
Tentamen 17 augustus 2000 Opgaven - 1 - 
Computerarchitectuur 

 

Tentamen Computerarchitectuur (213005) 
17 augustus 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) Geef in enkele regels aan wat wordt wordt verstaan onder object-, bron- en systeemcompatibiliteit. 
b) Noem vier niveaus van de geheugen-hiërarchie zoals deze gebruikelijk in de PC voorkomt. Geef voor elk 

van de niveaus een schatting van de toegangstijd. 
c) Welke drie voorzieningen in hardware zijn nodig voor een multi-tasking besturingssysteem? 
d) De PIC (‘priority interrupt controller’) in de PC is geï nitialiseerd in een mode die geneste interrupts 

toestaat. Waarom is het nodig aan het einde van de interruptroutine een EOI naar de PIC te sturen? 
e) Waarom is ‘word interleaving’ niet zinvol wanneer EDO-DRAM wordt gebruikt? 

OPGAVE 2  (3 + 3 + 4 + 6 + 4) 

Een computer met een ‘little-endian’ CPU met een 64-bits databus, byte-adressering, een fysisch adresbereik 
van 4 GB en 'I/O-mapped I/O' met een I/O-adresbereik van 256 kB, is voorzien van een ROM van 1 MB op de 
hoogste adressen en vier connectors voor het aansluiten van 72-pens DRAM SIMM's met een woordbreedte 
van 32 bits. Het DRAM-gebied loopt vanaf de laagste adressen. De DRAM's zijn ingedeeld in twee banken, 
Bank0  en Bank1. Als slechts één bank wordt gebruikt, is dit Bank0. Het selectiesignaal voor ROM is SelROM. 
De selectiesignalen voor de twee banken DRAM zijn SelBank0 en SelBank1. 
 
Er zijn drie soorten SIMM's voorhanden: 1M × 32, 4M × 32 en 16M × 32. De twee banken kunnen 
verschillende SIMM's bevatten, waarbij Bank0 de grootste SIMM's bevat. 
 
a) Hoeveel MB DRAM kan maximaal in deze PC worden opgenomen? 
b) Hoeveel MB DRAM moet minimaal in deze PC worden opgenomen? 
 
De PC wordt uitgerust met 64 MB DRAM. 
 
Voor de volgende vragen is uitsluitend het geadresseerde adresbereik 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. 
 
c) Geef de logische formule voor SelROM. 
d) De twee banken voor DRAM worden ‘word interleaved' aangesloten. Geef de logische formules voor 

SelBank0 en SelBank1. 
 
Het I/O-bereik wordt verdeeld in 256 aaneengesloten delen van gelijke grootte, elk bestemd voor één I/O-
interface. 
 
e) Welke adreslijnen zullen worden gebruikt voor het selecteren van een bepaald I/O-interface uit het totale 

I/O-adresbereik? 
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OPGAVE 3 (5 + 4 + 3 + 4 + 4) 

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

Fysisch adresbereik: 4 GB 
Byte-adressering 
Cache: Grootte  512 kB data 
 Blokgrootte 16 woorden 
 Organisatie 2-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 LRU blokvervanging en bits voor een 'copy back' schrijfstrategie. 
 
c) Hoeveel bits zijn per set nodig voor present, 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 ×× 2 + 4 ×× 4) 

In een computersysteem met gesegmenteerde en gepagineerde ‘memory management’ kan elke task 
beschikken over 32 segmenten, terwijl elk segment ten hoogste 1024 pages groot is. De grootte van een page is 
8 kB. De processor kent byte-adressering en heeft een databus van 32 bits. ‘Page table entries’ zijn 4 bytes 
groot. 
 
a) Wat is de maximale grootte van een segment in bytes? 
b) Wat is het maximale logische adresbereik voor een task? 
c) Stel dat de hoogstwaardige bits van een logisch adres het segment bepalen. Welke bits van het logische 

adres worden respectievelijk gebruikt voor het selecteren van het segment, voor het selecteren van de ‘page’ 
en voor de ‘offset’? 

d) Het fysisch adresbereik is 128 MB. Hoeveel bits zijn in de ‘page table entries’ nodig om het ‘page frame 
number’ aan te geven? 

e) Kies je voor het ‘paging’ deel van de MMU voor 1-niveau of voor 2-niveau ‘page tables’. Geef een korte 
motivatie. 

f) De MMU bevat een ‘translation look-aside buffer’ (TLB) bestaande uit een volledig associatief geheugen 
van 64 entries. De TLB wordt tegelijkertijd voor zowel segmentatie als paginering gebruikt. Dit betekent 
dat de TLB een omzetting verzorgt van het 2-dimensionale logisch adres naar een fysisch adres. Elke 
‘entry’ in de TLB bevat een tag-veld en een data-veld. Hoeveel bits zijn nodig voor het tag-veld en hoeveel 
bits voor het data-veld? 

