
Tentamen 10 januari 2000 Opgaven - 1 - 
Computerarchitectuur / Computersystemen 

Tentamen Computerarchitectuur / Computersystemen (213005 / 211054) 
10 januari 2000 
2 bladzijden met 5 opgaven 
3 antwoordbladen 

Het raadplegen van boeken, diktaten of aantekeningen is niet toegestaan, met uitzondering van de Reader (voor niet-INF studenten). Benodigde 
‘data sheets’ en overige gegevens zijn bijgevoegd. Gebruik voor de beantwoording van de vragen uitsluitend de antwoordbladen. Lever alleen 
de antwoorden in. 

OPGAVE 1  (5 ?  4) 

a) Welke hardware-voorziening in een computersysteem met ‘I/O-mapped I/O’ voorkomt dat in een multi-
tasking besturingssysteem tasks op gebruikersniveau I/O-interfaces kunnen adresseren? 

b) Waarom zijn niet-maskeerbare interrupt-ingangen vrijwel altijd flankgevoelig? 
c) Noem twee kenmerkende verschillen tussen 'paging' en 'segmentation'. 
d) Geef een kenmerkend verschil tussen ‘first party’ en ‘third party’ DMA. 
e) Wat is de technologische achtergrond van het verschijnen van microcomputers met cache-geheugens 

gedurende de jaren tachtig. 

OPGAVE 2  (5 ?  4) 

Een PC is een ‘little-endian’ computersysteem met een fysisch adresbereik van 16 MB en een 32-bits databus. 
Voor het video-interface wordt ‘memory-mapped’ I/O gebruikt. Het systeem bevat RAM, ROM en video-RAM 
volgens  de volgende specificaties: 

ROM: 128 kB op de hoogste adressen van het eerste 1 MB-gebied. Het startadres is dus 0E0000H. 
Video-RAM: 128 kB direct voorafgaand aan het ROM-gebied. 
RAM: Alle adressen met uitzondering van de gebieden voor ROM en video-RAM. 

 
De selectiesignalen voor deze gebieden zijn respectievelijk SelROM, SelVideo en SelRAM. 

De adreslijnen zijn A2, A3, ... . Voor het selecteren van bytes uit woorden heeft de processor de gebruikelijke 
‘byte enable’ signalen BE0, BE1, BE2 en BE3. Bij de volgende vragen zijn uitsluitend de geselecteerde 
adresbereiken van belang. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met actief hoog of actief laag en 
‘timing’ e.d. De formules hoeven niet noodzakelijk vereenvoudigd te zijn.  

a) Geef de logische formule voor SelROM. 
b) Geef de logische formule voor SelVideo. 
c) Geef de logische formule voor SelRAM. 
 
Het ROM-gebied wordt gevuld met 4 ROM-chips van 32 k ?  8. De ROM-chips hebben wel een 'chip select' 
(CS) ingang, maar geen 'output enable' (OE) ingang. De CS ingangen van deze ROM-chips zijn SelROM0, 
SelROM1, SelROM2 en SelROM3. 

d) Geef de logische formules voor SelROM0, SelROM1, SelROM2 en SelROM3 als functie van SelROM, de 
adreslijnen, de 'byte enable' signalen BE0, BE1, BE2 en BE3 en het signaal W/R# van de CPU. 

 
Het RAM bestaat uit 16 SIMM's van 1 M ?  8. Elke SIMM bevat 8 DRAM's van 1 M ?  1. Het DRAM is '2 way 
word interleaved', wat betekent dat twee opeenvolgende woord-adressen altijd in verschillende banken terecht 
komen. 

e) Hoeveel geheugenbanken zijn er? Welke adreslijnen zou je kiezen voor de selectie van deze banken? 
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OPGAVE 3 (6 + 4 + 2 + 4 + 4) 

Een 32-bits microprocessor heeft een secundaire cache met de volgende gegevens: 

Fysisch adresbereik: 4 GB 
Byte-adressering 
Cache: Grootte  256 kB data 
 Blokgrootte 8 woorden 
 Organisatie 4-voudig set-associatief  

 
a) Een byte-adres is gesplitst in delen die worden gebruikt voor respectievelijk de vergelijking met de tag in de 

cache, de selectie van een set in de cache, de selectie van een woord in een blok en de selectie van een byte 
in een woord. Welke bitnummers horen bij elk van deze delen? 

b) Uit hoeveel bits bestaat het tag-veld (exclusief present bit) van een plaats in de cache en hoeveel plaatsen 
bevat de cache in totaal? 

 
De cache wordt gerealiseerd met aparte RAM's voor tags en data, waarbij de woordbreedte van de data-RAM 
gelijk is aan de woordbreedte van de processor. De tag-RAM bevat naast de eigenlijke tags ook present bits, 
bits voor een pseudo-LRU blokvervanging en bits voor een 'copy back' schrijfstrategie. 

c) Hoeveel bits zijn per set nodig voor present, pseudo-LRU blokvervanging en 'copy back' schrijfstrategie? 
d) Wat is de totale woordbreedte voor de tag-RAM en hoeveel woorden bevat de tag-RAM? 
e) Wat is de woordbreedte van de data-RAM en hoeveel woorden bevat de data-RAM? 

OPGAVE 4 (2 + 6 + 4 ?  3) 

Een microcomputersysteem bevat een ‘Paged Memory Management Unit’ (PMMU) met een page-grootte van 8 
kB, een logische adresruimte van 1 GB en een fysische adresruimte van 256 MB. 

Er wordt gebruik gemaakt van 2-niveau ‘page-tabellen. Alle plaatsen in de page-tabellen zijn 4 bytes groot. De 
page-tabellen op het tweede niveau zijn precies één page groot. 

a) Hoeveel page-tabellen van niveau 1 (‘page directories’) passen in één page? 
b) Welke bits van het logische adres worden respectievelijk gebruikt voor de page-tabel op het eerste niveau 

(‘directory index’), voor de page-tabellen op het tweede niveau (‘page number’) en voor de offset in de 
page? 

 
De PMMU bevat een ‘translation look-aside buffer’ (TLB) bestaande uit een 4-voudig set-associatief geheugen 
met 128 plaatsen. Elke plaats in de TLB bevat een tag-veld en een data-veld. 

c) Welke bits van het logische adres worden gebruikt als index voor de TLB? 
d) Hoeveel bits zijn per plaats nodig voor het tag-veld? 
e) Hoeveel bits zijn per plaats nodig voor het data-veld? 
 
De volgende vraag staat geheel los van de voorafgaande vragen. 

f) De IBM 3033 ‘main frames’ hebben een ‘paged MMU’ met 4 kB pages en een fysische cache van 64 kB 
data. Deze cache is 16-voudig set-associatief georganiseerd. Waarom denk je dat voor zo’n grote mate van 
associativiteit is gekozen? 

OPGAVE 5 (20) 

Teken globaal op schaal het tijddiagram van een burst leescyclus met één ‘wait state’ voor het eerste woord en 
geen ‘wait states’ voor de andere drie woorden van de i486. Op het antwoordformulier zijn voldoende 
klokperiodes getekend en zijn de namen van de te tekenen signalen gegeven. Geef in de tekening, net als in het 
dictaat, de fysische waarden (Hoog en Laag) van de signalen aan. 

 








