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Lunds Universitet 
LTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentamen den 18 mars 2015 - svar 
Datorteknik, EIT070 
 
Skrivtid: 14.00-19.00 
 
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. 
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 (omotiverade svar = poängavdrag).  
• Dina antaganden ska tydligt framgå 

 
a) Vad tar en kompilator som indata och vad genererar den som 

utdata?  
b) Vad gör en kontrollenhet under den tid som kallas FETCH?  
c) Hur påverkar implementationen av kontrollenheten prestandan i 

processorn?  
  
Svar till uppgift 1. 

a) En kompilator tar som indata ett program (källkod) beskrivet i ett 
högnivåspråk och genererar som utdata maskininstruktioner för en 
specifik processor.  

b) FETCH delen för en instruktion är gemensam för alla instruktioner, 
dvs det är samma sak som görs. Det som görs är att:  
(1) ta värdet som finns i programräknaren 
(2) läsa den data som finns på den plats som pekas ut av 
programräknaren  
(3) räkna upp programräknaren 
(4) lagra instruktion som lästs in i instruktionsregister (så att 
instruktion kan avkodas) 

c) Kontrollenheten bryter ned det som ska göras för en 
maskininstruktion i mindre delar (steg). Ju färre steg som används, 
ju snabbare exekveras instruktionerna. Det ställer krav på att mer 
saker kan utföras parallellt i varje steg, vilket ökar kostnaden för 
hårdvara.   
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Uppgift 2. 
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt (omotiverade svar = poängavdrag).  
• Dina antaganden ska tydligt framgå 

 
a) Beskriv vad som görs vid ett kontextbyte.  
b) Hur bestäms det när kontextbyte ska ske?  
c) Varför används en så kallad translation look-aside buffer (TLB)?  

 
Svar till uppgift 2. 
 
 

a) Vid ett kontextbyte byter en processor exekvering av ett program 
(process/tråd) till ett annat program. För att göra detta möjligt 
måste information, t ex register innehåll, sparas i t ex ett process 
control block och registren måste laddas med information från det 
program som ska påbörja exekvering (från dess process control 
block).   

b) Kontextbyten sker vid avbrott. Dessa avbrott kan genereras av en 
extern klocka eller när ett program vill göra ett systemanrop för att 
göra t ex en I/O operation.  

c) Om minnet använder paging så behövs en sidtabell som håller 
ordning på var en sida (page) ligger i minnet. Denna sidtabell måste 
lagras någonstans. Om sidtabellen lagras i primärminnet kommer 
varje läsning/skrivning till primärminnet ta två accesser. Först en 
för att läsa sidtabellen och sedan en access för att läsa/skriva 
datan. Om man använder en TLB, dvs en cache för sidtabellen, så 
sparar man tid för läsning av sidtabell.   
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Uppgift 3.  
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt (omotiverade svar = poängavdrag). 
• Dina antaganden ska tydligt framgå 

 
a)  Assembly instruktioner för att adressera data använder olika 

adresseringsmöjligheter (moder). Vad kallas den typ av konflikter 
som instruktioners adressering kan påverka i en pipeline?  

b) Vad kan man göra för att minska pipeline stalls på grund av 
kontrollkonflikter?  

c) Hur fungerar delayed branching?  
 

Svar till uppgift 3.  
a)  Instruktioner som hämtar data i minnet, t ex register indirekt, 

kommer att skapa en konflikt i pipelinen då processorn samtidigt 
som en instruktion vill läsa i minnet för att få tag på data också vill 
läsa i minnet för att hämta nästa instruktion. Denna typ av 
konflikter kallas strukturella hazards.  

b) Kontrollkonflikter i en pipeline kan man minska genom att använda 
delayed branching, branch prediction, och spekulativ exekvering.  

c) Delayed branching är en kompilatorteknik där kompilatorn går 
igenom koden. Ordningen av instruktioner ändras så att 
kompilatorn stoppar in en instruktion som alltid ska exekveras 
EFTER en hoppinstruktion. Detta har programmeraren skrivit:  
MUL R3, R4  R3<-R3*R4 
SUB #1, R2  R2<-R2-1 
ADD R1, R2  R1<-R1+R2  
BEZ TAR  Branch om zero 
MOVE #10, R1 R1<-10 
Detta är det som kompilatorn (assemblatorn) genererar:   
SUB #1, R2  R2<-R2-1 
ADD R1, R2  R1<-R1+R2  
BEZ TAR  Branch om zero 
MUL R3, R4  R3<-R3*R4 
MOVE #10, R1 R1<-10 
Även om MUL R3, R4 är placerad efter hoppet (BEZ) kommer 
instruktionen MUL R3, R4 alltid att exekveras.   
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Uppgift 4.  
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt (omotiverade svar = poängavdrag).  
• Dina antaganden ska tydligt framgå 

