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Ingenjörshögskolan, Helsingborg 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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

 
a) Vilken klockperiod har en processor med klockfrekvensen 1 GHz?  
b) Antag en processor med en klockfrekvens på 2GHz och att det tar 

10 sekunder att exekvera ett program. Hur snabb måste en 
processor vara om samma program ska få en exekveringstid på 6 
sekunder?  

c) Jämför vilken av följande processorer som är snabbast om 
processor A har cykeltid = 250ps och CPI = 2.0 medan processor B 
har cykeltid = 500ps, CPI = 1.2. Det är samma instruktioner (ISA), 
Vilken är snabbast och hur mycket snabbare?  
 

Uppgift 2. 
 

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

 
a) Beskriv en minneshierarki 
b) Beskriv hur fragmentering kan uppkomma på en hårddisk.  
c) Beskriv ett alternativ för att minska fragmentering på en hårddisk  
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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 instruction),  
Load & stores är 36% av instruktionerna,  

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

och D-cache, 
• verklig CPI och  
• jämför verklig CPI med optimal CPI.   

 
Uppgift 4. 
 

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

 
Antag att man har 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?  
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Uppgift 5. 
 

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

 
Programmet nedan är givet:  

I1: ADDF R12, R13, R14  R12 ← R13 + R14 (float. pnt.)  
I2: ADD R1, R8, R9  R1 ← R8 + R9 
I3: MUL R4, R2, R3  R4 ← R2 * R3 
I4: MUL R5, R6, R7  R5 ← R6 * R7  
I5: ADD R10, R5, R7 R10 ← R5 + R7  
I6: ADD R11, R2, R3 R11 ← R2 + R3 

 
Beskriv vilka konflikter som kan uppstå om arkitekturen har:  

a) Ingen pipeline 
b) En pipeline 
c) Flera pipelines 

 
 
Uppgift 6.  
 

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

 
a) Beskriv vilka uppgifter ett operativsystem har 
b) Vad menas med att Semafor operatorer är atomära?  
c) Vad är en Inode?  

 


