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1. Abstract  
Många processorer har nuförtiden flera kärnor. Det är även vanligt att dessa kärnor delar på 
högsta nivås cachen för att förbättra prestandan. Men om inte processorn utnyttjar detta till 
fullo kan det istället få motsatt effekt, att prestandan minskar. Därför kommer denna 
rapporten gå igenom två tekniker som kan utnyttja den delade cachen och öka prestandan i 
hela systemen, nämligen SCAS (Shared Cache contention Aware Sheduling) och MIP 
(Mobile Insertion Policy). 

2. Introduktion  
I takt med att processorer får fler kärnor så måste nya tekniker appliceras för att på ett så 
effektivt sätt som möjligt utnyttja denna flerkärniga arkitektur. Många nya processorer 
använder sig av så kallat shared-cache. Det innebär att högsta nivå cachen är delad mellan 
de olika kärnorna. Tanken bakom detta är att ha större utrymme att lagra på, då storleken på 
minnet ökar desto högre nivå man kommer till. Det kan även vara så att två processorer 
använder sig av samma data till vissa uppgifter. Då behöver bara en av kärnorna ladda in 
datan i minnet, sedan kan båda använda det. Men ett delat cacheminne kan även innebära 
en del problem. Om flera processorer använder sig av olika data, men som har samma tag i 
cache-minnet, kommer dessa att skriva över varandras data vilket resulterar i fler cache 
missar och längre exekveringstider.  
Det är viktigt att hela tiden utveckla och förbättra alla delar i processorer, och den här 
rapporten visar två olika tekniker man kan använda för att förbättra prestandan högsta nivå 
cachen. Avsnitt 4.1 behandlar en algoritm som kallas SCAS-algoritmen. Denna algoritm ska 
effektivisera schemaläggningen för uppgifter och snabba på den totala svarstiden. Avsnitt 
4.2 behandlar en insättnings policy som kallas MIP (mobile insertion policy). Denna policy 
ska öka hit ratesen i sista nivås cachen och därmed öka prestandan i hela systemet. 
Resultaten för de olika teknikerna hittas i avsnitt 5.1 och 5.2. 

3. Related work  
Det finns redan en del schemaläggnings algoritmer som används flitigt i dagens processorer. 
Ett exempel är Shortest Job First (SJF) [3] som alltid väljer att exekvera den uppgift med 
kortast exekveringstid. Problemet med denna algoritm är att den inte är optimerad för 
processorer med delad högsta nivås cache. Det finns annan algoritm som kallas min-min. 
Denna algoritm beräknar varje sets minsta exekveringstid för varje uppgift på alla 
processorer. Sedan väljs det set som har den minsta totala exekveringstid och tilldelas till 
den valda processorn [1, p. 1080]. 



Det finns även flera insättnings policys, såsom Least Recently Used (LRU) [4]. Denna policy 
innebär att när man ska ladda in ny data i cache-minnet så väljs platsen som har varit utan 
referens under längst tid att lagra datan i. Denna policy är för sig ganska bra, men den har 
sina brister. 

4. Föreslagna förbättringar 

4.1. SCAS-algoritmen 
Denna del handlar om en algoritm som ökar prestandan genom att schemalägga uppgifter 
på ett effektivare sätt. 
 
