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Abstract 

För att ett system snabbt ska kunna hantera information så används, å sidan åt primärminnet 

och sekundärminnet, ett cacheminne. I modern tid så förbättras inte exekveringstiden av bättre 

processor på grund av fysiska begränsningar, av detta så har multicore processor blivit allt 

vanligare med fler och fler processorer. Systemet använder sig då också av flera cacheminnen 

som kräver någon sorts form av sammanhållning.   

I denna rapporten presenteras definitionerna för när cacheminnena har en sammanhållning 

och hur MESI-protokollet uppfyller dessa. I rapporten presenteras även nackdelen med 

användning av MESI-protokollet och hur ett alternativt protokoll kallat MOESI åtgärdar det. 

Inledning 

När ett datorsystem ska hämta data så används ett bland annat ett cachesystem vilket är ett 

relativt mindre och snabbare minne som temporärt lagrar en viss mängd data från 

primärminnet. Under tidens gång så har datorsystem utvecklats med multicore processer som 

kan hantera instruktioner parallellt, detta innebär oftast att även multipla cacheminnen 

används.  

Problem 

Med ny teknik uppstår nästan alltid med nya möjligheter, men också nya hinder. Ett av dessa 

problem som uppstår när multipla cacheminnen används är att data i ett cacheminne kan vara 

utdaterat. Säg att en klient kopierar data från primärminnet till sitt cacheminne. Om det sedan 

är en annan klient som kopierar samma data och gör en beräkning som ändrar på data, då 

kommer data i den första klientens cache vara utdaterad. Det är till sådana problem ett MESI-

protokoll används för att lösa problematiken. 

Diskussion/Lösning 

 
1 

Lösningen på problemet är att på något sätt få ett cache sammanhang, med andra ord att olika 

cacheminnen ska kunna kommunicera med varandra. Om en klient ändrar data i sitt 



cacheminne så måste det informeras till andra klienters cacheminnen. Cache sammanhanget 

erhåller ifall följande krav uppfylls: 

Om processor A läser från cache X och sedan försöker skriva till samma cache, med inga andra 

processorer som gör någon påverkan emellan, så skall X alltid returnera det som skrevs från 

processor A. Om en annan process skriver över värdet i cache X innan process A läser värdet så 

skall det nya värdet returneras till process A. Om fler processer skriver över ett värde på samma 

plats i ett cacheminne så måste det ske i sekvenser och skrivas över i ordning. ^1 

 
2 

Data som hämtas från primärminnet till ett cacheminne sparas i så kallade cache line.  En cache 

line innehåller enligt Intels standard en 64 byte av själva datan. I ett system som använder sig 

av MESI-protokollet så är cache line utökat med en state som främst beskriver om själva datan 

är giltig eller ogiltig samt hur data i ett cacheminne förhåller sig till andra minnen. 

State kan anta fyra olika tillstånd: Invalid, Modified, Exclusive eller Shared och de beskriver 

datan på följande sätt: 

 Invalid – Under tillståndet Invalid så är data i cache line ogiltig och kan ej användas. 

 Modified – Detta tillstånd indikerar att datan är den enda giltiga versionen och det 

inkluderar även att data i primärminnet. Om en kärna gör en uträkning som ändrar på 

data och lägger det i sitt cacheminne så kommer det vara den enda plats som har giltigt 

data vilket även inkluderar primärminnet. Data måste då under något tillfälle skriva den 

giltiga datan till primärminnet.  

 Exclusive – Likt Modified så indikerar detta tillståndet att data är den enda bland 

cacheminnena. Dock är datan i primärminnet densamma.  

 Shared – Detta sista tillstånd indikerar att det finns fler kopior av data i andra 

cacheminnen samt att det är samma som data i primärminnet. 

