
 

De B1700 als voorbeeld van een universele machine

Citation for published version (APA):
Braam, C., & Poirters, J. A. A. M. (1979). De B1700 als voorbeeld van een universele machine. Technische
Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1979

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/18348369-f2e4-479d-aa90-11a67570d7f7


THE-RC 36157a

....

De B1700 als voorbeeld van

een universele machine.

oktober 1979,

Carel Braam en Jan Poirters

Dit RC-rapport wordt gebruikt als syllabus bij het college

Informatica III.



TRE-RC 36157a

Inhoudsopgave:

Voorwoord

o. Inleiding

1. Een universele gastheermachine

1.1. Ret gastheer/gast-concept

1. 2. Geheugenorganisatie

1. 3. Geheugenstructuur

2. Interpreters

2. 1. Doelstellingen

2.2. Microprogrammering

2.3. De SDL S-machine

3. Implementatie van de architectuur

3. 1. Inleiding

3.2. Ret geheugen

3.3. De processor

4. De uitvoering van micro-instructies en de

split-level control store

4.1. Inleiding

4.2. De split-level control store

4.3. De executie van micro-instnucties

5. De Micro Implementation Language

5.1. Inleiding

5.2. Identifiers, constanten en ponsconventies

5.3. Labels en defines

5.4. Enkele nog niet behandelde statements

5.5. Afsluiting

Referenties

pagina

3

13

13

20

29

35

38

40

44

46

46

47

53

66

66

66

69

72

72

72

73

75

78

79

Appendices:

A. De implementatie van een Turing machine op de BI700

B. Beschrijving van de hardware van de BI700

(RC-Bulletin 49, verkrijgbaar bij het RC-bureau Beheer en

Administratie, kamer H.II)

C. Overzicht MIL-constructies



THE-RC 36157a

Voortloord.

De Burroughs B1700 computer vertoont een geheel eigen stijl, qua ontwerp

en qua architectuur. Het geheugen van de machine bijvoorbeeld werkt niet

met een vaste woordlengte, en de meest gebruikte toepassing is inter

pretatie. De machine is uitermate geschikt voor onderwijs en onderzoek in

de informatica, omdat de eigen stijl van de machine de gebruiker in staat

stelt elke gewenste machine te realiseren. Dit is de reden dat binnen het

vak "Informatica III: computer architectuur", zoals verzorgd door de vak

groep Informatica van de onderafdeling der Wiskunde van de THE, aandacht

aan de B1700 besteed wordt.

Deze syllabus is bedoeld als leidraad bij de colleges over ontwerp, ar

chitectuur en gebruik van de B1700. Het is geen uitputtende beschrijving

van de machine; meer informatie is te vinden in [5J.

In de inleiding wordt het verband gelegd tussen gestructureerd programme

ren en het begrip "virtuele machines"; meer daarover in [IJ. Hoofdstuk 1

beschrijft het gastheer/gast-concept, de geheugenorganisatie (geen in

trinsieke woordlengte), en de geheugenstructuur van de de B1700. In

hoofdstuk 2 komen de begrippen "interpreteren" en "microprogrammering"

aan de orde. Bij de samenstelling van hoofdstuk 1 en 2 is gebruik gemaakt

van artikelen van W.T. Wilner ([2J, [3J en [4J) en van het boek

"Interpreting Machines" van E.l. Organick en J.A. Hinds [5J. In hoofdstuk

3 wordt de implementatie van concepten, zoals eerder beschreven, behan

deld; tegelijkertijd komen reeds een aantal MIL-constructies aan de orde

(Micro Instruction Language, assembleertaal voor de BI700). Hoofdstuk 4

behandelt het split-level control store: de implementatie van het geheu

genconcept zoals beschreven in hoofdstuk 1. Bij de samenstelling van

hoofdstuk 3 en 4 is. gebruik gemaakt van [5J. Hoofdstuk 5 beschrijft de

MIL-constructies die nog niet eerder aan bod kwamen; meer informatie over

MIL is te vinden in Appendix C en in [6J.
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Appendix A geeft een uitgebreid voorbeeld: een MIL programma dat een

Turing-machine implementeert.

Appendix B, RC-Bulletin 49, bespreekt aIle registers en instructies van

de B1700 (verkrijgbaar bij het RC-bureau Beheer en Administratie, kamer H.II).

Appendix C is een overzicht van de behandelde MIL-constructies. Bet is

een overdruk van appendix 1 uit [5J.

Voor opmerkingen en suggesties houden wij ons aanbevolen.

C.G.S.M. Braam,

J.A.A.M. Poirters



THE-RC 36157a

o. tnleiding.
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De softwarecrisis, die in 1968 tijdens een Nato-conferentie over

"Software Engineering" aan het licht kwam, heeft tot nu toe geresul

teerd in een aantal technieken die moeten helpen de correctheid van

programmatuur te garanderen. Een van die technieken is de zogenaamde

"stepwise refinement"; het stapsgewijs ontleden van het probleem tot

dat voor de subproblemen min of meer triviale oplossingen te geven

zijn; de oplossing van het totale probleem is opgebouwd uit die afzon

derlijke deeloplossingen.

Bij de ontwikkeling van een programma begint men met een abstracte,

bij het probleem aansluitende oplossing die exact aangeeft wat het

programma realiseert; vervolgens worden in een aantal stappen de ab

stracte mechanismen verfijnd en wordt de oplossing meer en meer con

creet gemaakt. Dijkstra [lJ heeft het eens als voIgt uitgedrukt:

"I want to view the main program as executed by its own dedicated

machine, equipped with the adequate instruction repertoire operating

on the adequate variables and sequenced under control of its own in

struction counter, in order that my main program would solve my

problem if I had such a machine.

I want to view it that way, because it stresses the fact that the

correctness of the main program can be discussed and established

regardless of the availability of this (probably still virtual)

machine; I don't need to have it, I only need to have its

specifications as far as relevant for the proper execution of the main

program under consideration.

For me, the conception of this virtual machine is an embodiment of my

powers of abstraction, not unlike the way in which I can understand a

program written in a so-called higher level language, without knowing

how all kinds of operations (such as multiplication and subscription)

are implemented and without knowing such irrelevant details as the

number system used in the hardware that is eventually responsible for

the program execution.
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In actual practice, of course, this ideal machine will turn out not to

exist, so our next task - structurally similar to the original one 

is to program the simulation of the "upper" machine. In prograllBing

this simulation we have to decide upon data structures to provide for

the state space of the upper machine; furthermore we have to make a

bunch of algorithms, each of them providing an implementation of an

instruction assumed for the order code of the upper machine. Finally,

the "lower" machine may have a set of private variables, introduced

for its own benefit and completely outside the realm and scope of the

upper machine. But this bunch of programs is written for a machine

that in all probability will not exist, so our next job will be to

simulate it in terms of programs for a next-lower machine, etc. until

finally we have a program that can be executed by our hardware.

If we succeed in building up our program along the 1ines just given,

we have arranged our program in layers. Each program layer is to be

understood all by itself, under the assumption of a suitable machine

to execute it, while the function of each layer is to simulate the

machine that is assumed to be available on the level immediately above

it."

Een andere vorm van virtuele machines komen we tegen als we een pro-'

gramma, zeg geschreven in ALGOL 60, willen verwerken op een computer

systeem. Door dit programma aan te bieden gaan we er als het ware van

uit dat de machine ALGOL-programma's kan verwerken, kortom dat het een

ALGOL-machine is. In het algemeen zal dit niet zo zijn, en zal deze

virtuele ALGOL-machine gesimuleerd worden middels compiler en opera

ting system. De ALGOL-compiler zal een volgens bepaalde regels ge

structureerd object-programma afleveren, ervan uitgaande dat het (res

terende> systeem dit object-programma gaat verwerken.

Een compiler hoeft zich niet in te laten met het geheugengebruik tij

dens verwerking van het object-programma, maar kan weI door middel van

genoemde regels het operating system aanwijzingen hieromtrent geven.
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Met operating system simuleert een machine die het object-programma

uitvoert; vaak worden bij deze simulatie allerlei technieken gebruikt

om de actuele machine meer bruikbaar, geschikter te maken. De actuele

machine (processor + hoofdgeheugen) tenslotte, zal (gedeelten) van

processen uitvoeren, volgens de faci liteiten die de hardware biedt;

hierbij zal dus aIleen van hoofd- en niet van achtergrondgeheugen ge

bruik gemaakt worden.

De "stepwise refinement" methode zal steeds resulteren in een program

ma dat tach weer op een actuele machine gerealiseerd wordt; dus zal

afhankelijkheid van de hardware niet te vermijden zijn. Die afhanke

lijkheid beinvloedt de manier waarop de correctheid van programma's

aangetoond kan worden.

In [l] geeft Dijkstra het voorbeeld: "het bepalen van de rest bij de

ling van een gehele waarde a door de gehele waarde d":

{a ~ 0 and d > O}

integer r, dd;

r :- 8; dd := d;

while dd ~ r do dd := 2*dd od;---
while dd "! d do dd := dd/2;

if dd ~ r then r := r - dd fi

od

Daarbij wordt opgemerkt dat voor de tweede loop de relatie 0 ~ r < dd

invariant is. Uitvoering van dit programma op een actuele machine kan

enkele problemen veroorzaken. Wat gebeurt er als in de eerste loop dd

de integercapaciteit van de machine overschrijdt? Stopt de machine en

geeft een foutmelding, of geeft de machine aan dd de waarde 0, of de

grootst mogelijke waarde?

Wat de tweede loop betreft: onder andere D.E. Knuth heeft opgemerkt

dat, nadat de twee statements honderd maal uitgevoerd zijn, de waarde

van dd afhangt van de reactie van de machine als dd een waarde moet

krijgen die kleiner is dan de kleinst mogelijke. De eindwaarde van dd

kan 0 worden, of de kleinst mogelijke waarde, of de machine kan een

foutmelding geven.
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Gevolg: Dijkstra's mooie redenering gaat niet op, omdat de actuele

~aehine roet in het eten gooit. Dijkstra maakt impliciet veronderstel-

, lingen over de karakteristieken van de machine (i.e.: exacte aritme

tiek), en zo'n machine bestaat niet; dus bij implementatie gaat er

iets mis.

Moraal van dit voorbeeld zou kunnen zijn dat bij het programmeren bij

het overwegen van de correctheid van programma's, rekening gehouden

moet worden met de eigenschappen van de hardware. In het proces van

"stepwise refinement" komt ook een moment dat deze eigenschappen gaan

meetellen. Het is zelfs mogelijk dat aannamen, in een eerder stadium

gedaan, moeten worden aangepast. Vaak echter, gaat de programmeur zich

in allerlei kronkels wringen om deze eigenschappen te omzeilen, om al

dus de aannamen toch te kunnen handhaven. Dit is het punt waar veel

fouten in programma's sluipen!

Een andere moraal lijkt beter: Ret wordt noodzakelijk de mogelijkheid

te hebben de machine te realiseren, die de aannsmen, indien mogelijk,

realiseert. Als de actuele machine zelf hier niet toe in staat is, zal

de (virtuele) machine gesimuleerd moeten worden.

Hier komen we dus van de hardware uit bij het virtuele machine con

cept. De hardware zal de mechanismen moeten leveren om de programmeur

in staat te stellen zijn proces van "stepwise refinement" door te voe-

reno

Ret virtuele (abstracte) machine concept stelt ons in staat ons van

veel concrete, fysieke zaken te abstraheren. Sterker, we kunnen afzien

van allerlei "low-level" eigenschappen, waar we verder geen bemoeienis

mee willen. We kunnen het laagste niveau verschuiven van hardware +

machinetaal naar een min of meer ideale machine, gerealiseerd met be

hulp van een gemicroprogrammeerde interpreter. De realisatie van dit

laagste niveau is dan voor eens en altijd onbelangrijk, zodat we van

deze implementatie-aspecten af zijn.
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Door middel van interpretatie is de programmeur in staat programma en

machine op elkaar af te stemmen, met aIle voordelen van dien. Voor een

bepaalde programmeertaal zal een aangepaste interpreter de specifieke

mechanismen realiseren. Aldus wordt de implementatie van de program

meertaal onafhankelijk van de hardware van de machine.

We beschouwen nu enkele voorbeelden om aan te tonen hoe aantrekkelijk

het kan zijn de primitieve mechanismen van de machine zelf te kiezen.

Voorbeeld 1.

Veel problemen zijn gesteld in termen van verzamelingen:

- BepaaI aIle getallen waarvoor geldt •••• ;

- genereer aIle oplossingen van •••• ;

- zoek een element waarvoor geldt •••• ;

- kies een collectie waarvoor geldt ••• ; enzovoorts.

Voor de oplossing van deze problemen is het uitermate voor de hand

liggend van het begrip "verzameling" gebruik te maken. Zodra het pro

bleem in termen van verzamelingen is opgelost, komt de realisatie van

de oplossing aan de beurt. Indien we werken met een (virtuele) machine

die het type verzameling kent en dus ook de bekende operaties op ver

zamelingen, zal het weinig moeilijkheden geven de oplossing aan te

passen aan de machine.

Als we daarentegen de beschikking hebben over een ALGOL-machine, zal

de realisatie van de oplossing meer moeilijkheden opleveren. Een ver

zameling zal meestal gesimuleerd worden door een boolean array, dat

steeds voor elk mogelijk element van het universum aangeeft of het op

dat moment deel uitmaakt van de verzameling. De operaties op verzame

lingen, zoals doorsnede en vereniging, moeten worden uitgeschreven als

operaties op boolean arrays; de overzichtelijkheid van de oplossing

zal hier weI haast zeker onder Iijden.
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Voorbeeld.

In eerstgenoemde machine kan de doorsnede van twee verzamelingen uit

gedrukt worden a1s: A := B n Cj

in laatstgenoemde machine zal deze operatie geschreven worden a1s:

i =: OJ while i ~ N - 1 do

A[iJ := BCiJ and C[iJ; i := i + 1 od.

De test of de momentane verzameling 1eeg is za1 in het eerste geval

gaan met behu1p van: if A = [J then ••• ,

terwijl in het tweede geval exp1iciet aIle moge1ijkheden moeten worden

bekeken: leeg := ~;

1" -'" 0. .~ ,
while i ~ N - 1~ 1eeg ~

leeg := ACiJ;

i := i + 1

g 1eeg~

(einde voorbeeld 1).

