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Sammanfattning/Abstrakt 
Denna rapport ska ge en större förståelse för cache koherens, MOESI och MESIF. Aspekter 
som vad cache koherens är, vad som utmärker MOESI protokollet och vad som utmärker 
MESIF protokollet kommer att behandlas och presenteras. Rapporten kommer avslutas med 
göra en jämförelse mellan protokollen. 
 
 
 

1 Inledning 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att beskriva cache koherens protokollen MOESI och MESIF, för att 
sedan göra ett jämförande i diskussionsdelen där det kommer att tas upp likheter och skillnader. 
Rapporten kommer att vara strukturerad så att rapporten börjar med att introducera begreppet 
cache koherens för att sedan behandla cache koherens protokollen MOESI och MESIF och 
avslutas med en diskussionsdel. Rapporten är ett obligatoriskt moment i kursen datorarkitektur. 
 

1.2 Frågeställning 
Frågor som kommer att besvaras i rapporten: 
 
Vad är cache koherens? 
Vad är cache koherens protokoll? 
Vad är MOESI? 
Vad är MESIF? 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa protokoll? 
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Cache koherens 
Caching av delad data introducerar ett problem som kallas cache koherens. Detta problem sker 
då vyn av minnet som hålls av två olika processor sker genom deras individuella cache och detta 
kan i sin tur leda till att de olika processorna ser två olika värden. Exempel kan ses i figur 1 
(Hennessy och Patterson 2011, 351-353). 
 
 

 
Figur 1. Exempel som visar hur två olika processor kan ha två olika värden för samma plats X 

(Hennessy och Patterson 2011, 352). 
 

 
En simpel definition för hur ett minne är koherent är om läsning av datan returnerar det senaste 
skrivna värdet av datan, notera att den riktiga definitionen är mer komplex. Denna simpla 
definition bygger på två aspekter av minneshantering d.v.s. koherens och konsistens. Dessa 
aspekter kompletterar varandra i form av att koherens definierar beteendet vid läsning och 
skrivning till samma plats i minnet och konsistens definierar beteendet för läsning och skrivning 
i förhållande till andra platser i minnet.  
 
Protokoll för att hantera koherens i multiprocessorer kallas cache koherens protokoll. Dessa 
protokoll arbetar genom att spåra de olika tillstånd som kan den delade datan kan hamna i. Det 
finns två klasser av protokoll som används, directory baserad och snooping. 
Snooping även känt som “bus-snooping”  -  när specifik data som delas mellan olika cache och 
en processor modifierar något av värdet av den delade datan, då måste ändringen spridas ut till 
alla andra cache som har en kopia av datan. Hanteringen av av data förändringar kan ske via 
snooping som moniterar varje transaktion via en “buss”. Om en transaktion som skulle ändra på 
en delad data hamnar på bussen så kommer snoopingen kolla genom alla cache för kopior av 
datan, om en kopia skulle påträffas så hanteras den så att cacheminnet hålls koherent. Hur de 
hanteras beror på cache koherens protokollet  
(Sorin, Hill och Wood 2011, 99).  
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MOESI 
MOESI är ett cache koherens protokoll som lägger till ett femte tillstånd, Owned, för att indikera 
att ett associerad block är ägd av ett cache och är “out-of-date” i minnet. I ett MOESI protokoll 
kan ett block ändra från Modified till Owned tillståndet i det originella cache utan att skriva till 
primärminnet, vilket indikerar på att primärminnet är “out-of-date” och att den designerade 
cache är ägaren av blocket. Protokollet undviker att skriva en dirty cacherad till primärminnet 
när en annan cache försöker läsa den. Istället så kan en cache som håller datan i Owned 
tillståndet tillförse de andra cache direkt med den modifierade datan. 
Processor som använder sig av MOESI protokollet är AMD Opteron (Hennessy och Patterson 
2011, 362). 
 
MOESI protokollets fem olika tillstånd beskrivs nedan (AMD Manual 2013, 169) : 
 
Modified (M)- en cacherad som befinner sig detta tillstånd har den senaste och korrekta kopian 
av data. Kopian i primärminnet är inkorrekt och inga andra kopior finns i andra cache. 
 