Xiaoyong, T. med flera har skrivit artikeln “A shared cache-aware Test scheduling strategy 
for multi-core systems” [1]. I artikeln föreslår de en algoritm de kallar för SCAS (Shared 
Cache contention Aware Sheduling) som ska minska schemaläggnings tid och sänka den 
genomsnittliga svarstiden för “Bag-of-Task” (BoT) applikationer [1, p. 1081]. Detta gör den 
genom att först dela upp den delade cachen mellan kärnorna med så kallad “set-based 
partitioning” [1, p. 1081] för att få fram ett antal icke-överlappande partitioner av minnet. 
Varje kärna kan ta en andel av dessa partitioner för att utföra uppgiften, och släpper sedan 
dessa när det är klart. BoT uppgifterna kräver en viss andel partitioner för att vara utförbara, 
och har olika nivåer av partitioner som tar olika lång tid, så algoritmen försöker schemalägga 
dessa på bästa möjliga sätt baserat på dessa nivåer. 
Kortfattat så fungerar algoritmen på följande sätt: Algoritmen har en variabel som håller koll 
på hur många partitioner som inte används av någon kärna, som kallas AvailCache. Den har 
även variabler som håller koll på hur många partitioner varje kärna just nu har reserverat, 
pSCache[k], där k anger vilken kärna det är. En BoT skickas in i algoritmen, med sina 
uppgifter och deras olika nivåer av krävda partitioner. Algoritmen går sedan igenom alla 
uppgifter nivå för nivå på varje kärna och testar om uppgiften just nu kan schemaläggas till 
någon kärna (det finns tillräckligt många tillgängliga partitioner i AvalCache+pSCache[k]). 
Om den kan det beräknas uppgiftens “earliest execution finish time”, eller “EFT” [1, p. 1083]. 
När den har gått igenom alla uppgifter och nivåer finns det två fall: någon uppgift kan 
schemaläggas eller ingen uppgift kan schemaläggas. Om fallet är att någon uppgift kan 
schemaläggas så hittas den uppgift med lägst beräknad EFT och tilldelas sedan aktuell 
kärna. AvailCache minskas med så många partitioner som behövs för uppgiften och 
pSCache[k] ökas med korrekt värde. Om det däremot inte går att schemalägga någon 
uppgift så försöker algoritmen frigöra partitioner från den kärnan med lägst EFT till 
AvailCache. Detta gör den tills det går att schemalägga en ny uppgift. Algoritmen avslutas 
när det inte finns några uppgifter kvar att schemalägga. Pseudokod för algoritmen hittas 
nedan (Algoritm 1) och ser ut på följande sätt (direkt taget från artikeln [1, p. 1083]): 



 
Algoritm 1. Pseudokod för SCAS-algoritmen. 

4.2. Mobile Insertion Policy (MIP) 
Denna del handlar om en insättnings policy som ökar prestandan i den delade cachen. 
 
Abad, P med flera har skrivit en artikel som föreslår en alternativ insättnings policy som de 
kallar för “MIP” (“Mobile Insertion Policy”) [2]. För den här policyn delas alla sets i cachen in i 
grupper med storleken N. I dessa grupper finns det tre sets, varav två är “evaluation sets” [2, 
p. 17] och det tredje är det setet som ska optimeras. MIP använder sig av sina två 
“evaluation sets” för att bestämma var den bästa insättnings positionen är för det tredje 
baserat på deras hit rate. 
De tre seten kallas “reference set”, “explorer set” och “conventional set” [2, p. 17], där 
“reference-” och “explorer set” är “evaluation sets”. “Reference set” har den traditionella LRU 
(Last recent used) insättnings policyn. Dess insättnings position är vid positionen med högst 
prioritet (MRU, most recent used), även kallad referens positionen, genom hela 



exekveringen. Detta för att i värsta fall hålla prestandan vid LRU policyns prestanda. 
“Explorer set” är det set som försöker hitta nya insättnings positioner som är bättre än 
“Reference set” positionen. Insättning börjar en position från MRU och uppdateras under 
hela exekveringen beroende på hit rate. “Conventional set” insättnings position är alltid på 
platsen innan “explorer set”. Det är det här setet som används och optimeras genom hela 
exekveringen.  
Optimeringen sker genom att insättnings positionen ändras beroende på vilket av de övriga 
seten som har bäst hit rate. Detta gör den genom att jämföra hit rates för de tre seten. Varje 
set har en räknare, HRREF, HREXP och HRCON som visar de olika hit ratesen [2, p. 17]. Dessa 
jämförs efter varje “update interval” [2, p. 17] som är ett förbestämt intervall av referenser till 
cacheminnet. Om HRCON har högre eller lika hit rate som de övriga seten så ändras inte 
insättnings positionen, då “conventional set” är optimal. Om “explorer set” har högre hit rate 
än “conventional-” och “reference” set så är det denna som är mest optimal. Då flyttas 
insättnings positionen för conventional- och explorer set ett steg ifrån referens positionen. 
Om däremot reference set har högst hit rate så flyttas de ett steg närmre referens 
positionen.  
Fig. 1 visar ett exempel för hur det här kan gå till. Exemplet är direkt taget från artikeln [2, p. 
17-18] där de använder sig av ett uppdateringsintervall på fyra referenser och ett 
referensmönster som består av ett antal block enligt följande mönster: [X1, X2, X3, X4, X5, 
X6, X7, X8, X1, X2, X2, X9, X10, X11, X1, X2]. 
 

 
Fig. 1. Exempel på hur MIP policyn uppdaterar insättnings positionen för conventional set. 
 
