
Computerorganisatie (213110) Donderdag 14 oktober 1999, 13.30 – 17.00 uur
4 bladzijden met 6 opgaven
5 antwoordbladen
2 bladzijden met documentatie

Bij dit tentamen mag geen gebruik worden gemaakt van boeken, dictaten of ander studiemateriaal. Gebruik voor de beantwoording
van de vragen uitsluitend de antwoordbladen. Lever alleen de antwoorden in.

OPGAVE   1 (5 × 3  PUNTEN)

a) Geef tenminste vijf belangrijke ‘krachten’ die van invloed zijn op het gebied van Computer
Architectuur.

b) Welke drie aspecten bepalen de prestaties van een computer (in termen van executie tijd)?

Voor een processor (Mbase) die op 500 Mhz draait zijn de volgende metingen gedaan:
Instructie klasse CPI instructie frequentie

 A 2 40%
B 3 25%
C 3 25%
D 5 10%

De hardware ontwerpers hebben een geoptimaliseerd ontwerp (Mopt) gemaakt met een clock
frequentie van 600 MHz. Ze hebben weer metingen gedaan en krijgen de volgende resultaten:
Instructie klasse CPI instructie frequentie
 A 2 40%

B 3 25%
C 3 25%
D 3 10%

c) Wat is de gemiddelde CPI voor elke van deze machines?
d) Wat is de MIPS waarde voor deze machines?
e) Wat is de ‘speed-up’ van Mopt t.o.v. Mbase?

OPGAVE   2 (2 + 6 + 8 + 2 PUNTEN)

Een aantal onafhankelijke instructies worden achtereenvolgens uitgevoerd op een ‘single-cycle processor’,
een ‘multi-cycle processor’ en een ‘pipelined processor’. De clock-frequentie van alle processoren is gelijk.
a) Welke processor(en) is/zijn het langzaamst en waarom?

Welke processor(en) is/zijn het snelst en waarom?

Gegeven zijn de volgende geheugen en register waarden:
R0 = 10H; R1 = 20H; R2 = 20H; mem[20H] = 30H; mem[30H] = 83H; mem[40H] = 15H;
b) Geef de inhoud van R1 en R2 na afloop van de volgende 2-adres instructies en de naam van de
gebruikte adresseermode. De eerste operand is zowel ‘source’ als ‘destination’ register. De onderstaande
instructies staan los van elkaar, dwz voor de aanvang van elke instructie geldt de toestand zoals hierboven
omschreven.

ADD  R1, R2   
ADD  R1,(R2) 
ADD  R1,(R2)+
ADD  R1, #02H
ADD  R1,[20H]
ADD  R1, 10(R1)
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Gegeven is de instructie-set van de SIMPLE processor

OpCode Operanden Instructie Operatie
2 RXY load R,XY register[R]:=XY

immediate load
1 RXY load R,[XY] register[R]:=memory[XY]

direct load
3 RXY store R,[XY] memory[XY]:=register[R]

direct store
D 0RS load R,[S] register[R]:=memory[register[S]]

indirect load
E 0RS store R,[S] memory[register[s]]:=register[R]

indirect store
4 0RS move S,R register[S]:=register[R]
5 RST addi R,S,T register[R]:=register[S]+register[T]

integer add
6 RST addf R,S,T register[R]:=register[S]+register[T]

floating-point add
7 RST or R,S,T register[R]:=register[S] OR register[T]

bitsgewijze OR
8 RST and R,S,T register[R]:=register[S] AND register[T]

bitsgewijze AND
9 RST xor R,S,T register[R]:=register[S] XOR register[T]

bitsgewijze eXclusieve OR
A R0X shr R,X register[R]:=register[R] SHR X

shift Right register R met X bits
(de linker bits worden met ’0’ aangevuld)

B RXY jmpEQ R=R0,XY PC:=XY, als register[R]=register[R0]
F RXY jmpLE R<=R0,XY PC:=XY, als register[R]<=register[R0]
C 000 halt stop programma

c) Schrijf een assembler programma voor de SIMPLE processor om het gemiddelde te bepalen van een rij
van 8 getallen die in het geheugen staan op de adressen 30H tot en met 37H. Het resultaat moet in
register R2 komen. De overige registers van de register file mogen gebruikt worden. Bij een eventuele
deling mag afkappen toegepast worden (truncate).
Voorzie het assembler programma van commentaar!

d)  Aan welke twee voorwaarden moet voldaan zijn opdat een interrupt ‘precise’ is?

