådar kan 
existera samtidigt. 

iterations: Antal gånger som testprogrammet ska köras med identiska inställningar. 
Detta för att få med variansen mellan upprepade körningar. 

maxtables: Den övre gränsen för pingpongtestets inställning, -n, som anger hur 
många pingpongbord som ska användas. Antalet trådar blir n * 2 eftersom det finns 
två spelare vid varje bord och varje spelare består av en tråd. För att kunna generera 
en kurva av mätdatan så körs testprogrammet först med n = 1, sedan n = 2, n = 3 osv. 
upp till och med n = maxtables. 

target: Antal gånger loopen i testprogrammet ska köras (inställning -i). Det 
bestämmer hur länge en pingpongmatch varar. Target kan justeras därför att test med 
högre värde på maxtables inte ska ta för lång tid. 

Skriptet som skapar ett maximalt antal trådar använder även variabeln step som anger 
att antal bord ska ökas med 500 för varje körning (variansen mäts dock som vanligt). 
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Resultat 

Resultatet av en körning av pingpongskriptet är en mängd filer med mätdata (från 
”ping-pong” och ”medminmax”) och en mängd PostScript-filer (från gnuplot) med 
diagram från mätdatan. Eftersom pingpongtestet mäter både tiden det tar att skapa alla 
trådar och totaltiden för en körning så skapas först de två filerna, ”create.txt” och 
”total.txt”. De innehåller data på formen: 

antalTrådar tid 

där rader med samma värde på antalTrådar upprepas lika många gånger som 
inställningen iterations är satt till. Enheten för tid är sekunder. 

Pingpongskriptet använder sedan awk-skriptet, ”medminmax” (se Bilaga 5) för att 
skapa filerna ”create_median.txt” och ”total_median.txt” som innehåller median-, 
min- och max-värde för tiden det tog att respektive skapa varje antal trådar och att 
genomföra en körning av testet för varje antal trådar. 

Filerna har formatet: 

antalTrådar median minVärde maxVärde 

där varje rad har ett unikt värde på antalTrådar. 

Till sist används gnuplot för att skapa diagram från datafilerna ”create_median.txt”, 
“total_median.txt”, ”create_average.txt” och ”total_average.txt” så att resultaten 
snabbt kan inspekteras. Diagramfilerna heter likadant som respektive datafil fast har 
ändelsen ”ps” (PostScript) istället för ”txt” (text). 

 

Maxtrådsskript 

Innan maxtrådstestet körs så sätts filerna ”/proc/sys/kernel/threads-max” och 
”/proc/sys/kernel/pid_max” båda till 1000000 för att undvika det förinställda taket för 
max antal trådar och processer respektive. 

Ingo Molnars brev till NPTLs e-postlista den 12 oktober 2002 förklarar att 
trådgränsen finns i filen ”/proc/sys/kernel/threads-max”. Senare i samma diskussion, 
den 16 oktober 2002 så pekar han ut filen som kontrollerar gränsen för max antal 
processer, ”/proc/sys/kernel/pid_max” och visar hur det är möjligt att ändra den till 
1000000 genom att köra: 

> echo 1000000 > /proc/sys/kernel/pid_max 

Utskrifterna från testprogrammet och UNIX-programmet time dirigeras även om till 
en fil. Skriptet finns som Bilaga 7. 

 

5.6 Utförande av tester 
Testerna utfördes på ett system utan ytterligare aktivitet. Systemet var alltså orört när 
testningen pågick. Varje test tog några få timmar att köra. 

 

5.7 Analys av resultat 
Grundformen för resultaten var filer med tider och av dessa skapades det diagram. 
Dessa diagram hittas i resultatkapitlet, kapitel 6. 
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6 Resultat 

6.1 Pingpongtest 
Här presenteras trådbibliotekens resultat från pingpongtestet. För varje testfall och 
trådbibliotek visas och diskuteras tider för att köra igenom hela testprogrammet samt 
för att endast skapa trådar. Dessutom visas variansen mellan testkörningar med 
identiska inställningar. 

Resultaten visas i form av diagram som innehåller kurvor där x-axelns värden står för 
antal trådar och y-axelns värden står för medianvärdet för tiden när testprogrammet 
kördes med identiska inställningar. För varje medianvärde finns även ett min- och 
max-värde som visar den minimala och maximala tiden för körningarna. Längden på 
den vertikala linjen mellan min- och maxvärdena är ett grovt mått på variansen. 

 

6.1.1 30 trådar 

Figur 4 visar totaltiderna för varje trådbibliotek att köra igenom pingpongtestet med 2 
till 30 trådar. 
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Figur 4. Totaltid för upp till 30 trådar. 20 upprepningar och 100000 iterationer per 
match. 

 

Diagrammet visar tydligt att NPTL är snabbast för samtliga trådantal och att NGPT är 
långsammast. Emellan ligger LinuxThreads vars resultat visar påtaglig varians i 
jämförelse med de andra. Vid 30 trådar varierar tiden mellan 4,20 s och 7,15 s och 
medianvärdet, 6,84 s visar att de flesta värdena ligger närmare det övre värdet än det 
lägre. Subtraheras min-värdet, 4,20 s från max-värdet, 7,15 s så erhålls 
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variationsvidden, 2,95 s. NGPT och NPTL har avsevärt lägre variationsvidd för 30 
trådar, nämligen omkring 0,14 s för båda, en tjugondel av LinuxThreads. 

NGPT har genomgående högst tider. NGPT har, vid 30 trådar, ett medianvärde på 
9,16 s. NPTL har i jämförelse medianvärdet 2,61 s för 30 trådar. Under NGPT tar 
alltså testprogrammet omkring 3,5 ggr längre tid att köra jämfört med NPTL. Det får 
anses som en väsentlig skillnad. 

NGPT har en relativt stor tidsskillnad mellan två och fyra trådar fast över fyra så ökar 
tiden linjärt. Lutningen för NPTLs kurva avtar en aning efter sex trådar och den 
lutningen behålls upp till 30 trådar. LinuxThreads verkar föredra ett mindre antal 
trådar då lutningen för dess kurva tydligt ökar efter tio trådar. Utan den ökningen 
skulle tiden för 30 trådar vara omkring 4,5 s istället för 6,81 s. 

Figur 5 visar tiderna för att endast skapa det angivna antalet trådar för varje körning 
av testprogrammet. Denna tid ingår i totaltiden (Figur 4). 
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Figur 5. Tid för att skapa upp till 30 trådar. 20 upprepningar och 100000 iterationer 
per match. 

 

I detta diagram är maxvärdet vid 14 trådar för LinuxThreads bortklippt eftersom det 
är väldigt högt i jämförelse med de andra; 15 ggr högre än medianen vilket motsvarar 
0,008916 s. 

Till skillnad från diagrammet för totaltiderna är det LinuxThreads som har 
genomgående högst tider. Bäst igen är NPTL vars slutliga medianvärde är något över 
hälften av LinuxThreads. 

Lägst varians har NGPT, följt av NPTL och sämst är LinuxThreads som även i detta 
diagram visar relativt hög varians. 

Slutligen kan kurvornas utseenden beskrivas som linjära. 
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6.1.2 300 trådar 

Figur 6 visar vad som händer när det maximala trådantalet ökas till 300. 
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Figur 6. Totaltid för upp till 300 trådar. 20 upprepningar och 10000 iterationer per 
match. 

 

Det utmärkande för diagrammet är kurvan för NGPT som slutar på medianvärdet 22,1 
s. Det är nästan sju ggr högre än NPTLs medianvärde på 3.20 s och lite över fyra ggr 
högre än LinuxThreads medianvärde på 5,25 s. Lutningen för NGPTs kurva börjar 
stiga; först efter omkring 50 trådar och sedan efter 200 trådar. Om kurvan skulle ha 
behållit sin initiala lutning så skulle tiden för 300 trådar ha stannat under 10 s; mindre 
än hälften av den erhållna tiden. 

Den slutliga tiden för LinuxThreads kan inte läsas av med speciellt hög säkerhet då 
medianvärdena varierar väldigt efter 250 trådar. Enligt diagrammet är t.ex. tiden för 
300 trådar ofta är kortare än tiden för 230 trådar! Likt resultaten för upp till 30 trådar 
så har LinuxThreads här klart högst varians. 

NPTL har tydligt de lägsta och därmed bästa tiderna genomgående, precis som i 
diagrammet upp till 30 trådar. 

Figur 7 visar tiderna för att endast skapa det angivna antalet trådar för varje körning 
av testprogrammet. 
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Figur 7. Tid för att skapa upp till 300 trådar. 20 upprepningar och 10000 iterationer 
per match. 

 

Likt motsvarande diagram för upp till 30 trådar så dominerar LinuxThreads kurva 
ytan. Över 130 trådar kan nästan vad som helst hända då variansen jämförelsevis är 
enorm. Även dess medianvärden är högst för varje trådantal. NPTL har genomgående 
lägst värden, fast NGPTs kurva ligger strax över. De utför samma arbete som 
LinuxThreads fast under hälften av tiden (och dessutom pålitligare). 

NGPT har tydligt lägst varians. NPTL börjar variera lite mer efter 240 trådar men 
ingen varians kan mäta sig med LinuxThreads. 