Bilden visar hur “explorer set” har bättre genomsnittlig hit rate och därför flyttas insättnings 
positionen för conventional set ett steg ifrån referens positionen efter andra 
uppdateringsintervallet. På grund av att alla referenser är unika under det första intervallet 



så resulterar det i att alla set endast får missar. Då behåller “conventional-” och “explorer 
set” sina positioner. 

5. Resultat 

5.1. Resultat från SCAS-algoritmen 
SCAS-algoritmen presterade bättre än den såkallade min-min algoritmen i alla de testade 
områdena. Det som testades var schemaläggningstiden, som definieras som det högsta 
EFT värdet, och den genomsnittliga svarstiden, som definieras som medelvärdet av alla 
uppgifters EFT [1, p. 1083]. Detta testades sedan under två scenarier. Det första scenariot 
var att testa ett varierande antal uppgifter på 2, 4, 6 och 8 kärnor med 28 konstanta cache 
partitioner. I andra scenariot så var antalet partitioner varierande och testades på 4 och 8 
kärnor, och antalet uppgifter som utfördes var först 100 sedan 160. I fig. 2 visas resultatet för 
det första scenariot på en processor med 8 kärnor. I fig. 3 och fig. 4 visas resultaten för det 
andra scenariot på en processor med 8 kärnor. I samtliga figurer visar (a) 
schemaläggningstiden och (b) visar genomsnittliga svarstiden. För att hålla rapporten 
kortare så togs bara figurerna som visar resultaten med 8 kärnor med. MSCAS (gröna linjen 
i graferna) visar resultatet för en modifierad version av SCAS som inte är aktuell för denna 
rapport. 

 
Fig. 2. Resultatet för testerna på 8 kärnor med 28 cache partitioner och varierande antal uppgifter.

Fig. 3. Resultatet för testerna på 8 kärnor med 100 uppgifter och varierande antal cache partitioner.



Fig. 4. Resultatet för testerna på 8 kärnor med 160 uppgifter och varierande antal cache partitioner. 
 
Samtliga figurer är tagna från artikeln som behandlar området och hittas i [1, p. 1086-1087]. 
 
Om man tittar på figurerna så ser man SCAS har bättre värden än min-min inom alla 
områden.  
 

5.2. Resultat från MIP 
Man testade MIP genom att köra ett antal applikationer och mäta den totala hit raten för alla 
applikationer. Dessa tester kördes flera gånger med avseende på olika värden för hit rate 
räknaren och uppdateringsintervallet. I fig. 5 visas resultatet, som är direkt taget från artikeln 
[2, p. 20]. Storleken för räknaren och uppdateringsintervallet uttrycks i bitar, så C-2 i grafen 
betyder att värdet för räknaren kan anta värdena 0-3 (22 bitar) och I-6 betyder att 64 
referenser görs till sista-nivås cachen i varje uppdateringsintervall (26). Totala hit raten 
jämförs sedan med hit rate för LRU policyn. 

 
Fig. 5. Resultat för MIP jämfört med LRU på ett antal olika applikationer. 
 
Grafen visar maximala-, minimala- och medel ökningen gentemot LRU. Som vi ser så är det 
minimala lite sämre än LRU-policyn, ner mot nästan 15% sämre. Den maximala ökningen i 



hit rate är i kontrast mycket högre, aldrig under 300% och når över 400%. Detta ger oss en 
medelökning på mellan 15% och 35%, vilket är ett bra värde.  
Detta medför även att prestandan i hela systemet ökar, vilket visas i fig. 6 [2, p. 21].  

Fig. 6. Ökning i prestanda jämfört med LRU-policyn 
 
Med bilden ser vi en ökningen i prestanda i det flesta fallen. I de få fallen där prestandan är 
sämre så är den maximala förlusten under 5%. I genomsnitt så ökar MIP prestandan med 
nästan 5%. Prestandan beror till stor det av vad det är för applikation som exekveras, då 
vissa applikationer inte tar så stor fördel av sista-nivås cachen.  

6. Slutsatser 
Det är viktigt att hela tiden jobba med att öka prestandan på processorer. Det finns många 
områden som kan förbättras och två av dessa är schemaläggningen av uppgifter och 
insättnings policyn, som har behandlats i denna rapport. Både SCAS och MIP ger 
förbättringar inom sina områden, vilket är positivt. Använder man dessa tillsammans så 
skulle det ge en ännu bättre prestanda. Utvecklingen av processorer måste fortsätta och nya 
tekniker måste appliceras, och jag tror SCAS och MIP är bra grundpelare som man kan 
utveckla och bygga vidare på inför nya system för komma närmre optimal prestanda.  
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