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Abstrakt 
 

Då tekniken ständigt växer så har vi gått ifrån enkelkärniga processorer till flerkärniga 
processorer. När man går framåt så går man även bakåt. Det är ju inte alltid så att med ny 
teknik så flyter allt på utan problem. Denna rapporten ska ge en inblick på vad som innebär med 
cache koherens och dess problem och vad man kan göra för att motverka detta problem med 
hjälp av Snooping Protocol och Directory Based Protocol. Rapporten kommer också att beröra 
olika protokoll så som MESI, MOESI och MESIF, det kommer finnas en översiktlig bild på hur 
protokollen MOESI och MESIF samt dess skillnader och likheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Inledning 
Utvecklingen av multiprocessorer rättare sagt flerkärniga processorer har kommit till en så pass 
hög nivå att fler och fler processorer sparar på många resurser och ökar på prestandan. Det ger 
oss processorer som är starkare och snabbare samt minskar energiförbrukning. Men detta 
bidrar också med problem som man inte hade tidigare när man använde sig utav enkelkärniga 
processorer.  

 

När flerkärniga processorer 
delar ett minne brukar det 
kallas för Symetric 
Multiprocessor system  även 
känt som “SMP”. Arkitekturen 
för ett sådant system brukar 
vara uppbyggt som bilden till 
höger.  
 
Alla processorer är kopplade 
till sitt egna cacheminne. Detta 
cacheminne är sedan kopplat 
till en delad system buss som 
sammankopplar cacheminnet 
av alla processorer med ett 
primärminne.[1] I detta system 
då varje kärna har sitt egna cacheminne, så är det viktigt för systemet att vara cache koherens 
annars kan det uppstå fel vid läsning och skrivning av data. 

 

Diskussion 
 
Låt oss säga att det finns två olika processorer, processor A och processor B. Både A och B 
läser på samma plats i minnet, detta medför att A och B innehåller en kopia på datan som är 
lagrad på denna plats i minnet, denna kopian lagrar processorerna i sina egna cacheminnen. 
Så länge som dessa processorer endast ska läsa data så finns det inga större problem. Men låt 
oss säga att processor A har bestämt sig för att skriva något på just den platsen som bägge 
läser på, processor B måste informeras på något sätt att processor A håller på att ändra på 
värdet som finns lagrat, annars kommer processor B att avläsa fel värde på datan. Eftersom 



system som detta har sitt egna cacheminne för varje processor så är det viktigt att systemet är 
cache koherens.[1] Hur kan man då förhindra detta problem som uppstår?  
 
I multiprocessorer och deras system finns det något som kallas för cache koherens protokoll. 
Med hjälp av detta protokoll så kan man förhindra detta problem. Det finns två typer av cache 
koherens protokoll som är lösningar till detta problem. 
 
Den ena sättet att lösa detta problem är att använda sig av ett cache koherens protokoll som 
kallas för  Directory based protocol. Detta protokoll går ut på att det finns endast en plats som 
håller reda på vad som är lagrat i cacheminnet samt vilka olika aktiviteter som sker i 
cacheminnet.[7]  
 
Den andra lösningen är att man tillåter processorerna att kunna observera, denna metod är 
även känd som “Snooping”. Detta ger processorerna tillgång till att kunna se vad andra 
processorer har skrivit in eller avläst när det behövs. Snoop baserade cache protokoll kan bara 
användas då arkitekturen på systemet är uppbyggt som ett SMP system, som tidigare nämnt är 
sammankopplat via en system buss.[7] 
 
MESI är ett av de vanligaste protokollen som 
används. I detta protokoll så kan en cacherad 
befinna sig i fyra olika tillstånd: Modified, 
Exclusive, Shared och Invalid[5].  
 