Voorbeeld 2.

Gevraagd: een programma dat aan matrix C (m*p) de waarde geeft: het

produkt van matrix A (m*n) en matrix B (n*p). We zullen dit probleem

in een aanta1 stappen op1ossen. Door in e1ke stap een voor de hand

1iggende machine te gebruiken, die in de volgende stap za1 worden

gerealiseerd, komen we uiteindelijk terecht bij een programma dat kan

worden verwerkt door de reele ALGOL-machine.

De meest eenvoudige vorm voor het programma is:

matrixmaker (A, B, C, m, n, p);

We gaan er hier van uit dat we over een instructie 'matrixmaker'

beschikken die, er van uitgaande dat A een m*n matrix en Been n*p

matrix is, aan de m*p matrix C de waarde van A*B geeft.

(1)
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Het 1ijkt dus een aardige gedachte een machine te rea1iseren met een

instructierepertoire dat deze instructie bevat. Het zal duidelijk zijn

dat dit weinig zoden aan de dijk zet: deze instructie 'matrixmaker' is

niet algemeen genoeg om tot het basisrepertoire van een machine te

behoren. Trouwens, dan zou deze instructie geinterpreteerd moeten

worden, en dUB zou de uitvoering van de instructie in machinetaa1

geprogrammeerd moeten zijn, hetgeen weinig aantrekke1ijk is bij zo'n

ingewikkelde instructie. We willen juist de ingewikkelde zaken in een

hogere taal dan machinetaal programmeren.

Daarom gaan we de instructie 'matrixmaker' uitdrukken in eenvoudiger

instructies. We kiezen daartoe een virtuele machine met een

instructierepertoire zo dat door een juiste keuze de operatie

'matrixmaker' op te bouwen is. De instructie die we gaan gebruiken,

'rowmaker', geeft een rij van de matrix C de juiste waarde. Met behulp

van deze instructie wordt het opbouwen van de waarde van C erg

eenvoudig:

procedure matrixmaker (A, B, C, m, n, p);

array A, B, C[*,*];

integer m, n, p;

begin integer i; i := 1;

while i ~ m do rowmaker (A[i,*], B, C[i,*] ,n, p);

i : = i + 1

od

~ matrixmaker;

(2)

De instructie 'rowmaker' zal, om dezelfde redenen als 'matrixmaker',

niet tot het basisrepertoire van een machine behoren. Ook deze

instructie gaan we opbouwen met behulp van eenvoudiger instructies.

Een rij is opgebouwd uit een aantal e1ementen die elk een waarde

moeten krijgen. Indien we over een instructie 'elementmaker'

beschikken, wordt het opbouwen van de waarde van een rij van C erg

eenvoudig:
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procedure rowmaker (Ai, B, Ci, n, p);

array Ai, Ci[*J, B[*,*J;

integer n, p;

begin integer j; j := 1;

while j ~ p do elementmaker (Ai, B[*,jJ, Ci[jJ, n);

j := j + I

od

end rowmaker;

Ret berekenen van de waarde van een element van C gebeurt door de

elementen van een rij van A en de elementen van een kolom van B

paarsgewijs te vermenigvuldigen, en deze produkten te sommeren.

Riertoe maken we gebruik van de instructie "multiplyandadd', die twee

waarden vermenigvuldigt, en het resultaat optelt bij een derde waarde.

procedure elementmaker (Ai, Bj, Cij, n);

array Ai, Bj[*J; real Cij;

integer n;

begin integer k; k := 1;

Cij := 0;

~ k ~ n ~ multiplyandadd (AUkJ, Bj[k], Cij);

k := k + 1

od

end elementmaker;

(4)

Tot slot moet de instructie 'multiplyandadd' nog gerealiseerd worden.

Deze instructie kan direct met het bestaande instructierepertoire dat

de ALGOL-machine biedt, gebouwd worden.

procedure multiplyandadd (Aik, Bjk, Cij);

~ Aik, Bjk, Cij;

begin Cij := Cii + Aik * Bjk end multiplyandadd;

(5)
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Na de eenvoudige vorm (1) geponeerd te hebben, maakten we een aanta1

verfijningen, die elk beinvloed werden door de mathematische

eigenschappen van matrixvermenigvuldiging. Deze eigenschappen leidden

tot de keuze van steeds primitievere instructies, totdat we konden

volstaan met de werkelijk aanwezige instructies.

Ret proceduremechanisme is een hu1pmidde1 om (bijvoorbeeld

mathematische) eigenschappen, waarvan in een algoritme gebruik gemaakt

wordt, tot uitdrukking te brengen in de taal (dat wil zeggen de

instructies) die de machine kent.

Ret gebruik van zo'n eigenschap wordt gescheiden van de realisatie op

de machine.

Procedures maken het moge1ijk een bepaalde vorm te handhaven als

uiteinde1ijk produkt. Nadat de procedures (2), (3), (4) en (5)

gerealiseerd zijn, kan (1) het uiteinde1ijke programma zijn

(einde voorbee1d 2).

Ret proceduremechanisme helpt ons dus bij het creeren van virtuele

machines. Door een procedurebib1iotheek te maken met bijvoorbeeld een

aantal numerieke functies, ontstaat een virtue1e machine die

aangesproken kan worden in termen van deze functies. De functies zijn

reeds geimp1ementeerd; de machine heeft een 'hoger'

instructierepertoire.

Voor elke instructie die tot het repertoire van een machine behoort

moet de semantiek exact gespecificeerd zijn, om de correctheid van

programma's te garanderen. Ook bij het werken met procedures is het

noodzake1ijk de semantiek vast te 1eggen~

Indien we over mechanismen willen beschikken, die ons inziens van fun

damente1e aard zijn, 1ijkt het aantrekke1ijk deze mechanismen in een

machine in te bouwen. Vee1 voorkomende, fundamente1e datastructuren

(met de operaties daarop), berekening van functies en uitvoering van

operaties komen op deze Manier beschikbaar. Voor e1ke soort van toe

passing kan aldus de machine met het meest geschikte basisrepertoire

gemaakt worden. Omdat interpretatie van de instructies ervoor zorgt

dat de grens tussen virtueel en reeel verdwijnt, 1ijkt dit de meest

aangewezen methode. Ret resu1taat zal zijn dat een abstracte machine

tot onze beschikking staat.
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De 81700 is ontworpen met als doel deze vorm van gestructureerd pro

grammeren te ondersteunen. De doelstelling bij het ontwerp was:

Ret moet mogelijk zijn elke taal te gebruiken, zodat de 81700 als elke

willekeurige virtuele machine (met een hoge mate van efficientie) kan

optreden. De 81700 is niet bedoeld als 0, 1, 2, ••• adres machine.

maar kan als n-adres machine (n ~ 0) optreden.
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1.1. aet gastheer/gast-concept.

Een belangrijk onderdeel van klassieke rekenmachines (Von Neumann

machines) is de processor. Een processor heeft als taak instructie

codes uit het geheugen op te halen, deze te decoderen en de instruc

tie uit te voeren. Bij het uitvoeren van instructies worden in het

aigemeen weer data van en naar het geheugen getransporteerd. Dit ge

heugen doet dienst als bewaarplaats voor instructiecodes en data

(gegevens die bij de uitvoering van instructies gemanipuleerd wor

den). Ret geheugen bestaat bi j de meeste rekenmachines ui teen geor

dende rij van geheugenwoorden; een geheugenwoord is een bitrij van

vaste Iengte. AIle geheugenwoorden zijn even groot; elk geheugen

woord wordt geidentificeerd door een uniek adres. Door deze vaste

organisatie ligt tevens de codering van instructies (meestal een in

structie per woord) en van data (meestal een waarde per woord) vast.

De processor is meestal uitgerust met twee groepen registers: een

voor besturing en een voor de verwerking van data.

- De besturingsregisters worden gebruikt om de reeks instructie

codes, waar een programma uit bestaat, in de juiste volgorde te

doorlopen en om elke instructiecode correct te decoderen.

- De dataregisters worden gebruikt om de instructies uit te voeren.

Door de bank genomen worden bij de uitvoering van instructies:

data in het geheugen opgeslagen of uit het geheugen opgehaald,

of data, die bij een vorige instructie geproduceerd of uit het ge

heugen gehaald zijn, geinspecteerd of gemanipuleerd.

De structuur van een klassieke rekenmachine wordt weergegeven in fi

guur 1.1. Ret geschetste beeld is echter onvolledig, want verbindin

gen met de "buitenwereld" ontbreken. Meestal bestaat deze "buiten

wereld" uit media zoals tapes, disk, displays, carddecks, printed

paper, etc. In het volgende zullen we deze "buitenwereld" niet in

onze beschouwing betrekken, daar ze geen wezenlijke invloed heeft op

het functioneren van de processor. We gaan er vanuit dat het pro

gramma (de reeks instructiecodes) en de relevante data zich in het

geheugen bevinden; hoe ze daar komen en wat er verder mee gebeurt na

de verwerking door de processor is niet relevant.
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datareg.

- 14-

}I-~)

geheugen

Figuur 1.1.: Algemeen beeld van een klassieke rekenmachine.

De taken van een processor (instructiecodes ophalen en decoderen en

instructies uitvoeren) zijn vast en primitief; ove~ het algemeen kan

een programmeur de manier, waarop deze taken worden uitgevoerd, niet

beinvloeden. In de vroegere rekenmachine waren deze primitieve taken

veelal in de vorm van bedradingen (hardware) uitgevoerd. In recent

ontworpen machines zijn ze in veel gevallen als vaste microprogram

mats (reeks instructiecodes) geimplementeerd; deze microprogramma's

worden geinterpreteerd door de hardware. In beidegevallen geldt,

dat meestal de implementatie van het interpretatiemechanisme ontoe

gankelijk is voor de programmeur, zodat de interpretatie van in

structiecodes primitief blijft; het is een niet te veranderen taak.

Ook de geheugenorganisatie van een machine ligt vaak vast. Kortom,

de structuur van de machine ligt vast en kan door gebruikers niet

veranderd worden. Bij het schrijven van programma's voor zo'n reken

machine moet dan vaak rekening gehouden worden met de structuur van

de machine.

Gebruikers die om de een of andere reden wensen te beschikken over

een machine met een andere structuur dan de fysiek aanwezige machi

ne, zul1en hun toevlucht moeten nemen tot simulatie van deze gewens

te machine. Hiertoe kan een simulatie- (of emulatie-) programma ge

schreven worden, dat programma's voor de gewenste machine interpre

teert. Hier kan de gebruiker invloed uitoefenen op de structuur van

de interpretator; hij kan de successieve stappen van het decode

ringsmechanisme kiezen en de uitvoering van instructies bepalen. In

het algemeen zal een interpretator volgens de volgende procesbe

schrijving te werk gaan:
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while true do instructieteller := instructieteller + 1;

instructie := M[instructietellerJ;

'decodeer en executeer 'instructie"

ode

Aldus ontstaat de mogelijkheid een nieuwe machine te creeren, die

aansluit bij de wens van de gebruiker (kortom, die aansluit bij het

probleem dat verwerkt moet w.orden).

Bij het simuleren van een gewenste machine staan veel mogelijkheden

open. 80ms wijkt de gewenste machine weinig af van de fysieke, bij

voorbeeld doordat enkele instructies toegevoegd zijn, of doordat de

interpretatie van bestaande instructies gewijzigd is. Maar het is

ook mogelijk dat de gewenste machine een geheel andere instruct ie

set, met een geheel ander formaat van instructies en geheel andere

semantiek voor instructies, dan de aanwezige machine moet krijgen.

De instructiecodes en data van de gewenste machine moeten worden ge

representeerd in het geheugen (meestal in geheugenwoorden) van de

fysieke machine, evenals de processorregisters van de gewenste ma

chine. Ook de activiteiten van de te implementeren machine moeten

worden gerealiseerd; dit gebeurt door microprogramma's bestaande uit

reeks en instructies van de fysieke machine.

De fysieke machine wordt bij simulatie (emulatie) de gastheermachine

genoemd; de gewenste, gesimuleerde machine de gastmachine.

In figuur 1.2. wordt de structuur van zo'n gastheer-gast configura

tie geschetst.

G-geheugenG-processor

H-processor H-geheUl~en

D--O < )

Figuur 1.2.: 8tructuur van een gastheer-gast configuratie.
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De gastheermachine (H-machine, H van Host) functioneert als proces

sor van de gastmachine (G-machine, G van Guest).

De H-machine bestaat uit de H-processor tezamen met een H-geheugen

(voor de opslag van instructiecodes voor de H-machine, en van data,

zie figuur 1.1.). De H-processor bestaat uit een besturingsorgaan en

de registers.

De G-processor is de H-machine, decodeert de instructiecodes van de

G-machine en voert de instructies uit. Hiertoe heeft de G-processor

de beschikking over een G-geheugen dat instructiecodes van de G-ma

chine en data bevat.

De G-machine zal, op haar beurt, weer kunnen functioneren als pro

cessor van een GG-machine, als een GG-geheugen met programma's en

data voor deze GG-machine beschikbaar is. Dit recursieve principe is

natuurlijk nog verder door te zetten.

Bij een gastheer-gast configuratie onderscheiden we, logisch gezien,

de volgende componenten:

Gastheerprocessor: de processor die de microprogramma's, die in het

gastheergeheugen zijn opgeslagen, uitvoert;

gastheergeheugen bewaarplaats voor de microprogramma's ter reali

satie van de gastinstructies en voor de registers

van de gastprocessor;

gastprocessor draagt zorg voor de uitvoering van de gastin

structies op gastdata; hiertoe beschikt de gast

processor over registers met een aan de gastin

structies en aan de gastdata aangepast formaat,

en over een collectie microprogramma's ter inter

pretatie en voor het ophalen en decoderen van

gastinstructies.

gastgeheugen bewaarplaats voor programma's en data van de ge-

wenste structuur.

