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1. Előzmények és célkitűzések
A processzorok gyors ütemű fejlődése az elmúlt évtizedekben az órajel frekvenciájának
folyamatos növelésének és a tranzisztorszám szinte exponenciális emelkedésének köszönhető.
Az egyre gyorsabb utasításvégrehajtás, a hosszabb pipeline-ok és bonyolultabb végrehajtó
egységek okozta teljesítménynövekedéssel más hardver elemek, mint például a rendszerme-
móriák, nem tudtak lépést tartani. Ugyan méretben és sebességben a memóriák is fejlődtek,
a teljesítményük mégis messze elmarad a processzorokétól. A rendszermemóriák és a
processzorok közötti sebességkülönbség már legalább két évtizede ismert probléma [WM95].
Ennek kiküszöbölésére a gyártók egyre növekvő mennyiségű cache memóriát integrálnak a
processzorokba, a szoftverfejlesztők pedig kihasználva a cache memóriákat, csökkentik a
rendszermemóriák terhelését.

A processzorok fejlődése ezzel együtt új irányt vett a közelmúltban. A frekvencia emelése
már nem folytatható, mivel a chipek fogyasztása a frekvencia növelésével nemlineárisan nő,
és egyben hűtési problémákhoz is vezet. A magok utasításfeldolgozó képességének további
javítása is problémákba ütközik a tervezési komplexitás növekedése és a jelterjedési sebesség
korlátai miatt [Osk08]. A gyártók ezért az egyre nagyobb cache memóriák integrálása mellett a
párhuzamosságban találták meg a fejlődés lehetőségét.

Mark Oskin szerint a processzorok teljesítményét az által ítélhetjük meg, ha valós alkalma-
zások végrehajtási idejét mérjük rajtuk [Osk08]. Az algoritmikus komplexitás nem feltétlenül
becsüli jól egy algoritmus futási idejét, mert az algoritmus lépésszáma nem veszi figyelembe
a valós végrehajtás sajátosságait. Például adatolvasás egy cache memóriából sokkal gyorsabb,
mint ha ugyanazt az adatot a rendszermemóriából kell behozni - a lépésszám azonban azonos
költséggel számolja a két esetet.

A többmagos processzorok jelentős újítást hoztak a számítástechnikába [GK06b], és ennek
köszönhetően a teljesítményoptimalizálással foglalkozó programozóknak új módszereket és
eszközöket kell megismerniük. Az algoritmikus komplexitás nem képes a párhuzamosságot
kezelni, és nem ismeri a szinkronizáció, blokkolás, szálak közötti kommunikációval járó
többletköltség fogalmát, így ezeket nem is képes megjeleníteni. Hogy egy alkalmazás az új
hardver körülmények között is jó legyen, a szoftverfejlesztőknek új programozási modelleket
és megoldásokat kell alkalmazniuk [Sha11, Osk08], és a tesztelés elengedhetetlen része kell
legyen a teljesítmény valós környezetben történő kiértékelése.

Teljesítménykritikus szoftverek optimalizálásához minden hardver komponenst a lehetősé-
gekhez mérten kell kihasználni. Ehhez a szoftverfejlesztőknek ismerniük kell a fenti trendeket
és következményeiket.

Jelen disszertáció témája hash táblák teljesítményoptimalizálása. Hash táblákat sokféle
algoritmusban és területen alkalmaznak adatok rendezett tárolására; használják például modell
ellenőrzésben [BR08, LvdPW10], web szerverekben [LM01, VF07], hálózati eszközökben
[BM01, Mit02, SDTL05] és génkutatást elősegítő szoftverekben is [NCM01].

Hash táblák sok keretrendszerben és szoftverkönyvtárban megtalálhatóak, belső felépítésük
és működésük azonban, népszerűségük ellenére is, többnyire ismeretlen, nem dokumentált.
Az implementációs részletek helyett az irodalom általában a hash függvényekre koncentrál,
és az ún. próbasorozat („probe sequence”), a keresés által megtett út hosszának csökkentésére
fókuszál. Song és szerzőtársai szerint egy jó hash tábla megalkotása mérnöki szempontból
még ma is kihívás lehet [SDTL05]. Ezen munka célja megmutatni, hogy az implementációs
részletek, az adatok elhelyezése, az adathozzáférési minták figyelembe vétele épp oly fontosak,
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mint a próbasorozat hossza.
A kutatásom a hash táblák három aspektusára fókuszált: vizsgáltam az adat elhelyezést és

az adat hozzáférési mintákat a cache memóriák kihasználása érdekében; előzetes adatbetöltést
alkalmazva csökkentettem a rendszermemória késleltetését; és felkészítettem a hash táblát
többszálú környezetben való szálbiztos, konkurens használatra.

