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Tentamen den 17 mars 2016 
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 15 poäng.  
Givet: 16000000 (16 miljoner) instruktioner ska exekveras där varje 
instruktion tar 200ns (n=nano=10-9) att exekvera och instruktionerna kan 
delas optimalt på 1, 2, 4 och 8 pipelinesteg.  

a) Beräkna tid för varje steg i pipeline, exekveringstid och ”speed-up”. 
För svar, visa beräkningarna och fyll i tabellen nedan (återge 
tabellen på svarsblad).  

 
Exekveringstiden för att exekvera 16000000=16*106 instruktioner då varje 
steg tar 200*10-9 blir 16*106*200*10-9= 3200*106*10-9= 3.2 sekunder.  
När varje steg i pipelinen tar 100ns, så kommer exekveringstiden att 
halveras, 3.2/2=1.6 sekunder. Speed-up blir 2. Om man vill vara exakt kan 
man lägga till ett extra steg i början av exekveringen. Detta påverkar endast 
med 100ns, vilket är försumbart.  
När varje steg i pipelinen tar 50 ns, så kommer exekveringstiden att halveras 
ytterligare en gång, 3.2/4=0.8 sekunder. Speed-up blir 4.  
När varje steg i pipelinen tar 25 ns, så kommer exekveringstiden att halveras 
ytterligare en gång, 3.2/8=0.4 sekunder. Speed-up blir 8.  
 
Djup i pipeline Tid för varje steg Exekveringstid ”Speed-up” 

1 200 ns 3.2 sekunder 1 
2 100 ns 1.6 sekunder 2 
4 50 ns 0.8 sekunder 4 
8 25 ns 0.4 sekunder 8 
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b) Som i (a) men beräkna tid för varje steg i pipeline, exekveringstid 
och ”speed-up” och ta hänsyn till att varje pipelinesteg genererar 
extra kontroll om 10 ns. För svar, visa beräkningarna och fyll i 
tabellen nedan (återge tabellen på svarsblad). 

Djup i pipeline Tid för varje steg Exekveringstid ”Speed-up” 
1 210 ns 3.36 sekunder 1 
2 110 1.76 sekunder 1.9 
4 60 0.96 sekunder 3.5 
8 35 0.56 sekunder 6 

 
 

Exekveringstiden för att exekvera 16000000=16*106 instruktioner då varje 
steg tar 210*10-9 blir 16*106*210*10-9= 3360*106*10-9= 3.36 sekunder.  
När varje steg i pipelinen tar 110ns, så kommer exekveringstiden att bli 
16*106*110*10-9= 1760*106*10-9= 1.76 sekunder. Speed-up blir 
3.36/1.76=1.9 
När varje steg i pipelinen tar 60ns, så kommer exekveringstiden att bli 
16*106*60*10-9= 960*106*10-9= 0.96 sekunder. Speed-up blir 
3.36/0.96=3.5 
När varje steg i pipelinen tar 35ns, så kommer exekveringstiden att bli 
16*106*35*10-9= 560*106*10-9= 0.56 sekunder. Speed-up blir 
3.36/0.56=6.  
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c) Som i (a) men ta hänsyn till konflikter (hazards) men inte extra 
kontroll som i (b). Konflikter genererar stalls som fördröjer 
exekveringen, t ex om pipelinen i exemplet nedan har 2 steg så är 
sannolikheten att en instruktion påverkas med en (1) stall givet som 
60% (se tabell). För svar, visa beräkningarna och fyll i tabellen nedan 
(återge tabellen på svarsblad). 