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. 



OPGAVE 1  (5 ×× 4) 

a) Geef in enkele regels aan wat wordt wordt verstaan onder object-, bron- en 
systeemcompatibiliteit. 
objectcompatibiliteit: binaire of vertaalde programma’s werken op het nieuwe systeem. 
broncompatibiliteit: dezelfde broncode (source code) werkt na vertaling op het nieuwe systeem. 
systeemcompatibiliteit: oude hardware kan worden gebruikt in het nieuwe systeem. 

b) Noem vier niveaus van de geheugen-hiërarchie zoals deze gebruikelijk in de PC voorkomt. Geef 
voor elk van de niveaus een schatting van de toegangstijd. Op welk principe is de werking van een 
geheugen-hiërarchie gebaseerd? 
niveaus: primaire cache in cpu (10 ns); secundaire cache (20 ns); hoofdgeheugen (60 ns); disk (10 ms). 
principe: lokaliteitsprincipe. 

c) Welke drie voorzieningen in hardware zijn nodig voor een multi-tasking besturingssysteem? 
MMU, privilege levels, en timer 

d) De PIC (‘priority interrupt controller’) in de PC is geïnitialiseerd in een mode die geneste 
interrupts toestaat. Waarom is het nodig aan het einde van de interruptroutine een EOI naar de 
PIC te sturen? 
De PIC moet weten wanneer de interruptroutine afgelopen is en wanneer weer interrupts van het 
huidige of lagere niveau toegestaan zijn. 

e) Waarom is ‘word interleaving’ niet zinvol wanneer EDO-DRAM wordt gebruikt? 
EDO-DRAM slaat een complete kolom in een rijbuffer op. Lezen van opeenvolgende adressen (mits in 
dezelfde kolom) is daardoor sneller. Word interleaving plaatst opeenvolgende  adressen in verschillende 
banken, waardoor de snelheidswinst van EDO-DRAM teniet wordt gedaan. 

 



OPGAVE 2  (5 ×× 4) 

Een computer met een ‘little-endian’ CPU met een 64-bits databus, byte-adressering, een fysisch 
adresbereik van 4 GB en 'I/O-mapped I/O' met een I/O-adresbereik van 256 kB, is voorzien van een 
ROM van 1 MB op de hoogste adressen en vier connectors voor het aansluiten van 72-pens DRAM 
SIMM's met een woordbreedte van 32 bits. Het DRAM-gebied loopt vanaf de laagste adressen. De 
DRAM's zijn ingedeeld in twee banken, Bank0  en Bank1. Als slechts één bank wordt gebruikt, is dit 
Bank0. Het selectiesignaal voor ROM is SelROM. De selectiesignalen voor de twee banken DRAM 
zijn SelBank0 en SelBank1. 
 
Er zijn drie soorten SIMM's voorhanden: 1M ×× 32, 4M ×× 32 en 16M ×× 32. De twee banken kunnen 
verschillende SIMM's bevatten, waarbij Bank0 de grootste SIMM's bevat. 
 
a) Hoeveel MB DRAM kan maximaal in deze PC worden opgenomen? 

4 × 16M × 32 = 256 MB 
b) Hoeveel MB DRAM moet minimaal in deze PC worden opgenomen? 

2 × 1M × 32 = 8 MB 
 
De PC wordt uitgerust met 64 MB DRAM. 
 
Voor de volgende vragen is uitsluitend het geadresseerde adresbereik 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. 
 
c) Geef de logische formule voor SelROM. 