A munkám első célkitűzése egy „jó” hash tábla megtalálása volt. A hash táblák viselkedé-
sének megértéséhez és az implementációk kategorizálásához egy olyan rendszert készítettem,
amely a táblák belső struktúrájának leírására szolgál. Ezen kategóriarendszer segítségével
sokféle hash tábla struktúra leírható; a struktúrák mindegyikét teljesítmény szempontjából
vizsgáltam. Megmutattam, hogy a végrehajtás ideje és a memóriahasználat is fontos szempont
és együtt érdemes vizsgálni őket.

Hash táblák teljesítményének elemzéséhez, különös figyelemmel a különböző implemen-
tációk és belső struktúrák közötti eltérésekre, a hardver viselkedését is vizsgáltam. A cél
nem csupán az volt, hogy magyarázatot adjak az eltérő teljesítmények okaira, de egyben a
teljesítményt is modellezzem a valós végrehajtás sajátosságainak figyelembevételével. Az
irodalomban többen foglalkoztak cache memóriák hatásának vizsgálatával [HL05,Mit02], jelen
munka is a cache memóriákat tekinti a legfontosabb teljesítményt befolyásoló tényezőnek, és
ezért egy olyan analitikus költségmodellt mutat be, amely segítségével eltérő típusú hash táblák
teljesítménye összehasonlítható.

Memóriaintenzív alkalmazások esetében a „pre-execution” technika [RMS98, BCS09,
Dub04] segíthet a memória késleltetése által okozott teljesítményproblémákon. A célom e
technika alkalmazása volt hash táblákra, mivel a hash táblák teljesítményét nagymértékben a
memóriahozzáférés költsége határozza meg. A „pre-execution” segítségével csökkenthető az
adatmozgatás ideje, ezáltal növelhető a tábla teljesítménye.

Többmagos környezetben az erre felkészített többszálú alkalmazások gyors és szálbiztos
adatstruktúrákat igényelnek [Sha11]. A munkám harmadik célja a hash táblák felkészítése volt
párhuzamos környezetben történő használatra. Ehhez a hash tábláknak nem csak szálbiztosnak
kell lenniük, de megfelelő teljesítményt is biztosítaniuk kell. Párhuzamos adatstruktúrák
implementálására két alapvető megoldás ismert: kölcsönös kizárás [Dij65] és blokkolásmentes
szinkronizáció („nonblocking synchronization”) [Her90]. A disszertációmban mindkét megol-
dást vizsgáltam.

Blokkolásmentes megoldások többféle ún. „progress condition” követelménynek [HS11]
felelhetnek meg. Kétféle elvárást teljesítő implementációt készítettem, és megvizsgáltam,
hogy ezek milyen teljesítménnyel rendelkeznek. Emellett kölcsönös kizárásra épülő konkurens
hash tábla struktúrákat is vizsgáltam, és készítettem egy zár alapú megoldást, amely jó
átbocsátóképességgel és kis késleltetéssel rendelkezik.

Minden bemutatott implementáció és technika teljesítményét valós körülmények között,
valós adat felhasználásával vizsgáltam, és ismert megoldásokkal hasonlítottam össze.

2. Kutatási módszertan
A kutatásom célja hash táblák valós körülmények között megfigyelt teljesítményének növelése
volt. A teljesítmény méréséhez először kiválasztottam azt a hardver platformot, amelyre a
hash táblákat terveztem, és amelyeken a méréseket végeztem. Ezen hardver környezet egy
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modern egymagos vagy többmagos processzort tartalmazó számítógép többszintű memória
hierarchiával és elég nagy rendszer memóriával ahhoz, hogy a hash tábla és minden járulékos
adata elférjen benne háttértárra való lapozás nélkül. A hash táblában tárolt adat azonban
nagyobb mennyiségű, mint amennyi a cache memóriákban elfér, ezáltal a gyorsítótárakban
minden időpillanatban csak a hash tábla kis része található meg.

A hash tábla két legfontosabb művelete a beszúrás és a keresés. A teljesítményvizsgálatomat
e két műveletre szűkítettem. Hash táblák támogathatnak még törlést is, azonban a keresés és
a beszúrás műveletekhez képest a törlés ritkán használt, ezért az optimalizálás szempontjából
nem vizsgáltam ezt a műveletet.

Munkámban a következő három témakört vizsgáltam: cache viselkedés, előzetes adatbe-
töltés és konkurens használat. Mindhárom esetet a többitől függetlenül vizsgáltam, de ebben
a sorrendben, minek köszönhetően egyes eredmények későbbi tézisekben is megjelennek.
Kutatásom során új algoritmusokat, struktúrákat, megoldásokat készítettem, amelyek mind új
ötleteket tartalmaznak. Az új megoldások teljesítményének kiértékelése során a végrehajtás
idejét és a szükséges memória mennyiségét vettem figyelembe. A végrehajtási idő mellett
a hardver viselkedésének megértéséhez a processzorokban található teljesítményszámlálók
segítségével következtettem az algoritmusok végrehajtásának részleteire.