Owned (O) - en cacherad som befinner sig detta tillstånd har den senaste och korrekta kopian av 
data. Likheter finns mellan detta tillstånd och Shared tillståndet då båda håller en kopia av den 
senaste korrekta datan. Dock så kan kopian som finns i primärminnet vara inkorrekt. Endast en 
cache kan hålla datan i Owned tillståndet och resterande måste hålla datan i Shared tillståndet. 
 
Exclusive (E) - en cacherad som befinner sig detta tillstånd har den senaste och korrekta kopian 
av data. Kopian i primärminnet är också av den senaste och korrekta datan. Inga andra cache 
håller en kopia av datan. 
 
Shared (S) - en cacherad som befinner sig detta tillstånd har den senaste och korrekta kopian av 
data. Andra cache kan har kopior av datan i Shared tillståndet. Om ingen cache har datan i 
Owned tillståndet så är kopian i primärminnet också den senaste. 
 
Invalid (I) - en cacherad i detta tillstånd håller ingen giltig kopia av datan. Giltiga kopior av 
datan kan finnas i primärminnet eller någon annan cache. 
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Figur 2. Figuren beskriver övergångarna mellan de olika tillstånden (AMD Manual 2013, 170). 

MESIF 
MESIF är ett cache koherens protokoll som är utvecklad av Intel och är en utvidgning av MESI 
protokollet. MESIF introducerar ett tillstånd Forward utöver tillstånden Modified, Exclusive, 
Shared, Invalid och detta protokoll används i exempelvis Intel i7. Eftersom de olika tillståenden 
exklusive Forward tillståndet redan har behandlats i föregående kapitel så kommer enbart 
information om Forward tillståndet tas upp här istället för en upprepning av de olika tillstånden. 
 
Forward (F) - vars syfte är att bestämma vilken cache som ska hantera förfrågan av en cacherad 
(Hennessy och Patterson 2011, 362). 
 
Protokollet garanterar att om ett cache håller datan i Shared tillståndet så kommer det att 
återfinnas i Forward tillståndet. Ett system som använder sig av MESI protokollet och en 
cacherad förfrågan sker kommer att hanteras av flera cache som håller datan i Shared tillståndet, 
detta leder till redundans om alla cache som håller i datan besvarar förfrågan. Om MESIF 
protokollet används så kommer förfrågan att ske via Forward tillståndet som håller i en kopia 
och man slipper redundans som i sin tur leder till höjd prestanda. Att ha en designerad cache som 
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besvarar cacherad förfrågan gör det även enklare invalidera kopior när data ska övergå till 
Exklusive tillståndet (Wikipedia 2016). 

Diskussion 
Här kommer ett jämförande av de olika protokollen. 
 
Båda protokollen använder sig av cache-to-cache överföring för att flytta data mellan cache. 
Detta då accesstiden för cache-to-cache är betydligt mindre jämfört med accesstiden för att 
accessa primärminnet. 
MOESI genom sitt Owned tillstånd då en cache håller en kopia av datan och kan sedan förse de 
andra cache med den modifierade datan. 
MESIF genom sitt Forward tillstånd som låter en designerad cache hantera cacherad förfrågan så 
att endast den designerade cache skickar sin data till den förfrågande. 
 
Båda är baserade på MESI protokollet som har tillstånden Modified, Exclusive, Shared och 
Invalid. 
 
Data som befinner sig i Shared tillståndet samtidigt som det befinner sig i Forward tillståndet så 
anses datan vara “clean”. Medans datan i ett Owned tillstånd inte alltid behöver vara “clean”, 
cache kan dela data som anses vara “dirty” sålänge en Shared cache ta ansvaret av att äga datan. 
Detta betyder att skillnaden mellan MESIF och MOESI är att Forward är “clean” och Owned är 
inte “clean” (Wikipedia 2016).  

Källkritik 
Tankar angående källorna. 
 
Personligen anser jag att wikipedia inte är alltför tillförlitligt men i detta fall anser jag att 
wikipedia bidrar med relevant information som är likt den information jag stött på i boken och 
därför har jag använt mig av information som finns på wikipedia. Wikipedia refererar vidare till 
andra källor som jag anser är av relevans. Jag anser även att information om cache koherens 
protokollen jag bestämde mig att skriva om är något begränsade då de bygger vidare på andra 
protokoll. 
Böckerna är skrivna av personer som är insatta i ämnet och har antagligen ingen avsikt att bidra 
med falsk information. 
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