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Sammanfattning 
Denna rapport förklarar hur MESI-protokollet fungerar och löser de problem som 
uppkommer när man har flerkärniga processorer som delar samma minne och hur 
det jämför sig med andra protokoll som byggt vidare på MESI protokollet. 

I rapporten förklaras de olika tillstånden som MESI protokollet kan befinna sig i samt 
kortfattat om utbyggnader av MESI protokollet, exempelvis MOESI och MESIF där 
det är mer än de fyra tillstånd MESI protokollet använder sig av. 

Inledning 
I dagens datorsystem har vi mångkärniga processorer eller multicore som det så fint 
heter på engelska, där flera processorkärnor ofta använder sig av ett eller flera 
cacheminnen. Dessa cacheminne används för att ge en högre prestanda då det tar 
mindre tid att läsa och skriva till jämfört med primärminnet. I cacheminnet sparas 
kopior av den data som användes senast av processorn för att processorn snabbt 
ska kunna komma åt datan igen eftersom man antar att data som använts nyligen 
skall användas snart igen.  
 
Den data som ligger i cacheminnet kan ändras av processorerna och eftersom det 
finns flera kärnor gäller det att de kan samarbeta med varandra annars kan det leda 
till problem med minne samstämmighet eller “cache coherence”. Cache koherens 
innebär att flera cacheminne använder sig av samma primärminne. 
 
En instruktion eller data kan existera på flera olika minnesplatser. När dessa ändras 
kan det gamla värdet finnas kvar på de andra platserna och därför är det viktigt att 
ha en koherens mellan de olika minnesplatserna så att alla kopior av samma data 
har rätt värde. MESI protokollet hjälper till att undvika just detta problem. 

 
Bild 1. En enkel figur hur en processor kan se ut. 

 



 
 
 
 

MESI 
MESI protokollet är som sagt ett protokoll som löser cache koherens problemet. 
Protokollet använder sig av en teknik som kallas snooping som är den typ som 
förekommer oftast i mångkärniga processorer tack vare dess simplicitet. Det finns 
även koherens tekniker som är så kallad directory-based men de skall vi inte gå in 
på i denna rapport.  
 
Snooping protokollen är snabbare om det finns tillräckligt med bandbredd eftersom 
varje transaktion i minnet ses av alla processorer men eftersom det använder sig av 
broadcasting så att alla processorkärnor får informationen, betyder detta att ju större 
system, desto större måste bussen och bandbredden vara.  
 

 
Bild 2. Tillståndsgraf för MESI-protokollet 

 
MESI har fått sitt namn efter de fyra tillstånd som protokollet har men kallas ibland 
Illinois protokollet eftersom det utvecklades i USA på universitetet i Illinois. 

 
I “Modified"-tillståndet markeras ett cacheblock att det har blivit förändrat och blir 
därför den enda uppdaterade kopian, alltså är den olik från det som finns i 
primärminnet. Ett modifierat block kan uppdateras lokalt i cachen utan att broadcasta 
på den delade minnesbussen. 
 



 
 
 
 

I detta tillståndet måste cachen skriva tillbaka datan till primärminnet någon gång, 
innan den tillåter att någon annan läser, den nu ogiltiga datan, i primärminnet. Denna 
såkallade “write-back” gör att blocket hamnar i “Exclusive"-tillståndet istället. 
 
Tillståndet “Exclusive” visar att detta cacheblock är den enda kopian och är likadan 
som den som finns i primärminnet. När det skrivs till ett “Exclusive” block går den 
över till Modified tillståndet, detta kan göras utan att informera andra cacheminne 
vilket innebär att minnesbussen ej genererar en aktivitet. 
 
I detta tillstånd kan blocket ändras till “Shared"-tillståndet när som helst, om någon 
vill läsa blocket. Den kan även ändras till “Modified"-tillståndet då det sker en 
skrivning. 
 
“Shared”-tillståndet innebär att det finns flera kopior av detta block men är likadana 
och är samma som det som finns i primärminnet. cacheblocket kan ändras till 
“Invalid"-tillståndet när som helst i detta tillstånd. 
 
“Invalid” hör man på namnet vad det innebär, cacheblocket är ogiltig och kan därför 
inte användas av processorn. En läsning på detta block kommer generera en miss. 
 
En kort sammanfattning av tillstånden och hur övergångarna mellan tillstånden 
utförs:  
När datan först hämtas från primärminnet och sparas i cachen så är detta blocket i 
“Exclusive” eftersom det är den enda kopian av cacheblocket i cacheminnet. Om en 
processor behöver tillgång till samma cacheblock, kan den kopiera blocket till sitt 
eget cacheminne och markerar sedan båda blocken som “Shared” i och med att 
blocket nu finns på flera ställe. Övergången till “Modified”, om blocket tidigare 
befunnit sig i tillståndet “Exclusive” går utmärkt, men om blocket tidigare varit 
markerat som “Shared” måste de övriga cacheminnena som har samma block 
sparat, sättas till “Invalid” så att de inte används. 
Därav, att skilja mellan “Shared” och “Exclusive"-tillstånden som inte görs i 
MSI-protokollet, kan vi undvika busstransaktioner när vi skriver till ett “Exclusive” 
cacheblock. 
 

 

 

  



 
 
 
 

Jämförelse 
MESI-protokollet är en av många olika typer av cache koherens protokoll. Detta 
protokoll utgår från det mer simpla snooping protokollet MSI, där 
“Exclusive"-tillståndet ej är implementerat. Sedan har vi MOESI där tillståndet 
“Owned” är implementerat. Om ett cacheblock är i “Owned” betyder det att blocket 
inte exklusivt, alltså det finns på flera platser i cacheminnena men har en exklusiv 
rätt att göra ändringar i detta block och alla ändringar måste skickas ut(broadcastas) 
på bussen till alla andra som har samma block i sitt cacheminne. 
 
Ett annat exempel är MESIF där alla tillstånd som finns i MESI ingår plus “Forward”. 
“Forward”-tillståndet är nästan som “Owned” i MOESI men med en liten skillnad. När 
en läsning sker till ett cacheblock som är i “Shared"-tillståndet, skickar en av de 
cacheminne som delar samma cacheblock till den som vill läsa blocket, istället för att 
vänta på att datan kommer från primärminnet. Detta protokoll används då 
cache-till-cache har låg latens jämfört med latensen att komma åt primärminnet. 
 
Alla dessa protokoll utgår från MSI-protokollet som då är ett mer primitivt protokoll.  
Dessa tillagda tillstånd har många olika fördelar. Om vi exempelvis kollar på MESI 
protokollet med “Exlusive”-tillståndet.  
 
När en processor måste läsa ett cacheblock som ingen av de andra processorerna 
har kommer det ske två busstransaktioner om MSI-protokollet är implementerat. 
Först kommer nämligen det ske en begäran att läsa cacheblocket och sedan en 
begäran att skriva till blocket. Eftersom ingen av de andra cacherna har blocket, är 
den andra begäran som skickas ut på bussen helt onödig. Detta kan undvikas med 
hjälp av “Exclusive”-tillståndet och därför sparas en busstransaktion. Detta gör en 
stor skillnad och påverkar prestandan mycket positivt. 
MESI-protokollet reducerar alltså antal busstransaktioner jämfört med 
MSI-protokollet, vilket som sagt förbättrar prestandan. 
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