Az implementációk legtöbbje C++ nyelven készült. A nyelvválasztás fő oka a memória
feletti nagymértékű kontroll, valamint a különböző keretrendszerek okozta teljesítmény-
veszteségek elkerülése. A fordítást minden esetben azonos fordító végezte alapértelmezett
optimalizációs beállításokkal. Nem használtam szoftverkönyvtárakat, se párhuzamos kódot
előállító fordítókat, így az implementációk minden részét tetszőlegesen tudtam befolyásolni,
és elkerültem a felesleges többletköltségeket.

3. Új tudományos eredmények
Az eredményeket négy tézis köré csoportosítottam. Minden tézis hash táblák teljesítményét
vizsgálja, más-más szempontból. Az eredményeket leginkább algoritmusok formájában
mutatom be, illetve néhány esetben teljesítményt leíró modelleket adok meg.

Az első tézis egyszálú hash tábla keresés és beszúrás műveleteinek optimalizálását tar-
talmazza a végrehajtási idő és a memóriafogyasztás szempontjából. A tézis több hash
tábla implementációt mutat be és empirikus megfigyelésekre építve modellt ad hash táblák
teljesítményének becslésére. A második tézis a memória késleltetés okozta teljesítmény-
veszteség csökkentése érdekében a pre-executions technikáját alkalmazza hash táblákra. Egy
olyan algoritmust készítettem, amely a pre-execution belső paramétereit a futtató rendszer
sajátosságaihoz igazítja.

A harmadik és negyedik tézisek konkurens hash táblákat mutatnak be. A harmadik tézisben
blokkolásmentes algoritmusokat készítettem, míg a negyedik tézis zár alapú megoldásokra
fókuszál. A blokkolásmentes hash táblák esetén két megoldást adok, amelyek más-más
„progress condition” feltételnek felelnek meg, az egyik „lock-free”, a másik pedig „wait-free”.
Zár alapú hash tábla esetén egy olyan algoritmust készítettem, amely nagy felbontású zárolást
alkalmaz, és a felbontást futás közben automatikusan kalibrálja az elvárt párhuzamossági
szintnek megfelelően.

Az alábbiakban részletesen ismertetem a téziseket a hozzájuk kapcsolódó publikációk
felsorolásával, a tézis áttekintésével és az eredmények összefoglalásával.
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I. TÉZIS:
Cache-barát hash tábla struktúrák
A tézishez kapcsolódó publikációim: [3] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13].

A hash táblák olyan adatstruktúrák, amelyek szótárszerűen működnek: kulcs-érték párokat
tartalmaznak [Knu73, CLRS01]. Elsődleges feladatuk adatok tárolása és gyors keresése.
Minden tárolt elemet egyértelműen azonosít a kulcsa, amely a keresés alapjául is szolgál. A
táblák a belsejükben elkülönítik az elemeket a kulcsuk alapján, és csoportokba szervezik őket.
Hash táblába egy adatelem beszúrása, illetve egy adatelem megkeresése O(1) művelet [FKS84].

1. Definíció. (Hash tábla)
Egy hash tábla kulcs-érték párokat tárol. Egy hash tábla egy közvetlenül indexelhető tömbre

épül, amely tömb minden eleme egy vagy több adatelemet tartalmazhat (1. ábra). Egy adatelem
helyét a közvetlenül indexelhető tömbben egy hash függvény határozza meg.

1. ábra. Hash táblák absztrakt struktúrája.

A memória hozzáférési mintázat és a többszintű memória hierarchia hatását többen is
vizsgálták különböző algoritmusok esetén [WM95, HL05], és arra a következtetésre jutottak,
hogy az utolsó szintű cache memóriák szignifikáns hatással vannak az olyan adatstruktúrák
teljesítményére, amelyek a cache memória méreténél nagyobb mennyiségű adatot mozgatnak.
Erre a megfigyelésre építve olyan teljesítménybecslésre alkalmas modellt készítettem, amely a
cache memóriák hatását a költség függvényben is figyelembe veszi.

I.1. altézis: Hash tábla struktúrák, és teljesítményük összehasonlítása

Készítettem egy kategóriarendszert (2. ábra), amely osztályozza az általam vizsgált hash
táblákat. A rendszer a táblák belső felépítését és memória hozzáférési mintázatát írja le. A
hash táblák teljesítményének kiértékeléséhez adtam egy egységes szempontrendszert, amely nem
függ a struktúrák sajátosságaitól: egy adott struktúrát akkor tekintek jobbnak egy másiknál, ha
azonos mennyiségű memória felhasználása esetén rövidebb idő alatt hajtja végre ugyanazon
műveleteket. Empirikus mérésekkel megmutattam, hogy a teljesítmény ilyen módú becslésére az
utolsó szintű cache miss események száma jó közelítést ad.