NGPT och NPTL har en tydlig linjär karaktär fast LinuxThreads tider verkar öka 
snabbare hela tiden (variansen försvårar avläsningen en aning). 

 

6.1.3 3000 trådar 

Resultaten för testen upp till och med 3000 trådar finns i Figur 8 och visar en 
intressant händelse. 
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Figur 8. Totaltid för upp till 3000 trådar. 10 upprepningar och 100 iterationer per 
match. 

 

Den högsta kurvan är inte längre NGPTs, utan istället LinuxThreads. LinuxThreads 
slutliga medianvärde är 5,79 s, nästan dubbelt så högt som NGPTs medianvärde på 
2,96 s och nästan tre ggr så högt som NPTLs medianvärde på 1,96 s. LinuxThreads 
kurva skär NGPTs vid omkring 1200 trådar pga. ständigt stigande lutning. 

LinuxThreads resultat fortsätter att variera kraftigt även över 300 trådar, speciellt 
mellan 1500 och 2000 trådar. Körningar med ett högre antal trådar ger inte alltid en 
högre tid. Dessa varierande resultat håller i sig även efter 2000 trådar fast spetsarna är 
inte längre lika höga. Lägst varians i genomsnitt har NGPT. Den sista varianslinjen 
visar variationsvidden 1,34 s för LinuxThreads och den är över sju ggr högre än 
NGPTs variationsvidd på 0,180 s och över fem ggr högre än NPTLs variationsvidd på 
0,260 s. 

NGPTs kurva har en tydlig, linjär karaktär. NPTLs kurva börjar linjärt fast efter ca 
1300 trådar inträffar något och lutningen ökar plötsligt. Läget stabiliseras ett tag fast 
efter ca 2000 trådar så börjar lutningen öka fortlöpande. En tänkt förlängning av 
kurvorna antyder att NGPTs kurva även kommer att skära NPTLs någonstans 
omkring 5000 trådar såvida de behåller sina lutningar. 

Figur 9 visar tiderna för att endast skapa det angivna antalet trådar för varje körning 
av testprogrammet. 
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Figur 9. Tid för att skapa upp till 3000 trådar. 10 upprepningar och 100 iterationer per 
match. 

 

Likt de andra diagrammen som visar trådskapandetiden så är LinuxThreads mycket 
långsammare och har störst varians. Så stor är faktiskt skillnaden att NGPTs kurva är 
försvinnande liten i diagrammet. NGPT får kostare tider än NPTL vid omkring 600 
trådar och vid 3000 trådar är NGPT omkring sju ggr snabbare än NPTL. NGPT är 31 
ggr snabbare än LinuxThreads på att skapa 3000 trådar och har även en försvinnande 
liten variationsvidd i jämförelse. 

En annan intressant sak är att NPTL inte har hängt med NGPT när antalet trådar har 
ökat. NPTL är inte längre snabbast på att skapa trådar och visar en ökande lutning 
efter ca 2000 trådar. 

 

6.1.4 NPTLs kurva skär NGPTs kurva 

Eftersom resultaten för testfallet upp till 3000 trådar tyder på att NPTLs kurva så 
småningom kommer att skära NGPTs kurva så gjordes ett extra test för att undersöka 
detta. Figur 10 visar att detta inträffar vid omkring 4600 trådar. 



 

41 

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 3000  4000  5000  6000  7000  8000

T
im

e 
(s

)

Number of threads

Total - Median

NGPT
NPTL

 

Figur 10. Totaltid visas. NPTLs kurva skär NGPTs vid 4600 trådar. 10 upprepningar 
och 100 iterationer per match. 

 

6.1.5 Maximalt antal trådar 

Resultaten för att skapa maximalt antal trådar visas i Figur 11. 
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Figur 11. Totaltid för maximalt antal trådar. 10 upprepningar och 10 iterationer per 
match. 

 

Detta diagram visar tydligt att NGPT kunde skapa flest antal trådar, 55000, och dess 
tider är klart lägst. Endast under 4600 trådar visade sig NPTL vara snabbast. NGPTs 
kurva är tydligt linjär, till skillnad från de andra kurvorna som snarare är 
exponentiella. 

NPTL klarade att skapa 32000 trådar och då var dess totaltid drygt 139 s, nästan 30 
ggr högre än NGPTs för samma trådantal. 

LinuxThreads stannade på 8000 trådar och dess kurva steg snabbast. 

Figur 12 visar tiderna för att endast skapa det angivna antalet trådar för varje körning 
av testprogrammet. Dessa resultat visar att trådskapandetiden var dominerande för 
LinuxThreads och NPTL. Det tog NPTL 129 s att skapa 32000 trådar och nästan 139 
s att köra hela testprogrammet. Det innebär att 93 % av tiden gick åt för att bara skapa 
trådarna. För LinuxThreads var denna siffra 70 % för maxantalet 8000 trådar, fast den 
andelen steg hela tiden. Vid 2000 trådar tog det ca 50 % av tiden för att skapa 
trådarna. Om LinuxThreads skulle ha kunnat skapa fler trådar så är det möjligt att 
andelen skulle ha kommit upp NPTLs storlek. 
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Figur 12. Tid för att skapa maximalt antal trådar. 10 upprepningar och 10 iterationer 
per match. 

 

6.2 Maxtrådstest 
Resultatet av maxtrådstestet återfinns i Tabell 4. 

Innan testet kördes noterades också antalet redan existerande trådar (tillhörande andra 
processer) i varje system. 

 

Tabell 4. Resultat maxtrådstest 

Trådbibliotek Skapade trådar Ytterligare trådar 

LinuxThreads 8190 23 

NGPT 56257 22 

NPTL 32761 22 

 

Resultaten visar att NGPT kunde skapa klart flest trådar; nästan sju gånger fler än 
LinuxThreads och emellan en och en halv och två gånger fler trådar än NPTL. Dessa 
resultat stämmer överens med de i kapitel 6.1.5 för pingpongtestet. 

 

6.3 Sammanfattning 

NPTL var snabbast under 4600 trådar och vid 3000 trådar så utförde det samma arbete 
på lite mer än en tredjedel av LinuxThreads tid och på två tredjedelar av NGPTs tid. 
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Variansen var betydligt lägre än LinuxThreads fast något högre än NGPTs. Upp till 
1300 trådar var kurvan linjär men efter det avtog den positiva egenskapen och 
kurvans lutning började öka och variera. Det största testfallet visade att NPTLs kurva 
var tydligt exponentiell, likt LinuxThreads kurva. 

NGPT körde inte testprogrammet lika snabbt som NPTL under 4600 trådar men 
började få lägre tider än LinuxThreads vid omkring 1200 trådar, där deras kurvor 
korsades. Under 1200 trådar var NGPT betydligt långsammare än både LinuxThreads 
och NPTL. Det syns tydligast i diagrammet upp till 300 trådar (Figur 6) där NGPTs 
tid slutade nästan sju ggr högre än NPTLs tid och fyra ggr högre än LinuxThreads tid. 
NGPT hade i genomsnitt den lägsta variansen av de tre trådbiblioteken och kurvans 
form var överlag linjär, vilket syns bäst i Figur 11. Diagrammet upp till 300 trådar 
(Figur 6) visar dock en oönskad ökning i lutningen, fast det beteendet försvinner vid 
högre antal trådar. Över 4600 trådar var NGPT överlägset snabbast. 

LinuxThreads, det ursprungliga trådbiblioteket, fick initialt bättre resultat än NGPT 
och sämre än NPTL fast skalade inte lika bra och fick pga. det sämre tider än NGPT 
över 1200 trådar. LinuxThreads visade hela tiden en relativt stor varians och på vissa 
ställen så blev resultaten nästan kaotiska. LinuxThreads gav alltså överlag relativt 
oförutsägbara resultat. 

Resultaten för skapandet av trådar visade tydligt att LinuxThreads tog längre tid på 
sig att skapa trådar och även att det är svårt att förutse hur lång tid det tar eftersom 
resultaten varierar kraftigt hela tiden. NGPT och NPTL hade initialt ganska lika tider 
fast någonstans över 500 trådar så började NPTLs kurva att luta mer uppåt medan 
NGPTs kurva behöll sin linjäritet och fick därmed lägst tider. NGPT visade även lägst 
varians hos resultaten. 

Resultaten visade att NGPT kunde skapa klart flest trådar; nästan sju gånger fler än 
LinuxThreads och över en och en halv gånger fler än NPTL. 
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7 Analys 
Anledningen till NGPTs låga varians, maximala trådantal, goda skalbarhet och i 
längden låga trådskapandetider är sannolikt dess trådningsmodell, M:N. Den 
modellen ger applikationer tillgång till trådar som schemaläggs i användarläge av 
trådbiblioteket och dessa trådars antal kan vara högre än antalet kerneltrådar. Som 
Butenhof (1997) påstår så sparar detta på kernelresurserna och anses ge bra 
skalbarhet, precis som resultaten visar. Att NGPTs trådskapandetider i längden var 
klart lägst anses bero på att ett mindre antal kernelentiteter behöver skapas. 

