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“Multi-Queue Replacement Algorithm” 
Vilken algoritm passar bäst för andra nivå cache? 

 
 

1. Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att förklara grunderna till den generella minneshierarkin samt mer 

detaljerat kring cacheminnet. Algoritmer för att effektivisera genomsökningen av cachen 

kommer att förklaras allmänt medan ett par metoder kommer att förklaras mer djupgående. 

Specifikt kommer fokus att riktas mot andra nivås cache och hur väl olika metoder presterar 

där samt Multi-Queue Replacement Algorithm.  

2. Introduktion 

Dagens moderna processorer arbetar på enstaka nanosekunder medan läsning och skrivning 

till minnet är långsamma processer. Även om det är nanosekunder vi talar om så vill vi alltid 

ha allting snabbare än förut. Med svårigheter till förbättring hos processor läggs nu allt större 

vikt vid att förbättra läs- och skrivhastigheter. Vanligtvis är minnet upp delat i flera segment. 

Med sekundärminnet som ena extremen och registren som den andra.  

3. Minneshierarkin 

Det största men även det långsammaste minnet, sekundärminnet, är tillräckligt stort för att 

kunna spara allt viktigt och oviktigt material som kan tänkas behövas. Nackdelen är att 

sekundärminnet ligger så långt bort från processorn och är så pass stort att det tar lång tid att 

hitta något i det. 

 

Närmast processorn sitter det minsta men även det snabbaste minnet, registren. Registren 

varierar i storlek men är relativt små. Deras placering tillsammans med deras storlek 

möjliggör för mycket snabb läsning och skrivining till och från registren.  

Bild 1: Minneshierarkin från sekundärminne till register 
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3.1 Cache 

Mellan sekundärminnet och registren ligger cachen. Cachen är ett mellanting till register och 

sekundärminne. Den är inte alls lika stor som sekundärminnet men inte heller lika liten som 

registren. Den är snabbare än sekundärminnet men långsammare än registren.  

Det finns flera nivåer av cachen i de flesta nyare datorer och nätverk. I ett nätverk är cachen 

inte ett direkt mellanting mellan sekundärminne och register. Den uppfyller dock samma 

funktion, nämligen att möjliggöra snabbare data hämtning.   

I cachen så finns det tillfälliga kopior av data eller instruktioner från sekundärminnet eller 

servern beroende på typ av cache det är. Anledningen till att kopiera till cachen och inte till 

minnen ännu närmare processorn är att minerna närmare processorn inte är tillräckligt stora. 

De klarar endast av att hålla mindre mängder data så som en adress till cachen eller ett värde 

på en variabel. 

I cachen däremot så får hela instruktioner plats och även viss mängd data. Då målet med 

cachen är att öka hastigheten är storleken på cachen begränsad. Då en oändligt stor cache 

hade tagit oändligt lång tid att genomsöka.  

3.1.1 Direkt mapping:  

Hur stor cachen är och hur den genomsöks varierar. Det finns två extremer och en 

kompromiss när det kommer till hur man ska genomsöka cachen. Den ena extremen är att 

man endast kollar en plats för en ”tag” som man vet att det man letar efter har. Finns det inte 

där så blir det en “miss”. Denna metod kallas för direkt mapping. 

3.1.2 Associative mapping: 

Den andra extremen är att man söker igenom allt i cachen efter en tag. Tagen skiljer sig något 

åt men fyller samma funktion som tagen i direkt mapping. Finns inte tagen i cachen blir det en 

miss och man får kolla i sekundärminnet.  Den metoden kallas för Associative mapping. 

3.1.3 Set associative mapping: 

Ett mellanting är att man delar upp cachen med hjälp av tagen. Man talar om att det är inom 

ett specifikt område som man letar efter datan och finns den inte där så det en miss. Det kan 

liknas med direkt mapping till ett block på n mindre block. Där associative mapping sedan 

används inom de n mindre blocken. Detta kallas för Set associative mapping. 

En miss innebär att den eftersökta datan eller instruktionen inte hittades i den cachen som man 

sökte i. Då sker en sökning i underliggande cache eller sekundärminnet om det är i den sista 

cachen sökningen skett.  

Om inte en miss returneras så är det en hitt. En hitt innebär att den eftersökta datan har hittats 

och sökningen är klar.  

3.2 Full cache 

Oberoende av vilken metod som används kommer det uppstå tillfällen då cachen är full av 

block som inte är användbara för processorn just då. För att möjliggöra att något nytt kommer 

in i en full cache måste något annat ut, så att cachen inte längre är full. Hur man väljer vad 
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som ska kastas för att kunna ta in det nya kan ha stora effekter på hur snabbt systemet har 

möjlighet att arbeta.   

Vill man exempelvis ta C=A+B följt av D=C+B men har för lite plats för att ladda in alla 

variabler samtidigt, då cachen endast har tre platser. Kommer man få välja att ta bort A, B 

eller C för att få in D. Processorn har ingen vetskap om vilka värden den kommer att behöva 

för nästa instruktion utan kan bara gissa vad som ska komma.  