Hash táblák kategóriákba sorolása esetén kulcskérdés a két alaptípus, a nyílt kulcsú hash
táblák, és a vödrös hash táblák egyértelmű meghatározása. Bár az irodalom sokféle definíciót
ad rájuk, a terminológia sok helyen félreérthető, megjelennek kevert változatok is, és gyakran
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2. ábra. A vizsgált hash tábla struktúrák kategória rendszere.

túl sok implementációs részletet specifikálnak. A célom a két típus egyértelmű elkülönítése,
és olyan definíciók alkalmazása, amelyekbe minden struktúra besorolható félreértések nélkül.
Ezért az alábbi definíciók megmutatják, mit nevezek nyílt kulcsú, illetve vödrös hash táblának.
(A definíciók megfelelnek az általánosan használt értelmezésnek.)

2. Definíció. (Nyílt kulcsú hash tábla)
Egy nyílt kulcsú hash tábla a törzsének minden pozícióján pontosan 0 vagy 1 elemet tárol

közvetlenül vagy egy pointer segítségével.

3. Definíció. (Vödrös hash tábla)
Egy vödrös hash tábla több adatelemet képes tárolni a tábla minden pozícióján. Az

adatelemek tárolása a tábla területén kívüli memória címeken is történhet.

A keresés során a próbasorozat hossza adja az algoritmikus lépésszámot, amelyet gyakran
használnak a teljesítmény becslésére. Hash táblákban azonban az adatmozgatás költsége a
domináns, ennek megfelelően a cache miss események száma szabja meg a teljesítményt. Egy
hash tábla struktúrát ezért úgy kell megtervezni, hogy minimalizálja a cache miss-eket. A
legalacsonyabb cache miss számmal, és egyben egyben a legjobb teljesítménnyel az empirikus
mérések alapján item-table-linear-probing és item-table-linked-list (2. ábra) struktúrák bírnak.

I.2. altézis: Cache miss szám becslése

Készítettem egy analitikus modellt hash táblában való keresés művelet során bekövetkező
cache miss események számának becslésére. Modellt adtam nyílt kulcsú hash táblában
a lineáris próba módszer próbahosszának kiszámítására, amelyből a cache miss-ek száma
közvetlenül megkapható. Az ún. uniform hashing módszer próbahossza ismert, amely a
módszer sajátosságaiból adódóan megegyezik a cache miss-ek számával. Vödrös hash táblák
esetén levezettem a próbasorozat hosszát, amely a vödrök méretéből számítható, valamint ebből
kiszámoltam a cache miss-ek számát eltérő felépítésű táblákra.

Adott egy hash tábla, amely n elemet tárol m pozíción (vödörben). A tábla telítettsége
α = n

m
. Ezt a számot általában nyílt kulcsú hash táblákban definiálják, de az egységes

terminológia érdekében vödrös hash táblákra is alkalmazható, ahol α értéke lehet nagyobb, mint
1. A cache miss szám becsléséhez szükséges ismerni az egy cache sorban elférő adatelemek
számát is; jelölje ezt B.
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Kiszámítottam lineáris próba esetén egy elem megkereséséhez szükséges lépések várható
értét (E(Lαlin)) egy α telítettségű táblában:

E(Lαlin) = 1 +
1

2

α

1− α
(1)

Levezettem a cache miss események várható értékét sikeres keresés esetén (amennyiben
az elem megtalálható a táblában) lineáris próbára (2), uniform hashing esetére (3), és vödrös
hash tábla struktúrákra: tömb alapú tárolás használatával (4), láncolt lista és a „pointer table”
használatának esetére (5), valamint láncolt lista és „item table” alkalmazására (6):

E(Cα
lin) = 1 +

1

B

1

2

α

1− α
(2)

E(Cα
uni) = − ln(1− α)

α
(3)

E(Cα
ptwa) = 1 + 1 +

1

B

1

2
α (4)

E(Cα
ptwl) = 1 +

1

2
α (5)

E(Cα
itwl) =

1

2
α (6)

A fenti képletekből a B paraméter függvényében (amely az adott feladat sajátossága)
kiszámítható, hogy az egyes táblák különböző α értékekre milyen cache miss számmal bírnak,
és megválasztható az a munkapont, amelyben a táblák cache miss-einek száma már nem
csökken jelentősen kisebb α választása esetén se. Hasonlóan, adott B és α értékek mellett
összehasonlíthatóak a hash tábla struktúrák, kiválasztható az, amely a legkevesebb cache miss-t
generálja, ezáltal várhatóan a legjobb teljesítménnyel rendelkezik.