Djup i 
pipeline 

Risk för stall 
per instruktion 

Tid för 
varje steg 

Exekveringstid ”Speed-up” 

1 0% 200 ns 3.2 sekunder 1 
2 60% 100 ns 2.56 sekunder 1.25 
4 140% 50 ns 1.92 sekunder 1.67 
8 410% 25 ns 2.04 sekunder 1.57 

 
Exekveringstiden för att exekvera 16000000=16*106 instruktioner då varje 
steg tar 200*10-9 blir 16*106*200*10-9= 3200*106*10-9= 3.2 sekunder.  
När varje steg i pipelinen tar 100ns och risken för stall per instruktion är 
60%, så kommer exekveringstiden att bli 16*106*1.6*100*10-9= 
2560*106*10-9= 2.56 sekunder. Speed-up blir 3.2/2.56=1.25 
När varje steg i pipelinen tar 50ns, så kommer exekveringstiden att bli 
16*106*2.4*50*10-9= 1.92*106*10-9= 1.92 sekunder. Speed-up blir 
3.2/1.92=1.67 
När varje steg i pipelinen tar 25ns, så kommer exekveringstiden att bli 
16*106*5.1*25*10-9= 2.040*106*10-9= 2.04 sekunder. Speed-up blir 
3.2/2.04=1.57.  
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Uppgift 2.  
 

• Totalt 15 poäng.  
 

a) En processor med en klockfrekvens på 4GHz (G=giga=109) har ett 
primärminne med accesstid (läsningar och skrivningar) på 100ns 
(n=nano=10-9). Hur många klockcykler hinner processorn exekvera 
på den tid det tar att göra en minnesaccess?  
När klockfrekvensen är 4GHz=4*109 så är tiden för en klockcykel 
1/4*109=0.25*10-9=0.25ns. På 100ns, hinner processorn 
100ns/0.25ns=400 klockcykler 
 

b) En processor med klockfrekvens på 4GHz (G=giga=109) har ett 
primärminne med accesstid (läsningar och skrivningar) på 100ns 
(n=nano=10-9) och en I-cache med accesstid på 10ns. Vilken 
hitrate behövs för att minnesaccesser i genomsnitt ska ta den tid 
det tar för processorn att exekvera 100 klockcykler?  
Den tid det tar för processorn att hinna 100 klockcykler är lika med: 
100*1/4G=100*1/4*109=25ns.  
Om hit raten ges av x, så kommer vi spendera x*10ns om vi får en 
träff i cacheminnet och (1-x)*(10+100)ns om vi får en miss och 
måste läsa i primärminnet. Uttrycket för minnesaccess blir:  
x*10ns+(1-x)*(10+100)ns. Vi vet att vi har 25 ns på oss så vi löser:  
25=x*10+(1-x)*(10+100). Ur detta får vi att x=85/100=0.85.  
Vi behöver en hit rate på minst 0.85.  
(man skulle kunna argumentera för att vid miss i cacheminnet är 
tiden för kontroll om det är en hit eller en miss liten i förhållande 
till access till cacheminnet att man säger att vid miss så är tiden (1-
x)*(10+100)ns.) 
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c) En processor har ett cacheminne med direktmappning där data 
element är 8 bitar (1 byte) och minnet adresseras per data element. 
Adressrymden är 20 bitar och för cacheminnet är en ”tag” 11 bitar 
och varje block/cachrad kan lagra 16 bytes. Hur stort är 
cacheminnet? För svar, visa beräkning och med svar på 
cacheminnets storlek i bytes.  
När det gäller adressering så vet vi att vi måste ha några bitar för 
att adressera ett dataelement i en given cacherad/block. Varje 
block/cacherad är 16 bytes och vi kan adressera varje byte då data 
element är 8 bitar. För att adressera 16 bytes behöver vi 4 bitar.  
När det gäller antal tag-bitar så är de givna av antal adressbitar 
minus antal bitar för att adressera på en given cacherad minus antal 
cacherader. Det gör att antalet cacherader ges av antal adressbitar 
(20) minus antal tag bitar (11) minus antal bitar för att adressera en 
cacherad (4), 20-11-4=5. Det finns alltså 25 cachrader. Och 
eftersom varje cacherad kan lagra 16 bytes (24), kan vi räkna ut 
cacheminnets storlek till 25*24 = 29=512 bytes.  
Svar: Cacheminnets storlek är 512 bytes.  
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d) Antag ett 16-way set-associativt cacheminne som har storleken 
2Mbytes (221 bytes). Varje block (cacherad) består av 16 dataord där 
ett dataord är på 64 bitar. Adressrymden (fysiskadress) är på 64-
bitar. Hur är bitarna organiserade i cacheminnet (tag, index, offset). 
För svar, visa beräkning och hur många bitar som används för:  
TAG, CACHELINE/SET (index) och BYTE (offset).  
Ett dataord är på 64 bitar, dvs är 8 bytes. En cacherad består av 16 
dataord, vilket gör att varje cacherad innehåller 8*16 bytes=128 
bytes=27 bytes. I och med att en cacherad består av 16 dataord  
behövs 4 bitar att adressera. Det gör att BYTE=4.  
 