I exemplet skulle det vara effektivast att slänga A då man ska använda både B och C igen i 

nästa instruktion. Samtidigt som A inte ska användas igen.  

Det finns två antaganden som man kan utgå ifrån när man bestämmer hur cachen ska hantera 

detta problem. Antigen utgår man från rumslokalitet. Alltså att om man använder en 

instruktion är sannolikheten ökad för att man ska använda kringliggande instruktioner. Det 

andra alternativet är temporal lokalitet. Det innebär att om man använder data nu så ökar 

sannolikheten att man kommer använda den snart igen. Utifrån det har det utvecklats flera 

metoder för att se till att det block som har minst påverkan på systemet slängs.  

 

MQ algoritmen 

En metod för att effektivisera cacheminnet är LRU. LRU står för Least Recently Used och 

betyder att den data eller det block som inte har använts på längst tid är det som ska bytas ut. 

För att detta ska kunna ske är det mycket viktigt att system håller koll på när en bit senast 

användes. Utan denna info finns det inget sätt att bestämma vilket block som har varit längst i 

cachen utan att användas. Ett vanligt sätt att göra detta på är att använda ”age-bits” som 

räknar när data används. Varje gång data används räknas ”age-bits” upp och den data eller det 

block som används får ett nytt värde. På så sätt får den bit som har lägst värde på sin ”age-bit” 

inte längre vara kvar i cachen utan slängs helt enkelt ut när man ny data behöver läggas till i 

cachen.  

LRU är en metod som visat sig fungera bra och därför har vidareutvecklats till Multi-Queue 

Replacement Algorithm eller MQ. 

Bild 2: Sekvensen ABCDEF sätts in i ett cacheminne med LRU implementerat och plats för fyra block 
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För att förstå hur MQ bäst kan implementeras är det viktigt att kunna skilja på första och 

andra nivås cache. En första nivås cache tillämpar vanligtvis en av de enklare algoritmerna. 

Som LRU, MRU eller FBR. Det gör att nyligen använda block kommer att behållas i första 

cachen. Andra nivå cachen upplever därför sämre temporal lokalitet än första cache.   

MQ har visat sig vara effektiv i andra nivås cache. Detta då en andra nivås cache fungerar 

annorlunda jämfört med första nivås cache. Detta beror till stor del på att sökningarna i andra 

nivå cachen är missar från den första cachen. Således kommer den data om används ofta 

kommer att vara i första cachen. Medan den data som inte används lika frekvent kommer att 

placeras i andra cachen. Problemet som uppstår är just det att den data som placeras i andra 

cachen inte används så ofta.  

Multi-Queue Replacement Algorithm bygger som tidigare nämnt på LRU.  Generellt set är 

det en uppsättning på n LRU köer. Från 0 till (n-1). Den n: te kön är en speciell kö som håller 

reda på användnings frekvensen för varje block. Varje block i varje kö får ett värde som 

ändras var gång det används. Alltså kommer ett block som har en hög användnings frekvens 

att uppdateras ofta och kommer därför alltid att ha ett högt värde. Värdena för varje block 

fyller samma funktion som ”age-bits” för RLU. Om n skulle vara lika med 1. Alltså att det 

bara skulle finnas en kö i system, skulle MQ fungera lika dant som en vanlig LRU.  

Varje LRU kö har ett värde som anger dess tillåtna tid i den LRU kön. Om ett block som finns 

i en viss LRU kö inte använts inom en specifik tid som specificeras av MQ algoritmen flyttas 

det ner till en lägre kö. Finns exempelvis variabel A lagrad i LRU kön (m-8) och inte används 

på den tid som specificerats av algoritmen flyttas den ner till (m-9) kön.  Det motsatta händer 

om en viss data används upprepade gånger inom ett visst tidsintervall. Hur många gånger som 

en viss data behövs hämtas för att flyttasupp en kö beror enligt 2^m där m är köns nummer. 

Medan tiden specificeras av algoritmen. Alltså måste data som finns i kö 2 bara användas 4 

gånger medan data som finns i kö 9 måste användas 512 gånger innan det flyttas upp till nästa 

kö. Ett block placeras i en kö enligt log2(f). Där f är användnings frekvensen. När cachen är 

full så är det första blocket som kommer att lämna cachen det som ligger i kö 0 och har lägst 

värde i den kön.  Förutsatt att det finns något i kö 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Multi-Queue Replacement Algorithm 
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Skulle det uppstå en miss för exempelvis D så skulle kö 0 kontrolleras och om det inte var 

tom skulle det block som fanns höst upp i den kön slängas. Skulle kön vara tom skull kö 1 

kontrolleras tills något hittades. Om det skulle bli E som skulle slängas så skulle E placeras i 

den sista kön, ut kön. Om D fanns i kön skulle dess frekvens uppdateras och den skulle läggas 

in i en RLU kö. Finns inte D i ut kön så slängs det som finns högst upp i ut kön och D tas in 

och frekvensen sätts till 1.  