 
a) I ett dataprogram används ett alfabet bestående av 28 tecken där 

varje tecken lagras som en byte. En vektor (en-dimensionell array) 
används för att lagra alfabetet. Vid uppstart av datorn läser 
processorn de 28 tecknen i en sekvens (ett tecken i taget). Första 
tecknet ligger på adress 0. Om cacheminnet för data består av 
cacherader om 8 bytes, vilken är sannolikheten för miss när denna 
data (alfabetet) läses?  

b)  Om en optimal processor använder 2 klockcykler per instruktion 
(CPI), det kostar 100 klockcykler att läsa i minnet, och processorn 
läser data var 5:e instruktion (1 instruktion för läsning till minnet 
och sedan 4 instruktioner för beräkning), vad blir uttrycket för den 
verkliga tiden i klockcykler om cachesystemet ovan används (bortse 
från instruktions cache). Om du inte kan lösa uppgift (a) så anta 
sannolikhet för miss som p.  

Svar uppgift 4.  
 

a) I och med att data läses vid uppstart kan man anta att all data är fel 
i cacheminnet. 28 bytes ska läsas. Data läses en byte i taget. När 
processorn vill läsa på adress 0 får man en miss och data läses in 
till en cacherad. Här läses 8 bytes in (det som ligger på adress 0, 1, 
2, …7). När processorn sedan vill läsa på adress 1 kollas 
cacheminnet och då hittas data (det lästes in samtidigt som data 
lästes av byte på minnesplats 0). Det viktiga att komma ihåg är att 
data läses till hel cacherad. Så, av 28 minnesläsningar kommer det 
att bli 4 missar. Det gör att missraten är: 4/28 (kan förenklas till 
1/7).  

b) Den verkliga CPI för processorn ges av CPI plus misscykler i I-cache 
och i D-cache. I uppgiften står att man ska bortse från misscykler 
från I-cache (de sätts till 0). Misscykler från D-cache ges av antal 
läsningar i minnet (20%), missrate (1/7) och tid för minnesläsning 
(100).  Den verkliga CPI:n blir då: 2+0.2*1/7*100 (ungefär 4.86 
klockcykler). Optimal CPU är: 4.86/2=2.4 ggr snabbare.  
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Uppgift 5.  
 

• Totalt 10 poäng.  
• Beskriv och motivera lösning tydligt (omotiverade svar = poängavdrag). 
• Dina antaganden ska tydligt framgå 

 
a) Hur klassificerar Flynn datorarkitekturer?  
b) Hur fungerar Amdahls lag?  
c) Vad är ”True data dependency”?  

Svar uppgift 5.  
a) Flynn klassificerar datorarkitekturer baserat på instruktionsström 

och dataström. Om det finns en instruktionsström och en dataström 
så har man en Singel Instruction, Single Data (SISD). Varje 
(instruktionsström och dataström) kan vara Single eller Multiple. Det 
gör att det finns följande klasser:  

• Singel Instruction, Single Data (SISD) 
• Single Instruction, Multiple Data (SIMD) 
• Multiple Instruction, Single Data (MISD) 
• Multiple Instructions, Multiple Data (MIMD) 

b) Amdahls lag visar på den maximala förbättring man kan få i ett 
datorsystem när man lägger till flera beräkningsenheter om ett 
program (algoritm) implementeras så att f är den del som måste 
exekveras sekventiellt och resten (1-f) kan exekveras parallellt. Om 
en processor används kommer tiden vara Ts (f*Ts+(1-f)*Ts). Om n 
processorer används blir exekveringstiden Tp= f*Ts+(1-f)*Ts/n. 
Man ser att även om endast en liten del av programmet måste 
exekvera sekventiellt så påverkar det väldigt mycket.  

c) ”True data dependency” uppstår i arkitekturer med parallellism, t ex 
superscalar processorer, där det finns flera parallella pipelines. True 
data dependency uppkommer när resultat från en instruktion 
behövs som indata i följande instruktion. Om ordningen av 
instruktioner är så här:  
MUL R4, R3, R1 R4 ← R3 * R1 
ADD R2, R4, R5 R2 ← R4 + R5 
Om instruktionerna ovan exekverar i varsin pipeline så kommer inte 
R4 för instruktionen ADD R2, R4, R5 vara klart när instruktionen 
behöver värdet. 


