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Abstrakt
Cache koherens protokoll hanterar cacheminnet i ett multiprocessor system, så att ingen data går 
förlorad eller skrivs över innan data överförs. I ett multiprocessor system har varje processor sitt 
eget minne (cache), separat från de större RAM minnena som de enskilda processorerna har 
åtkomst till. För att hålla minnet koherent använder buss-baserade protokollen MESI och MOSI sig 
av directory based protokoll eller snooping protokoll.



Inledning
Bakgrund
Genom ökandet av klockhastigheten fås fler antal cykler, det går att exekvera en instruktion på 
kortare tid vilket gör att arbetet går fortare. Utvecklingen av klockfrekvenser har avstannat på grund 
av fysikaliska begränsningar och fokus har skiftat till system med flera processorer. Multicore 
(flerkärniga processorer) ger en snabbare exekvering, lägre energiförbrukning och möjliggör 
multitasking. Ett problem som har uppstått med multicore processorer är cache koherens, ett 
problem som har lösts med hjälp av cache koherens protokoll.

Syfte
Syftet med den här rapporten är att skriva om och jämföra buss-baserade protokollen MESI och 
MOSI samt undersöka cache-koherens.

Frågeställningar
Vad är Cache?
Hur fungerar Cache-koherens?
Hur fungerar MOSI och MESI protokollen?
Vad är skillnaden mellan MOSI och MESI protokollen?

Metod
För att kunna svara på frågeställningarna har jag använt mig av kurslitteratur inom datorarktikektur,  
examensarbetet som berör området och föreläsningsanteckningar. I sökande för mer information 
har det använts wikipedia. 

Cacheminne
Cacheminne är ett mindre, snabbare minne som tillfälligt lagrar kopior av frekvent använd data. 
Cacheminnet är inbyggt i datorns processor, eller nära anslutet till processorn och ligger närmare 
processorn än vad primärminnet gör. Tiden det tar för en dator att hämta data eller instruktioner till 
skillnad från att exekvera en instruktion tar lång tid. När processorn gör en förfrågan om data som 
ligger i minnet, kollas först om datan ligger i cacheminnet.

Cache Koherens
I multicore processor har varje kärna en minnescache. När innehållet i en minnescache förändras 
måste andra kärnors minnescache uppdateras för att hålla minnet koherent annars ligger det 
gamla värdet kvar i de andra minnescacherna. Detta sker på två sätt: genom ett directory based 
protokoll eller snooping protokoll.

I ett directory-based, är datan som delas ut i en gemensam directory som upprätthåller koherens 
mellan cacheminnen. Directory agerar som ett filter där processorn måste be om tillstånd för att 
läsa in data post (entry) från primärminnet till sin cache. När en data post ändras uppdateras eller 
ogiltigförklarar directory andra cacheminnen med samma data post. 



Snooping protokoll upprätthåller cache koherens i SMP (symmetric multiprocessing systems). 
Det finns två typer av snooping protokoll:

Write-invalidate:  Processorn som skriver data invaliderar kopior i andra cacheminnen.

Write-update: Processorn som skriver data uppdaterar kopior i andra cacheminnen.

MESI
MESI är ett cache koherens protokoll som stödjer 
write-back cache. Genom användning av write-back 
sparas bandbredd som vanligtvis går förlorad i en 
write-through cache. I write-back återfinns alltid dirty 
tillstånd vilket indikerar att data i cacheminnet inte 
överensstämmer med primärminnet.

Bokstäverna i förkortningen MESI representerar fyra 
tillstånd.
Modified
Cachelinjen är närvarande i det aktuella cacheminnet 
och är dirty.
Exklusive
Cachelinjen är närvarande i det aktuella cacheminnet 
och är clean. Cachelinjen matchar primärminnet. Om 
det finns en begäran kan Exclusive ändras till Shared 
när som helst eller till Modified (om man skriver till det).
Shared
Cachelinjen kan lagras i andra cacheminnet och är clean. Cachelinjen matchar primärminnet
Invalid
Anger att cachelinjen är ogiltig.

MOSI
MOSI har ett owned tillstånd vilket betyder att den nuvarande processorn äger blocket och kommer 
betjäna förfrågningar från andra processorer för blocket. 



Diskussion
MOSI och MESI, även kända som Illinois-protokoll är en förlängning av MSI-protokollet och 
förbättrar olika funktioner. MOSI fokuserar på att minska write-back och genom att tillsätta ett 
exklusivt tillstånd minskas antalet busstransaktioner som krävs efter en läs och skriv begäran från 
en annan processor. Det exklusiva tillståndet i MESI anger att blocket är clean och giltigt (samma 
värde i primärminnet). Owned tillståndet i MOSI visar att cache värdet är dirty och förekommer i 
blocket.
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