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Sammanfattning 
 
Multi-core innebär att man har flera processorkärnor på ett och samma chip. Dessa 
chip delar oftast en tredje nivån i cacheminnet.  I och med detta gemensamma 
cacheminne uppstår ett problem. Eftersom två olika processorer kan ha data från 
samma minnesplats i sina egna privata cacheminnen kan detta innebära att de olika 
kärnorna ha olika värden för samma cacherad i sina privata cacheminnen som sedan 
ska skrivas tillbaks till primärminnet. Problemet i sig är då att hålla reda på vilket 
värde som är det senaste och vilket som då är korrekt. (Patterson & Hennessy 2013) 
 
Problemet är alltså hur man ska lyckas hålla cacherader uppdaterade i de olika 
kärnornas privata cacheminnen. På något sätt måste de olika kärnorna få uppdaterade 
värden eller bli varse att ändring gjorts så att rätt värde alltid är aktuellt och på så vis 
kunna undvika att raderna blir överskrivna och går förlorade. Detta problem kallas 
cache-koherensproblemet. För att lösa detta finns olika protokoll för upprätthålla 
cache-koherens. Två vanliga protokoll är hårdvaruprotokollen MESI och MESIF där 
de olika bokstäverna motsvarar ett tillstånd. M står för modified, E står för exclusive, 
S står för shared, I står för invalid och F står för forwarding. (Patterson & Hennessy 
2013) 
 
Bakgrund 
 
För att definiera cache-koherens skulle man kunna säga att ett minnessystem är 
koherent om någon läsning i minnet vid någon given tidpunkt returnerar det senast 
skrivna eller ändrade värdet. Definitionen kan tyckas aningen vag och förenklad. Men 
faktum är att man kan genom denna förenkling ta fasta på två olika aspekter av cache-
koherens som är kritiska för att det ska fungera i ett multi-coresystem. De två olika 
aspekterna är koherens och konsekvens där koherens definierar vilket värde som kan 
returneras vid en läsning och konsekvens avgör när ett skrivet värde ska returneras. 
(Patterson & Hennessy 2013) 
 
Låt oss exemplifiera när ett minne är koherent:  
 

• Om processor A läser på minnesplats X och därefter skriver värdet 1 till X 
utan att någon annan processor försöker läsa eller skriva på X under denna tid 
kommer resultera i att X har värdet 1. Om processor B sedan skulle läsa från 
X skulle alltså värdet vara 1. 
 

• Om processor A läser från minnesplats X efter att processor B skrivit till X 
kommer det skrivna värdet returneras om skrivningen och läsningen sker med 
ett tillräckligt stort mellanrum i tid, samt om ingen annan skrivit till X under 
tiden. Här kommer vi alltså behöva en mekanism som ser till att uppdatera 
värdet i processor A efter att processor B skrivit in värdet. 
 

Skrivning till samma minnesplats är serialiserad om två skrivningar till samma 
minnesplats görs av två olika processorer och ses i samma ordning av samtliga 
processorer. Om processor A skriver värdet 2 till X från tidigare 1 så ska inga 
processorer kunna läsa värdet 1 efter skrivningen. (Patterson & Hennessy 2013) 
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Syfte 
 
Syftet med rapporten är att förklara vad cache-koherens är och problematiken som 
uppstår i multi-coreprocessorer. Genom att först förklara hur MESI-protokollet kan 
hjälpa till att lösa denna problematik kan jag sedan gå vidare och bygga på med 
MESIF-protokollet och dess fördelar. 
 
Frågeställningar: 
 

• Vad är och hur fungerar cache-koherens? 
• Vad står de olika tillstånden för? 
• Hur fungerar MESI-protokollet och vad är skillnaden jämfört med MESIF? 

 
Metod och material 
 
Till min hjälp att besvara ovanstående frågor kommer jag ta hjälp av kursboken samt 
två vetenskapliga artiklar på området.  
 
MESI-protokollet 
 
MESI-protokollet är ett hårdvarubaserat protokoll för cache-koherens. För ett system 
som är av ”Shared-bus system”, d.v.s. att varje cachekontroller lyssnar så kallat 
”snoopar” på bussen, är det enkelt att hålla reda på trafiken på bussen. Sådana 
snooping-system används av bland annat MESI. (Cheung, Constantinides & Luk 
2005) 
 
Det finns två olika snooping-system som används för att göra de olika kärnorna varse 
om att den inlästa cacheraden även existerar i ett annat cacheminne. Skulle detta bli 
uppdaterat måste de andra kärnorna informeras om detta. Det ena kallas write-
broadcast och det sänder ut till alla kärnor när ändring har skett så att de kan 
uppdatera därefter. Det andra kallas write-invalidate och då skickas endast ut signal 
för att göra cacherader inaktuella. Det senare används av just MESI-protokollet. Två 
statusbitar används (se figur 1) för att ange status på den cacherad det gäller och får 
då en av de tillstånd som motsvaras av respektive bokstav i MESI: (Cheung, 
Constantinides & Luk 2005) 
 

• Modified: Indikerar att det är den enda kopian i cachehierarkin som är aktuell 
men den är inte densamma som i primärminnet och finns endast i en privata 
cache. 
 

