
 1 

 
Lunds Universitet 
LTH 
Ingenjörshögskolan, Helsingborg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar till tentamen den 16 december 2013 
Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 
7,5 poäng 
 
Skrivtid: 08.00-13.00 
 
Tillåtna hjälpmedel: Inga. 
 
 
Maximalt antal poäng: 60 poäng 
För betyg 3 krävs 30 poäng 
För betyg 4 krävs 40 poäng 
För betyg 5 krävs 50 poäng 
 
 

Alla lösa blad skall vara samlade i omslagsarket. 
Inlämnade uppgifter skall vara försedda med uppgiftens nummer. 
Lösningarna skrivs in i nummerordning. 
Skriv namn på varje ark. 
Omslagsarket skall vara fullständigt ifyllt med inskrivningsår, namn och 
personnummer. 
Kryssa för lösta uppgifter och ange antalet inlämnade blad. 



 2 

Uppgift 1. 
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt.  

 
a) Bestäm klockfrekvensen till en 2-stegs pipelined processor så att 

processorn blir så snabb som möjligt till en så låg 
effektförbrukningen som möjligt.  Givet är att effektförbrukningen 
(P) beror linjärt på klockfrekvensen (f), dvs P=k*f där k är en 
konstant. Givet är att:  
a. klockfrekvensen på bussen och minne är 100 MHz  
b. att instruktionsläsning tar 100 klockcykler (Fetch)   
c. att exekvering tar 200 klockcykler (Execute) 
d. och att vid exekvering (Execute) behövs aldrig minnesläsning.  

b) Förklara Amdahls lag  
c) Antag att ett program implementeras så att 10% av instruktionerna 

måste exekvera sekventiellt och att 90% av instruktionerna kan 
exekvera parallellt. Hur mycket snabbare går det enligt Amdahls lag 
att exekvera på en dator med 4 processorer jämfört med en dator 
med 1 processor?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Lösning till uppgift 1.  
 
a) Med en två-stegs består pipelinen av två steg, t ex fetch och execute. 
Fetch-steget tar 100 klockcykler med en frekvens av 100 MHz. Det är i tid: 
100*1/100MHz. I och med att uppgiften är att göra processorn så snabb som 
möjligt men till en så låg effektförbrukning som möjligt, ska execute steget 
göras lika långt som fetch steget. I execute steget behövs 200 klockcykler. 
Uttrycket för processorns frekvens blir: 200/f=100*1/100MHz. Nu kan 
frekvensen f räknas ut och den blir: f=200/100*100MHz=200MHz.  
Svar: För att få en så snabb processor som möjligt men till så liten 
effektförbrukning som möjligt ska processorn har klockfrekvensen 200MHz.   
 
b) Amdahls lag beskriver hur effektivt ett program kan exekvera på en 
processor när en aspekt förändras. För att använda Amdahls lag, behövs 
information på hur lång tid det tar att exekvera ett program på en processor 
(T1), hur stor del av ett program som måste exekvera parallellt (P), hur 
mycket stor del som måste exekvera sekventiellt (S=1-P) samt hur många 
beräkningsenheter processorarkitekturen har (N). Tid för att exekvera 
programmet blir: T1*(S+P/N)  och möjlig ”speedup” blir T1/ Tn vilket är lika 
med: T1/T1*(S+P/N) som kan förenklas till: 1/(S+P/N).   
 
c) För en dator med 4 processorer blir N=4. Om 90% av programmet kan 
exekveras parallellt blir P=0.9. Eftersom S=1-P blir S=0.1. Den möjliga 
”speedup” beräknas med 1/(S+P/N).  Med värden blir möjlig 
prestandaförbättring: 1/(0.1+0.9/4)=3.08  
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Uppgift 2. 
  

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt.  

 
a) Beskriv en minneshierarki 
b) Vad är Big och Little Endian?  
c) BEZ – BranchEqualZero – är ett villkorligt hopp. Men, hur och när 

bestäms villkoret?  
d) Givet är huvudprogrammet:  

 
  
 
 
 
 
och de två procedurerna A och B.  

