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Tentamen den 21 april 2017 
Datorarkitekturer med operativsystem (EDT621) 
 
Skrivtid: 08.00-13.00 
 
Tillåtna hjälpmedel: Inga. 
 
 
Maximalt antal poäng: 50 poäng 
För betyg 3 krävs 20 poäng 
För betyg 4 krävs 30 poäng 
För betyg 5 krävs 40 poäng 
 

  
Alla lösa blad skall vara samlade i omslagsarket. 
Inlämnade uppgifter skall vara försedda med uppgiftens nummer. 
Lösningarna skrivs in i nummerordning. 
Kryssa för lösta uppgifter och ange antalet inlämnade blad. 
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 Uppgift 1 
• Totalt 10 poäng.  
Antag att följande är givet:  
• ”miss rate” för en instruktionscache är 2%,  
• ”miss rate” för en datacache är 4%,  
• Prestandan för en perfekt processor (inga cachemissar) är 2 CPI (clocks 

per instruction),  
• En miss i cacheminnet tar 100 cykler,  
• Frekvensen av instruktioner som opererar på minnet (LOAD och STORE) 

är 36%,  
• Antag att 100 instruktioner exekverar. 

 
Besvara:  

a) Teckna ett uttryck för genomsnittlig tid för missar i instruktionscache  
b) Teckna ett uttryck för genomsnittlig tid för missar i datacache 
c) Teckna ett uttryck för hur mycket bättre prestanda (genomsnittligt) en 

perfekt cache är jämfört med en verklig (enligt exemplet) 
Svar: se sida 400 i kursboken.  
 
Uppgift 2 

• Totalt 10 poäng.  
Antag att följande är givet:  
• Cacheminnen består av fyra cacherader där varje cacherad består av 

one unit (kan lagra ett block).  
• Data läses på följande adresser ska läsas i ordningen: 0, 8, 0, 6, 8. 

Varje adress består av ett block.   
 
Besvara:  
a)  Om cacheminnet använder sig av direktmappning, visa med en figur 

hur cacheminnet ser ut efter att sekvensen lästs och visa hur många 
hits (träffar) det blir.  

b)  Om cacheminnet använder sig av associativmappning, visa med en 
figur hur cacheminnet ser ut efter att sekvensen lästs och visa hur 
många hits (träffar) det blir.  

c) Om cacheminnet använder sig av 2-way set associative cache, visa 
med en figur hur cacheminnet ser ut efter att sekvensen lästs och visa 
hur många hits (träffar) det blir.  

Svar: se sida 404 i kursboken.  
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Uppgift 3 
• Totalt 10 poäng.  
Antag att följande är givet:  
• en processor med klockfrekvens 4GHz 
• processorn har prestandan 1 CPI (clocks per instruction) när det blir 

träff i första cachen (L1)  
• missrate i L1 är 2%, vilket leder till access till primärminnet 
• primärminnet har accesstid på 100ns (detta inkluderar misshantering) 
Besvara:  
a) Teckna ett uttryck för total CPI om ett cacheminne används (L1)  
b) Teckna ett uttryck för total CPI om två cacheminnen används (L1+L2) 

där L2 har accesstid på 5ns och miss rate på 0.5% (till primärminnet) 
Svar: se sida 410 i kursboken.  

 
 

Uppgift 4 
• Totalt 10 poäng.  

Antag ett datorsystem som använder virtuellt minne.  
a) Vad refererar storleken på det virtuella minnet till?  
b) Förklara sidfel? 
c) Hur fungerer en sidtabell? 
d) Vad används en TLB (Translation-lookaside buffer) till? 
e) Var hittar man en sidtabell?  

 
Svar: se sida 428 i kursboken.  
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Uppgift 5 
• Totalt 5 poäng.  

Antag en processor som har en klockfrekvens på 1kHz och ett 
byteadresserbart minne. För programmet som är givet nedan, besvara:  

a) Hur många instruktioner hinner processorn exekvera på 1 sekund om 
varje instruktion tar 10 klockcykler (bortse från minnesaccesser)?  

b) I ett högnivspråk har programmeraren deklarerat en variabel som 
består av 4 bytes, lagrade på adress 10000-10011. Om 
representationen av lagringen är enligt Big.endian, vad innehåller 
variabeln?  

c) Hur många bitar innehåller instruktionsregistret?  

 

  ADRESS  INSTRUKTION FÖRKLARING 
  00000 XOR R1, R1, R1 R1<-R1 XOR R1 
  00010 ADD R2, R1, 17  R2<-R1 + 17 
  00100 MUL R2, R1, R2 R2<-R1*R2 
  00110 BEZ 01010 IF ZERO BRANCH TO 01010 
  01000 SUB R2, R2, 1  R2<-R2-1 
  01010 BR 01010 BRANCH TO 01010 
  01100  ADD R1, R1, 1  R1 <- R1 + 1 
  01110 MUL R1, 5, 2 R1 <- 5 MUL 2 
  10000 0b00001111 Binärt 
  10001 0x10 Hexadecimalt 
  10010 0b0 Binärt 
  10011 5 Decimalt 
 
Svar: (a) se sida 33 i kursboken, (b) se sida 70 i kursboken, se 
laboration.  
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Uppgift 6.  
 
Totalt 5 poäng.  
Antag ett datorsystem med ett cacheminne som består av 16 bytes och ett 
primärminne som består av 64 bytes. Cacheminnet använder direktmappning 
och har cacherader om 4 bytes.  

a) Hur många bitar behövs för att specificera datorsystemets adressrymd? 
b) Hur många cacherader har cacheminnet?  
c) När ett program börjar sin exekvering så läser processorn på adress 3 

och vill sedan läsa på adress 0. Är det möjligt att avgöra om den 
läsningen kommer ge en hit eller en miss?  

Svar: (a) se sida 428 i kursboken, (b) se sida 384 i kursboken, (c) 
se sidan 392 i kursbok   

 

 


