
Tentamen 8 april 2011 
Computersystemen 192110542 

Opgaven 

Computersystemen(211 054) Vrijdag 8 april2011, 13.45- 17.15 
6 bladzijden met 5 opgaven 

Let op: 

Aanwijzingen bij het maken van het tentamen: 

1. Beantwoord de vragen uitsluitend op de aangegeven plaatsen op dit vragenformulier 

2. Vul op de eerste bladzijde uw naam, opleiding en studentnummer in. 

3. Lever altijd aile bladzijden in. 

4. Tijdens dit tentamen is aileen het gebruik van schrijfgerei en een rekenmachine toegestaan. Andere 

schriftelijke bronnen en apparatuur (organizers, laptops, etc.) zijn verboden. 

Naam: ...... .............. .............. ...... ................. ....... ....... ... . 

Studentnummer: ..................... .......... ................. .... ...... . 

0PGAVE1 

Een 64-bits microprocessor heeft een cache met de volgende gegevens: 

Fysisch adresbereik: 
Byte-adressering 
Cache: Grootte 

Blokgrootte 
Organisatie 

4GB 

1MB data 
16 woorden 
2-voudig set-associatief 

a) · · te-adn;s is gesplitst in de len die w n gebruikt 

b) 

· ectie van een slot in de each de selectie van een 
. Welke bitnummers horen bijelk van deze delen? 

tagD SlotD cache (set) in 
cache 

woord 
in 

slot 
(blok) 

bestaat het tag"veld (e~ch.Isief present bit) van 
bevat de cache in totaal? 

tag-veld aantal 

.L-~--------------~~--~--~~ plaatsen 

Practicum voltooid: ja!nee 

Indien ja, in het jaar: 

Opleiding: ...... . 

(6 X 3 PUNTEN) 

word byteinD 

en ])oeveel plaatsen 
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(8 X 3 PUNTEN) 

a) Leg in enkele zinnen "Moore's law" uit. Moore's law wordt voor processoren en geheugenchips verschillend 
toegepast. Wat is dit verschil en welke toevoeging aan de architectuur van processoren werd daardoor in de 
loop d.er tijd noodzakelijk? 

Moore's law: 

Verschil processor en geheugen: 

Toevoeging architectuur: 

b) Een geheugenchip heeft naast de gebruikelijke aansluitingen voor voeding de volgende pinnen: adres 
AO . .A9, data DO .. D3, en control RAS#, CAS#, OE# en WE#? Hoeveei geheugenchips van dit soort zijn 
nodig voor een geheugenmoduie met een capaciteit van 1M x 32? Geef een korte verklaring. 

c) Hoe groot is een MMU page-table als de)ogische adresruimte 2A30 (230
) bytes groo~ is, een page 2A 10 (210

) 

bytes, en :elke page-entry 16 bytes? 

d) Een cache kan op verschillende manieren zijn georganiseerd, waaronder direct en volledig associatief. 
Welke consequenties hebben beide vormen van organisatie op de plaatsing van data in de cache? 
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e) Een memory management unit (MMU) maakt naast page-tables gebruik van een translation lookcaside 
buffer (TLB). Waarom? En geef een korte beschrijving voor TLB. 

' ' 

f) Een memory management systeem kan in principe wetken met 1-niveau page-tables. Waarom worden 
desondanks meestal page-tables in 2 of meer ni\'eal1s toegepast? 

g) Noem de drie manieren waarop I/0 (input/output) kan worden uitgevoerd. Geef kort weer wat de principiele. 
verschillen zijn. 

','' ', 

h) Welke speciale voorzieningen mo~t e~n pl".Qfe:;sor hebben voor IO-rnapped-IO? WMJ.rO,lll zou een processor 
metiO"mapped-IO toch memory-map.ped~IO gebrriiken, Geefeen voorbeeld, 

'''' 
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Een microcomputersysteem bevat een 'Paged Memory Management Unit' (PMMU) met de volgende gegevens: 
Page-grootte: I kB 
Logische adresruimte: 2 GB 
Fysische adresruimte: 512 MB 

Aile plaatsen in de page-tabel zijn 4 bytes groot. 

Voor vraag a) wordt uitgegaan van 1-niveau page-tabellen. 

a) Hoeveel bits van elke plaats in de page-tabel zijn nodig voor het page-nummer? 

Bits voor I 
page-nummer L--------------~ 

Voor vragen b) en c) wordt uigegaan van 2 niveau page-tabellen, waarbij de page-tabellen op het tweede niveau 
maximaal 256 plaatsen bevatten. 

b) Welke bits van het logische adres worden respectievelijk gebruikt voor de page-tabel op het eerste niveau 
('directory index'), voor de page tabel op het tweede niveau (page-nummer) en voor de offset in de page? 

direc~ory-1 
~ndex 

~--------------~ 

page- I 
nummer 

'---------------' offset '~--------------J 
c) De PMMU bevat een 'translation look-aside buffer' (TLB) bestaande uit een volledig associatief geheugen 

met 64 plaatsen. Elke plaats 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? 

Aantal bits L 
tag-veld ------------~ 

Aantal bits I 
data-veld L---------------~ 

d) Noem iwee kenmerkende verschillen tussen 'Paging' en 'Segmentation'? Waarom wordt segmentation 
vrijwelaltijd in combinatie met paging gebruikt? 
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a) Geef kenmerkende verschillen tussen SRAM en DRAM met betrekking tot opbouw van een geheugencel, 
snelheid, en.grootte. 

Opbomn 

snelheid: 

Grootte: 

b) Teken globaal op schaal het tijddiagram voor een asynchrone leescyclus. De namen van de te tekenen 
signalen zijn gegeven. Geef met pijlen de volgorde van de "handshake" signalen aan. 

Adres 

MREQ# 

RD# 

MSYN# 

Data 

SSYN# 

Time 
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Een moderne wasmachine heeft in plaats van een schakelklok een 'embedded' microcontroller voor de besturing 
van de wasprogramma's. De energiezuinige microcontroller heeft een fysisch adresbereik van 2MB en een 8-
bits databus. Voor invoer en uitvoer van de bedieningsknoppen, de waterpomp, de relais voor de watertoevoer 
en de bakjes voor waspoeder en wasverzachter, en het display wordt 'memory-mapped' 1/0 gebruikt. Het 
systeem bevat naast 1/0 tevens ROM voor de systeemsoftware en RAM volgens de volgende specificaties: 

ROM module: 
110 module: 
RAM module: 

256 kB op de laagste adressen van het adresbereik. 
256 kB direct aansluitend op het ROM-gebied. 
512 kB op de hoogste adressen van het adresbereik. 

De selectiesignalen voor deze modules zijn respectievelijk SelROM, Sel/0 en SelRAM. Schaduwgebieden zijn 
niet toegestaan. 

a) Geefkorte beschrijvingen voor 'memory-mapped; en 'I/O-mapped' 1/0. 

b) Welke adreslijnen gebruikt de processor voor de selectie van de modules? 

c) Geef in hexadecimale notatie het startadres van het ROM-gebied. 

J 
d) Geef in hexadecim!lle notatie het startadres vanhet I/0-gebied. 

e) Geef in hexadecimale notatie het startadres van· he tRAM -gebied. 

f) SelROM is eenfunctie van een aantal adreslijnen. Geef de logische formule voorSelROM. 

g) SeliO is een functie van een aantal adreslijnen. Geef de logische formule voor SeUO. 

h) SelRAM is een functie van een aantal adreslijnen. Geefde logische formule voor SelRA:M. 