Storleken på cacheminnet är 2Mbytes, dvs 221 bytes och varje 
cacherad innehåller 27 bytes finns det 221/27 = 214 cacherader. 
Dessa cacherader grupperas i grupper om 16, pga att minnet är 16-
way-set-associative. För att representera 16 (24) behövs 4 bitar. Det 
gör att det finns 214/24=210 grupper, vilket gör att 
CACHELINE/SET=10.  
Storleken på TAG bestäms av antal adressbitar (64) – antal bitar för 
CACHELINE/SET (10) – antal bitar för BYTE (4): 64-10-4=50.  
 
Svar: Cacheminnet är organiserat enligt följande: TAG: 50 bitar, 
CACHELINE/SET 11 bitar och BYTE 4 bitar.  
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Uppgift 3.   
 

• Totalt 10 poäng.  
Hur många beräkningsenheter behövs för att få en ”speed-up” på 7 
gånger jämfört med ren sekventiell exekvering om programmet som 
ska exekveras kan göras parallellt till 98%?  
Tid för att exekvera sekventiellt är Ts och tid för att exekvera parallellt 
är Tp och speed-up blir Ts/Tp. Tp är lika med den del som måste 
exekvera sekventiellt, vilket är 2% av Ts, dvs 0.02*Ts, plus den del som 
kan exekvera parallellt, vilket är 98% av Ts på p beräkningsenheter, dvs 
0.98*Ts/p. Speed-up (Ts/Tp) är givet till 7. Hur många 
beräkningsenheter (p) behövs för att nå speed-up till 7.  
Speed-up=Ts/Tp.  
 
Uttrycket blir: 7=Ts/(0.02*Ts+0.98*Ts/p). Detta kan förenklas 
till=1/(0.02+0.98/p).  Ur detta fås att p= 0.98/(1/7-0.02)=7.9, dvs 8 
beräkningsenheter behövs.  
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Uppgift 4. 
 

• Totalt 10 poäng.  
a) På vilket sätt påverkar en hoppinstruktion prestandan av en 

pipeline? 
Vid hoppinstruktioner exekveras inte nästa instruktion, vilket är 
normalt vid pipelining, utan instruktioner som ligger dit hoppet ska 
ske ska exekveras. Detta gör att pipelinen inte kan hållas full, vilket 
gör att prestandan går ner.  

b) Om en variabel är deklarerad som en char, hur mycket minnesplats i 
bitar behövs för att lagra variabeln?  
En char kan lagra värden mellan 0 och 255 och till detta behövs det 
8 bitar, dvs 1 byte 

c) Förklara vad locality of references är och varför det är viktigt när det 
gäller hur datorer byggs.  
Locality of references innebär att vid exekvering så grupperar sig 
instruktioner och data i rum och tid.  
”temporal”: Under ett slumpvis valt kort tidsintervall används bara 
en mycket liten del av minnets adresser, dvs samma adressområden 
används om och om igen. 
”spatial”: När man använder en minnesadress så är sannolikheten 
stor att man också kommer att använda närliggande adresser. 
Eftersom vid exekvering av program blir så här så kan man lagra lite 
information närmre processorn, som man gör i cacheminnen och 
virtuelltminne.  
 
 