Butenhof (1997) anser även att M:N-modellen innebär effektiva växlingar mellan 
trådar och detta kan vara förklaringen till NGPTs låga varians. Kerneln behöver inte 
blandas in för en trådväxling och trådbiblioteket har mer kontroll över dess 
användartrådar. 

Varför LinuxThreads plågades av hög varians beror förmodligen inte på dess 
trådningsmodell (NPTL använder samma modell och hade mycket lägre varians) utan 
snarare på dess ålderstigna implementation. Som Drepper och Molnar (2003) anser så 
implementerar LinuxThreads synkroniseringsprimitiverna på ett mindre bra sätt 
(signaler). Bättre alternativ fanns troligtvis inte vid tidpunkten för skapandet av 
LinuxThreads. 

Drepper och Molnars (2003) påstående, att LinuxThreads inte skalar bra, konstateras 
att stämma väl med resultaten för pingpongtestet. Maxtrådstestet gav även ett klart 
mindre antal trådar för LinuxThreads än för NPTL och NGPT. 

Förklaringen till LinuxThreads högsta trådskapandetider är troligtvis den som 
Drepper och Molnar (2003) ger: alla trådar skapas av en extra managertråd. Att ge en 
annan tråd uppgiften att skapa trådar borde kräva ytterligare kommunicering och 
synkronisering och medföra högre omkostnader. 

NPTL använder samma trådningsmodell som LinuxThreads fast delar inte dess 
variansproblem (och har dessutom lägre tider överlag). Detta anses bero på att NPTL 
använder en bättre implementation, genomförbar tack vare förbättringar i Linux-
kerneln som inte fanns när LinuxThreads skapades 1996. 

Pingpongtestets totaltid anses vara det viktigaste resultatet eftersom det innefattar allt 
testprogrammet utför: skapande av trådar, synkronisering m.m. och hur effektivt 
trådbiblioteket låter trådarna exekvera. Eftersom NPTL var det trådbibliotek som 
överlag erhöll lägst totaltider under 4600 trådar så anses det även kunna exekvera 
multitrådade applikationer snabbast under 4600 trådar, givet att applikationen utför 
exakt samma saker när det körs under olika trådbibliotek. Ju större andel multitrådade 
operationer som applikationen utför, ju större anses skillnaden vara. Andra 
operationer kan exempelvis vara beroende av I/O och det är inget som denna 
jämförelse tar upp. Liknande gäller NGPT. Det trådbiblioteket anses kunna exekvera 
applikationer som använder fler än 4600 trådar snabbast. Ju högre antal trådar, ju 
större är skillnaden mellan NGPT och NPTL. 

Trådskapandetiden visar de omkostnader som är associerade för att skapa trådar. 
Dessa omkostnader kan vara viktiga att kunna uppskatta för att avgöra om samtidig 
programmering verkligen utför en viss uppgift effektivare. Bör exempelvis flera korta 
beräkningsuppgifter utföras samtidigt eller efter varandra? (Om beräkningarna måste 
kommunicera och synkroniseras måste dock även dessa kostnader räknas in.) Ju 
längre tid beräkningarna tar, ju mindre betydelse har trådskapandetiden eftersom dess 
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andel av totaltiden minskar. LinuxThreads visade överlag högst tider för att skapa 
trådar och därför är det troligt att applikationer som skapar många kortlivade trådar 
presterar mindre bra under LinuxThreads. 

Trådbibliotek vars resultat visar hög varians är mindre lämpliga för 
realtidsapplikationer. För dessa applikationer är det viktigt att kunna förutse tiden för 
en operation, t.ex. för att skapa 100 trådar. Denna jämförelse visar därför att 
LinuxThreads är ett sämre val än NGPT och NPTL för realtidsapplikationer. Om 
förutsägbarheten prioriteras över totaltiden så visar resultaten att NGPT är det bästa 
valet. I annat fall är NPTL det generellt bästa valet för denna applikation. 

Situationer kan uppstå när ett trådbibliotek presterar väldigt bra för en given 
applikation, t.ex. en databasserver på ett företag, fast får stora problem när 
applikationens omfattning ökar, t.ex. när databasservern plötsligt ska betjäna tre 
gånger så många klienter samtidigt. Denna situation kan tänkas uppstå för 
LinuxThreads. När antalet trådar tredubblades från 1000 till 3000 så sjudubblades 
totaltiden. Dessa tendenser kan vara mycket viktiga att känna till innan 
databasserverns uppgift utökas. Kanske kan ett byte till ett bättre skalande 
trådbibliotek påverka prestandan mer positivt än ny, dyr hårdvara? 

Resultatet för max antal skapade trådar visar det teoretiska, maximala antalet trådar 
som kan skapas eftersom trådarna i detta test knappt hanterar någon data alls. Detta 
resultat har troligtvis inte så stor betydelse i praktiken utan visar mest LinuxThreads 
gräns för max antal trådar. För verkliga applikationer så är troligtvis det optimala 
trådantalet långt under det maximala. Ett ökande antal trådar ökar även de 
trådrelaterade omkostnaderna och mindre resurser blir över för verkligt arbete. 
Eftersom trådarnas tävlan om resurserna ökar så ökar även risken för att vissa trådar 
blir utan resurser; de svälts ut. För beräkningar (CPU-intensiva applikationer) så är 
det optimala antalet samtida trådar som utför delberäkningar lika med antalet 
processorer. Över det antalet så måste trådar samsas om samma processor och tid går 
åt för att växla emellan dem. 

Det optimala antalet trådar i verkligen, givet en hårdvaruspecifikation och en 
applikation, för att maximera genomströmningen (utfört arbete per tidsenhet) är svårt 
att uppskatta och bör undersökas i verkliga situationer eller med hjälp av 
simuleringar. Att NGPT kan skapa över 50000 trådar kanske därför inte har någon 
betydelse i praktiken (givet hårdvaruspecifikationer liknande de i undersökningen). 
Detta arbete innefattar dock inte sådana undersökningar. 

 

7.1 Diskussion 
Något som skulle göra resultaten mer aktuella vore att använda samma version av 
NPTL som den i Red Hat Linux 9 som släpptes den 31 mars 2003 (Red Hat, 2003c). 
Red Hat Linux 9 inkluderar nämligen NPTL istället för LinuxThreads, den första 
Linux-distributionen att göra det. Eftersom NPTL-versionen i Red Hat Linux 9 nu 
används av allmänheten till skillnad mot den utvecklingsversion som har använts i 
denna undersökning så kan den versionen anses vara viktigare. Tyvärr var inte denna 
distribution tillgänglig då testerna utfördes. NPTL-versionen som användes i denna 
undersökning hämtades en och en halv månad innan Red Hat Linux 9 släpptes. Det 
antas att NPTL-versionen i Red Hat Linux 9 har testats innan släppet och det innebär 
att tidsskillnaden mellan de två versionerna inte borde vara så stor, uppskattningsvis 
en månad. På denna tid så har NPTL, enligt deras e-postlista, inte genomgått några 
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stora förändringar utan mest buggfixar och optimeringar. Dessa optimeringar kan 
tänkas innebära att tiderna för pingpongtestet skulle ha varit aningen bättre om Red 
Hat Linux 9-versionen skulle ha använts i jämförelsen. 

Den största skillnaden mellan version 9 och den anpassade version av Red Hat Linux 
som använts i denna undersökning är att version 9 faktiskt använder kernelversion 
2.4. Troligtvis har Red Hat gjort en egen anpassning (fast allmänt tillgänglig enligt 
den fria licensen) av kerneln så att NPTL kan köras med den versionen. Det är svårt 
att förutse hur resultaten skulle ha sett ut om kernelversion 2.4 hade använts i 
undersökningen. 

Om bara snabba resultat är intressanta så innebär en omfattande rapportering som 
denna oundvikligen en fördröjning fast och andra sidan så ska testerna kunna 
upprepas med hjälp av informationen i denna rapport. Det bör alltså inte vara så svårt 
att uppdatera resultaten i samband med att nya versioner av NPTL släpps genom att 
upprepa genomförandet. 

 

7.1.1 NGPT-projektets öde 

Under arbetets gång, närmare bestämt 14 mars 2003, så annonserade NGPT-projektet 
att utvecklingen av NGPT inte kommer att fortsätta och de endast kommer att 
fortsätta med att underhålla existerande versioner (se exempelvis NGPT, 2003c). Den 
ena anledningen är, enligt NGPT (2003c), att den aktuella utvecklingsserien av Linux-
kerneln (2.5.x) har inneburit många förbättringar som gör effektiv och skalbar 
trådning en mer genomförbar lösning för Linux. Det framgår inte helt tydligt vad de 
menar men det kan tolkas som att de anser att NGPT inte tillför lika mycket till Linux 
idag som det gjorde 2001 när projektet startade. Sedan dess har Linux fått ett 
ytterligare trådbibliotek, NPTL, och NGPT-teamets andra anledning är, enligt NGPT 
(2003c), att de inte vill tvinga Linuxsamhället välja mellan dessa två trådbibliotek. 