SelROM = A31.A30.A29.A28.A27.A26.A25.A24.A23.A22.A21.A20 
d) De twee banken voor DRAM worden 'word interleaved' aangesloten. Geef de logische formules 

voor SelBank0 en SelBank1. 
SelBank0 = A31’.A30’.A29’.A28’.A27’.A26’.A3’ 
SelBank1 = A31’.A30’.A29’.A28’.A27’.A26’.A3 

 
Het I/O-bereik wordt verdeeld in 256 aaneengesloten delen van gelijke grootte, elk bestemd voor één 
I/O-interface. 
 
e) Welke adreslijnen zullen worden gebruikt voor het selecteren van een bepaald I/O-interface uit 

het totale I/O-adresbereik? 
A10 t/m A17 

 



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

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

Fysisch adresbereik: 4 GB 
Byte-adressering 
Cache: Grootte  512 kB data 
 Blokgrootte 16 woorden 
 Organisatie 2-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? 
31-18; 17-6; 5-2; 1-0 

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? 
tag-veld: 14 bits 
aantal plaatsen: 2^12 ×2 = 2^13 =  8192 

 
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 
LRU blokvervanging en bits voor een 'copy back' schrijfstrategie. 
 
c) Hoeveel bits zijn per set nodig voor present, LRU blokve rvanging en 'copy back' schrijfstrategie? 

5 ( LRU: 1/set; copy back: 1/blok; present: 1/blok) 
d) Wat is de totale woordbreedte voor de tag-RAM en hoeveel woorden bevat de tag-RAM? 

woordbreedte: 2 * 14 + 5 = 33 bits 
aantal woorden: 2^12 = 4096 

e) Wat is de woordbreedte van de data-RAM en hoeveel woorden bevat de data-RAM? 
woordbreedte: 32 bits 
aantal woorden: 2^12 * 16 * 2 = 2^17 =  131072 

 



OPGAVE 4 (2 ×× 2 + 4 ×× 4) 

In een computersysteem met gesegmenteerde en gepagineerde ‘memory management’ kan elke task 
beschikken over 32 segmenten, terwijl elk segment ten hoogste 1024 pages groot is. De grootte van 
een page is 8 kB. De processor kent byte-adressering en heeft een databus van 32 bits. ‘Page table 
entries’ zijn 4 bytes groot. 
 
a) Wat is de maximale grootte van een segment in bytes? 

1024 * 8 KB = 8 MB = 2^23 
b) Wat is het maximale logische adresbereik voor een task? 

32 * 8 MB = 256 MB = 2^28 
c) Stel dat de hoogstwaardige bits van een logisch adres het segment bepalen. Welke bits van het 

logische adres worden respectievelijk gebruikt voor het selecteren van het segment, voor het 
selecteren van de ‘page’ en voor de ‘offset’? 
segment: 5 bits (27-23); page: 10 bits (22-13); offset: 13 bits (12-0) 

d) Het fysisch adresbereik is 128 MB. Hoeveel bits zijn in de ‘page table entries’ nodig om het ‘page 
frame number’ aan te geven? 
14 bits 

e) Kies je voor het ‘paging’ deel van de MMU voor 1-niveau of voor 2-niveau ‘page tables’. Geef een 
korte motivatie. 
1-niveau page table is 2^10 * 4 = 4 KB groot. Dit is kleiner dan de page-grootte. Een 2-niveau page 
table is dus zinloos. 

f) De MMU bevat een ‘translation look-aside buffer’ (TLB) bestaande uit een volledig associatief 
geheugen van 64 entries. De TLB wordt tegelijkertijd voor zowel segmentatie als paginering 
gebruikt. Dit betekent dat de TLB een omzetting verzorgt van het 2-dimensionale logisch adres 
naar een fysisch adres. Elke ‘entry’ in de TLB bevat een tag-veld en een data-veld. Hoeveel bits 
zijn nodig voor het tag-veld en hoeveel bits voor het data-veld? 
tagveld: 15 bits (segment + offset); dataveld: 14 bits (page frame number) 

 



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. 

a)  Tijddiagram burst leescyclus met één ‘wait state’ voor het eerste woord en geen ‘wait states’ voor de 
andere drie woorden. Teken de fysische waarden (Hoog en Laag) en niet de logische (0 en 1). De 
actieve klokflanken zijn aaangegeven. 

Gebruikte afkortingen: 
ADS# Address Status W/R# High: Write; Low: Read 
A2-A31 Address BLAST# Burst Last 
M/IO# High: Memory; Low: IO BRDY# Burst Ready 
D/C# High: Data; Low: Code D0-D31 Data 
BE0#-BE3# Byte Enables   

 
 