II. TÉZIS:
Adaptív pre-execution hash táblára
A tézishez kapcsolódó publikációim: [1] [5] [14] [15] [16].

Az előzetes adatbetöltő mechanizmusok [BCS08] a memória késleltetését hivatottak elfedni
azáltal, hogy még a használatuk előtt közelebb mozgatnak a processzorhoz adatokat. Ezen
módszerek csökkentik azt az időt, amíg a processzor adatbetöltésre vár a cache miss események
során, így gyorsítva a végrehajtást. Luk [Luk01] megfigyelése alapján a nem szokványos
memória hozzáférési minták (amelyre a hardveres előzetes betöltő megoldások -prefetch-
nem működnek) csak a kód végrehajtása által ismerhetőek fel. A pre-execution technika
[Dub04, KLW+04] az algoritmusból egy második, segéd példányt futtat, amely a szükséges
memóriacímeket időben kiszámítja és betölti őket a tényleges hozzáférés előtt.

A pre-execution módszer egy absztrakt ötlet, bár már sikeresen használták algoritmusok
gyorsítására [MK06, ZCRS05], hash táblákra még nem alkalmazták. Az általam javasolt
módszer bemutatásához formális definíciót adtam a pre-execution technikára, amelyhez az
alábbi terminológiákat használtam fel.
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4. Definíció. (Utasítás, utasításszekvencia)
Egy utasítás egy matematikai művelet, egy adatmozgató parancs, vagy ezek kombinációja-

ként előálló elemi művelet, amelyet a processzor pár órajelciklus alatt végre tud hajtani. Egy σ
utasításszekvencia ilyen utasítások sorozata. Jelölje R(σ) azon változókat (memóriacímeket),
amelyeket σ csak olvas, W (σ) pedig azon változókat, amiket ír és olvas. Legyen Σ = {σ} ezen
utasításszekvenciák halmaza.

Egy utasításszekvencia például egy ciklus magja, vagy egy függvény. Ezekből épülnek fel
az algoritmusok.

5. Definíció. (Algoritmus)
Γ = γ1, . . . γn egy algoritmus, ha γi ∈ Σ, R(γi) 6= R(γi+1) vagy W (γi) 6= W (γi+1),

R(γi) ∈ 2R, W (γi) ∈ 2W∀i.

Az algoritmus ezen definícióban egy alacsony szintű utasítássorozat, amelyben szomszédos
utasítások eltérő memória helyeket (változókat) használnak. Az algoritmus tetszőlegesen
felbontható ezen utasításszekvenciákra.

Mivel a fő végrehajtó szál és a pre-execution segédszál egyszerre fut, garantálni kell, hogy
a kettő ne akadályozza egymást.

6. Definíció. (Utasítás szekvenciák konkurens futásának helyessége)
γi és γj (γi, γj ∈ Σ) párhuzamosan végrehajtható, haR(γi)∩W (γj) = ∅, R(γj)∩W (γi) =

∅ és W (γi) ∩W (γj) = ∅. Ez a következő módon jelölöm: γi ‖ γj .

7. Definíció. (Egy utasítás szekvencia és egy algoritmus konkurens futásának helyessége)
Egy utasítás szekvencia σ (σ ∈ Σ) párhuzamosan futtatható egy Γ algoritmussal (σ ‖ Γ), ha

σ ‖ γ1, σ ‖ γ2 . . . σ ‖ γn, vagyis, σ a Γ algoritmus minden elemével konkurensen végrehajtható.

A pre-execution technikát az irodalom nem definiálja formálisan. Az alábbiakban egy
általános definíciót adok, amely nem csak hash táblákra alkalmazva használható.

8. Definíció. (Pre-execution)
Legyen Γ egy algoritmus a fentieknek megfelelően. A fő végrehajtó egység a Γ algoritmus

végrehajtása során minden γi ∈ Γ utasítást egyesével, sorrendben hajt végre. Pre-execution
egy második végrehajtó egység, amely bizonyos események hatására egy olyan σj ∈ Σ
utasításszekvenciátt hajt végre, amelyre σj ‖ Γ. A σi utasításszekvencia célja a neki megfelelő
γi utasításszekvencia által használt memóriacímek kiszámítása és betöltése.

II.1. altézis: Szoftver alapú pre-execution

Készítettem egy pre-execution algoritmust (1. algoritmus), amely hash táblák teljesítményét
növeli egy előzetes adatbetöltésre szolgáló segédszál használatával. A segédszál monitorozza
a főszál működését, és az előtt tölt be adatokat a rendszermemóriából, hogy azokat a főszál
igényelné. Az algoritmus viselkedése két paraméter segítségével befolyásolható. Mérésekkel
megmutattam, hogy a javasolt módszer a hash táblák teljesítményét sikeresen javítja.