Haast een microprogrammeertaal, gastheermachinetaal, is er dus ook

sprake van een gastmachinetaal, de programmeertaal van de gast

machine.
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Het aantrekkelijke aspect van deze aanpak is, dat de gebruiker aldus

in staat is een machine te gebruiken die aansluit bij het op te los

Sen probleem. Om deze reden is er altijd veel belangstelling voor

simulatie geweest. Echter, in de praktijk zijn er een aantal bezwa

ren tegen het werken met interpreters.

Als de instructieset en de registers van de H-machine erg verschil

lend zijn van die van de gast, kunnen microprogramma's die de in

structies van de G-machine interpreteren erg lang worden; het gevolg

zal in dat geval zijn dat ze veel H-geheugen in beslag nemen en dat

"executie" van een reeks instructies van de G-machine veel langer

duurt dan de executie van een {functioneel} vergelijkbare reeks in

structies van de H-machine.

Rekenmachines die optreden als gastheer voor verscheidene gasten,

worden weI universele gastheermachines genoemd. Machines met een

uitgesproken voorkeur voor bepaalde instructies en een daarmee ge

paard gaande uitgesproken processor- en geheugenstructuur zijn niet

geschikt om te fungeren als universele gastheermachine. Meer ge

schikt hiertoe zijn rekenmachines met zo min mogelijk organisatie

van het geheugen en zo weinig mogelijk voorkeur voor specifieke in

structies.

De Burroughs B1700 is ontworpen om als universele gastheermachine

dienst te doen.

Het is mogelijk om zo efficient mogelijk informatie te representeren

en te manipuleren op manieren die aansluiten bij het probleem en

niet bij de structuur van de fysieke machine. Ook is het mogelijk

programma's op de B1700 te verwerken die bedoeld waren voor een an

dere machine.



TRE-RC 36157a - 18 -

Er is bij het ontwerp naar gestreefd om zowel geheugenorganisatie

als instructieset zo algemeen mogelijk te houden.

Enkele opvallende eigenschappen zijn:

- Ret hoofdgeheugen is bit-adresseerbaar en aIle lokaties zijn met

dezelfde snelheid te accesseren; rijen van willekeurige lengte

kunnen naar de processor getransporteerd worden.

- De microprogrammeertaal, met een notatie die zeer natuurlijk aan

doet (Engels), omvat een zeer elementaire instructieset. Met deze

set wordt de gebruiker in staat gesteld meer ingewikkelde instruc

ties naar eigen behoefte op te bouwen.

Beide eigenschappen zullen in het volgende aan de orde komen.

Een voorbeeld van het gastheer/gast-concept, en een toepassing van

de recursie zoals eerder genoemd, is de oplossing van

matrixvermenigvuldiging in voorbeeld 2 van hoofdstuk 1. We kunnen de

gehele oplossing schematisch als voIgt weergeven:

- We beschikken over een processor die kan optellen en

vermenigvuldigen; processor I kan de instructie 'add' en

'multiply' uitvoeren.

- Met behulp van processor I en wat werkruimte in het geheugen bij

processor I (GI) realiseren we een processor die twee waarden kan

vermenigvuldigen en dit produkt bij een derde waarde kan optellen;

processor II kan de instructie 'multiplyandadd' uitvoeren.
I

- Met behulp van processor II en wat werkruimte in het geheugen bij

processor II (GIl) realiseren we een processor die waarden van

matrixelementen kan berekenen; processor III kan de instructie

'elementmaker' uitvoeren.

- Met behulp van processor III en wat werkruimte in het geheugen bij

processor III (GIll) realiseren we een processor die matrixrijen

een waarde kan geven; processor IV kan de instructie 'rowmaker'

uitvoeren.



THE-RC 36157a - 19 -

_ Met behu1p van processor IV en wat werkruimte in het geheugen bij

processor IV (CIV) realiseren we een processor die een gehele

matrix een waarde kan geven; processor V kan de instructie

'matrixmaker' uitvoeren.

processor V: 'matrixmaker'.

processor IV: 'rowmaker.

r---
processor III: 'eleaentmaker'•

.---
GIV H GIll processor II: 'aultiplyandadd '.

~
CII ~

~processor I: 'add' , 'aul tiply'.1
'--

'-
L........-

Figuur 1.3.: aatrixvermenigvuldiging.
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1.2. Geheugenorganisatie.

Representatie van informatie gebeurt in rekenautomaten met behulp

van bits. Een bit is een entiteit die zich in twee toestanden kan

bevinden; met elk van beide toestanden kan men informatie associe

reno Door een antal bits als een groep te beschouwen, wordt de moge

lijkheid gecreeerd om meerdere, verschillende toestanden te herken

nen: een groep van N-bits kan zich in 2N verschillende toestanden

bevinden. Aangezien informatie verkregen wordt uit de mate waarin de

ene toestand zich onderscheidt van de andere, spreekt het voor zich

dat met behulp van een activiteit die zich in 2N (N > 1) toestan

den kan bevinden, meer informatie te representeren is dan met een

entiteit die zich in twee toestanden kan bevinden.

In programmeertalen wordt informatie weergegeven door grootheden

(variabelen) die waarden kunnen aannemen. Elke waarde onderscheidt

zich van de andere waarden, zodat met elk van de mogelijkheden in

formatie geassocieerd kan worden. Uit het feit dat een variabele een

zekere waarde heeft, kan een bepaalde conclusie getrokken worden:

informatie.

Om informatie weer te geven, dat een bepaalde gebeurtenis al dan

niet heeft plaatsgevonden, is een grootheid die slechts twee waarden

kan aannemen voldoende. Om aan te geven welk dagnummer van het jaar

actueel is, zal een grootheid nodig zijn die 365 verschillende waar

den kan aannemen. Niet aIle grootheden zullen dus een even groot

waardenbereik nodig hebben, hetgeen resulteert in de conclusie dat

voor de representatie van de waarden van grootheden niet aItijd

evenveel bits nodig zijn.

In de meeste rekenautomaten wordt voor de representatie van de waar

de van elke grootheid een vaste hoeveelheid bits gereserveerd. Zoln

vaste hoeveelheid wordt een woord genoemd. Bekende woordlengten zijn

16, 32 of 48 bits. Vaak zijn woorden toch weer onderverdeeld in

groepjes van 8 bits, bytes genaamd (28 = 256 verschil1ende toe

standen lenen zich goed om karakters op af te beeIden). Een woord

kan dan ook meestal worden opgevat als een rijtje bytes.



THE-RC 36157a - 21 -

De machine kan in zo'n geval niet aIleen woorden manipuleren, maar

ook bytes; soms ook nog "doubles" (twee machinewoorden). Ook al zal

steeds de meest passende eenheid gekozen worden voor de representa

tie van de waarde van een grootheid, toch zal in de meeste gevallen

die eenheid m~~r dan voldoende verschillende waarden kunnen repre

senteren. En dit betekent dat in de meeste gevallen meer bits dan

nodig zijn, gebruikt worden: van het gehele geheugen, het totale

aantal bits, zal dus een gedeelte verspild worden.

Er bestaan ook rekenautomaten, waarbij het mogelijk is (hardware en

software bieden de mogelijkheid) om een wil1ekeurig aantal bits te

definieren als bij elkaar behorend: een veld voor de opslag van in

formatie. Bij dit ontwerp ("defined field design") bestaan woorden

of bytes niet, tenzij de gebruiker ze zelf wenst te definieren. Bet

geheugen is een reeks bits en de eenheden waar de processor mee

werkt (registers, datapaden, etc.) hebben geen vaste maat. Deze maat

is per instructie vast te leggen; er is geen intrinsieke woordleng

te.

De B1700 is een machine waarop data en programma's in velden van

willekeurige grootte kunnen worden gerepresenteerd. Daarom kan de

B1700 gebruikt worden als een universele emulator en interpretator:

programma's worden niet in B1700 machinetaal gerepresenteerd, maar

in elke gewenste machinetaal. Zo'n S-taal (soft machine language)

kan dus elke gewenste reele of imaginaire hardware realiseren, en

programma's in zo'n S-taal kunnen worden uitgevoerd door gemicropro

grammeerde interpretatoren of emulatoren. Elke willekeurige G-machi

ne kan aldus gerealiseerd worden en dus biedt de B1700 de faciliteit

een G-machine te creeren die aansluit bij het doel.

Bet volgende algemene beeld ontstaat:

I programma 1n S-taa~

wordt geinterpreteerd door:

I

I

S-machine

B1700

1

I

wordt geinterpreteerd door:
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Zijn probleem en machine op elkaar afgestemd, dan zal een grote mate

Van effici~ntie te bereiken zijn: zowel de rekensnelheid als het ge

heugengebruik zullen vaak beter zijn dan bij verwerking op een con

ventionele "general purpose" machine. Deze verbetering ontstaat

enerzijds door de betere geschiktheid van de fundamentele operaties

van de machine, anderzijds door de compactheid van de opslag van

programma en data. Deze beide eigenschappen spelen een rol bij de

keuze van een S-taal voor een bepaald probleem.

1.2.1. Compactheid.

De B1700-hardware is uitzonderlijk geschikt voor het manipuleren

van velden van willekeurige lengte. Boolean-waarden hoeven niet in

woorden of bytes gerepresenteerd te worden, maar precies ~~n bit

is voldoende. Voor variabelen met vier mogelijke waarden kan elk

paar naast elkaar liggende bits in het geheugen gekozen worden.

Karakterstrings kunnen op elk bitadres beginnen. Elk bit kan opti

maal gebruikt worden. Velden kunnen met elke gewenste lengte gede

finieerd worden. Geen enkel bitadres, of geen enkele veJdlengte

biedt voordelen boven andere adressen of lengten.

Dit gegeven heeft invloed op het ontwerp van S-talen, in het bij

zonder op de manier waarop het programma in S-taal (dat wil zeggen

de machinetaal van de G-machine) wordt gecodeerd. Een voorbeeld

van een slimme codering gebeurt volgens Huffman's algoritme: de

meest voorkomende instructie wordt gecodeerd tot een string die in

een van de kortste velden past, en de minst voorkomende instructie

tot een string die in een van de langere velden past. Kortom, de

instructies worden gecodeerd in strings, waarvan de lengte omge

keerd evenredig is met de frequentie waarin de instructie voor

komt.
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Als voorbeeld beschouwen we een repertoire van 6 instructies, die

in een programma in de volgende aantallen voorkomen:

Instructie

~1

# 2 - :lt6

Aantal

1000

200

totaa1: 2000 instructies.

Bij een normale codering zouden 3 bits per instructiecode vo1doen

de zijn (23 = 8 > 6) en het programma zou in totaal 6000 bits in

beslag nemen.

Echter, bij een codering die op frequentie gebaseerd is, zoude

meest voorkomende instructie met slechts 1 bit gecodeerd kunnen

worden. Dit bit zou ofwe1 de instructie representeren, ofwel te

kennen geven dat nog 3 bits vo1gen met de codering van een van de
. . . f . . (2 3 8 5)overlge V1] Instructles = > •

instructiecode instructie aantal totaal aantal bits

1 #1 1000 1000

0111 #2 200 800

0110 #3 200 800

0101 #4 200 800

0100 #5 200 800

0011 #6 200 800--
totaa1: 5000 bits.

De besparing is een aanta1 van 100 bits, zijnde 16.7% van 6000

bi ts.

Ret kan zelfs nog beter! Als twee bits gebruikt worden om ~~n van

de vijf minder vaak voorkomende instructies te coderen, dan weI om

aan te geven dat nog 2 bits volgen met de codering van een van de

overige vier instructies (22 = 4) valt een besparing van 23.3%

van de 6000 te noteren:
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instructiecode instructie aantal totaal aantal bits

1 #1 1000 1000

01 #2 200 400

0000-0011 #3 - #6 200 3200--
totaal: 4600 bits.

Deze laatste codering laat geen enkel bit ongebruikt en kan dus

gebruikt worden voor precies 6 instructies.

Codering volgens Huffman's algoritme staat tegenover een codering

tot strings van gelijke lengte (woorden). Tussen deze twee extre

men zijn vele keuzen mogelijk.

1. 2.2. SDL.

Een voorbeeld van een S-taal is de SDL S-taal, die als taak heeft

een G-machine te realiseren voor programma's geschreven in SDL

(Systems Development Language). Deze taal wordt door Burroughs ge

bruikt om compilers, operating system en applicaties te schrijven.

De instructies van de SDL S-taal (73 verschillende) worden geco

deerd tot strings van 3 mogelijke lengten: 4, 6 of 10 bits. Van de

zestien mogelijkheden voor een veld van 4 bits (24
= 16) worden

er tien gebruikt om de meest frequent voorkomende instructies te

coderen, vijfmogelijkheden geven aan dat nog 2 bits volgen om te

zamen een 6-bits code te vormen en een mogelijkheid geeft aan dat

nog 6 bits volgen.

Voor het operating system van de B1700 (het MCP, bestaande uit

37.656 instructies) gelden de volgende getallen:

coded ngsvorm totaal aanta! bits besparing t.o.v. 8-bit code

Huffmann 172.346 43%

SDL 4-6-10 184.966 39%

8-bit code 301.248 0%
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Aangezien een vaste veldlengte parallelle inspectie van aIle bits

toestaat en Huffmann codering een sequentiele inspectie vereist

totdat de uiteindelijke lengte bekend is, zal de tijd die besteed

wordt aan decodering van de code varieren.

Ten opzichte van de 8-bit code neemt het decoderen van de SDL

4-6-10 methode 2.6% meer tijd in beslag en de Huffmann vorm zelfs

17 .2%.

Het blijkt dus dat een duidelijke keuze gemaakt moet worden voor

een coderingsvorm, waarbijvoor- en nadelen in gebruik van ruimte

en tijd tegen elkaar moeten worden afgewogen.

De hoeveelheid informatie die uit een signaal (boodschap) te con

cluderen is, is afbankelijk van de waarschijnlijkheid waarmee het

signaal optreedt. Volgens Shannon is de hoeveelheid informatie,

die te halen is uit I onafhankelijke signalen die optreden met

waarschijnlijkheden p. (I ~ i ~ I), gemiddeld (per signaal)
1

gelijk aan:
I

H = - I p. log p .•
. 1 1
1=1

Ais we het voorkomen van een SDL-instructiecode in het MCP-pro

gramma als een signaal zien en p. log p. berekenen voor elk
1 1

van de 73 verschillende instructiecodes, komen we voor H op een

waarde van 4.55; deze waarde is te interpreteren als het aantal

bits dat gemiddeld (over het MCP) nodig is voor de representatie

van een instructiecode (het aantal bits nodig om een hoeveelheid

informatie te representeren).