NGPT-teamet består av personer från IBM och Intel medan huvudpersonerna i NPTL-
teamet tydligen består av Ulrich Drepper (som är den huvudsakliga utvecklaren för 
GNUs C-bibliotek, glibc enligt dess officiella hemsida) och Ingo Molnar (som har 
infört en mängd viktiga förbättringar i Linux-kerneln). Båda är för tillfället anställda 
av Red Hat. NPTL-teamet borde alltså ha haft mer makt än NGPT-teamet över de två 
viktigaste komponenterna utöver själva trådbiblioteket. Drepper angav i 
annonseringen av NPTLs första version att detta är avsett att bli den framtida 
standardimplementationen för POSIX Threads för Linux och att det skulle levereras 
tillsammans med glibc. Det redan existerande projektet, NGPT, nämns ingenstans. 
Uppenbarligen är inte NPTL-teamet speciellt imponerade av NGPT. Det intrycket ger 
i alla fall kommentarer på e-postlistan för NPTL. Det är tänkbart att NPTL-teamets 
större makt över utvecklingen av kerneln och glibc har påverkat NGPTs beslut. Det 
kanske är svårt att få NGPT att fungera ihop med det nya glibc som levereras med 
NPTL?  

Det får inte glömmas att NGPT är licensierat under fri licens som tillåter andra parter 
att införa ändringar. Sådan fri programvara kan aldrig riktigt dö eftersom andra kan 
återuppta arbetet. Problemet i detta fall är att trådbibliotek är komplex programvara 
(speciellt de som, likt NGPT, är baserade på M:N-modellen); endast en liten andel 
programvaruutvecklare kan hantera något sådant. Ett ytterligare hinder för NGPTs 
återuppståndelse är att NPTL troligtvis anses som tillräckligt av många. Det krävs 
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speciella, krävande applikationer för att dra fördel av NGPTs förutsägbarhet och 
skalbarhet. 

För denna undersökning så underlättar NGPTs beslut arbetet att svara på 
problemställningen fast samtidigt får slutsatsen inte längre riktigt samma praktiska 
nytta. Ett trådbibliotek med osäker framtid anses troligen som ett mindre bra val av 
många. Trots det anses inte arbetet vara obetydligt. LinuxThreads är det trådbibliotek 
som nästan alla Linux-distributioner idag levereras med och innan de eventuellt byter 
till NPTL bör de först ta reda på om det medför några fördelar, exempelvis med hjälp 
av egna tester eller undersökningar som denna. Här visas trots allt bl.a. att NPTL har 
tydliga prestandafördelar för datorsystem som troligtvis är de vanligaste för användare 
av Linux-distributioner och att det måste förbättras för att kunna matcha NGPTs 
förutsägbarhet och skalbarhet. Istället för att endast fokusera på vilket trådbibliotek 
som fick generellt bäst resultat kan arbetet alltså även användas för att se 
trådbibliotekens olika egenskaper och dessa relateras även till de använda 
trådningsmodellerna. 

 

7.1.2 Sparsam dokumentation 

Något som var förväntat var den sparsamma dokumentationen för trådbiblioteken. 
NPTL har två bra, detaljerade dokument om trådbibliotek och NPTL fast NGPT har 
däremot mest praktiska instruktioner (README, INSTALL osv.). Deras officiella 
hemsida har i flera månader utlovat ytterligare dokumentation fast med tanke på deras 
öde så anses det osannolikt att den kommer att dyka upp. Det var i och för sig inte 
förödande för arbetet fast det hade varit intressant att jämföra NGPT-teamets åsikter 
med de i exempelvis Drepper och Molnar (2003). Trådbibliotek och hur de bör 
implementeras (trådningsmodeller osv.) är uppenbarligen inga självklara saker. Det 
hade även varit intressant att veta hur NGPT-teamet har implementerat M:N-
modellen; om de följt den som den finns beskriven i exempelvis Butenhof (1997) eller 
infört förändringar. 

LinuxThreads dokumentation är även den minimal. Den ursprungliga utvecklaren, 
Xavier Leroy, är inte längre aktiv i utvecklingsarbetet och pekar på glibc-teamet. Den 
officiella hemsidan för glibc nämner inte LinuxThreads mer än nödvändigt och 
manualen till glibc påstår att LinuxThreads underhålls av någon annan. Vem denna 
person är anges ej men troligtvis syftas det på Leroy och sedan dess har troligtvis 
ingen uppdaterat informationen. Mer information om dess mål och prioriteter hade 
varit passande för denna undersöknings analys. 
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8 Slutsats 
Målet för denna undersökning var att undersöka vilket av trådbiblioteken 
LinuxThreads, Next Generation POSIX Threads (NGPT) och Native POSIX Threads 
Library (NPTL) som låter multitrådade applikationer exekveras effektivast. Detta 
uppfylldes genom att jämföra deras omkostnader (eng. overhead) i samband med 
trådhantering och hur väl de skalar med avseende på antal trådar. Betydande faktorer 
för dessa omkostnader anses vara växling mellan trådar (eng. context switch), 
synkronisering och skapandet av nya trådar. 

Jämförelsen genomfördes huvudsakligen med hjälp av ett testprogram kallat ”ping-
pong” från Sun Microsystems (2002) som ansågs uppfylla kriterierna ovan fast ett 
ytterligare mindre, testprogram från NGPT-distributionen användes för att ta reda på 
trådbibliotekens maximala antal trådar. Detta testfall kunde dock genomföras även 
med pingpongtestet. Testerna utfördes på en Intel-kompatibel PC utrustad med en 
AMD Athlon 2000+ processor och 1GB RAM som körde Red Hat Linux 8.0. 

Resultaten visade att NPTL är det klart bästa valet för trådantal upp till 4600. NGPT 
visade visserligen bäst skalbarhet och lägst varians fast dess totaltider under detta 
trådantal var överlag högre än NPTLs, ibland upp till sju ggr högre. NGPTs höga 
skalbarhet medförde emellertid att NGPT visade klart bättre resultat över 4600 trådar 
och vid tiotusentals trådar så anses NGPT vara det enda förnuftiga valet. Vid 32000 
trådar var NGPT nästan 30 ggr snabbare än NPTL. LinuxThreads visade totaltider 
omkring dubbelt så höga som NPTLs och hade uppenbara problem med skalbarhet 
och varians. NGPT visade i längden klart lägst tider för trådskapande fast under 600 
trådar var NPTL snabbast. LinuxThreads skapade trådar klart långsammast och med 
högst varians. 

 

8.1 Val av trådbibliotek 
Det trådbibliotek som låter multitrådade applikationer köras effektivast för trådantal 
upp till 4600 anses vara NPTL. Dess effektivitet för dessa trådantal anses vara klart 
högre än LinuxThreads och NGPTs. Lämpliga applikationer anses vara 
skrivbordsprogram eftersom de vanligtvis endast använder ett tiotal trådar. Även 
vetenskapliga beräkningar borde kunna exekveras effektivare med NPTL eftersom de 
inte bör använda mycket fler trådar än processorer och antalet processorer är så gott 
som alltid under 4600. Även servrar anses vara en lämplig applikation om antalet 
trådar hålls under 4600. Om varje klient ger upphov till en ny tråd så kan lätt det 
lämpliga, maximala antalet klienter uppskattas. 4600 samtidiga klienter anses 
rimligen räcka för en stor andel serverapplikationer. Trådbiblioteket är under aktiv 
utveckling och kommer troligtvis att bli bättre med tiden. 

NGPT kan i det allmänna fallet inte rekommenderas för trådantal under 4600 och 
enligt kapitel 3.3.1 så kan 4600 trådar motsvara omkring 4600 samtidiga anslutningar 
till en server, ett antal som anses vara klart högre än vad som är rimligt för 
datorsystem liknande det som användes i undersökningen och även högre än vad kan 
krävas av en intranätserver i ett vanligt företag eller i annan organisation. Ett lämpligt 
användningsområde kan tänkas vara trafikerade Internetplatser som enligt statistik 
ofta visar över 4600 samtida klienter. Om denna Internetplats använder LinuxThreads 
så anses ett byte till NGPT vara bättre än ett byte till NPTL, fast endast om NGPTs 
aktuella version anses vara tillräcklig. Någon ny version kanske aldrig utvecklas. En 
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annan synvinkel är att det är möjligt att använda ett större antal trådar för en 
applikation om NGPT används istället för NPTL innan omkostnaderna blir för höga. 
Detta kan potentiellt öka genomströmningen. Denna rapport svarar dock inte på vad 
det optimala antalet trådar är för en viss applikation. 

LinuxThreads visar tydligt bristande förutsägbarhet och skalbarhet och det anses vara 
ett bra val av exempelvis Linux-distributörer att ersätta det med NGPT eller NPTL. 

 

8.2 Fortsatt arbete 
Något som denna undersökning inte tar reda på är hur väl trådbiblioteken följer 
POSIX-standarden och det anses som ett bra kompletterande arbete. Om inte ett 
trådbibliotek följer standarden helt så kan det bli tvunget att modifiera applikationen 
för att kompensera för detta och det kan medföra problem om applikationen ska 
kunna köras på flera plattformar. Ett annat tänkbart fall är att betydande applikationer 
baserade på POSIX Threads kan hindras från att bli portade till Linux ifall dess 
trådbibliotek har bristande följsamhet till POSIX-standarden. 