Vid start är alla cacherader i “Invalid” tillståndet, 
vilket betyder att de inte är använda och det går 
att lagra data i dessa. När man hämtar data från 
primärminnet och lagrar det cachen så byter 
cacheraden tillstånd till “Exclusive”, detta menas 
att den data som bara finns lagrad i just det 
cacheminnet finns också lagrat på samma plats i 
primärminnet. Låt oss nu säga att kärna 1 har 
data lagrat i sitt egna cacheminne då befinner sig 
kärna 1 i Exclusive tillståndet, om då kärna 2 
skulle vilja ha det som finns lagrat i kärna 1, då 
kan kärna 2 kopiera datan som var lagrad cacheminnet i kärna 1 och spara undan det i sitt egna 
cacheminne. Detta medför att både cacheraderna kommer in i ett annat tillstånd som kallas 
“Shared”. “Shared” som på svenska betyder delad, man kan säga att den ursprungliga datan 
som var lagrad i primärminnet är nu delat med kärna 1 och 2 och ligger också i deras enskilda 
cacheminnen. Det fjärde tillståndet kallas för “Modified”, detta medför att en cacherad har blivit 
uppdaterad utav en instruktion eller uträkning. För att nå detta tillstånd krävs det att cacheraden 
tidigare varit i Exclusive tillståndet. Om cacheradens tidigare tillstånd var Shared så måste alla 
andra som har lagrat samma typ av data först hoppa till Invalid tillståndet, så att den data som 
nyss blivit överlagrad inte ska påverkas utav en gammal data. Under denna tiden så får inga 



avläsningar på den minnesluckan i primärminnet där data som blev överlagrad ske, innan rätt 
data har lagrats på platsen[4].  
 
Det finns ett annat protokoll som kallas för MOESI[2][5], skillnaden från föregående protokoll 
MESI är att MOESI använder sig utav ett ytterligare tillstånd som kallas för “Owned”[2]. Det 
innebär att man med hjälp av detta tillståndet modifierar man en cacherad så att man undviker 
onödiga skrivningar till primärminnet. Med detta tillägg så flaggar man datan som har ändrats 
och det som har modifierats kan andra processorkärnor få access till genom den kärnan som 
“äger” datan där uppdateringen inträffades. 
 
Ett ytterligare protokoll är MESIF, detta protokollet har också ett femte tillstånd till skillnad från 
MESI. Det tillstånd som har lagts till är “Forwarding”[3, detta tillståndet är väldigt likt Shared 
tillståndet. Men skillnaden mellan Shared och Forwarding är att om flera cacheminnen delar på 
samma data så kan endast ett av de hamna i detta tillstånd. När ett cacheminne är i detta 
tillstånd så ansvarar den att om en annan processor behöver tillgång till datan att den ska 
skicka datan vidare “Forwarding”. 
 
Vad är då skillnaden mellan MESIF och MOESI protokollen? 
 
Då både F och O tillstånden använder sig utav cache-to-cache överföring för att effektivisera 
dataöverföringen mellan cacheminnen istället för att vara direkt beroende på primärminnet, så 
finns det en liten skillnad mellan dessa två tillstånd. 
 
F tillståndet i MESIF kommer genom en optimering utav grundtillståndet MESI som jag tidigare 
nämnt. Där F:et som står för Forward innebär att om en cacherad befinner sig i Shared 
tillståndet så distribuerar ett cacheminne datan till de andra cacheminnena istället för att skriva 
direkt från primärminnet. En annan skillnad som är liknande i MESI protokollet är att när data är 
i shared tillståndet och på under samma tid i F tillståndet så kommer den data vara “Clean”.  
 
O tillståndet i MOESI kommer också genom en optimering utav grundtillståndet MESI. Där O:et 
står för Owned där syftet med detta protokoll var att minska skrivningar till primärminnet och att 
en processor har ägandet över datan och kan skicka vidare den till andra processorer vid 
behov. 
Cacheminnen kan dela data som är “Dirty” men detta sker bara om en av cacheminnena tar 
ansvar/ägandet över datan som är “Dirty”.  
 
Den stora skillnaden mellan MESIF och MOESI är då som jag nyss diskuterat ovan att MESIF 
och dess tillstånd Forward kan ha cacherader som är “Clean” medans MOESI och dess tillstånd 
Owned kan även ha cacherader som är “Dirty”. Det går även snabbare för MOESI att dela 
cacherader som är “Dirty” än vad det gör om dessa var “Clean”.[3] 
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