Met dit aantal zou het totale aantal bits voor het MCP (37.656 in

structies) komen op 4.55 * 37.656 = 171.335. Voor de Huffmann vorm

kwamen we op een totaal van 172.346 bits en dit resulteert in een

gemiddelde van 4.58 bits per instructie. De SDL 4-6-10 methode

komt op 4.91 bits per instructie en de 8-bits code komt natuurlijk

op 8 bits per instructie.
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Wanneer we deze waarden vergelijken met de ideale waarde, 4.55,

zien we dat de Huffmann vorm er erg dichtbij zit, evenals de SDL

4-6-10 methode. De redundantie bij deze coderingsvormen is respec

tievelijk 0.59% en 1.96%. Uit het voorgaande blijkt dat het stre

ven naar zo weinig mogelijk redundantie weI te verdedigen is, maar

dat op een zeker moment de decoderingstijd een te grote factor

gaat stijgen. Het kiezen van een optimum (SDL 4-6-10 methode lijkt

hier een aardig compromis) moet met al deze factoren rekening hou

den.

Naast instructiecodes nemen ook data-adressen veel plaats in bij

de verwerking van programma's. SDL is een blockgestructureerde

taal en de S-taal realiseert een stackmachine. Het gevolg is dat

data geaccesseerd worden via een paar gehele getallen: de een

geeft het lexicografisch niveau (dit komt neer op het aantal om

vattende blokken van het blok waarin deze variabele gedeclareerd

is) weer waarop de variabele gedeclareerd is en de ander geeft het

rangnummer van de variabele in het blok weer. Het niveau geeft een

(dynamisch varierend) gedeelte van de stack aan, en het rangnummer

een index in dat gedeelte (de displacement).

Voorbeeld.

begin integer x, y;

real a;

begin integer z;

begin boolean b, c;

end

end
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Ret buitenblok heeft lexicografisch niveau 0·,
x wordt geadresseerd via het getallenpaar (0,0),

y wordt geadresseerd via het getallenpaar (0,1),

a wordt geadresseerd via het getallenpaar (0,2).

Ret eerste binnenblok heeft lexicografisch niveau 1;

z wordt geadresseerd via het getallenpaar (1,0).

Ret volgende binnenblok heeft lexicografisch niveau 2;

b wordt geadresseerd via het getallenpaar (2,0),

c wordt geadresseerd via het getallenpaar (2,1).

(einde voorbeeld).

De ontwerpers van de taal SDL en van de bijbehorende compiler

staan per lexicografisch niveau 1024 variabelen toe en 16 geneste

blokken. Dat betekent dat een data-adres (descriptor) 14 bits in

neemt: tien voor de displacement en vier voor het niveau.

Voor de 9174 referenties aan variabelen die in het operating

system voorkomen zouden (elk 14 bits) in totaal de data-adressen

128.436 bits beslaan. Echter, metingen toonden aan dat 66.1% van

de displacements kleiner dan 32 (25) was en 78.4% van de niveaus

gelijk aan het momentane niveau ofwel aan niveau ° (het buiten

block), zodat 1 bit voldoende zou zijn om dit aan te geven.

nit is de reden dat voor data-adressen van verschillende lengten

gekozen werd: een niveau-veld van 1 of 4 bits, een displacement

veld van 5 of 10 bits en twee extra bits om aan te geven welke van

de vier mogelijkheden voor het data-adres actueel is. Kortom, da

tadescriptoren in SDL zijn dus acht, elf, dertien of zestien bits

lang.
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Deze (ingewikkelder) vorm van codering van data-adressen levert

een besparing van 26.1% voor het geheugengebruik van het MCP Ope

Indien vergeleken wordt met een machine die geen "defined field

design" heeft en die dus aHeen werkt met velden die in grootte

een veelvoud van 8-bits bytes zijn, zodat per data-adres twee

bytes nodig zijn, zal de besparing zelfs 35.4% bedragen.

Ook de adressering van instructies gebeurt met behulp van een ge

tallenpaar: een getal voor het segmentnummer en een getal dat het

bitnummer van het segment aangeeft waar de instructie begint. Deze

relatieve adressering heeft als voordeel: meer vrijheid bij het

plaatsen van de data in het geheugen.

Ook voor deze code-adressen werd voor verschillende lengten geko

zen; en ook hiermee werd een aanzienlijke besparing in geheugenge

bruik gerealiseerd.

De mogelijkheden van de B1700 stellen de gebruiker in staat de

veldlengten van de S-taal geheel vrij te kiezen. Echter de seman

tiek van de hogere programmeertaal waarvoor een S-taal ontworpen

wordt, zal een maximaal profijt van deze eigenschappen in de weg

kunnen staan. Bijvoorbeeld FORTRAN weerspiegelt in hoge mate de

structuur van conventionele machines: sequentieel en woord-ge

orH!nteerd. Het "defined field design" biedt de mogelijkheid ge

heel andere G-machines te realiseren, maar de hogere programmeer

talen, die hier ten volle van kunnen profiteren, zijn nog zeld

zaam. In het algemeen kan gesteld worden dat programmeertalen met

een grote varieteit in formaat van data en instructies, het geheu

gen van de B1700 het best gebruiken.

Omdat acces en manipulatie van velden van willekeurige lengte door

de hardware van de B1700 automatisch gerealiseerd wordt, staat het

de gebruiker vrij de meest geschikte (in geheugengebruik en tijd)

coderingsvorm te gebruiken.
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1.3. Geheugenstructuur.

Een universele gastheermachine zal over de mogelijkheid moeten be

schikken, de microprogramma's van verschillende interpreters te ac

cesseren: een voor elke gastmachine. Dit komt erop neer dat de

H-processor in feite toegang heeft tot meerdere H-geheugens, met in

elk H-geheugen een interpreter voor een andere gastmachine. De

H-processor moet dus van het ene gastheergeheugen overgaan naar het

andere gastheergeheugen om aldus de fysieke rekentijd te verdelen

over de verschillende actieve interpreters. Verscheidene methoden in

technologie en in beheer zijn ontwikkeld om deze faciliteit te rea

liseren.

De Burroughs B1700, waarover we reeds schreven, staat voor een serie

van 3 modellen, de BI7IO, de BI720 en de BI800. Conceptueel zijn de

ze drie modellen als eenzelfde machine te beschouwen, behalve in de

organisatie van het hoofdgeheugen. Deze verschi1len zul1en we hier

aanduiden; in het vervolg bedoelen we met de aanduiding BI700 een

type van model BI720.

1.3.1. De BI7IO, de BI720 en de BI800.

In de BI7IO is voor deeenvoudigste, goedkoopste (in hardware) en

langzaamste methode, ter realisatie van G- en H-store, gekozen.

Het hoofdgeheugen is hier verdeeld in verscheidene, aparte stuk

ken, waarvan enkele gastheergeheugen en andere gastgeheugen reali

seren (zie figuur 1.3.).
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Figuur 1.4.: Bl7IO-processor en -geheugen.

De gedeelten die gastheergeheugen realiseren bevatten micropro

gramma's van de interpreters voor gastmachines. Figuur 1.3. toont

slechts ~~n gastheergeheugen en ~~n gastgeheugen; in principe zal

het hoofdgeheugen meerdere gastheer- en meerdere gastgeheu~ens

kunnen bevatten. De BI7IO-processor zal op een zeker moment met de

uitvoering van de micro-instructies uit ~~n van de gastheergeheu

gens bezig zijn en zal daarbij een van de gastgeheugens als werk

ruimte gebruiken. Op elk moment kent de BI710-processor echter

slechts ~~n gastheergeheugen (= een gedeelte van het hoofdgeheu

gen) en ~~n gastgeheugen (= gedeelte van het hoofdgeheugen). Over

gang van de ene interpreter naar de andere vereist dUB verandering

van enkele registerwaarden van de BI7IO-processor.
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Figuur 1.5.: B1800-processor en -geheugen.
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De B1800 beeldt op analoge wijze de verschillende gastheer- en

gastgeheugens af op het hoofdgeheugen, maar heeft daarnaast de be

schikking over een extra "cache" geheugen. Dit "cache" geheugen

wordt gebruikt om kopieen van blokken micro-instructies uit het

hoofdgeheugen in op te slaan en zodoende het acces van deze

micro-instructies te versnel1en. Dit transport wordt geheel door

de hardware verzorgd, en de programmeur heeft hier geen enkele

controle over. Ret vullen van het "cache" geheugen en het nagaan

of de juiste micro-instructies zich daar bevinden, wordt automa

tisch door de hardware verzorgd.

Indien een micro-instructie direct uit het "cache" geheugen ge

haald kan worden, is dit een orde van grootte sneller dan dat de

instructie eerst uit het (juiste gedeelte van het) hoofdgeheugen

naar het "cache" geheugen getransporteerd moet worden. Ret is dus

zaak de relevante delen van zoln interpreter tijdig 1n het "cache"

geheugen te plaatsen. Ret "cache" geheugen is groot genoeg om op

zijn minst het meest frequent gebruikte gedeelte van een inter

preter te bevatten.
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Figuur 1.6.: Bl720-processor en -geheugen.

Ook de B1720 maakt gebruik van een versnellend geheugen; voor dit

model een "snel executiegeheugen". Rierin kunnen de meest frequent

gebruikte gedeelten van een of meer interpreters opgeslagen wor

den. Ret gastheergeheugen wordt gedeeltelijk in dit "snel execu

tiegeheugen" opgeslagen; de rest van het gastheergeheugen staat in

het hoofdgeheugen. Een essentieel verschil tussen B1800 en B1720

is dat het beheer van het "cache" geheugen bij de B1800 automa

tisch door de hardware verzorgd wordt, terwijl het beheer van het

"snel executiegeheugen" bij de B1720 door het operating system

(software) verzorgd moet worden. Met behulp van extra registers

kan de Bl720-processor een instructie ofwe1 via pad A ofwe 1 via

pad B accesseren.

1.3.2. Ret geheugenmodel van de B1720.

Ret hoofdgeheugen wordt door Burroughs aangeduid als S-geheugen

(.!tring-, .!imulatie-, .!oftgeheugen); het "snel executiegeheugen"

wordt M-geheugen (~icrogeheugen) genoemd. Ret M-geheugen bestaat

uit 4K tot 8K Bytes en kan dus 2048-4096 16 bits micro-instructies

(B1700 hardware-instructies) bevatten.
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Ret M-geheugen kan aIleen microprogramma's voor het ophalen, deco

deren en interpreteren van gastinstructies bevatten. In het S-ge~

heugen worden opgeslagen de gastinstructies, gastdata en de even

tuele registers van de gastprocessor.

Dit conceptueel beeid wordt enigszins geweid aangedaan aangezien

het M-geheugen een relatief schaarse bron is. Omdat transport van

instructiecodes uit het M-geheugen (naar B1720-processor) viermaal

zo snel kan plaatsvinden aIs uit het S-geheugen (de BI720-proces

sor kan ook micro-instructies uit het S-geheugen ophalen) geniet

dit geheugen bij aIle interpreters de voorkeur, zodat dit M-geheu

gen al snel te klein zal blijken om aIle microprogramma's te be

vatten. Kortom, van elke interpreter past slechts een gedeeite in

het M-geheugen; de rest van een interpreter zal in het S-geheugen

geplaatst worden.

De situatie kan ontstaan dat de gastheermachine een micro-instruc

tie wil gaan uitvoeren, die zich natuurlijk in het gastheergeheu

gen bevindt, maar die niet in het M-geheugen staat. Dit probleem

kan op drie manieren opgelost/ondervangen worden:

a. Een blok micro-instructies, met daarin vanzelfsprekend de mo

menteel vereiste, wordt naar het M-geheugen getransporteerd en

neemt de plaats in van een ander blok dat eerst naar het S-ge

heugen getransporteerd is. De keuze welk biok uit het M-geheu

gen te verwijderen kan een moeilijke zijn.

b. Indien de gehele interpreter zich in het S-geheugen bevindt

zijn de gedeeiten in het M-geheugen slechts kopieen van dit

"origineel". In dit geval hoeft dus niets van M- naar S-geheu

gen getransporteerd te worden; echter, de keuze welk gedeelte

te overschrijven blijft moeilijk.

c. Indien de meest frequent gebruikte delen van de interpreter in

het M-geheugen staan, zal het niet zo vaak voorkomen dat een

uit te voeren micro-instructie zich niet in het M-geheugen be

vindt. Die enkele keer dat dit voorkomt, wordt de micro-in

structie gewoonweg uit het S-geheugen gehaald, ten koste van

wat vertraging.
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Hier is het de moeilijkheid te bepalen welke delen van de inter

preter in het M-geheugen geplaatst worden en welke gedeelten niet.

In het geval, dat meerdere interpreters afwisselend actief zijn,

zullen ze aIle een gedeelte van het M-geheugen en aIle een gedeel

te van het S-geheugen beslaan. Een operating system zal allereerst

nodig zijn om elk van de interpreters op "gezette" tijden te acti

verene Een tweede taak van dit operating system zal zijn, p~r

interpreter te administreren waar elk gedeelte staat; ook per fy

siek geheugendeel moet bijgehouden worden welke delen van welke

interpreters het bevat. Een volgende taak van het operating system

is, indien nodig, de herverdeling van een of meer interpreters

over de twee soorten (niveau's) geheugen.

Indien de meest frequent gebruikte gedeelten van een of meerdere

interpreters (door het operating system) in het M-geheugen ge

plaatst zijn, zal het in het algemeen niet vaak nodig zijn deze

indeling te wijzigen. Aangezien vaak meer bekend is over structuur

en gebruiksfrequentie van de gedeelten van interpreters, dan van

hogere programmeertaal programma's die geinterpreteerd moeten wor

den, is het algemeen mogelijk de indeling (en dus de bezetting van

S- en M-geheugen) voor lange tijd te handhaven. Dit in tegenstel

ling tot het feit dat het hoofdgeheugen bij conventionele machi

nes, dat instructiecodes bevat die afkomstig zijn van een of meer

dere compilers, vaak van inhoud moet wijzigen.
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Interpretatie is een middel om machine-onafhankelijkheid te bereiken.