 
 
 
 

 
Gör en lista som visar på i vilken ordning instruktionerna kommer att 
exekvera. Och, visa hur stacken kommer se ut vid exekveringen.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instruktion 1 
call proc A 
instruktion 3 
instruktion 4 
call proc A 
instruktion 6 

procA: 
instruktion 11 
call proc B 
instruktion 13 
return 

procB: 
Instruktion 21 
Instruktion 22 
return 
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Lösning till uppgift 2.  
 

a) En minnen i ett datorsystem organiseras normalt som en hierarki. 
Närmast processorn finns register. De är få men snabba. Längst från 
processorn finns lagring som hårddisk. En hårddisk är i sammanhanget 
långsam men mycket information kan lagras. Mellan hårddisk och 
register finns primärminne, ett så kallat RAM. Ett primärminne kan 
lagra mindre än hårddisken men mer än register. Ett primärminne är 
snabbare än hårddisken men långsammare än register. Mellan 
primärminne och register är det vanligt att en eller flera nivåer med 
cacheminnen. I cacheminnen lagras kopior av data och instruktioner. 
Cacheminnen är långsammare än register men snabbare än 
primärminne. Cacheminnen kan lagra mer än register men mindre äm 
primärminne.    

b) För att lagra stora tal behövs mer än en byte. Big och Little Endian är 
regler på hur man ska tolka en ordning av bytes. I Big Endian är 
ordningen så att högsta byten kommer först. Jämför med vanligt 
talsystem där talen 123 tolkas så att hundratal kommer först. I Little 
Endian är det tvärtom. Byten som är minst värd kommer först. Det 
decimala talet 123 (etthundratjugotre) skrivs då som 321.  

c) För villkorliga hopp avgörs om ett hopp ska ta eller inte av en 
villkorsflagga. Denna villkorsflagga sätts av någon instruktion som 
exekverats före instruktionen för villkorshoppet. Till exempel 
villkorsinstruktionen BranchEqualZero (BEZ) gör hopp baserat på hur 
Zero-flaggan är satt. Zero-flaggan påverkas typiskt av aritmetiska 
instruktioner som ADD och SUB. Om till exempel en ADD R1, R2 (R1<-
R1+R2) resulterar i ett resultat där R1=0 så sätts Zero-flaggan till 1. I 
annat fall sätts den till 0. När villkorsinstruktionen exekveras kommer 
värdet av Zero-flaggan att kontrolleras och baserat på dess värde 
kommer ett hopp göras eller inte göras.  
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d) Nedan till vänster listas den ordning i vilken instruktionerna kommer 
exekveras. Nedan till höger visas hur stacken kommer se ut vid call och 
retur operationerna.  
 
 
Instruktion 1 
call proc A           push 2 -> stack: instruktion 2 
instruktion 11 
call proc B          push 12 -> stack: instruktion 2, instruktion 12 
instruktion 21 
instruktion 22 
return (från B)  pop (PC=12) -> stack: instruktion 2, instruktion 12 
instruktion 13 
return (från A)  pop (PC=2) -> stack: instruktion 2 
instruktion 3 
instruktion 4 
call proc A push (5) ->stack: instruktion 5 
instruktion 11 
call proc B push (12) -> stack: instruktion 5, instruktion 12 
instruktion 21 
instruktion 22 
return (från B) pop (PC=12) -> stack: instruktion 5, instruktion 12 
instruktion 13 
return (från A) pop (PC=5) -> stack: instruktion 5 
instruktion 6 
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Uppgift 3. 
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt.  

 
Följande är givet:  

I-cache miss rate = 2%,  
D-cache miss rate = 4%,  
Miss penalty = 100 cykler,  
Base CPI (ideal cache) = 2 (Clocks per instruktion),  
Load & stores är 36% av instruktionerna,  

och uppgiften är att beräkna:  
• genomsnittliga antalet misscykler per instruktion för I-cache 

och D-cache, 
• verklig CPI och  
• jämför verklig CPI med optimal CPI.   
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Lösning till uppgift 3.  
 

a) Genomsnittliga antalet misscykler per instruktion för I-cachen blir om 
miss rate är 2% och miss penalty 100 cykler så här: *0.02*100=2 

b) Genomsnittliga antalet misscykler per instruktion för D-cachen blir om 
miss rate är 4%, miss penalty 100 cykler och 36% av instruktionerna är 
LOAD/STORE som vill kommunicera med minnet så här: 
0.04*0.36*100=1.44 

c) Den verkliga tiden blir då antal clocks per instruction + tid för missar i 
I-cache och D-cache, dvs 2+2+1.44=5.44 

d) Om man nu jämför exekvering utan minnes access (optimal tid), tid 2, 
med tid där man tar hänsyn till cachemissar (verklig tid), tid 5.44, så 
får man 5.44/2 
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Uppgift 4. 
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt.  

 
Antag ett virtuellt minne på 2G bytes, ett primärminne på 16M bytes, och en 
sida (page) är 2K bytes.  
 

a) Hur många sidor får plats i det virtuella minnet?  
b) Hur många ramar får plats i primärminnet?  
c) Hur många bitar behövs för att kunna adressera minnet?  
d) Hur många ”entries” kan det finnas i en sidtabell?  
e) Hur många bitar används för ”offset” delen i adress?   
f) Vad är demand paging? Och hur fungerar demand paging?  