A pre-execution végrehajtó egységet egy segédszál testesíti meg, ami az adatok betöltéséért
felel. A segédszál a főszállal közös változókon keresztül kommunikál, mely segítségével a
főszál előtt tud haladni. A jumpahead distance paraméter szabályozza a távolságot a két szál
között, a szinkronizáció gyakorisága, amikor a távolság ellenőrzésre kerül, pedig a workahead
size paraméter által kerül meghatározásra. Hash táblára alkalmazva a megoldást a paraméterek
helyes megválasztásával akár 35%-os teljesítménynövekedés érhető el.
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Algoritmus 1 A javasolt pre-execution módszer pszeudokódja.
int mainIndex
bool end = false
int jumpAheadDist
int workAheadSize

procedure main(γ0 . . . γn)
for i = 0 to n/workAheadSize do
mainIndex = i
for j = 0 to workAheadSize do

execute γi∗workAheadSize+j
end for

end for
end = true
return

procedure preExecutionEngine(σ0 . . . σn)
while end == false do

for j = 0 to workAheadSize do
execute σmin(mainIndex+jumpAheadDist+j,n)

end for
end while
return

II.2. altézis: Adaptív pre-execution algoritmus

Készítettem egy adaptív algoritmust (2. algoritmus), amely a bemutatott 1. algoritmus paramé-
tereit konfigurálja futási időben. A javasolt megoldás monitorozza a rendszer teljesítményét,
és a Nelder-Mead módszert felhasználva becslést ad jobb paraméter értékekre. Mérések
segítségével megmutattam, hogy az algoritmus sikeresen javít a hash tábla teljesítményén, és
a paraméter értékek a végrehajtó környezet sajátosságainak megfelelően változnak.

A Nelder-Mead módszer [NM65] egy nemlineáris optimalizációs technika, amely több
paraméteres problématérben keres lokális optimumot. A paraméterteret az algoritmus két
paramétere adja, a jumpahead distance és a workahead size, az optimalizálandó függvény pedig
az algoritmus teljesítménye, amely végrehajtási időben mérendő. A javasolt megoldás 10-35%
közötti teljesítménynövekedést képes elérni különböző hash táblákon az egyszálú változathoz
képest, mindezt automatikusan és előzetes kalibrálás nélkül.
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Algoritmus 2 Az adaptív pre-exeucution algoritmus pszeudokódja.
int mainIndex
bool end = false
int jumpAheadDist
int workAheadSize
int sampleSize = 10

procedure main(γ0 . . . γn)
for i = 0 to n/workAheadSize do
mainIndex = i
for j = 0 to workAheadSize do

execute γi∗workAheadSize+j
end for

end for
end = true
return

procedure preExecutionEngine(σ0 . . . σn)
int samples = 0
time start = getT ime()
while end == false do

for i = 0 to workAheadSize do
if samples == sampleSize then

{jumpAheadDist, workAheadSize} = evaluateNelderMead(getT ime()− start)
start = getT ime()
samples = 0

end if
if notDoneAlready(min(idx+ jumpAheadDist+ i, n)) then

execute σmin(mainIndex+jumpAheadDist+i,n)
samples = samples+ 1

end if
end for

end while
return

11



III. TÉZIS:
Blokkolásmentes konkurens hash tábla
A tézishez kapcsolódó publikációim: [4] [6] [17] [19].

A többmagos processzorok és a párhuzamosság fénykora új elvárásokat támasztanak az
adatstruktúrákkal szemben [Sha11]. Konkurens programok olyan adatstruktúrákat igényelnek,
amelyek szálbiztosak és egyben jó teljesítményt is biztosítanak. A blokkolásmentes szinkro-
nizációs megoldások jó skálázhatóságot ígérnek, és elkerülik a kölcsönös kizárás hátrányait
[Her90], cserébe lényegesen bonyolultabbak. Ezen megoldások optimista konkurenciakezelést
használnak: a változtatásokat mindig helyi memóriában végzik el, és az eredmény egyetlen
atomi lépésben kerül az adatstruktúrában mentésre speciális utasítások, mint például a compare-
and-exchange használatával.

Blokkolásmentes hash táblát leggyakrabban blokkolásmentes (lock-free illetve wait-free)
láncolt listára építenek. A cache lokalitás kihasználása érdekében a készítettem egy olyan
megoldást, amely láncolt listák helyett tömböket használ. Megmutattam továbbá, hogy
készíthető wait-free hash tábla atomi utasítások és a tábla belső felépítésének megváltoztatása
nélkül is.

III.1. altézis: Tömb alapú lock-free vödrös hash tábla

Algoritmust adtam egy tömb alapú blokkolásmentes vödrös hash tábla megvalósítására (3.
algoritmus), amely párhuzamos beszúrást, törlést és keresést támogat, mindezt lock-free módon,
és megfelel a linearizálhatóság feltételének.

A bemutatott algoritmus kombinálja a tömbök cache-barát viselkedését és az atomi művele-
tek használatának előnyeit egy szálbiztos, konkurens hash táblában. A hash tábla teljesítménye
összemérhető más blokkolásmentes, láncolt listára épülő megoldások teljesítményével, és
keresés intenzív feladatok esetében meg is haladja azokét.