Ais programma's niet in een direct executeerbare machinecode vertaald

worden, maar vertaald tot een tussenvorm die geinterpreteerd kan wor

den, dan hangt het gedrag van het programma meer af van de interpreter

dan van de fysieke machine. De uitvoering van een programma zal altijd

afhankelijk zijn van de machine die executeert, maar het is meestal

een heel verschil of die machine fysiek of virtueel is.

Een bekend voorbeeld van een interpretatief systeem is APL

(! !rogramming ~anguage). Ten behoeve van berekening van mathematische

formules levert het APL-systeem een aantal operaties op vector-operan

den. APL is op een groot aantal verschillende computersystemen geim

plementeerd; voor de gebruiker maakt het in feite niet uit welke de

fysieke machine is. Dit is gunstig, aangezien de hardware geen enkele

invloed kan hebben op het ontwerp van de programmeur. Dit voordeel

moet echter duur betaald worden: de uitvoering (de interpretatie) van

APL-statements verloopt uitermate traag, tenminste vergeleken met de

capaciteiten van de actuele machine.

De oorzaak hiervan is dat de meeste machines zulke specifieke eigen

schappen hebben (woordlengte, instructieset, en dergelijke), dat in

terpretatie van programma's erg veel problemen met zich meebrengt. De

meeste machines lenen zich in feite aIleen voor het uitvoeren van pro

gramma's in machinecode.

De 81700 leent zich in hoge mate voor interpretatie. Voor elke (hoge

re) programmeertaal zal een compiler de programma's vertalen naar ma

chinecode, die behoort bij een fictieve machine. Deze fictieve, vir

tuele machine wordt geheel bepaald door de programmeertaal; formaten

van waarden, instructieset, en dergelijke zijn onafhankelijk van de

81700-hardware, maar geheel gericht op de applicatie. Ret zal lijken

alsof de programma's in zo'n hogere taal verwerkt worden door de bij

behorende fictieve machine; het komt er echter op neer dat zo'n vir

tuele machine gesimuleerd wordt door een interpreter.
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De interpreter zelf is een microprogramma en is dus geschreven in de

machinetaal van de B1700 (microcode); de interpreter wordt door de ac

tuele machine, de B1700, uitgevoerd. In het volgende gaan we er van

uit, dat all~~n deze interpreters in microcode uitgevoerd worden. AIle

(normale) programma's op de B1700 zijn dus onafhankelijk van de hard

ware en kunnen dus ook op een andere fysieke machine uitgevoerd wor

den, mits deze ook de betreffende virtuele S-machine emuleert.

N.B. IBM past deze filosofie toe op haar 360-systemen. Elk (hardware)

model van de 360-reeks emuleert een vaste pseudo-machine en het

is deze pseudo-machine die men SYSTEM!360 noemt. Aangezien de mo

dellen uit de reeks erg verschillend kunnen zijn, zullen ook de

interpreters varieren, maar de pseudo-machine is geIijk. De mi

crocode kan hier echter aIleen door de fabrikant gewijzigd worden.

Het realiseren van virtuele machines biedt de mogelijkhefd veiliger

systemen te bieden dan conventionele machines kunnen leveren. Ais

stukken software die de veiligheid (security) reguleren, direct door

de fysieke machines worden uitgevoerd, zijn ze machtiger dan gebrui

kersprogramma's die door een geemuleerde machine geexecuteerd worden.

Het is voor de gebruikers moeilijker de veiligheidsvoorzieningen te

dwarsbomen, terwijl de verificatie van allerlei regels, bijvoorbeeld

tijdens interpretatie, op het juiste moment mogelijk is. Ret acces tot

data, de toegang tot stukken geheugen, of het uitvoeren van een be

paalde instructie, kan door de interpreter gereguleerd worden; de in

terpreter bepaalt wat w~l en wat niet mag. Om dezelfde reden is het

mogelijk ontoelaatbare situaties op te vangen. Het dynamisch controle

ren van de index bij referentie van een array-element of het controle

ren of een noemer 0 is, zijn taken die in ieder geval vervuldmoeten

worden. Door ze door de interpreter uit te laten voeren kan op de,

voor de applicatie, meest geschikte wijze gereageerd worden.

Door de gebruiker machine-onafhankelijkheid te bieden is het mogelijk

een controlerende functie te vervullen.
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De voordelen van interpretatie kunnen als voIgt samengevat worden:

a. De verzameling architecturen die geinterpreteerd kan worden, wordt

niet bepaald door hardware-overwegingen.

b. De S-machines, gebaseerd op een bepaalde programmeertaal, zijn veel

eenvoudiger dan dehedendaagse computersystemen.

c. Als een programmeertaal en de bijbehorende machine simultaan ont

worpen worden zullen ze optimaal op elkaar zijn afgestemd; dit komt

elegantie en efficiency ten goede.

d. Ais voor een bepaalde toepassing tegelijkertijd programma, taal en

machine ontworpen worden zullen oplossingen gevonden kunnen worden

die stukken beter zijn dan indien ~~n of meer delen vast staan.
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Door de beperkingen die een vastgelegde structuur oplevert, wordt in

het algemeen meer inefficientie veroorzaakt dan door het in software

interpreteren van een geschikte machinetaal op een vrijblijvende

hardware. In vroeger dagen, in de tijd van de EDVAC (+1945) was die

starheid eerder een voordeel dan een nadeel. Door een aantal keuzen

te maken was het mogelijk de hardware goedkoper te maken en de snel

heid van het computersysteem te verhogen. Maar aangezien de kosten

van elektronica alsmaar lager worden en de programmeertechnieken

steeds geavanceerder, worden de voordelen van flexibiliteit van de

structuren steeds duidelijker. Een voorbeeld van een flexibele stuc

tuur in een computersysteem is een stack; in de B5000 paste

Burroughs reeds stack-mechanismen toe, terwijl veel fabrikanten (ook

nu nog) starre registermachines bouwen.

De B1700 is bedoeld om elke gewenste machine te emuleren; dat kan

een SYSTEM/360, een FORTRAN-machine of een ALGOL-machine zijn, maar

ook een willekeurig te definieren systeem. De B1700 is op zichzelf

niet bedoeld om bepaalde toepassingen zeer goed te verwerken; de ma

chine is bedoeld om allerlei verschillende S-talen te interpreteren,

zodat het weI of niet goed verwerken afhangt van de S-machine en

niet van de hardware.

De Bl700 is een general-purpose machine, met dien verstande dat de

machine als een kameleon, zichzelf optimaal kan aanpassen. Een ver

eiste hiervoor is dat het eenvoudiger is flexibiliteit van instruc

ties te leveren dan de faciliteit te creeren in een star systeemont

werp de verschillende applicaties te verwerken. De doelstellingen

bij het ontwerp van de Bl700 waren dan ook:

a. De hardware moet de indruk geven zich aan te passen aan de appli

catie en dus aan de taal die verwerkt wordt.

b. De hardware zelf moet toch al een ideale machine leveren, beter

dan de bestaande systemen.

c. AIle willekeurige virtuele machines zullen met een gelijke mate

van efficientie werken, onafhankelijk van de instructieset of van

de complexiteit van de datastructuren.
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Daartoe werden de volgende beslissingen genomen:

- defined field design, zie hiervoor hoofdstuk 1;

- de micro-instructies zijn anders dan die van andere machines; ze

zijn expliciet bedoeld voor interpretatie.

De instructieset van de B1700 is daarom erg primitief. Zo'n een

voudige set leent zich, indien de juiste instructies aanwezig zijn,

voor het interpreteren van instructies die semantisch op een hoger

niveau liggen.

Als standaardoperaties z1Jn optellen en aftrekken (van twee 24-bit

gehele waarden) aanwezig, maar niet bijvoorbeeld vermenigvuldigen of

operaties op reele waarden. Echter, met behulp van de standaardope

raties, zijn meer complexe operaties te maken. Voorbee1den zijn:

- optellen en aftrekken van gehele waarden van willekeurige lengte;

- vermenigvuldiging, deling en restbepaling van gehele waarden van

willekeurige lengte;

- real aritmetiek, etc.

OIIldat tevens gekozen is voor een min of meer "hogere" notatie wordt

de constructie van interpreters gelijkwaardig aan het construeren

van programma's in bijvoorbeeld COBOL.

In de meeste, woord- of byte-georienteerde machines wordt de lengte

van machine-instructies bepaald door de maat van zo'n woord of byte.

De lengte van een instructie is gewoonlijk gelijk aan of een veel

voud van zo'n vaste maat. Bijvoorbeeld de PDP-9, een machine met

woorden van 18-bits, heeft een instructieset, waarvan elk element 18

bits beslaat. Instructies worden opgehaald en opgeslagen in eenheden

van 18 bits en in het geheugen is elk beginadres van een instructie

modulo 18 gelijk aan O. OIIldat de PDP-9 geheel rond die 18 bits ge

bouwd is, lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat dit ook de

beste maat is om mee te werken. Ais de PDP-9 gebruikt zou worden om

17 of 19 bits instructies te interpreteren, zouden zowel geheugenge

bruik als efficientie bij het decoderen en uitvoeren van instructies

verminderen.

OIIldat de micro-instructies van de B1700, zoals trouwens de gehele

machine, gericht zijn of defined field design, zal van verlies aan

efficientie geen sprake kunnen zijn.
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2.2. Microprogrammering.

Hardware en instructieset van de B1700 zijn zodanig gekozen en op

elkaar afgestemd dat enkele erg complexe functies, die erg geschikt

zijn voor emulatie en simulatie, in een enkele micro-instructie uit

gedrukt kunnen worden. Bet is zelfs zo, dat bij het samenstellen van

de set micro-instructies aIleen di~ functies gekozen werden die

noodzakelijk zijn voor het interpreteren; om een aantal geschikte

bouwstenen te bieden, werd aIleen gelet op de vorm die past bij in

terpretatie.

Fundamentele operaties van virtuele machines, zoals het uit het

geheugen ophalen vaneen operand, zijn vaak te interpreteren door

middel van ~~n micro-instructie. Bijvoorbeeld: ~~n micro-instructie

is voldoende om:

- de instructieteller van de abstracte machine te lezen;

- met de inhoud daarvan uit het geheugen van de abstracte machine

een aantal bits te lezen, welk aantal overeenkomt met de lengte

van de instructie van die abstracte machine;

- tegelijkertijd te controleren of daarmee niet een geheugengrens

van de abstracte machine overschreden wordt;

- tevens de instructieteller van de abstracte machine op te hogen.

Dat zulk een samengestelde operatie in andere machines misschien weI

tientallen micro-instructies vereist, toont de geschiktheid van de

B1700 voor de interpretatie aan.

Bij het samenstellen van de set micro-instructies worden de volgende

doelstellingen gekozen:

Bet systeem in totaal moet in staat zijn een grote varieteit aan

instructieformaten te interpreteren.

- Bet instructieformaat van een te emuleren machine mag geen invloed

hebben op de efficientie. De keuze van dit formaat mag niet bein

vloed worden.

- Interpretatie gebeurt door software; de interpreters moeten te

vervangen zijn en elkaar kunnen afwisselen.
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- De interpreters (in microcode) moeten re-entrant zijn en recursief

te gebruiken. Gevolgen: snelle entry en exit van procedures en

compactheid van code (omdat dupliceren niet nodig is).

- De lengte van microprogramma's is niet aan een maat gebonden.

- De fundamentele micro-instructies moeten aIle hedendaagse en

(voorzover te bepalen) toekomstige mechanismen van hogere program

meertalen kunnen implementeren.

Ret schrijven van microprogramma's gebeurt in een taal (MIL) die de

volgende faciliteiten biedt:

- blockstructuur

+ declaraties impliceren een beperkte levensduur, afhankelijk van

de structuur van het programma,

+ statements kunnen gegroepeerd worden, bijvoorbeeld tot een

compound statement of tot een procedure;

- sequentieringsprim~tiva, bijvoorbeeld if ••• then ••• else ••• ;

- symbolische namen, bijvoorbeeld benoemen van resisters, afzonder-

lijke bits, hardwarecomponenten, etc.

allerlei faciliteiten bij compilatie (van deze Itatements in een

'English-like' notatie naar microcode);

- segmentering van de microcode.

De statements van MIL worden genoteerd met betekenisvolle Engelse

woorden als MOVE, READ, EXTRACT, etc. De meeste statements worden

naar een enkele micro-instructie vertaald, sommige naar twee of drie

micro-instructies. Voor de schrijver van microprogramma's zijn

formaat- en bitstructuur van de micro-instructies dus niet be

langrijk; hij gebruikt de MIL-statements.

Dat de leesbaarheid van de constructie van de "microprogramma's"

hierdoor verbeteren, zal niemand verbazen.
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Een interpreter zal in het algemeen voldoen aan de volgende proces

beschrijving:

while true do 'haal volgende S-instructie op' ;-
case instructie of

add 'voer de S-instructie 'add' uit';

mult 'voer de S-instructie 'mult' uit' ;

· ....... ...,
load · 'voer de S-instructie 'load' uit';·
store: 'voer de S-instructie 'store' uit' ;

· ....... ... ,
end

od;

Een interpreter zal al snel voor een normale S-machine zo'n 28.000

bits beslaan, terwijl daarnaast nog een 5.000-25.000 bits nodig zijn

voor zaken als I/O, dump-faciliteit, history-faciliteit bij errors,

etc.

De interpreter voor een abstracte FORTRAN-machine beslaat zo'n 12.000

bits voor de verwerking van aritmetische en logische functies (42%),

2.500 bits voor het decoderen van adressen (9%), 4.200 bits voor bet

ophalen van instructies en andere utilities (15%), en de overige

10.000 bits (34%) worden besteed aan diverse zaken.