OPGAVE   3 (2 + 4 + 4 + 3 + 4 + 3 PUNTEN)

Gegeven is een datapad en de control unit van de ‘multi-cycle processor’ (zie bijgevoegde documentatie).
De ontwerpers willen een subroutine CALL en RET instructie toevoegen aan de instructie-set. Een van de
registers wordt gebruikt als Stack-Pointer (SP). De stack is als volgt gedefinieerd: de SP wijst naar de eerst
lege entry van de stack, en de stack ‘groeit’ van hoge naar lage adressen. Het instructie formaat is:

CALL R, adres (R is Stack Pointer)
RET R (R is Stack Pointer)

a) Hoeveel bits zijn in deze processor minimaal nodig om het terugkeeradres op te slaan?
b) Geef een logische RTL beschrijving van de CALL instructie.
c) Geef een logische RTL beschrijving van de RET instructie.
d) Welke aanpassingen zijn in het data-pad nodig om de CALL en RET instructie te realiseren? Laat de

aanpassingen zien in de figuur op het antwoordenblad en omschrijf de aanpassingen. Geef duidelijke
aan welke extra stuursignalen je nodig denkt te hebben en omschrijf de functie van deze stuursignalen.

e) Geef aan welke micro-code nodig is om de executie fase van de CALL instructie te kunnen realiseren.
Veronderstel dat de executiefase op adres 0111 begint.
- Aan de verschillende velden van de micro-woorden mogen de bit-waardes of symbolische namen
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toegekend worden.
- Indien de waarde van een veld niet van belang is vul dan een ’-’ in het desbetreffende veld.
- Verder zijn de twee extra kolommen X en Y toegevoegd voor (eventueel) extra stuursignalen. Geef
duidelijk aan met welk stuursignaal X en Y overeenkomst met vraag d.
- Het startadres van de executiefase is ingevuld.
- De fetch fase begint op adres 0.

f) Stel dat een externe interrupt aan de machine toegevoegd moet worden. Wat moet er in de besturing cq.
datapad gewijzigd worden?

OPGAVE 4 (3 + 5 + 4 + 4 + 3 PUNTEN)

Bovenstaand figuur geeft het blokschema van een DMA controller.
a) Waarom wordt DMA toegepast?
b) Deze DMA controller is onderdeel van een computersysteem. Met behulp van de DMA controller wil

de processor 256 bytes van de harde schijf kopieren naar het geheugen plaatsen vanaf adres 1230. Geef
duidelijk de opeenvolgende stappen weer om deze data te kopieren naar het geheugen.

Indien er meerdere devices d.m.v. een interrupt ’aandacht’ vragen van de processor kan bijvoorbeeld d.m.v.
een ’daisy chain’ het device met de hoogste prioriteit worden geselecteerd.
c) Geef het schema van drie devices die middels een daisy chain priority interrupt zijn aangesloten op de

computer. Geef hierin oom de interrupt request en interrupt acknowledge lijnen aan.
d) Wat is een nadeel van de daisy chain interrupt mechanisme?
e) I.p.v. dat de device om aandacht van de processor vraagt kan ook de processor regelmatig kijken of het

device geholpen wenst te worden. Welke term wordt voor deze laatste methode gebruikt?

OPGAVE  5 (7 × 2 PUNTEN)

Firma Sigma introduceert een 16 bit floating point systeem met de volgende eigenschappen:
- Sign bit: 1 bit meest linkse bit, gevolgd door
- Exponent veld: 8 bits in excess 128 code en ten slotte
- Mantissa veld: 7 bits (exclusief het hidden bit). De punt is links van het hidden bit
- Er is geen sprake van een genormaliseerd representatie indien het exponent veld gevuld is met

00000000. In dat geval wordt het decimale getal 0 gerepresenteerd (dus ongeacht de waarde van sign en
mantissa).

Geef bij de antwoorden een geheel getal, of een afgerond decimaal floating point getal met 1 cijfer voor en 5
cijfers achter de komma.
De vragen beantwoorden voor de genormaliseerde representaties.
a) Maximale decimale waarde van de mantissa (Mmax)
b) Minimale decimale waarde van de mantissa (Mmin)
c) Maximale decimale waarde van de exponent (Emax)
d) Minimale decimale waarde van de exponent (Emin)

e) Wat is het kleinste decimale getal groter dan 0 dat gerepresenteerd kan worden?
f) Wat is de representatie van het decimale getal 2 9/16 ?
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g) Wat is de afstand tussen twee opeenvolgende genormaliseerde getallen die exact zijn af te
representeren?

OPGAVE 6 (3 + 3 + 4 × 2 PUNTEN)

a) In de beginjaren van de personal computer (circa 1985) waren deze niet voorzien van een cache
geheugen terwijl de ’main frames’ wel gebruik maakten van een cache geheugen. Waarom kwam in een
pc destijds geen cache voor?

b) Waarom wordt voor een cache meestal geen gebruik gemaakt van een ’fully associative’ organisatie?
Gegeven een ’direct mapped’ cache organisatie. De woordgrootter is 1 byte. Het aantal woorden in een ’line’
(ook wel ’block’) is 8. Het cache data veld is 64 kbytes groot. Het adres is 32 bits breed en voor een ’direct
mapped’ cache organisatie opgedeeld in ’tag’, ’index’ en ’byte’ veld. Gevraagd:
c) Aantal bits ’tag’ veld
d) Aantal bits ’index’ veld
e) Aantal bits ’byte’ veld
f) De grootte van het cache tag veld