• Exclusive: Precis som i modified är detta den enda kopian av cacheraden i 
cachehierarkin med skillnaden att den nu är den även är uppdaterad i 
primärminnet och på så sätt ”clean”. 

 
• Shared: Detta tillstånd indikerar att det kan finnas flera kopior av cacheraden 

i cachehierarkin men är ”clean”, det vill säga att samma cacherad existerar i 
primärminnet. 
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• Invalid: Antingen är finns inte cacheraden eller så är den inte giltig längre på 

grund av att den skrivits över. 
 

(Cheung, Constantinides & Luk 2005) 
 
 
De möjliga händelserna vid läsning och skrivning i MESI-protokollet kommer 
beskrivas härnäst (se figur 2) och de är: 
 

• Read hit 
• Read miss 
• Write hit 
• Write miss 

 
1. Read hit: Vid read hit hämtar cachekontrollern data från sin cache. Ingen 

förändring sker på statusen. 
 

2. Read miss: Vid read miss måste cachekontrollern hämta in cacheraden från 
primärminnet. En signal skickas ut till alla cacher att svara om de har en kopia 
av cacheraden. 

 
• Om svar uteblir hamnar cacheraden i tillståndet ”excusive”. 
• Om minst ett svar inkommer måste cachekontrollern sätta cacheraden i 

tillståndet ”shared”. Den cache som svarar och har en ”exclusive”-
kopia av cacheraden måste ändra tillståndet till ”shared”. 

• Om någon cache har en modifierad kopia av cacheraden skrivs denna 
kopia tillbaks till primärminnet och tillståndet ändras till ”shared” 
innan den initerande cachekontrollern börjar hämta från primärminnet. 
 

3. Write hit: Om skrivning ska göras till en cacherad som är i tillståndet 
”modified” uppdateras bara cacheraden i den lokala cachen. Om tillståndet 
istället var ”exclusive” uppdateras först den lokala cachen och sedan ändras 
tillståndet till ”modified”. Om skrivningen görs till en cacherad med 
tillståndet ”shared” måste cachekontrollern först informera alla andra 
cachekontrollers om att sätta tillståndet ”invalid” på denna cacherad (visas 
som intent to modify i diagrammet nedan). När detta är gjort kan den initierade 
cachekontrollern skriva värdet till sin lokala cache och ändra tillståndet till 
”modified”. 
 

4. Write miss: För att skriva till en cacherad som inte finns i den lokala cachen 
måste detta läsas in från primärminnet. När dett göras signaleras även de andra 
cacherna om att den initierande controllern har för avsikt att skriva till det, och 
sätta tillståndet till ”modified”. Om en annan cache har en modifierad kopia 
av denna måste den initierande cachekontrollern vänta med ett läsa in raden 
tills den andra kontrollern har skrivit tillbaka till primärminnet och tillståndet 
sätts till ”invalid”. Om en modifierad kopia av cacheraden saknas hos övriga 
skickas inga signaler tillbaka vilket gör att cacheraden får tillståndet 
”modified” i kärnans lokala cacheminne. Om någon annan cache har en en 
”clean” kopia av cacheraden ändras tillståndet till ”invalid”. 
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(Cheung, Constantinides & Luk 2005) 

 
 

 
 
 
 

 
MESIF 
 
Förutom tillstånden från MESI-protokollet har man inkluderat ytterligare ett tillstånd: 
”Forwarding” och även förändrat ”Shared”-tillståndet. I MESIF är det endast en 
cacherad som får befinna sig till ”Forwarding”-tillståndet och även den enda som får 
dupliceras. Andra cacher kan dock fortfarande sitta på en kopia men kommer då att 
befinna sig i ”Shared”-tillståndet och får därmed inte kopieras. En cacherad som 
befinner sig i F-tillståndet kommer sedan svara på läsförfrågningar medan de i S-
tillståndet kommer vara tysta. Genom att det nu endast är en cacherad som svarar på 
förfrågningar kommer koherenstrafiken att minska när flera kopior av samma 
cacherad existerar. När cacheraden i F-tillståndet är kopierad ändras tillståndet till S 
hos källan medan mottagaren av cacheraden behåller F-statusen. I figur 2 och 3 visar 
MESI- och MESIF-protokollens olika tillstånd. Figur 4 visar fördelarna med MESIF 
jämfört MESI genom att minska två svar till ett enda. (Bin-feng & Li-min 2008) 
 
 

 
 

 

Figur 1 
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Slutsats 
 
För att man ska få ut mer effektivitet ur en multiprocessor krävs att de delade 
cacheminnena har mekanismer som gör man undviker att data går förlorad men att 
ändå håller uppe effektivitet genom att inte behöva skriva tillbaka till primärminnet 
varje gång ändring görs i en cacherad. Det är just här dessa protokoll kan göra stor 
skillnad genom att se till att hålla cacheminnet koherent. 
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