Andra nivå cache 

MQ fungerar enligt beskrivningen ovan och bygger som tidigare nämnt på LRU. LRU bra för 

första nivå cachen. Vid implementering i andra nivå cachen så minskar deras effektivitet då de 

ofta bygger på att ordna blocken efter deras användnings frekvens. I en andra nivås cache så 

är det svårare att göra en korrekt bedömning på det då sökningarna i den cachen kommer vara 

missar från den första.  Vilket är anledningen till att dess effektivitet minskar i andra nivås 

cache.  

Att effektiviteten minskar i andra nivås cache är något som är gemensamt för alla de enklare 

metoderna. De finns tre saker som påverkar effektiviteten enligt artikeln ”The Multi-Queue 

Replacement Algorithm for Second Level Buffer Caches” (Zhou, Philbin, och Li 2001 s. 98-

99) Vid jämförelse mellan olika algoritmer är det därför rimligt att kolla på dessa saker.  

1. Frekvens baserad: Användningsfrekvensen bör påverka om och hur ett block sparas i 

cachen. 

2. Temporal frekvens: Block som vars användningsfrekvens varierar bör omplaceras 

därefter.  

3. Minimal livstid: Block som använts mycket och bör stanna i cachen under en minimumtid 

även om det finns andra block vars användningsfrekvens är högre just då.  

 

LRU och MRU uppfyller punkt två. Den om temporal frekvens men lyckas inte uppfylla de 

andra. MRU (Most Recently Used) är en algoritm som RLU. Skillnaden mellan dem två är att 

RLU ersätter det block som har använts minst nyligen och MRU ersätter det block som har 

använts mest nyligen.  

Andra metoder som LFU eller FBR uppfyller inte heller alla parametrar utom vid enstaka 

optimala inställningar.   

LFU(Least Frequently Used) slänger det block som har lägst användningsfrekvens och 

FBR(Frequency Based Replacement) använder en kombination av LRU och LFU. LRU för att 

ordna blocken och LFU för att avgöra vilket som ska slängas.  

 

Alla tre punkter uppfylls av MQ. Som för varje nytt block bestämmer en tid till dess att det 

flyttas lägre ner i system och till sist ut. Detta för att block som hämtas in inte ska slängas 

direkt om de inte har en hög användningsfrekvens under en relativt kort tidsperiod. Den 

tillgodoser punkt ett då ett block som har en höga användningsfrekvens flyttas högre upp i 

köerna. Som i sin tur ger en lägre risk att det blocket ska slängas. Den uppfyller även punkten 
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om temporal frekvens då den flyttar ner block som inte har använts inom en given tid. Vilket 

gör dem mer troliga att slängas. 

Det tillsammans med det faktum att MQ är den metod som presterar bäst i simuleringarna i 

”The Multi-Queue Replacement Algorithm for Second Level Buffer Caches” (Zhou, Philbin, 

och Li 2001 s. 101-102). Gör att MQ lämpar sig bra för andra nivås cache. 

Slutsats 

MQ är den enda algoritmen som uppfyller de tre tidigare nämnda punkterna och presterar bäst 

i simuleringar. I och med detta kan slutsatsen att MQ är den mest effektiva metoden för andra 

nivås cache dras.  

Källförteckning 

http://dfpch.ujf.cas.cz/~zer0/thesis/html/node22.html   Michal Zerola (2011-06-18) 

(Hämtad 2016-11-30) 

Zhou, Y., Philbin, J., & Li, K. (2001, June). The Multi-Queue Replacement Algorithm for 

Second Level Buffer Caches. In USENIX Annual Technical Conference, General Track (pp. 

91-104). 

Calder, B., Grunwald, D., & Emer, J. (1996, February). Predictive sequential associative 

cache. In High-Performance Computer Architecture, 1996. Proceedings., Second 

International Symposium on (pp. 244-253). IEEE. 

Spear, M. F., Shriraman, A., Hossain, H., Dwarkadas, S., & Scott, M. L. (2007, March). 

Alert-on-update: a communication aid for shared memory multiprocessors. In Proceedings of 

the 12th ACM SIGPLAN symposium on Principles and practice of parallel programming (pp. 

132-133). ACM. 

Aguilar, J., & Leiss, E. (2001). A Web proxy cache coherency and replacement approach. 

In Web Intelligence: Research and Development (pp. 75-84). Springer Berlin Heidelberg. 

Bilder 

http://www.cram.com/flashcards/instuderingsfragor-7002960 (Hämtad 2016-12-02

  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lruexample.png (Hämtad 2016-12-04)     

https://www.usenix.org/legacy/event/usenix01/full_papers/zhou/zhou.pdf  (Hämtad 2016-11-

30)  

 

http://dfpch.ujf.cas.cz/~zer0/thesis/html/node22.html
http://www.cram.com/flashcards/instuderingsfragor-7002960
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lruexample.png
https://www.usenix.org/legacy/event/usenix01/full_papers/zhou/zhou.pdf