Per abstracte S-instructie (waarvan er 41 verschillende zijn) worden

door deze interpreter gemiddeld 39 micro-instructies gebruikt. Omdat

uit metingen blijkt dat, hoe "boger" de S-macbine is hoe Minder ver

schillende S-instructies en hoe meer het gemiddeld aantal micro-in

structies per S-instructie, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat

een goede keuze van de S-macbine tevens een efficiente interpretatie

mogelijk maakt.
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In aansluiting bij de algemene structuur van een interpreter is de

processorstructuur van de B1700 zo gekozen dat slechts vier soorten

aetiviteiten ontplooid worden:

a. Adressering en data-acces.

b. Inspectie en manipulatie van data.

c. Decodering van S-instructies.

d. Besturing.

We zullen deze vier categorieen kort bespreken.

ad a.Er is een groep registers die de transfer van data van en naar

het geheugen assisteren. Sommige bevatten het beginadres van

het veld, de lengte van het veld, en andere dienen als ont

vangststation of zendstation. Weer andere registers kunnen ge

bruikt worden om de gegevens van vaak gerefereerde velden te

bewaren.

ad b. Een andere groep registers is geassocieerd met de aritmetische

en de logische functies; deze functies zijn echter zo primitief

dat de gangbareoperaties (bijvoorbeeld vermenigvuldiging van

twee gehele getallen) met behulp van de basisfuncties gemicro

programmeerd kunnen worden.

ad c. Sommige registers dienen als lokale opslagruimte; daarnaast be

schikken ze over speciale eigenschappen die nuttig zijn bij het

decoderen: acces tot subvelden, schuiven, etc.

ad d. Voor de uitvoering van een reeks micro-instructies (H-instruc

ties) beschikt de machine over een aparte instructieteller en

een instructieregister. Tevens is er een kleine stack (hard

ware) die gebruikt wordt voor het bewaren van terugkeeradressen

bij (micro)procedure calls, en van data.
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Programma's geschreven in 8DL worden verwerkt door de 8DL 8-machine.

SbL bevat geen sprongopdrachten en dus heeft de 8-machine ook geen

sprongopdracht nodig. Op de meeste bekende machines wordt de 'IF B

THEN 81 EL8E 82; 83' constructie geimplementeerd als een reeks

instructies met een conditionele sprongopdracht voorafgaand aan de

code voor 81 :
*B

BRFL else

81*

BR next
*else: 82
*next: 83

waarbij 'X*, staat voor de vertaalde code van 'X'.

De 8DL 8-machine verwerkt de code op een manier die overeenkomt met

de structuur van het 8DL-programma. Daartoe gebeurt de verwerking op

de machine met een structuur die aansluit bij de blokstructuur van

8DL. Bijvoorbeeld de twee statements: 'IF B THEN 81 EL8E 82; 83'

worden vertaald naar drie afzonderlijke stukken code:
* * *B 81 82

* *lFEL,~81 ,@82
*83 •

UNDO UNDO

Nadat de logische expressie A geevalueerd is, door uitvoering van het

stuk code aangeduid met A*, wordt het resultaat gebruikt door de

operator IFEL om ofwel de code voor B ofwel de code voor C te selec

teren. Daarna wordt de huidige instructieteller geredt (in een

* *stack). Na uitvoering van B of C heeft de UNDO operator als effect

dat die instructieteller van de stack gehaald wordt en wordt de exe-
. *cut1e vervolgd met D •
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De afhandeling van procedures, dat wil zeggen het gedeelte om de in

structie teller te redden en te herstellen, gebeuren op analoge wij

ze. Ook de 'if ••• then ••• ' constructie en de algemenere case

statement worden op deze Manier verwerkt.

De recursieve mogelijkheden van SDL komen dus volledig tot uiting in

de S-machine. Dit is dus een duidelijk voorbeeld waar taal en machine

op elkaar aansluiten.

Natuurlijk zou het mogelijk zijn een SDL-programma te vertalen naar

microcode, en deze code rechtstreeks door de B1700 uit te laten voe-

reno

Aangezien de machine erg geschikt is voor interpreteren, moet aan het

ogenschijnlijke voordeel van tijdwinst niet al te veel waarde gehecht

worden. Sterker is het nadeel in het geheugengebruik: een micro

programma zal groter in omvang zijn dan een programma in S-taal;

daarenboven geldt dat aIle programma's in eenzelfde S-taal verwerkt

kunnen worden door ~~n S-machine (de interpretator~).
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3. Implementatie van de architectuur.

3.1. De in de eerste hoofdstukken beschreven architectuur is erg idealis

tisch; er werd geen rekening gehouden met het feit dat een fysieke

machine een dergelijke architectuur nooit kan aannemen: de omvang van

het geheugen is eindig en de omvang van het besturings- en rekenor

gaan is ook logisch beperkt. Bovendien zul1en bij de realisatie van

de hardware kosten- en efficiency-overwegingen een rol spelen. De

noodzaak tot een economisch verantwoorde machine doet in het algemeen

afbreuk aan de universaliteit.

In het komende hoofdstuk zullen wij dan ook zien, dat de actuele

B1700 de behandelde architectuur op beperkte wijze realiseert. De ge

geven beschrijving van de hardware is niet volledig. Er worden aIleen

die facetten behandeld, die nodigzijn voor een goed begrip van de

machine.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de B1700 wordt verwezen naar

RC-Bulletin 49 en de manuals van Burroughs.

De assembleertaal van de B1700 is MIL (Micro Implementation

Language). Hoewel voor MIL weI de eigenschap geldt dat ~~n MIL-op

dracht in het algemeen vertaald wordt naar ~~n micro-instructie, zijn

er toch aanzienlijke verschil1en tussen MIL en de machinetaal. De ma

chinetaal is erg zuinig ontworpen en daardoor lastig te gebruiken.

Het komt dan ook voor dat twee gelijkvormige MIL-opdrachten naar twee

totaal verschillende machine-instructies vertaald worden.

Bovendien heeft de afbeelding van MIL naar machinetaal geen inverse.

In het vervolg wordt MIL dan ook opgevat als de machinetaal van de

B1700; hier en daar wordt het verschil tussen MIL en de actuele ma

chinetaal aangegeven.
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Zoals in de eerste twee hoofdstukken 1S uiteengezet, bestaat het ge

heugen van de B1700 uit 2 delen: het gastheergeheugen en het gastge

heugen. Ret gastheergeheugen bevat de interpretator, die de gastma

chine implementeert. Burroughs noemt dit geheugen control store.

In dit hoofdstuk wordt met geheugen steeds het gastgeheugen bedoeld.

Burroughs heeft geen aparte benaming voor gastgeheugen, het is een

deel van het zogenaamde S-geheugen (string-store). Naast het S-geheu

gen is er een sneller M-geheugen. Ret control store (gastheergeheu

gen) wordt afgebeeld op een combinatie van beide. Deze afbeelding

wordt behandeld in hoofdstuk 4.

Ret geheugen van de B1700 bevat programma's en data van de gastmachi

nee Een ongebruikelijke eigenschap van dit geheugen is dat het bit

adresseerbaar is en geen specifieke woordlengte heeft. Geheugens van

andere machines zijn in het algemeen byte- (= 8 bits) of woordgewijs

georganiseerd en bij het adresseren daarvan komt men altijd op een

byte- of woordgrens uit.

Bij lees- of schrijfoperaties in het geheugen van de B1700 moet het

bitadres en het aantal te transporteren bits worden aangegeven. Omdat

het datapad tussen het geheugen en de verwerkingseenheid 24 bits

breed is (ook de registers zijn maximaal 24 bits lang), kunnen met

~~n operatie op het geheugen niet meer dan 24 bits getransporteerd

worden. Langere bitrijen moeten in gedeelten getransporteerd en ver

werkt worden.

Bij de communicatie tussen verwerkingseenheid en geheugen spelen de

registers X, Y, L, T, FA, FB, BR, LR en CPL een rol; van deze regis

ters is CPL 5 bits lang, de overige hebben een lengte van 24 bits.

X, Y, L en T zijn dataregisters die als bron (source) bij schrijfope

raties of als bestemming (sink) bij leesoperaties kunnen optreden.
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Bij elke geheugenoperatie wordt de inhoud van FA als bitadres opge-
. .. d· h h 224vat. Dit Impllceert at de maxlmale omvang van et ge eugen

bits is; meer kan er namelijk niet geadresseerd worden.

Als neveneffect van een geheugenoperatie kan FA opgehoogd of afge

laagd worden. Dit laatste kan ook via een speciale opdracht.

FB kan gebruikt worden om informatie over de te transporteren data

bij te houden. Het is opgesplitst in twee 4-bit registers (FU, FT) en

~~n 16-bit register (FL), die ook afzonderlijk toegankelijk zijn. FL

is op zijn beurt weer opgesplitst in vier 4-bit registers (FLC, FLD,

FLE, FLF).

FB

FU FLF

Als neveneffect van geheugenoperaties kan FL opgehoogd of afgelaagd

worden. Dit kan ook met behulp van een speciale opdracht.

BR (base register) en LR (limit register) bakenen het voor de gastma

chine toegankelijke gedeelte van het geheugen af. Ais bij een geheu

genoperatie een bit buiten dit afgebakende gebied geaccesseerd wordt,

wordt er een bit in het controleregister C aangezet (tenzij een ander

bit in dat register aan stond). Het controleregister C wordt later

behandeld.

Er bestaan de volgende vormen van communicatie tussen het geheugen en

de verwerkingseenheid:

READ : transport van een bitrij in het geheugen naar een register.

WRITE: transport van een bitrij in een register naar het geheugen.

SWAP : het verwisselen van een bitrij in een register met een bitrij

in het geheugen.
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Zij ~ de lengte van de te transporteren bitrij, dan worden bij trans

pOrt naar het geheugen de ~ minst significante bits genomen; bij

transport naar een register worden de 24-~ meest significante bits op

o gezet en de bitrij in de ~ minst significante bits geplaatst.

In de nu volgende beschrijving van de diverse mogelijkheden wordt met

register een van de registers X, Y, L en T hedoeld.

De eenvoudigste vorm van een geheugenopdracht is:

READ }
WRITE

SWAP

nn BITS
TO }

{
FROM

WITH

register

waarbij nn een (constante) integer is (0 $ nn $ 24).

Het genoemde register fungeert als bron of bestemming. Ais nn > 0,

dan is nn het aantal te transporteren bits; als nn = 0, dan geeft de

waarde van het register CPL het aantal te transporteren bits aan. In

dit laatste geval mag men in MIL de specificatie 0 BITS weglaten.

CPL kan van een waarde worden voorzien door middel van de MOVE-op

dracht of de BIAS-opdracht.

De MOVE-opdracht ziet er in het algemene geval als voIgt uit

MOVE register1 TO register2
constante

Het effect laat zich omschrijven als

register2 := registerl

of

register2 := constante

Van de BIAS-opdracht bestaan verschillende varianten. De meest ge

bruikte daarvan is:

BIAS BY F

Het effect laat zich als voIgt omschrijven:

CPL := min (FL, 24)

Zij nu ~ het aantal te transporteren bits, dan is het adres van het

eerste bit van de bij het transport betrokken bitrij FA, en het adres

van het laatste bit FA + ~ - 1.
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Het is ook mogelijk "teruguit" te lezen of te schrijven:

{::TE } {TO }nn BITS FROM register REVERSE

SWAP WITH

De bij het transport betrokken bitrij "loopt" dan van adres FA - Q,

tot adres FA - 1. De bits worden weI in normale volgorde(opklimmende

adressen) getransporteerd.

Achter de boven besproken vormen van geheugenopdrachten mag ook nog

toegevoegd worden

increment opdracht

of

increment opdracht AND increment opdracht

waarbij increment opdracht ~~n van de volgende opdrachten is: INC FA,

DEC FA, INC FL en DEC FL. In ~en complete geheugenopdracht mogen de

namen FA en FL ten hoogste eenmaal voorkomen.

Het effect van een incrementopdracht is dat het vermelde register

met Q, (= aantal getransporteerde bits) wordt opgehoogd (INC), respec

tievelijk afgelaagd (DEC).

Om een en ander te illustreren voIgt nu als voorbeeld een programma

om 93 bits van adres 1000 naar adres 2000 te kopieren. Omdat dit pro

gramma zich ook goed 1eent om enige andere facetten van de B1700 toe

te lichten, worden er drie verschillende versies van gegeven.
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Eerste versie:

% "lees x"

MOVE 1000 TO SOA

MOVE 2000 TO SlA

t10VE 93 TO FL

.LOOP

BIAS BY F

MOVE SOA TO FA

READ TO X INC FA AND DEC FL

% SOA

% SlA

% FL

% CPL

% FA

:= 1000

:= 2000

:= 93

:= min(FL, 24)

:= SOA

MOVE FA TO SOA

MOVE SlA TO FA

WRITE FROM X INC FA

MOVE FA TO S1A

IF FL > 0 THEN GO TO -LOOP

% FA, FL := FA + CDL, FL - CDL

% SOA := FA

% FA := SlA

% "schrijf x"

% FA : = FA + CPL

% SlA := FA

%

Tweede versie:

:= 1000

:= 93

:= 2000

/":= 93

% SOA

% SOB_

% FA

% FL

XCH Sl F SO

% CPL := min(FL, 24)

% FA,~SlA:= SOA, FA

% FB, SIB := SOB, FB

READ TO X INC FA AND DEC FL % "lees x"

% FA, FL := FA + CPL, FL - CPL

% FA, S~ := SlA, FA

% FB, SOB := SIB, FB

WRITE FROM X INC FA DEC FL i. "schrijf x"

MOVE 1000 TO SOA

MOVE 93 TO SOB

MOVE 2000 TO FA

MOVE 93 TO FL

.LOOP

BIAS BY F

XCH SO F Sl

% FA, FL := FA + CPL, FL - CPL

IF FL 0 THEN GO TO -LOOP %
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Derde versie:

MOVE 1000 TO SOA % SOA := 1000

MOVE 93 TO SOB % SOB := 93

MOVE 2000 TO FA % FA := 2000

MOVE 93 TO FL % FL := 93

•LOOP

BIAS BY F % CPL := min(FL, 24)

XCH SO F SO % SOA, FA := FA, SOA

% SOB, FB := FB, SOB

READ TO X INC FA AND DEC FL % "lees x"

XCH SO F SO % SOA, FA := FA, SOA

% SOB, FB := FB, SOB

WRITE FROM X INC FA AND DEC FL % "schrijf x"

% FA, FL := FA + CPL, FL - CPL

IF FL > 0 THEN GO TO -LOOP



THE-RC 36157a

3.3. De processor.

- 53 -

3.3.1. De machine bestaat uit de volgende componenten:

- dataregisters

- aritmetische en logische functiedoos

- besturingsregisters

- stapel

- in- en uitvoerregisters

- conditieregisters.