Det finns ett projekt som heter Open POSIX Test Suite som siktar på att erbjuda en 
mängd fria testprogram för att testa följsamheten till standarden och som med tiden 
borde kunna användas i en undersökning. Ett mer moget alternativ kan vara 
testuppsättningen VSTH från The Open Group. 

Ett ytterligare intressant arbete kan vara att upprepa undersökningen på ett kraftigare 
datorsystem med flera processorer. Hur påverkas då varje trådbiblioteks resultat och 
förblir NPTL verkligen vinnaren? NGPT visade god skalbarhet; gäller den 
skalbarheten även med avseende på antal processorer? 

NGPTs goda skalbarhet visar att det är det klart bästa valet vid tiotusentals trådar. 
Denna undersökning skulle kunna följas upp med en ytterligare undersökning som 
fokuserar på de allra mest krävande applikationerna. Är Linux och NGPT ett lämpligt 
val för trafikerade Internetplatser som exempelvis Googles eller CNNs? 
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Bilaga 1 
 
001   /* 
002    * pingpong_dl.c: ping-pong threads benchmark 
003    * 
004    * Modified Linux version 
005    * 
006    * gcc -O2 pingpong_dl.c -o pingpong -lpthread 
007    * 
008    */ 
009 
010   #include <pthread.h> 
011   #include <stdlib.h> 
012   #include <strings.h> 
013   #include <stdio.h> 
014   #include <time.h> 
015   #include <sys/time.h> 
016   #include <sys/mman.h> 
017 
018   /* a ping-pong player */ 
019   typedef struct 
020   { 
021     int              table; 
022     int              player; 
023     int              count; 
024     pthread_mutex_t  blocks[2]; 
025     pthread_t        thread; 
026   } player_t; 
027 
028   /* a ping-pong table on which a rally is played */ 
029   typedef struct 
030   { 
031     int              target; 
032     int              sleepms; 
033     player_t         players[2]; 
034     char             pad[40]; /* avoids false cache sharing */ 
035   } table_t; 
036 
037   /* a barrier used to pthread_processronise and time players */ 
038   typedef struct 
039   { 
040     pthread_mutex_t  mx; 
041     pthread_cond_t   cv; 
042     int              target; 
043     int              count; 
044   } barrier_t; 
045 
046   /* global area of ping-pong tables */ 
047   static table_t *tables; 
048 
049   /* global lock used to create a bottleneck */ 
050   static pthread_mutex_t bottleneck; 
051 
052   /* player pthread_processonisation */ 
053   static barrier_t setup_barrier; /* all players ready */ 
054   static barrier_t begin_barrier; /* all games begin */ 
055   static barrier_t end_barrier;   /* all games ended */ 
056 
057   /* global pthread attributes - must call attr_init() before using! */ 
058   static pthread_mutexattr_t mxattr; 
059   static pthread_condattr_t  cvattr; 
060   static pthread_attr_t      ptattr; 
061 
062   /* forward references */ 
063   static double elapsed_seconds(struct timeval *start, struct timeval *end); 
064   static void *player(void *arg); 
065   static void setup_tables(int n, int target, int sleepms); 
066   static void attr_init(int pthread_process, int sched, long stacksize); 
067   static void barrier_init(barrier_t *b, int target); 
068   static void barrier_wait(barrier_t *b); 
069 
070   /* for getopt(3C) */ 
071   extern char *optarg; 
072   extern int  ptind; 
073 
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074   int main(int argc, char *argv[]) 
075   { 
076     int            c; 
077     struct timeval start; 
078     struct timeval end; 
079     int            ntables = 1; 
080     int            target = 1000000; 
081     int            sleepms = 0; 
082     int            concurrency = 0; 
083     int            pthread_scope = PTHREAD_SCOPE_PROCESS; 
084     int            pthread_process = PTHREAD_PROCESS_PRIVATE; 
085     long           stacksize = 0L; 
086     int            errflg = 0; 
087 
088     while ((c = getopt(argc, argv, "?i:n:z:p:s:S:")) != EOF) 
089       switch (c) 
090       { 
091         case '?' : 
092           errflg++; 
093           continue; 
094 
095         case 'i' : 
096           target = atoi(optarg); 
097           continue; 
098 
099         case 'n' : 
100           ntables = atoi(optarg); 
101           continue; 
102 
103         case 'z' : 
104           sleepms = atoi(optarg); 
105           continue; 
106 
107         case 'p' : 
108           if (strcmp(optarg, "shared") == 0) 
109           { 
110             pthread_process = PTHREAD_PROCESS_SHARED; 
111           } 
112           else if (strcmp(optarg, "private") == 0) 
113           { 
114             pthread_scope = PTHREAD_PROCESS_PRIVATE; 
115           } 
116           else 
117           { 
118             errflg++; 
119           } 
120           continue; 
121 
122         case 's' : 
123           if (strcmp(optarg, "system") == 0) 
124           { 
125             pthread_scope = PTHREAD_SCOPE_SYSTEM; 
126           } 
127           else if (strcmp(optarg, "process") == 0) 
128           { 
129             pthread_scope = PTHREAD_SCOPE_PROCESS; 
130           } 
131           else 
132           { 
133             errflg++; 
134           } 
135           continue; 
136 
137         case 'S' : 
138           stacksize = atol(optarg); 
139           continue; 
140 
141         default : 
142           errflg++; 
143       } 
144 
145     if (errflg > 0) 
146     { 
147       (void) printf( 
148         "usage: pingpong [-i <target>] [-n <ntables>]" 
149         "[-z <sleepms>]\n" 
150         "[-p private|shared] [-s process|system]\n" 
151         "[-S <stacksize>]\n"); 
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152       exit(1); 
153     } 
154 
155     /* 
156     if (verbose > 0) 
157     { 
158       (void) printf( 
159         "\nPING-PONG CONFIGURATION: \n\n" 
160         "target          (-i) = %d\n" 
161         "ntables         (-n) = %d\n" 
162         "sleepms         (-z) = %d\n" 
163         "pthread_scope   (-s) = %s\n" 
164         "pthread_process (-p) = %s\n" 
165         "concurrency     (-c) = %d\n" 
166         "stacksize       (-S) = %ld\n\n", 
167         target, 
168         ntables, 
169         sleepms, 
170         (pthread_scope == PTHREAD_SCOPE_PROCESS) ? "process" : "system", 
171         (pthread_process == PTHREAD_PROCESS_PRIVATE) ? "private" : "shared", 
172         concurrency, 
173         stacksize); 
174     } 
175     */ 
176 
177     /* best to do this first! */ 
178     attr_init(pthread_process, pthread_scope, stacksize); 
179 
180     /* initialise bottleneck */ 
181     (void) pthread_mutex_init(&bottleneck, &mxattr); 
182 
183     /* initialise pthread_processronisation and timing points */ 
184     barrier_init(&setup_barrier, (2 * ntables) + 1); 
185     barrier_init(&begin_barrier, (2 * ntables) + 1); 
186     barrier_init(&end_barrier, (2 * ntables) + 1); 
187 
188     /* initialise all games */ 
189     gettimeofday(&start, NULL); 
190     setup_tables(ntables, target, sleepms); 
191 
192     /* wait for all players to be ready */ 
193     barrier_wait(&setup_barrier); 
194 
195     /* create time */ 
196     gettimeofday(&end, NULL); 
197 
198     /* 
199      * output: "threads(min 10 chars)  seconds_create" 
200      * printed to stderr 
201      */ 
202     (void) fprintf(stderr, "%-10d%f\n", ntables * 2, elapsed_seconds(&start, 
&end)); 
203 
204     /* start all games */ 
205     /* measure total time instead 
206      * gettimeofday(&start, NULL); 
207      */ 
208     barrier_wait(&begin_barrier); 
209 
210     /* wait for all games to complete */ 
211     barrier_wait(&end_barrier); 
212 
213     /* total time */ 
214     gettimeofday(&end, NULL); 
215 
216     /* 
217      * output: "threads(min 10 chars)  seconds_total" 
218      * printed to stdout 
219      */ 
220     (void) printf("%-10d%f\n", ntables * 2,  elapsed_seconds(&start, &end)); 
221     return (0); 
222   } 
223 
224   /* 
225    * calculates the difference between the two timevals 
226    */ 
227   static double elapsed_seconds(struct timeval *start, struct timeval *end) 
228   { 



 

