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Exempeltentamen 
Datorarkitekturer med operativsystem, EDT621, 
7,5 poäng 
 
Skrivtid: 14.00-19.00 
 
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. 
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Uppgift 1. 
 
start:  
 addi t0, zero, 0x44 
 addi t1, zero, 0x68 
 and t2, t0, t1 
 nor t3, t0, 0 
 xor t4, t3, t0 
 sw t2, 8(t1) 
 

a) Vilket värde finns i register t2 efter exekveringen av programmet? 
(2p) 
 

b) Var i RAM-minnet finns värdet i register t2 efter exekveringen? (3p) 
 

c) Vilket värde ligger i register t3 efter exekveringen? (2p) 
 

d) Vilket värde ligger i register t4 efter exekveringen? (3p) 
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Uppgift 2. 
 

a) Antag en pipeline med 6-steg (FI-fetch instruction, DI-decode 
instruction, CO-calculate operand, FO-fetch operands, EI-execute 
instruction, WO-write operand) där varje steg tar en cykel. Rita en 
figur som visar hur många cykler krävs för att exekvera dessa två 
instruktioner:  
   ADD R1, (R2) 
   ADD R2, R1 
(5p) 
 

b) Lista vilka problem som kan uppstå i en pipeline. För varje problem, 
illustrera hur de uppkommer och för respektive problem diskutera 
lösningar. (5p) 
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Uppgift 3. 
 

a) Beskriv en minneshierarki (2p) 
b) Givet att följande tre instruktioner, som är lagrat i primärminnet, 

ska exekveras:  
   instruktion 1 
   instruktion 2 
   instruktion 3 
på en arkitektur med cacheminne och en arkitektur utan 
cacheminne, jämför tid för access av instruktioner om minnesaccess 
till cacheminnet är 10 ns och access till primärminnet är 100 ns. 
(2p) 

c) Antag ett cacheminne på 128 byte med en blockstorlek på 16 byte 
och direkt adressavbildning. Processorn börjar läsa på adress 
C000EEFC16, vilka minnesceller (vilka adresser) kommer då att läsas 
in i cacheminnet? (2p) 

d) Antag att processorn i uppgift c fortsätter att läsa i tur och ordning 
på adresserna: 
B000EF00H 
C000EF04H 
C000EF08H 
C000EF0CH 
C000EF80H 
C000EF84H 
C000EF00H 
C000EF88H 
C000EF8CH 
C000EF90H 
Hur många träffar resp. missar kommer att inträffa på dessa 10 
läsningar? (2p) 

e) Givet deluppgift b, förklara fördelen med cacheminnen. (2p) 
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Uppgift 4. 
 

a) Förklara skillnaden mellan en superscalar processor och en very 
long instruction word processor. (5p)  

b) Förklara loop unrooling. (3p) 
c) Förklara multi-threading och vilka alternativ som finns för 

schemaläggning. (2p) 
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Uppgift 5. 
 
 

a) Förklara vad som skiljer en RISC från en CISC processor. (3p) 
 

b) Förklara begreppet delayed load. (2p) 
 

c) Förklara hur funktionsanrop går till och vilka alternativ det finns för 
att implementera funktionsanrop. (2p) 

d) Förklara vad output dependency och antidependency är genom att 
illustrera med assemblykod. (3p) 
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Uppgift 6. 
 

a) Förklara skillnaden på ett program, en process och en processor. 
(2p) 
 

b) En process kan vara i olika tillstånd; lista tillstånden och förklara 
hur och när en process förflyttas mellan olika tillstånd. (4p) 
 

c) Förklara vad ett processkontrollblock är, vad det används till och 
nämn minst tre saker som ingår i ett processkontrollblock. (3p) 
 

d) Nämn någon skillnad mellan trådar och processer. (1p) 