De besturingsregisters en de stapel beschrijven de toestand van de

processor (gastheerprocessor). De dataregisters en de stapel worden

in het algemeen gebruikt om de toestand van de geinterpreteerde

processor (gastprocessor) vast te leggen. De stapel heeft dus een

tweeledige functie.

3.3.2. De dataregisters.

De dataregisters zijn:

X, Y, L, T, FA, FB en de scratchpadregisters (SOA tot en met SI5A,

SOB tot en met SI5B).

Deze zijn aIle 24 bits lang. Verder zijn er nog een paar dataregis-

terse

Transport tussen registers vindt plaats met behulp van de MOVE-op

dracht:

MOVE registerl TO register2

registerl en register2 mogen geen scratchpadregisters zijn. Hier

voor bestaat de SCRATCHPAD MOVE opdracht. In MIL wordt echter tus

sen beide opdrachten geen onderscheid gemaakt.
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De X- en Y-registers zijn ingangen voor de aritmetisehe en logi

sehe funetiedoos. Op de X- en Y-registers zijn bovendien

roteer- en sehuifoperaties mogelijk:

waarbij XY staat voor X geeoneateneerd met Y (X is het meest sig

nifieante gedeelte van het 48-bit register XY),

en nn een eonstante is die het aantal bits aangeeft waarover ge

sehoven of geroteerd moet worden.

Ais X of Y geroteerd of gesehoven moet worden geldt:

o :-::; nn :-::; 23; anders geldt 0 :-::; nn :-::; 47.

Bij de sehuifopdraehten gaan bits, die er aan ~~n kant uitsehui

ven, verloren, terwijl aan de andere kant een rij nullen inge

sehoven wordt.

Bij roteeropdraehten wordt het register opgevat als een eireulai

re struetuur.

3.3.2.2. L-register.

Het L-register is onderverdeeld in zes apart adresseerbare 4-bit

registers:

LA LF

Deze 4-bit registers kunnen van een waarde voorzien worden met

behulp van de MOVE-opdraeht of de later te behandelen SET-op

draeht. Tevens kan hun waarde geinspeeteerd worden (IF en SKIP

WHEN opdraeht).
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\,

Het T-register is onderverdeeld 1n zes apart adresseerbare 4-bit

registers:

T

TA IT

Deze 4-bit registers kunnen van een waarde voorZ1en worden met

behulp van de MOVE-opdracht of de later te behandelen SET-op

dracht. Tevens kan hun waarde geinspecteerd worden (IF en SKIP

WHEN opdracht).

Op het T-register zijn roteer- en schuifoperaties mogelijk:

l. {ROTATE1 T LEFT BY r~:ITS1SHIFT

2. {ROTATE} T LEFT BY {n~pBITS} TO register
SHIFT

3. ROTATE T RIGHT BY nn BITS

4. ROTATE T RIGHT BY nn BITS TO register

5. SHIFT T RIGHT BY nn BITS

6. SHIFT T RIGHT BY nn BITS TO register

Hierbij is nn (of Cp) het aantal bits waarover geschoven of ge

roteerd wordt (0 ~ nn ~ 23).

In de tweede opdracht kan als register achter TO elk register

(ook besturingsregisters, echter niet de scratchpadregisters)

fungeren, dat van een waarde mag worden voorzien (o6k T zelf). In

opdrachten 4 en 6 mogen aIleen X, Y, L en T gebruikt worden.

Ais er TO 1n de opdracht voorkomt wordt T zelf niet verschoven of

geroteerd (tenzij T achter TO staat), maar wordt de geroteerde of

geschoven waarde aan het genoemde bestemmingsregister toegekend.

Ais TO ontbreekt fungeert T als bestemmingsregister.



THE-RC 36157a - 56 -

Een andere operatie op T is het extraheren van een bitrij:

EXTRACT nn BITS FROM T(j)

of

EXTRACT nn BITS FROM T(j) TO register,

waarbij nn het aantal te extraheren bits is (1 ~ nn ~ 24).

Ais register kan aIleen X, Y, L of T fungeren.

De geextraheerde bitrij begint met bitnummer j (0 ~ j ~ 23) van T

(het meest significante bit van T heeft nummer 0) en bevat verder

de rechts daarvan gelegen bits, waarbij T als circulaire struc

tuur wordt opgevat (de bits hebben dus oplopend nummer modulo 24).

Het al dan niet voorkomen van TO heeft hier dezelfde betekenis

als bij de SHIFT T en ROTATE T opdrachten.

Het ontwerp van de Bl700 voorziet aileen in SHIFT T LEFT, ROTATE

T LEFT en EXTRACT.

De MIL compiler vertaalt ROTATE T RIGHT en SHIFT T RIGHT naar een

EXTRACT-opdracht met hetzelfde effect.

Door middel van de EXTRACT-opdracht kan een in het T-register

opgeslagen instructie op eenvoudige wijze gedecodeerd worden.

3.3.2.4. FA en FB.

De registers FA en FB zijn al uitvoerig behandeld in 3.2.

Er is ook nog een speciale relatie met de scratchpadregisters,

waarbij FA en FB samen als een register F worden opgevat. De in

het voorbeeld 3.2. voorkomende XCH-opdracht is daarvan een illus

tratie.

3.3.2.5. De scratchpadregisters.

De scratchpadregisters vormen een blok, dat zowel opgevat kan

worden als bestaande uit zestien 48-bit registers (SO tot en met

SIS) als weI uit tweeendertig 24-bit registers (SOA tot en met

SI5A, SOB tot en met SI5B).
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Hierbij kan men steeds Si opvatten als de concatenatie tussen SiA

en SiB. De scratchpadregisters kunnen gebruikt worden voor het

opslaan van statusinformatie. Doordat er speciale instructies

voor datatransport tussen de 48-bit scratchpadregisters en het

F-register bestaan, lenen de scratchpadregisters er zich erg goed

voor om adresseringsgegevens op te slaan. In instructies, waarbij

een 48-bit scratchpadregister en het F-register betrokken zijn,

correspondeert de "A-helft" van het scratchpadregister met FA en

de "B-helft" met FB.

Er zijn de volgende mogelijkheden (Si, Sj z1Jn scratchpadregister

1 en j respectievelijk):

LOAD F FROM Si

Effect: FA, FB := SiA, SiB

STORE F INTO Si

Effect: SiA, SiB := FA, FB

XCH Si F Sj

Effect: FA, FB, SjA, SjB := SiA, SiB, FA, FB

j en i hoeven niet verschillend te zijn.

ADD SiA TO FA

Effect: FA := FA + SiA

SUBTRACT SiA FROM FA

Effect: FA := FA - SiA

SOB bevat een subregister 8FL, dat bestaat uit de 16 minst signi

ficante bits van SOB. De waarde van dit register kan verge1eken

worden met de waarde van FL in de IF-opdracht, die later behan

deld zal worden.
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Een toepassing van deze adresmanipulaties is het indexeren van

een array.

Neem aan dat wij een array A van n+l 16-bits woorden nodig hebben

(ondergrens 0, bovengrens n).

Wij kunnen een dergelijk array representeren door een veld van

16 * (n+1) bits, waarvan het beginadres is opgeslagen in het

scratchpadregister SOA.

Het adres van het i e element van A is dan het adres in SOA

vermeerderd met i*16.

Neem aan dat het X-register de gewenste index i bevat. Dan laat

het volgende programmaatje het adres van A[iJ in het FA-register

achter.

SHIFT X LEFT BY 4 BITS

MOVE X TO FA

ADD SOA TO FA

X : = X * 16

Uit dit voorbeeld blijkt d~t in elementaire machinetaal het

indexeren van een array equivalent is met het optellen van de

index en een adres.

Voorbeeld 2.

Een wat uitgebreider voorbeeld is het elementsgewijs optellen van

2 arrays en daarbij het resultaat opslaan in een derde array.

AIle arrays hebben 0 als ondergrens en n+l als bovengrens.

In Algol ziet het programma er zo uit:

i := 0;

while 1 < n do

c[i] := a[i] + b[iJ;

i := i + 1;

Wij nemen aan dat SOA een copy van het adres van a[OJ, SlA een

copy van het adres van b[O] en S2A een copy van het adres van

c[O] bevat. CPL bevat het aantal bits, dat een element van het

array beslaat, (~ 23 zodat de optelling altijd opgaat) en SOB,

SIB, S2B de lengte van de arrays in woorden (van CPL-bits).
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LOAD F FROM S2

.LOOP: XCH SO F S2

READ TO X INC FA

COUNT FL DOWN BY 1 % FL := FL - 1;

XCH Sl F SO

READ TO Y INC FA

COUNT FL DOWN BY 1 % FL := FL - 1;

XCH S2 F Sl

MOVE SUM TO X % X := X + Y

WRITE FROM X INC FA

COUNT FL DOWN BY 1 i. FL := FL - 1

IF FL > 0 THEN GO TO -LOOP
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3.3.3. De aritmetische en Jogische functiedoos.

De aritmetische en logische functiedoos is een combinatorische

schakeling met als ingangen de registers X, Y en CPo De uitgangen

bevatten steeds de resultaten van logische of aritmetische opera

ties op X, Y en CPo

Het besturingsregister CP (8-bit) heeft de volgende lay-out

CP

CYF CPL

CYF (1 bit) is het overdrachtsbit voor het optellen en aftrekken.

Het wordt gebruikt om operanden met een grotere lengte dan

24-bits op te tellen of af te trekken.

CPU (2 bits) bepaalt de toestand van de functiedoos:

CPU = 0 aIle berekeningen gebeuren binair

CPU = 1 aIle berekeningen gebeuren decimaal (4 bits per cijfer)

CPU = 2 niet gedefinieerd

CPU = 3 de input van de functiedoos wordt opgevat als een rij

van 8-bit EBCDIC karakters

CPL (5 bits) geeft niet aIleen de woordlengte aan bij geheugen

transporten, maar bepaalt ook de precisie (in bits) van de func

tiedoos. Dat wil zeggen dat aIleen de CPL minst significante bits

van X en Y worden bekeken en dat ook de resultaten die lengte

hebben; de overige bits van de uitgangen zijn O. Als CPL = 0

werkt de functiedoos dus niet.

De uitgangen bevatten, zoals gezegd, de resultaten van aritmeti

sche en logische operaties; zij zijn steeds een functie van X, Y

en CPL. Wijziging van de inhoud van een van deze drie registers

verandert onmiddelijk de inhoud van de uitgangen. Men kan de

waarde van uitgangsregisters transporteren naar X, Y, L, T of CPL

met behulp van de MOVE-opdracht:

MOVE uitgangsregister TO destination
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Bij onderstaande beschrijving wordt met X en Y steeds het minst

significante gedeelte van X en Y (ter lengte CPL) bedoeld. Wij

nemen bovendien aan dat CPU = o.
De uitgangen zijn:

MSKX: de CPL minst significante bits van X

MSKY: de CPL minst signi ficante bits van Y

CMPX: het complement van X ("not X")

CMPY: het complement van Y ("not y II
)

SUM : X + (y + CYF)

DIFF: X - (y + CYF)

XANY: X and Y

XORY: X or Y

XEOY: X eor Y (exclusive or)

Verder zijn er nog twee I-bit uitgangen:

CYL bevat de overdracht van SUM

CYD bevat de overdracht van DIFF

Ter illustratie voIgt een programma om een getal van 93 bits op

adres 1000 bij een getal van 93 bits op adres 2000 op te tel1en

en het resultaat als een getal van 94 bits op adres 3000 te plaat-

sen.

MOVE 1093 TO SIA

MOVE 93 TO SIB

MOVE 2093 TO S2A

MOVE 93 TO S2B

MOVE 3094 TO FA

MOVE 94 TO FB

MOVE 1 TO SFL

MOVE 0 TO CYF

•LOOP

XCH Sl F S3

% De getallen moeten

% van rechts naar links

% opgeteld worden

% "laatste" bit van het resultaat

% eerste carry
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BIAS BY F

READ REVERSE TO X DEC FA AND DEC FL

XCR S2 F Sl

READ REVERSE TO Y DEC FA AND DEC FL

MOVE SUM TO T

MOVE CYL TO CYF % di t kan SUM veranderen

XCR S3 F S2

WRITE REVERSE FROM T DEC FA AND DEC FL

IF FL > SFL THEN GO TO -LOOP

MOVE CYF TO T

WRITE 1 BIT REVERSE FROM T

.I
1/
I

3.3.4. Besturingsregisters en stapels.

De besturingsregisters beschrijven de interne toestand van de pro

cessor en spe1en een rol bij de uitvoering van micro-instructies.

De wijze waarop de processor micro-instructies verwerkt en waarop

opdrachten van de gastmachine geinterpreteerd kunnen worden komt

aan de orde in hoofdstuk 4.

De registers die een directe ro1 spelen bij de uitvoering van in

structies zijn het 16-bit M-register (Micro-instruction register,

dat de uit te voeren micro-instructies bevat) en het A-register (14

bits), dat het (woord)adres (in R-store) van de vo1gende uit te

voeren instructie bevat.

Bij het adresseren van M- en S-store spelen ook het TOPM-register

(4-bit), MBR-register (24-bit), MAXS- en MAIM-register (24-bit) een

role Hun functie wordt beschreven in hoofdstuk 4.

Ret C-register (Control register, 24-bit) kan gedeeltelijk gebruikt

worden om interrupts te implementeren in de gastmachine. Ret is

eigenlijk een verzameling onafhankelijke registers CA, CB, CC, CD

en CPo CP is in het voorgaande reeds behandeld. CA, CB, CC en CD

zijn elk 4-bit en worden gebruikt om alJerlei condities aan te ge-

ven.
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I

CA en CB zijn daarbij geheeJ vrij te gebruiken, terwijl CC en CD

een reeds vastgelegde betekenis hebben.