III.2. altézis: Wait-free hash tábla

Megoldást adtam wait-free hash táblák implementációjára egy általános párhuzamosítási séma
segítségével. Két konkrét implementáción keresztül (4. és 5. algoritmus) megmutattam, hogy
készíthető wait-free konkurens hash tábla kölcsönös kizárás, szálak közötti szinkronizáció és
atomi utasítások nélkül. A javasolt megoldás bármilyen egyszálú hash táblára építve képes
többszálú, szálbiztos környezetet biztosítani.

Mindkét megoldás alapötlete több hash tábla használata, amelyek a munkát és a párhuzamos
kéréseket megosztják. A kérések más-más hash táblához futnak be a séma belsejében, így
valóban párhuzamos működés érhető el. A működés kulcsa a kérés irányítása a megfelelő
táblához, amelyre két megoldást adtam. A bemutatott módszerek teljesítményben nem érnek
fel se a záralapú, se a lock-free módszer teljesítményéhez, azonban megfelelnek a sokkal
szigorúbb, wait-free feltétel elvárásainak.

Ezen wait-free megoldások nem írhatóak le a párhuzamos algoritmusokra általában használt
helyességi kritériumokkal. Abban is különböznek a tradicionális konkurens hash tábláktól,
hogy a módszert használó rendszerben a szálak extra intelligenciával rendelkeznek, hogy a
megfelelő belső hash táblához fordulhassanak a kéréssel. Így nem a hash táblának magának a
feladata a konkurencia kezelése, hanem a szálakra hárul a feladat.
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Algoritmus 3 Blokkolásmentes konkurens, lock-free vödrös hash tábla.
buckets[]: pointer to array

procedure insert( data )
while true do
h = hash( data )
myArray = buckets[h]
idx = find_in_array( myArray, data )
if idx! = −1 then

return myArray[idx]
end if
newArray = reallocate_copy_insert( myArray, data )
if CompareExchange( buckets[h], newArray, myArray ) ) then

return
end if

end while

procedure find( data )
myArray = buckets[ hash( data ) ]
idx = find_in_array( myArray, data )
if idx != −1 then

return myArray[idx]
else

return NULL
end if

procedure delete( data )
while true do
myArray = buckets[ hash( data ) ]
idx = find_in_array( myArray, data )
if idx == −1 then

return
else
newArray = reallocate_copy_remove( myArray, data )
if CompareExchange( buckets[h], newArray, myArray ) ) then

return
end if

end if
end while
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Algoritmus 4 Wait-free hash tábla központi tömb segítségével.
1: hash_tables[numberOfThreads]: hash table
2: dataSet[]: processed items
3:
4: procedure threadFunction( dataset )
5: for item i in dataSet do
6: h = hash( i )
7: if h % numberOfThreads == threadId then
8: hash_tables[threadId].insert_or_lookup( h, i )
9: end if

10: end for

Algoritmus 5 Wait-free hash tábla várakozási sorokra építve.
1: hash_tables[numberOfThreads]: hash table
2: queues[numberOfThreads]: wait free queue
3:
4: procedure addRequest(data)
5: h = hash( data )
6: queues[h].enqueue( data )
7:
8: procedure threadFunction()
9: while true do

10: if i = queues[threadId].dequeue() then
11: hash_tables[threadId].insert_or_lookup( i )
12: end if
13: end while
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IV. TÉZIS:
Nagyfelbontású kölcsönös kizárás vödrös hash táblákban
A tézishez kapcsolódó publikációim: [2] [4] [20] [21].

A kölcsönös kizárás [Dij65, AKH03] a leggyakrabban alkalmazott megoldás szálbiztosság
garantálásához. A III. tézis által ismertetett blokkolásmentes megoldások, bár jó skálázható-
ságot és teljesítményt biztosítanak, bonyolultak, és egészen új módon kell a konkurenciáról
gondolkozni az implementációjuk során. A kölcsönös kizárás ezzel szemben zárakat alkalmaz,
amelyek használata egyszerűbb, sok szoftverkönyvtár magas absztrakciós szinten támogatja
őket, valamint léteznek tervezési minták is a használatukra [MSM04].

A megfelelő átbocsátóképesség, azaz a zárakra való várakozási idő csökkentése érdekében
a vödrös hash táblák nagyfelbontású zárolást alkalmazhatnak, amely csökkenti az egy zár által
védett adat mennyiségét. Az alábbi két altézis megválaszolja, hogyan érdemes a felbontás
mértékét megválasztani.

IV.1. altézis: Nagyfelbontású zárolást alkalmazó vödrös hash tábla modellezése, és
kritérium a zárak számának megválasztásához

Mérésekkel megmutattam, hogy egy nagyfelbontású zárolást alkalmazó vödrös hash tábla
teljesítménye függ az alkalmazott zárak számától. Az optimális zárszám becsléséhez a kölcsönös
kizárásra alkalmazott zárak viselkedését egy sorbanállási hálózattal modelleztem (3. ábra).
Ütközésnek neveztem azt az eseményt, amikor egy szál egy használatban levő zárhoz fér
hozzá. A sorbanállási modell segítségével ezen ütközés valószínűségét levezettem, és mérésekkel
megmutattam, hogy az eredmények egybeesnek az empirikus megfigyelésekkel. Egy heurisztikus
feltételt adtam arra, hogy egy új kiszolgáló szál hozzáadása a rendszerhez mikor jár jobb
átbocsátóképességgel, és ezen heurisztika alapján egy felső határt adtam a zárra történő
várakozási időre.