4 

229     double t1, t2; 
230     t1 = (double)start->tv_sec + (double)start->tv_usec / 1000000; 
231     t2 = (double)end->tv_sec + (double)end->tv_usec / 1000000; 
232     return t2-t1; 
233   } 
234 
235   /* 
236    * build and poulate the tables 
237    */ 
238   static void setup_tables(int n, int target, int sleepms) 
239   { 
240     int i, j; 
241     int res; 
242 
243     tables = (void *) mmap(NULL, n * sizeof(table_t), PROT_READ | PROT_WRITE, 
244       MAP_PRIVATE | MAP_ANON, -1, 0L); 
245 
246     if (tables == (table_t *) (-1)) 
247     { 
248       exit(1); 
249     } 
250 
251     for (i = 0; i < n; i++) 
252     { 
253       tables[i].target = target; 
254       tables[i].sleepms = sleepms; 
255 
256       for (j = 0; j < 2; j++) 
257       { 
258         tables[i].players[j].table = i; 
259         tables[i].players[j].player = j; 
260         tables[i].players[j].count = 0; 
261         (void) pthread_mutex_init(&(tables[i].players[j].blocks[0]), &mxattr); 
262         (void) pthread_mutex_init(&(tables[i].players[j].blocks[1]), &mxattr); 
263         res = pthread_create(&(tables[i].players[j].thread),&ptattr, player, 
&(tables[i].players[j])); 
264 
265         if (res != 0) 
266         { 
267           (void) printf("pthread_create = %d!\n", res); 
268           exit(1); 
269         } 
270       } 
271     } 
272   } 
273 
274   /* 
275    * a ping-pong player 
276    */ 
277   static void * player(void *arg) 
278   { 
279     player_t        *us, *them; 
280     table_t         *table; 
281     struct timespec ts; 
282 
283     us = (player_t *) arg; 
284     table = &(tables[us->table]); 
285     them = &(table->players[(us->player + 1) % 2]); 
286 
287     barrier_wait(&setup_barrier); 
288 
289     /* player 0 always serves */ 
290     if (us->player == 0) 
291     { 
292       (void) pthread_mutex_lock(&(them->blocks[0])); 
293       (void) pthread_mutex_lock(&(them->blocks[1])); 
294       barrier_wait(&begin_barrier); 
295 
296       /* serve! */ 
297       (void) pthread_mutex_unlock(&(them->blocks[0])); 
298     } 
299     else 
300     { 
301       (void) pthread_mutex_lock(&(them->blocks[0])); 
302       barrier_wait(&begin_barrier); 
303     } 
304 
305     while (us->count < table->target) 
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306     { 
307       /* wait to be unblocked */ 
308       (void) pthread_mutex_lock(&(us->blocks[us->count % 2])); 
309 
310       /* block their next + 1 move */ 
311       (void) pthread_mutex_lock(&(them->blocks[(us->count + us->player) % 2])); 
312 
313       /* let them block us again */ 
314       (void) pthread_mutex_unlock(&(us->blocks[(us->count % 2)])); 
315 
316       /* unblock their next move */ 
317       (void) pthread_mutex_unlock(&(them->blocks[(us->count + us->player + 1) % 
2])); 
318 
319       us->count++; 
320 
321       if (table->sleepms == -1) 
322       { 
323         (void) pthread_mutex_lock(&bottleneck); 
324         (void) pthread_mutex_unlock(&bottleneck); 
325       } 
326       else if (table->sleepms > 0) 
327       { 
328         ts.tv_sec = table->sleepms / 1000; 
329         ts.tv_nsec = (table->sleepms & 1000) * 1000000; 
330         (void) nanosleep(&ts, NULL); 
331       } 
332     } 
333 
334     barrier_wait(&end_barrier); 
335 
336     return NULL; 
337   } 
338 
339   /* 
340    * simple, non-spinning barrier wait mechanism 
341   */ 
342   static void barrier_wait(barrier_t *b) 
343   { 
344     (void) pthread_mutex_lock(&b->mx); 
345     b->count++; 
346     if (b->count >= b->target) 
347     { 
348       (void) pthread_mutex_unlock(&b->mx); 
349       (void) pthread_cond_broadcast(&b->cv); 
350       return; 
351     } 
352     while (b->count < b->target) 
353     { 
354       (void) pthread_cond_wait(&b->cv, &b->mx); 
355     } 
356     (void) pthread_mutex_unlock(&b->mx); 
357   } 
358 
359   /* 
360    * initialise a barrier (ok to reinitialise object if no waiters) 
361   */ 
362   static void barrier_init(barrier_t *b, int target) 
363   { 
364     (void) pthread_mutex_init(&b->mx, &mxattr); 
365     (void) pthread_cond_init(&b->cv, &cvattr); 
366     b->target = target; 
367     b->count = 0; 
368   } 
369 
370   /* 
371    * initialise the global pthread attributes 
372    */ 
373   static void attr_init(int pthread_process, int pthread_scope, long stacksize) 
374   { 
375     (void) pthread_mutexattr_init(&mxattr); 
376     (void) pthread_mutexattr_setpshared(&mxattr, pthread_process); 
377     (void) pthread_condattr_init(&cvattr); 
378     (void) pthread_condattr_setpshared(&cvattr, pthread_process); 
379     (void) pthread_attr_init(&ptattr); 
380     (void) pthread_attr_setscope(&ptattr, pthread_scope); 
381     if (stacksize > 0) 
382     { 
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383       (void) pthread_attr_setstacksize(&ptattr, stacksize); 
384     } 
385   } 
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Bilaga 2 
 
001   /* 
002    * 
003    *   Copyright (c) International Business Machines  Corp., 2001 
004    * 
005    *   This program is free software;  you can redistribute it and/or modify 
006    *   it under the terms of the GNU General Public License as published by 
007    *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
008    *   (at your option) any later version. 
009    * 
010    *   This program is distributed in the hope that it will be useful, 
011    *   but WITHOUT ANY WARRANTY;  without even the implied warranty of 
012    *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See 
013    *   the GNU General Public License for more details. 
014    * 
015    *   You should have received a copy of the GNU General Public License 
016    *   along with this program;  if not, write to the Free Software 
017    *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 
018    */ 
019 
020   /* 
021    *  FILE        : pth_str01.c 
022    *  DESCRIPTION : Create n threads 
023    *  HISTORY: 
024    *    05/16/2001 Paul Larson (plars@us.ibm.com) 
025    *      -Ported 
026    * 
027    */ 
028 
029   #ifdef GLOBAL 
030   #include <pthread.h> 
031   #else 
032   #define _PTHREAD_PRIVATE 
033   #include "pthread.h" 
034   #endif 
035 
036   #include <stdio.h> 
037   #include <unistd.h> 
038   #include <stdlib.h> 
039   #include <string.h> 
040   #include <sys/errno.h> 
041 
042 
043   /* Defines 
044    * 
045    * DEFAULT_NUM_THREADS: Default number of threads to create, 
046    * user can specifiy with [-n] command line option. 
047    * 
048    * USAGE: usage statement 
049    */ 
050 
051   #define DEFAULT_NUM_THREADS     100 
052   #define USAGE "\nUsage: %s [-l | -n num_threads] [-d]\n\n" \ 
053       "\t-l        Test as many as threads as possible\n" \ 
054       "\t-n num_threads    Number of threads to create\n" \ 
055       "\t-d                Debug option\n\n" 
056 
057   /* 
058    * Function prototypes 
059    * 
060    * sys_error (): System error message function 
061    * error (): Error message function 
062    * parse_args (): Parses command line arguments 
063    */ 
064 
065   static void sys_error (const char *, int); 
066   static void error (const char *, int); 
067   static void parse_args (int, char **); 
068   void *thread (void *); 
069 
070   /* 
071    * Global Variables 
072    */ 
073 
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074   int num_threads = DEFAULT_NUM_THREADS; 
075   int test_limit  = 0; 
076   int debug       = 0; 
077 
078 
079   /*---------------------------------------------------------------------+ 
080   |                               main ()                                | 
081   | ==================================================================== | 
082   |                                                                      | 
083   | Function:  Main program  (see prolog for more details)               | 
084   |                                                                      | 
085   +---------------------------------------------------------------------*/ 
086   int main (int argc, char **argv) 
087   { 
088     /* 
089      * Parse command line arguments and print out program header 
090      */ 
091     parse_args (argc, argv); 
092 
093     if(test_limit) { 
094       printf ("\n    Creating as many threads as possible\n\n"); 
095     } else { 
096       printf ("\n    Creating %d threads\n\n", num_threads); 
097     } 
098     thread (0); 
099 
100     /* 
101      * Program completed successfully... 
102      */ 
103     printf ("\ndone...\n\n"); 
104     fflush (stdout); 
105     exit (0); 
106   } 
107 
108 
109   /*---------------------------------------------------------------------+ 
110   |                               thread ()                              | 
111   | ==================================================================== | 
112   |                                                                      | 
113   | Function:  Recursively creates threads while num < num_threads       | 
114   |                                                                      | 
115   +---------------------------------------------------------------------*/ 
116   void *thread (void *parm) 
117   { 
118     int num = (int) parm; 
119     pthread_t th; 
120     pthread_attr_t  attr; 
121     int     rc; 
122 
123     if (debug) { 
124       printf ("\tThread [%d]: new\n", num); 
125       fflush (stdout); 
126     } 
127 
128     /* 
129      * Create threads while num < num_threads... 
130      */ 
131     if (test_limit || (num < num_threads)) { 
132 
133       if (pthread_attr_init (&attr)) 
134         sys_error ("pthread_attr_init failed", __LINE__); 
135       if (pthread_attr_setdetachstate (&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE)) 
136         sys_error ("pthread_attr_setdetachstate failed", __LINE__); 
137       if ((rc = pthread_create (&th, &attr, thread, (void *)(num + 1)))) { 
138         if (test_limit) { 
139            printf ("Testing pthread limit, %d pthreads created.\n", num); 
140            pthread_exit(0); 
141         } 
142         if (rc == EAGAIN) { 
143             fprintf (stderr, "Thread [%d]: unable to create more threads!\n", 
num); 
144             return NULL; 
145         } 
146         else 
147             sys_error ("pthread_create failed", __LINE__); 
148       } 
149       if (test_limit && ((num % 1000) == 0)) 
150           printf ("Testing pthread limit: %d pthreads created so far...\n", num); 
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151       pthread_join (th, (void *) NULL); 
152     } 
153     if (debug) { 
154       printf ("\tThread [%d]: done\n", num); 
155       fflush (stdout); 
156     } 
157 
158     pthread_exit(0); 
159 
160     /*NOTREACHED*/ 
161     return 0; 
162   } 
163 
164 
165   /*---------------------------------------------------------------------+ 
166   |                             parse_args ()                            | 
167   | ==================================================================== | 
168   |                                                                      | 
169   | Function:  Parse the command line arguments & initialize global      | 
170   |            variables.                                                | 
171   |                                                                      | 
172   +---------------------------------------------------------------------*/ 
173   static void parse_args (int argc, char **argv) 
174   { 
175     int i; 
176     int errflag = 0; 
177     char  *program_name = *argv; 
178 
179     while ((i = getopt(argc, argv, "dln:?")) != EOF) { 
180       switch (i) { 
181         case 'd':   /* debug option */ 
182           debug++; 
183           break; 
184         case 'l':   /* test pthread limit */ 
185           test_limit++; 
186           break; 
187         case 'n':   /* number of threads */ 
188           num_threads = atoi (optarg); 
189           break; 
190         case '?': 
191           errflag++; 
192           break; 
193       } 
194     } 
195 
196     /* If any errors exit program */ 
197     if (errflag) { 
198       fprintf (stderr, USAGE, program_name); 
199       exit (2); 
200     } 
201   } 
202 
203 
204   /*---------------------------------------------------------------------+ 
205   |                             sys_error ()                             | 
206   | ==================================================================== | 
207   |                                                                      | 
208   | Function:  Creates system error message and calls error ()           | 
209   |                                                                      | 
210   +---------------------------------------------------------------------*/ 
211   static void sys_error (const char *msg, int line) 
212   { 
213     char syserr_msg [256]; 
214 
215     sprintf (syserr_msg, "%s: %s\n", msg, strerror (errno)); 
216     error (syserr_msg, line); 
217   } 
218 
219 
220   /*---------------------------------------------------------------------+ 
221   |                               error ()                               | 
222   | ==================================================================== | 
223   |                                                                      | 
224   | Function:  Prints out message and exits...                           | 
225   |                                                                      | 
226   +---------------------------------------------------------------------*/ 
227   static void error (const char *msg, int line) 
228   { 
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229     fprintf (stderr, "ERROR [line: %d] %s\n", line, msg); 
230     exit (-1); 
231   } 
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Bilaga 3 
 