 
 

Lösning till uppgift 4.  
 
a) Storleken på det virtuella minnet är 2G bytes och varje sida är på 

2K bytes. Alltså kommer det att få plats: 2G/2K=1M sidor.  
b) Storleken på ramar är samma som storleken på sidor. Eftersom 

primärminnet är 16Mbytes så får det plats 16M/2K=8K ramar.  
c) Eftersom 2G = 231 så behövs 31 bitar.  
d) Det kan maximalt finnas lika många entries som det finns sidor, 

dvs 2G/2K.  
e) Offset används för att avgöra var man är på en sida. Eftersom en 

sida har storleken 2K bytes. 2K bytes är det samma 211bytes så 
behövs 11 bitar. 

f) Demand paging innebär att bara de sidor som önskas (demands) 
kommer laddas in i primärminnet. Fördelen är att fler program 
kan vara aktiva. Det går snabbare att byta mellan olika program 
när man kör time-sharing.  
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Uppgift 5. 
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt.  

 
a) Visa vad delayed load innebär om programmeraren skrivit:  

       ADD R2, R3 
            LOAD R1, X 
            ADD R2, R1 
            ADD R4, R3 
            SUB R2, R4 
b) Visa vad delay branching innebär om programmeraren skrivit:  

        MUL R3, R4   
        SUB #1, R2   
        ADD R1, R2   
        BEZ TAR   
         MOVE #10, R1 
TAR:  ADD R2, R3  

c) Vad är typiskt för en RISC processor om man jämför med en CISC 
processor?  
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Lösning till uppgift 5.  
 

a) Med delayed load exekveras alltid instruktionen efter en load 
instruktion utan stalls. Det gör att instruktionen efter load inte får 
ha konflikter med load instruktionen. I exemplet ändras ordningen 
så att ADD R2, R1 förskjuts nedåt eftersom instruktionen genom R1 
har en konflikt med load instruktionen. 
  
       ADD R2, R3 

            LOAD R1, X 
            ADD R4, R3 
            ADD R2, R1 
            SUB R2, R4 
 
b) Med delay branching fördröjs hoppet så att instruktionen efter 

hoppet alltid exekveras. Koden ändras så att en instruktionen flyttas 
till efter hoppet. I exemplet flyttas MUL R3, R4. Ordningen av 
instruktioner blir så här:  
 
        SUB #1, R2   
        ADD R1, R2   
        BEZ TAR 
        MUL R3, R4   
        MOVE #10, R1 
TAR:  ADD R2, R3 
  

c) Typiskt för en RISC processor jämfört med en CISC processor är att 
en RISC processor har:  
• Få och enkla instruktioner 
• Få adresserings möjligheter 
• Load-store arkitektur 
• Instruktioner har fix längd och format 
• Många register är tillgängliga 
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Uppgift 6.  
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt.  

 
a) Med timesharing kan flera program exekvera på en processor. 

Förklara hur det är möjligt. 
b) Vad menas med att Semafor operatorer är atomära?  
c) Om Semafor operatorer inte är atomära, ge exempel på hur det kan 

bli fel. 
d) Vad används en inode till? Och, vad lagras i en inode?  

 
 

Lösning till uppgift 6. 
a) Genom att använda avbrott kan exekveringen avbrytas. Avbrott kan 

genereras av en extern klocka. Vid avbrott kommer exekveringen byta 
från ett ”vanligt” applikationsprogram till operativsystemet. 
Operativsystemet bestämmer under sin exekvering vilket program som 
ska exekvera.  

b) Atomär betyder odelbar. De maskininstruktioner som svarar mot en 
Semaforoperator får inte avbrytas (delas) utan måste exekveras i en 
sekvens som inte avbryts.  

c) En Semafor används till exempel för att hålla koll på en resurs. Får att 
hålla ordning på om en resurs är ledig eller inte används en variabel. 
Om variabeln är 1 är resursen ledig. Annars är den upptagen. En 
process som vill ha resursen, kollar om variablen är 1. Om den är 1 så 
minskas värdet och processen tar resursen. Om nu två processer (A 
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och B) vill ha en resurs så kollar process A om variabeln är 1. Låt oss 
säga att den är det. Så process A vill nu räkna om värdet på variablen. 
Det tar några maskininstruktioner. Om process A blir avbruten under 
den tiden så kan process B kolla variabeln och se att resursen är ledig. 
Process B börjar också ändra värdet på variabeln. Nu har vi ett fall där 
två processer ändrar värdet på variabeln.  

d) En inode används för att hålla koll på en fil. En inode innehåller 
information om vem som skapade filen, när det gjordes, vem som har 
rättigheter att läsa, skriva och ända filen och var alla block är lagrade.   

 
  

 
 