Több szál használ egy közös vödrös hash táblát, amely tábla partícionálva van L független
blokkra, amelyek mindegyikét egy-egy dedikált zár véd. Mielőtt egy szál bármely vödörhöz
hozzáférne, a megfelelő zárat kizárólagosan birtokolnia kell. Egy foglalt zár esetén a szálak
aktív módon várakoznak.

3. ábra. Sorbanállási hálózat egy L blokkra particionált konkurens vödrös hash tábla
modellezéséhez.

A rendszerben található L darab zár mindegyikét 1/L valószínűséggel választja egy szál.
µ paraméterű exponenciális eloszlást feltételezve a kritikus szakaszban töltött időre (azonos
minden szálra és kérésre), valamint ζ paraméterű exponenciális eloszlást feltételezve két
kérés beérkezése között eltelt időre, a rendszer a következő képen írható le. Minden zár
egy M/M/1/∞/∞/FCFS vagy M/M/1/∞/∞/SIRO sor (a választott ütemezési mód
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függvényében) λ(L) = ζ
L

érkezési intenzitással (amely függ a zárak számától), µ kiszolgálási
intenzitással és ρ(L) = λ(L)

µ
kiszolgálási rátával.

A sorbanállási rendszer paramétereinek ismeretében az ütközés valószínűsége a következő
képen számítható: P(clash) = ρ(L) = λ(L)

µ
.

A foglalt zárra történő várakozási időt jelölje aw(L) mennyiség. Amikor két szál ugyanazon
erőforrásért verseng, a második szál akkor ad többlet teljesítményt a rendszer egészét tekintve,
ha akkor is hasznos munkát tud végezni, amikor az első szál birtokolja a kritikus szakaszban a
közös erőforrást. Ennek megfelelően a rendszernek azt kell garantálnia, hogy aw(L) várakozási
idő kevesebb, mint a kritikus szakaszban eltöltött 1

µ
idő.

IV.2. altézis: Adaptív zárolási módszer

Készítettem egy algoritmust, amely szabályozza egy konkurens vödrös hash tábla által használt
zárak számát. A rendszer belső tulajdonságainak futási idejű monitorozásával egy periodikus
kalibráció először becslést ad a IV.1. altézisben bemutatott sorbanállási rendszer paraméterei-
re, majd a legkisebb olyan zárszámot javasolja, amely még garantálja, hogy a várakozási idő a
bemutatott határérték alatt marad. Megmutattam, hogy a javasolt algoritmus jó becslést ad, és
a hash tábla jó teljesítménnyel üzemel.

Az optimális zárszám a sorbanállási modellből vezethető le, ha annak paramétereit ismerjük.
A hash tábla a működése során rögzíti a zárak várakozási sorhosszának átlagát (x). A µ
kiszolgálási intenzitás végrehajtott keresések idejéből mérhető, a λ(L) érkezési intenzitás pedig
az alábbi módon számítható:

λ(L) =
x · µ
1 + x

(7)

A rendszer által használandó zárak száma a legkisebb olyan L, amelyre a

P
(
w(L) <

1

µ

)
=

(
1− λ(L)

µ

)
+
λ(L)

µ

(
1− e−(µ−λ(L)) 1

µ

)
(8)

valószínűség jelentős (legalább 0.95).

4. Gyakorlati alkalmazás
A bemutatott algoritmusok és módszerek olyan hash tábla implementációkat tesznek lehetővé,
amelyek akár egyszálú, akár többszálú környezetben adattárolásra és keresésre használhatóak,
és a hardvert a képességeinek megfelelően használják ki. A cache-barát struktúrák és a változa-
tos többszálú megoldások közül az adott felhasználási területnek és elvárásoknak megfelelően
kiválasztható egy teljesítmény és robosztusság szempontjából is megfelelő változat.

A hash táblák valós környezetben is alkalmazásra kerültek [IJ09, JI07]. Az egyszálú
implementációk egy adatfeldolgozó alkalmazásban kerültek kipróbálásra, amelyben a hash
táblát adattömörítésre használtuk. A későbbi többszálú mérésekhez is innen származnak a
körülmények és adatok.

Az összes bemutatott módszer C++ kódként került implementálásra és kiértékelésre,
összehasonlítva szabadon elérhető változatokat. Általában elmondható, hogy a bemutatott
implementációk mindegyike jobb, mint a szoftverkönyvtárakban elérhető megoldások.
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