De olika stadier ändras beror på dels av vad det tidigare stadiet var, om en kärna ska läsa in 

data eller skriva ny från ett cache block samt om en kärna kommunicerar med sitt egna 

cacheminne (local request) eller ett annat cacheminne (remote request).^2 

Local Request: 



Om en kärna läser en cache line som är i stadiet Invalid så kommer inte datan att användas, det 

innebär även att det kan sparas ny data i dess plats. När ny data skrivs över från primärminnet i 

cacheminnet så kommer transaktionen alltid att övergå antingen till tillstånd Exclusive om det 

inte finns andra kopior av datan i andra cacheminne eller Shared ifall det finns fler kopior i 

andra cacheminnen. I fallen Exclusive och Shared så ändras inte state om en kärna läser in data 

eftersom det inte påverkar andra minnen.  

Om cache line är i tillstånd Modified så kan kärnan båda läsa och skriva data utan att tillståndet 

ändras. Detta är därför att om uppdaterad data skrivs till ett cacheminne så är det den enda 

uppdaterade datan i systemet och skall då enligt MESI-Protokollet vara i tillstånd Modified. Av 

samma anledning så övergår det till Modified även om det överskrivna tillståndet är något av de 

andra tre stadierna, det finns dock ändå skillnader på hur transaktionen hanteras. Om en cache 

line som är inställd på Exclusive state skrivs över så behövs det inte skickas några meddelanden 

till andra cacheminnen eftersom Exclusive innebär att det inte finns kopior av datan. Däremot 

om cache line från början är på tillstånd Shared så måste ett meddelande skicka till de 

cacheminnen med kopior att datan är ogiltig och ska därför ställas in på Invalid.  ^2 

Remote Request: 

Om en process hanterar en cache line från ett annat cacheminne som är i stadie Invalid så 

ändras inte stadiet i kärnans egna cacheminne oavsett om denna försöker skriva eller läsa 

datan. Eftersom själva datan som behandlas är ogiltig och inte kan användas, då sker alltså 

ingen transaktion mellan de båda cacheminnena.  

Om cache line istället är i state Exclusive och en kärna försöker läsa data från det andra 

cacheminnet så måste tillståndet ändras till Shared eftersom data inte längre är exklusivt till ett 

cacheminne. Vid skrivning av data med samma tillstånd så måste cache line i de andra 

cacheminnena bli Invalid. Även med remote request agerar Exclusive och Shared likt varandra. 

Om en process läser data från ett främmande cacheminne så kommer tillståndet vara det 

samma, alltså om tillstånd först är Shared så kommer det förbli Shared. Samma gäller även om 

data modifieras så måste andra cache line i andra cacheminnen bli Invalid. Slutligen om data 

läses från en cache line i state Modified så kommer detta att ändras till Shared av samma 

anledning som i local request, samt sker även en write-back till primärminnet eftersom det 

måste vara samma enligt tillståndet definition. Även när data ska skrivas över så sker det på 

samma sätt som de andra tre, alltså att tillståndet i andra cacheminnen skall ändras till Invalid.  

^2 

En av nackdelarna med MESI-protokollet är att varje gång data modifieras och delas till andra 

cacheminnen så måste datan skickas till primärminnet. Om systemet exempelvis gör en 

uträkning som ändrar en variabel flera gånger så behövs inte data skrivas över till primärminnet 

varje gång variabeln ändras.  

Ett liknade alternativ till MESI är det så kallade MOESI-protokollet som löser detta problemet. 

MOESI är i princip likadan som MESI fast med ett ytterligare tillstånd, Owned. Owned fungerar 



på samma sätt som Shared men ger tillåtelse att kopiera över datan till andra cacheminne utan 

att varje gång kopiera till primärminnet, i slutändan kommer dock data behövas skickas till 

primärminnet. När data tillslut skickas till primärminnet så kommer tillståndet ändras till Shared 

(om ingen cache är i stadiet Owned så är det en indikation på att datan i primärminnet är 

aktuell).  

Precis som i Shared så ändras inte stadiet ifall en process läser från en cache line i tillstånd 

Owned. Om en process istället skriver över data så kan två saker ske beroende på om andra 

processer är i behov av datan. Antingen övergår state till Modified och andra processer ändrar 

sin cache line till Invalid, vilket innebär att andra processer inte kommer använda data, 

alternativt ändras inte tillstånden och data i andra cacheminnen uppdateras. ^3 
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