001   /* 
002    * 
003    *   Copyright (c) International Business Machines  Corp., 2001 
004    * 
005    *   This program is free software;  you can redistribute it and/or modify 
006    *   it under the terms of the GNU General Public License as published by 
007    *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
008    *   (at your option) any later version. 
009    * 
010    *   This program is distributed in the hope that it will be useful, 
011    *   but WITHOUT ANY WARRANTY;  without even the implied warranty of 
012    *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See 
013    *   the GNU General Public License for more details. 
014    * 
015    *   You should have received a copy of the GNU General Public License 
016    *   along with this program;  if not, write to the Free Software 
017    *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 
018    */ 
019 
020   /* 
021    *  FILE        : pth_str01.c 
022    *  DESCRIPTION : Create n threads 
023    *  HISTORY: 
024    *    05/16/2001 Paul Larson (plars@us.ibm.com) 
025    *      -Ported 
026    * 
027    */ 
028 
029   #ifdef GLOBAL 
030   #include <pthread.h> 
031   #else 
032   #define _PTHREAD_PRIVATE 
033   #include "pthread.h" 
034   #endif 
035 
036   #include <stdio.h> 
037   #include <unistd.h> 
038   #include <stdlib.h> 
039   #include <string.h> 
040   #include <sys/errno.h> 
041 
042 
043   /* Defines 
044    * 
045    * DEFAULT_NUM_THREADS: Default number of threads to create, 
046    * user can specifiy with [-n] command line option. 
047    * 
048    * USAGE: usage statement 
049    */ 
050 
051   #define DEFAULT_NUM_THREADS     100 
052   #define USAGE "\nUsage: %s [-l | -n num_threads] [-d]\n\n" \ 
053       "\t-l        Test as many as threads as possible\n" \ 
054       "\t-n num_threads    Number of threads to create\n" \ 
055       "\t-d                Debug option\n\n" 
056 
057   /* 
058    * Function prototypes 
059    * 
060    * sys_error (): System error message function 
061    * error (): Error message function 
062    * parse_args (): Parses command line arguments 
063    */ 
064 
065   static void sys_error (const char *, int); 
066   static void error (const char *, int); 
067   static void parse_args (int, char **); 
068   void *thread (void *); 
069 
070   /* 
071    * Global Variables 
072    */ 
073 
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074   int num_threads = DEFAULT_NUM_THREADS; 
075   int test_limit  = 0; 
076   int debug       = 0; 
077 
078 
079   /*---------------------------------------------------------------------+ 
080   |                               main ()                                | 
081   | ==================================================================== | 
082   |                                                                      | 
083   | Function:  Main program  (see prolog for more details)               | 
084   |                                                                      | 
085   +---------------------------------------------------------------------*/ 
086   int main (int argc, char **argv) 
087   { 
088     /* 
089      * Parse command line arguments and print out program header 
090      */ 
091     parse_args (argc, argv); 
092 
093     if(test_limit) { 
094       printf ("\n    Creating as many threads as possible\n\n"); 
095     } else { 
096       printf ("\n    Creating %d threads\n\n", num_threads); 
097     } 
098     thread (0); 
099 
100     /* 
101      * Program completed successfully... 
102      */ 
103     printf ("\ndone...\n\n"); 
104     fflush (stdout); 
105     exit (0); 
106   } 
107 
108 
109   /*---------------------------------------------------------------------+ 
110   |                               thread ()                              | 
111   | ==================================================================== | 
112   |                                                                      | 
113   | Function:  Recursively creates threads while num < num_threads       | 
114   |                                                                      | 
115   +---------------------------------------------------------------------*/ 
116   void *thread (void *parm) 
117   { 
118     int num = (int) parm; 
119     pthread_t th; 
120     pthread_attr_t  attr; 
121     int     rc; 
122 
123     if (debug) { 
124       printf ("\tThread [%d]: new\n", num); 
125       fflush (stdout); 
126     } 
127 
128     /* 
129      * Create threads while num < num_threads... 
130      */ 
131     if (test_limit || (num < num_threads)) { 
132 
133       if (pthread_attr_init (&attr)) 
134         sys_error ("pthread_attr_init failed", __LINE__); 
135       if (pthread_attr_setdetachstate (&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE)) 
136         sys_error ("pthread_attr_setdetachstate failed", __LINE__); 
137       /* 
138        * EDIT: Set smaller stack size 
139        */ 
140       if (pthread_attr_setstacksize (&attr, 32768)) 
141         sys_error ("pthread_attr_setstacksize failed", __LINE__); 
142       if ((rc = pthread_create (&th, &attr, thread, (void *)(num + 1)))) { 
143         if (test_limit) { 
144            printf ("Testing pthread limit, %d pthreads created.\n", num); 
145            pthread_exit(0); 
146         } 
147         if (rc == EAGAIN) { 
148             fprintf (stderr,"Thread [%d]: unable to create more threads!\n", num); 
149             return NULL; 
150         } 
151         else 
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152             sys_error ("pthread_create failed", __LINE__); 
153       } 
154       if (test_limit && ((num % 1000) == 0)) 
155           printf ("Testing pthread limit: %d pthreads created so far...\n", num); 
156       pthread_join (th, (void *) NULL); 
157     } 
158     if (debug) { 
159       printf ("\tThread [%d]: done\n", num); 
160       fflush (stdout); 
161     } 
162 
163     pthread_exit(0); 
164 
165     /*NOTREACHED*/ 
166     return 0; 
167   } 
168 
169 
170   /*---------------------------------------------------------------------+ 
171   |                             parse_args ()                            | 
172   | ==================================================================== | 
173   |                                                                      | 
174   | Function:  Parse the command line arguments & initialize global      | 
175   |            variables.                                                | 
176   |                                                                      | 
177   +---------------------------------------------------------------------*/ 
178   static void parse_args (int argc, char **argv) 
179   { 
180     int i; 
181     int errflag = 0; 
182     char  *program_name = *argv; 
183 
184     while ((i = getopt(argc, argv, "dln:?")) != EOF) { 
185       switch (i) { 
186         case 'd':   /* debug option */ 
187           debug++; 
188           break; 
189         case 'l':   /* test pthread limit */ 
190           test_limit++; 
191           break; 
192         case 'n':   /* number of threads */ 
193           num_threads = atoi (optarg); 
194           break; 
195         case '?': 
196           errflag++; 
197           break; 
198       } 
199     } 
200 
201     /* If any errors exit program */ 
202     if (errflag) { 
203       fprintf (stderr, USAGE, program_name); 
204       exit (2); 
205     } 
206   } 
207 
208 
209   /*---------------------------------------------------------------------+ 
210   |                             sys_error ()                             | 
211   | ==================================================================== | 
212   |                                                                      | 
213   | Function:  Creates system error message and calls error ()           | 
214   |                                                                      | 
215   +---------------------------------------------------------------------*/ 
216   static void sys_error (const char *msg, int line) 
217   { 
218     char syserr_msg [256]; 
219 
220     sprintf (syserr_msg, "%s: %s\n", msg, strerror (errno)); 
221     error (syserr_msg, line); 
222   } 
223 
224 
225   /*---------------------------------------------------------------------+ 
226   |                               error ()                               | 
227   | ==================================================================== | 
228   |                                                                      | 
229   | Function:  Prints out message and exits...                           | 
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230   |                                                                      | 
231   +---------------------------------------------------------------------*/ 
232   static void error (const char *msg, int line) 
233   { 
234     fprintf (stderr, "ERROR [line: %d] %s\n", line, msg); 
235     exit (-1); 
236   } 
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Bilaga 4 
 
01   #!/bin/sh 
02 
03   # settings 
04   testprg=pp 
05   createfile="create.txt" 
06   totalfile="total.txt" 
07   stacksize=32768 
08   iterations=10 #number of time to run the test with the same settings 
09   maxtables=1500 
10   target=100 
11 
12   date=`date +"%F %T"` 
13 
14   # write headers to both files 
15   for file in "$createfile" "$totalfile" 
16 
17   do 
18     echo "# start $date" > "$file" 
19     echo "# `hostname -s`" >> "$file" 
20     echo "# stacksize $stacksize" >> "$file" 
21     echo "# iterations $iterations" >> "$file" 
22     echo "# target $target" >> "$file" 
23   done 
24 
25   tables=1 
26   while [ "$tables" -le "$maxtables" ] 
27   do 
28     i=0 
29     echo -n $tables 
30     while [ "$i" -lt "$iterations" ] 
31     do 
32       $testprg -n $tables -i $target -S $stacksize 2>> "$createfile" >> 
"$totalfile" 
33       echo -n "." 
34       let "i = $i + 1" 
35     done 
36     let "tables = $tables + 1" 
37   done 
38 
39   for file in "$createfile" "$totalfile" 
40   do 
41     # write end time comment 
42     #echo -n "# end " >> "$file" 
43     #date +"%F %T %Z" >> "$file" 
44 
45     # avgerage 
46     avgfile=`echo "$file" | sed -e "s/\./_average./"` 
47     avgminmax "$file" > "$avgfile" 
48 
49     # median 
50     medfile=`echo "$file" | sed -e "s/\./_median./"` 
51     sort -n "$file" | medminmax > "$medfile" 
52 
53     avgimage=`echo "$avgfile" | sed -e "s/\..*$/.ps/"` 
54     medimage=`echo "$medfile" | sed -e "s/\..*$/.ps/"` 
55 
56     echo "set terminal postscript 
57           set xlabel \"Number of threads\" 
58           set ylabel \"Time \(s\)\" 
59           set mxtics 
60           set mytics 
61           set grid 
62           set offset 0.1,0.1,0,0 
63 
64           set title \"`hostname -s` - `echo "$avgfile" | sed -e "s/\..*$//" -e 
"s/_/ /"` - $date\n\ 
65             iterations: $iterations target:$target stacksize: $stacksize\" 
66           set output \"$avgimage\" 
67           plot \"$avgfile\" notitle with lines, \"$avgfile\" notitle with errorbars 
68 
69           set title \"`hostname -s` - `echo "$medfile" | sed -e "s/\..*$//" -e 
"s/_/ /"` - $date\n\ 
70             iterations: $iterations target:$target stacksize: $stacksize\" 
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71           set output \"$medimage\" 
72           plot \"$medfile\" notitle with lines, \"$medfile\" notitle with errorbars 
73          " | gnuplot 
74   done 
75 
76   echo -e "\a" 
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Bilaga 5 
 
01   #!/bin/awk -f 
02 
03   # input must be sorted 
04 
05   # iterations  number of y-values with the same x-value (a series) 
06   # line        line number relative to current series 
07   # minY        minimum y-value in a series 
08   # maxY        maximum y-value in a series 
09   # medY        median y-value in a series 
10   # tmpMedY     temporary median value (for clarity) 
11 
12   # comment lines 
13   /^#/ { 
14     if ($2 == "iterations") 
15       iterations = $3 
16     print 
17   } 
18 
19   # non-comment lines 
20   /^[^#]/ { 
21     if (line == 0) 
22       minY = $2 
23 
24     if ($2 < minY) 
25       minY = $2 
26     if ($2 > maxY) 
27       maxY = $2 
28 
29     line++ 
30 
31     # find median 
32 
33     # uneven number of iterations 
34     if (iterations % 2 != 0 && line == iterations / 2 + 0.5) 
35       medY = $2 
36     # even number of iterations 
37     else if (iterations % 2 == 0 && line == iterations / 2) 
38       tmpMedY = $2 
39     else if (iterations % 2 == 0 && line == iterations / 2 + 1) 
40       medY = (tmpMedY + $2) / 2 
41 
42     # print stuff for the series when iterations lines has been read 
43     if (line == iterations) 
44     { 
45       printf "%-10d%-10f%-10f%f\n", $1, medY, minY, maxY 
46 
47       maxY = 0 
48       line = 0 
49     } 
50   } 
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Bilaga 6 
 
01 #!/bin/sh 
02  
03 # settings 
04 testprg=pp 
05 createfile="create.txt" 
06 totalfile="total.txt" 
07 stacksize=32768 
08 iterations=10 #number of time to run the test with the same settings 
09 maxtables=1500000 
10 target=10 
11 step=500 
12  
13 date=`date +"%F %T"`  
14  
15 # write headers to both files 
16 for file in "$createfile" "$totalfile" 
17  
18 do 
19  echo "# start $date" > "$file" 
20  echo "# `hostname -s`" >> "$file" 
21  echo "# stacksize $stacksize" >> "$file"  
22  echo "# iterations $iterations" >> "$file" 
23  echo "# target $target" >> "$file" 
24 done 
25  
26 tables=1 
27 i=0 
28 echo -n $tables 
29 while [ "$i" -lt "$iterations" ] 
30 do 
31  $testprg -n $tables -i $target -S $stacksize 2>> "$createfile" >> "$totalfile" 
32  echo -n "." 
33  let "i = $i + 1" 
34 done 
35  
36  
37 tables=$step 
38 while [ "$tables" -le "$maxtables" ] 
39 do 
40  i=0 
41  echo -n $tables 
42  while [ "$i" -lt "$iterations" ] 
43  do 
44    $testprg -n $tables -i $target -S $stacksize 2>> "$createfile" >> "$totalfile" 
45    echo -n "." 
46    let "i = $i + 1" 
47  done 
48  let "tables = $tables + $step" 
49  last=`tail -1 "$totalfile"` 
50  if [[ $last == *! ]] 
51  then 
52          echo $last 
53          exit 1 
54  fi 
55 done 
56  
57  
58 for file in "$createfile" "$totalfile" 
59 do 
60  # write end time comment 
61  #echo -n "# end " >> "$file" 
62  #date +"%F %T %Z" >> "$file" 
63   
64  # avgerage 
65  avgfile=`echo "$file" | sed -e "s/\./_average./"` 
66  avgminmax "$file" > "$avgfile" 
67   
68  # median 
69  medfile=`echo "$file" | sed -e "s/\./_median./"` 
70   sort -n "$file" | medminmax > "$medfile" 
71  
72  avgimage=`echo "$avgfile" | sed -e "s/\..*$/.ps/"` 
73  medimage=`echo "$medfile" | sed -e "s/\..*$/.ps/"` 



 

19 

74   
75  echo "set terminal postscript 
76        set xlabel \"Number of threads\" 
77        set ylabel \"Time \(s\)\" 
78        set mxtics 
79        set mytics 
80        set grid 
81        set offset 0.1,0.1,0,0 
82         
83        set title \"`hostname -s` - `echo "$avgfile" | sed -e "s/\..*$//" -e "s/_/ 
/"` - $date\n\ 
84          iterations: $iterations target:$target stacksize: $stacksize\" 
85         set output \"$avgimage\" 
86        plot \"$avgfile\" notitle with lines, \"$avgfile\" notitle with errorbars 
87         
88        set title \"`hostname -s` - `echo "$medfile" | sed -e "s/\..*$//" -e "s/_/ 
/"` - $date\n\ 
89          iterations: $iterations target:$target stacksize: $stacksize\" 
90        set output \"$medimage\" 
91        plot \"$medfile\" notitle with lines, \"$medfile\" notitle with errorbars 
92       " | gnuplot 
93 done 
94  
95 echo -e "\a" 
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Bilaga 7 
 
1   #!/bin/sh 
2 
3   echo 1000000 > /proc/sys/kernel/threads-max 
4   echo 1000000 > /proc/sys/kernel/pid_max 
5 
6   { 
7     time test_str02_dl -l 
8   } &> maxthreads.txt 