Sommige bits worden automatisch aangezet door de processor bij het

optreden van bepaalde gebeurtenissen (zie RC-Bulletin 49, pagina

9). De betekenis van de diverse bits is te vinden in tabel 1.

Voor communicatie met een in de machine ingebouwde cassette tape

unit zijn er nog de registers U en MSM, die hier niet behandeld

worden.

De machine beschikt ook nog over een stapel TAS, bestaande uit 32

24-bit registers, die in een cirkel met elkaar verbonden zijn. Het

speelt een ro1 bij subroutine calls (zie hoofdstuk 5) en kan ook

gelezen of geschreven worden met behulp van een MOVE-opdracht.

Als wij TAS opvatten als een array met ondergrensO en boven

grens 31 en daarbij een integer p, dan is MOVE x TO TAS equivalent

met:

p:= (p + 1) mod 32; TAS[pJ := x

en MOVE TAS TO x met

x := TAS[p]; p := (p - 1) mod 32;

3.3.5. In- en uitvoerregisters.

Voor communicatie met de randapparatuur bestaan het 24-bit DATA re

gister en het 24-bit CMND-register. Ook deze registers mogen in

MOVE-opdrachten voorkomen. Vanwege het gecompliceerde karakter van

de in- en uitvoerregisters wordt op hun betekenis niet verder inge

gaan.

3.3.6. Conditieregisters.

Er bestaan ook een groot aantal I-bit registers, die het logische

resultaat van relaties tussen dataregisters bevatten (1 = true,

o = false). Hun naam of de relatie die zij weergeven mogen in een

IF THEN opdracht als conditie voorkomen (zie ook hoofdstuk 5).

Zij zijn vermeld in tabel 1 (onder ALTERNATE).
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Tabel 1 (lijst van condities en bits, die getest kunnen worden in een
conditioneel MIL-statement).

CONDITION SYNTAXREGISTER
WHERE BIT IS
LOCAT!D PRIMARY ALTERNATE NOTES
BICN

XYCN

XYST

FLCN

CC

CD

T
L

LSUY
CYF
CYD
CYL

MSBX
X=Y
X<Y
X>Y

LSUX
ANY INTERRUPT

YrO
XrO

FL=SFL
FL>SFL
FL<SFL
FL;O

CC(O)
CC( 1)

CC(2)

CC(3)

CD(O)

CD(l )

CD(2)

CD(3)

Tx(i)
Lx(i)

BlCN(O)
BlCN(l)
BICN(2)
BlCN(3)

XYCN(O)
XYCN(l )
XYCN(2)
XYCN(3)

XYST(O)
XYST(l)
XYST(2)
XYST(3)

FLCN(O)
FLCN(l )
FLCN(2)

. FLCN(3)

T( j)
L( j)

Binary conditions - read only
Low order bit of yl
Carry input for ALU
Borrow out from ALU2
Carry out from ALU3
X-V conditions - read only
High order bit of X3
24-bit comparison2
24-bit comparison2
24-bit comparison2
X-V states - read only
Low-order bit of Xl
On if any interrupt bit is set

Field-length conditions - read only
16-bit comparison
16-bit comparison
l6-bit comparison

External interrupts4- read and write
State .light
Set by hardware timer every 1/10 sec
(no nmemonic)4
Set by I/O controllers for service
request 4
Set by switched labeled "INT" on front
pane1 4
Abnormal main memory conditions - read
and write
Set by parity error detected in main
memory4
Set by program to allow wri tes to all
of storage (override)
Set when a read out of bounds is
attempted4
Set when a write out of bounds IS

attempted
Any bit of T or L or of a
subregister of T or L
x: :=A BCD E F
i : : =0 1 2 3
j: :=0 1 2 3 ... 21 22 23

CA CA( i) Any bit of CA or CB
CB CB(i) i: : =0 1 2 3
FB FU(i ) Any bit of FB or of a subregister

FT(i of FB
FLC(i) FL(k) i:: =0 1 2 3
FLD(i ) FL(k) k:: =0 I 2 3 ... 14 IS
FLE( i) FL(k)
FLF(j ) FL(k)
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lConditioned by CPU

2Not conditioned by CPL

3Cbhditioned by CPL

41his interrupt also sets XYST(l).
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4. De uitvoering van micro-instructies en de split-level control store.

4.1. Bij het schrijven van een interpreter voor de B1700 is het van be

lang kennis te hebben van de wijze, waarop micro-instructies worden

uitgevoerd en de indeling van het geheugen, dat immers zowel micro

instructies als instructies van de geinterpreteerde machines moet

bevatten. Omdat de wijze, waarop micro-instructies opgeslagen worden

in het geheugen nogal afwijkt van wat tot nog toe behandeld is en

bovendien van invloed is op de werking van de processor, wordt dit

het eerst behandeld.

4.2. De split-level control store.

Zoals vermeld wordt het gastheergeheugen door Burroughs Control

Store genoemd. Gastheergeheugen en gastgeheugen zijn beiden deel van

het geheugen. Het geheugen van de B1720 bestaat ook physiek uit 2

gedeelten: M-store (Micro-store) en S-store (String-store).

De B1710 en de B1800 kunnen opgevat worden als een B1720 met een

M-geheugen ter grootte O.

Ret M-geheugen is een sneller geheugen dan het S-geheugen (4* zo

snell en is altijd onderdeel van het gastheergeheugen. Ret S-geheu

gen bevat het gastheergeheugen (geheel of gedeeltelijk) en het gast

geheugen.

Ret gastheergeheugen moet dus afgebeeld worden op een combinatie van

M-geheugen en S-geheugen. Omdat de lengte van de micro-instructies

16 bits is en het M-geheugen uitsluitend bedoeld is voor het opslaan

van micro-instructies, is de woordlengte van het M-geheugen 16 bits.
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Bij de afbeelding van het gastheergeheugen op M-geheugen en S-geheu

gen wordt gebruik gemaakt van de registers TOPM (4 bits) en MBR

(memory base register, 24 bits). TOPM markeert de grens tussen M-ge

heugen en S-geheugen. Met MBR wordt de ondergrens van het gedeelte

van het gastheergeheugen, dat zich in S-geheugen bevindt, aangege

ven. Ret ophalen van een instructie op het door het (14-bit) regis

ter A (Address register) aangewezen adres in het gastheergeheugen en

het plaatsen daarvan in het (16-bit) uitvoeringsregister M (Micro

instruction register) wordt weergegeven door de pseudo Algol

statement:

if A < TOPM * 512 then

M := MG[AJ

else

M := SG[MBR + 16 * AJ for 16 bits

Rierbij duidt het (woord-) array MG het woord-adresseerbare M-geheu

gen en het (bit-) array SG het bit-adresseerbare S-geheugen aan. De

grootte van het M-geheugen is een veelvoud van 512 woorden. Ret re

gister MAXM geeft aan, uit hoevecl woorden het M-register bestaat;

MAXS geeft aan uit hoeveel bits het S-geheugen bestaat. MAXM en MAXS

worden bij de instal1atie van het systeem van een waarde voorzien en

kunnen niet programmatisch gewijzigd worden. Bij de B1720 en de

B1800 zijn MAXM en TOPM altijd gelijk aan nul.

Ret is mogelijk om, indien meerdere interpreters gelijktijdig actief

zijn, van elke interpreter een gedeelte in M-geheugen en een gedeel

te in S-geheugen op te slaan. Elke interpreter heeft dan zijn eigen

waarde voor TOPM ~n MBR. Onderstaand plaatje geeft de situatie voor

3 interpreters:
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2047

1535

1023

~l""'7"':rrn +- TOPM3

( I TOPM

~TOPMl

.~[MBR I
"'--MERl

51 I ~~~~~:----tOPM2

TOPM3

MBR3

~ interpreter 3 TOPM2

~ interpreter 2 MBR2

[ill] interpreter TOPMl

MBRl

TOPHI en MBRI zijn de waarden van de registers TOPM en HBR voor in

terpreter 1; TOPM2, MBR2, TOPM3 en MBR3 zijn de betreffende waarden

voor interpreter 2 en interpret~r 3.

In de in het pIaatje geschetste situatie is interpreter 1 actief.

Ret activeren van een interpreter bestaat uit het toekennen van de

juiste waarden aan TOPM en MBR en het pJaatsen van het adres van de

eerste uit te voeren instructie in het A-register. Er bestaat geen

instructie om aan individuele woorden van het M-geheugen een waarde

toe te kennen. Er is uiteraard weI een methode om het M-geheugen ge

heel of gedeelteJijk te vullen. Dit gebeurt met behulp van de

OVERLAY-instructie, die een blok micro-instructies van het S-geheu

gen naar het M-geheugen kopieert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

een aantal parameters, die meegegeven worden in L, FL en FA.
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L moet het beginadres van het te vuIIen blok in het M-geheugen be

vatten, FL het aantal te kopieren micro-instructies en FA het begin

adres van het blok micro-ins true ties in het S-geheugen.

Ret effect van de OVERLAY-instructie is als voIgt:

TAS := A; % redt de inhoud van A op de stapel

A := L;

repeat

MG[A] := SG[FA] for 16 bits;

FA, FL := FA + 16, FL - 1;

A := A + 16;

until A ~ TOPM * 512 or FL = 0;

A := TAS; % herstel A

In principe kan hiermee elke hoeveelheid micro-instructies naar

M-store geschreven worden. Gezien de geringe efficiency van de

overlay-opdracht verdient het echter aanbeveling hem slechts spora

disch te gebruiken.

4.3. De executie van micro-instructies.

Zoals reeds eerder vermeld bevat M steeds de uit te voeren instruc

ties en A het adres (in gastheergeheugen) van het woord volgend op

de huidige instructie. De instructiecyclus van de processor laat

zich nu als voIgt beschrijven (het array H representeert het

(16-bit) woord-georienteerde gastheergeheugen):

while true do

M := M or H[A];

A := A + 1;

decode (M); M := 0;

execute
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Doordat de in het M-register geplaatste waarde het resultaat is van

de logische or op de oude inhoud van M en de uit het gastheer opge

haalde micro-instructie, kan een instructie vlak voor zijn executie

gemodificeerd worden door in de voorgaande instructie een waarde aan

M toe te kennen. Deze eigenschap stelt ons in staat om geparametri

seerde instructies te implementeren. In de representatie van de

branch relative forward en backward (MIL: JUMP FORWARD en JUMP

BACKWARD) bijvoorbeeld geven de 12 minst significante bits het aan

tal instructies waarover gesprongen moet worden aan (displacement

field) .

Door nu eerst een M van een waarde te voorzien (tussen 0 en 4097) en

vervolgens een JUMP FORWARD (die een displacement van 0 heeft) uit

te laten voeren, kunnen wij een soort CASE-statement implementeren.

Neem aan dat wij instructies willen interpreteren met een lengte van

12 bits, waarvan de eerste 3 bits de instructiecode bevatten; er

zijn dan 8 verschillende instructies. Voor elke te interpreteren 1n

structie is er een stukje programma, dat te bereiken is via een la

bel (INSTRUCTIEO, INSTRUCTIE1, •••• ).

De MIL tekst ziet er dan als voIgt uit:

EXTRACT 3 BITS FROM T(lZ) TO X

MOVE X TO M

JUMP FORWARD

GO TO INSTRUCTIEO

GO TO INSTRUCTIEl

GO TO INSTRUCTIEZ

GO TO INSTRUCTIE3

GO TO INSTRUCTIE4

GO TO INSTRUCTIE5

GO TO INSTRUCTIE6

GO TO INSTRUCTIE7
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Andere voorbeelden zijn EXTRACT FROM T, SHIFT/ROTATE T,

SHIFT/ROTATE X, Y. In deze instructies geven de 5 minst significante

bits (bij SHIFT/ROTATE XY de 6 minst significante bits) het aantal

bits, waarover geschoven of geroteerd moet worden, aan.

Dus

MOVE X TO M

EXTRACT 0 BITS FROM T(23) TO Y

heeft als resultaat, dat de X meest significante bits van T aan Y

worden toegekend.

Ook bij STORE F INTO scratchpad en LOAD F FROM scratchpad kunnen W1J

deze instructiemodificatie toepassen, omdat het nummer van het be

trokken scratchpadregister in de 4 minst significante bits van de

instructie staat. Zo kunnen de scratchpadregisters opgevat worden

als een indexeerbaar array:

MOVE L TO M

LOAD F FROM SO

is dus equivalent met F := scratchpad[LJ.

Het hoeft uiteraard geen betoog dat er bij het modificeren van in

structies zeer grote voorzichtigheid in acht moet worden genomen.
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5. De Micro Implementation Language.

5.1. In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal MIL-opdrachten

behandeld. In dit hoofdstuk komt__een aantal nog niet behandelde

opdrachten en conventies aan de orde. Een volledig overzicht

van MIL-opdrachten is te vinden in Appendix B. Daar wordt de

semantiek echter niet gegeven; er wordt verwezen naar pagina's

uit het boek van E.I. Organick en J.A. Hinds [5].

5.2. Identifiers, constanten en ponsconventies.

5.2.1. Een identifier is een letter, gevolgd door nul of meer letters,

cijfers of punten. De maximale lengte 1S 63 karakters; van

twee verschillende identifiers moeten de eerste 25 karakters

verschillend Z1Jn. Er mogen geen spaties in voorkomen.

Voorbeelden: TEST.NAME

LOOP .. 12

A

BO.

5.2.2. Er zijn twee soorten constanten: karakterstrings en numbers.

Een karakterstring is een rij karakters, die het symbool II

niet bevat, voorafgegaan enafgesloten door ".

Een getal is een decimaal getal (een rij cijfers zonder teken)

of een bit-string.

Een bit-string ziet er als volgt uit:

@ < type-indicatie > < rij toegestane karakters > @
De < type-indicatie > geeft aan in welk getalstelsel de bit

string gecodeerd is. De < tij toegestane karakters > is een

getal, genoteerd 1n dat getalstelsel.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

- binair (2-tallig): < type-indicatie > = (1)

de waarde wordt gerepresenteerd door een aantal nullen en

enen;

voorbeeld: ~ (1) 10011100101 @
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- quartaal (4-tallig): < type-indicatie > = (2)

de waarde wordt genoteerd met behulp van de cijfers 0

tot en met 3; .

voorbeeld: @ (2) 103211 @

- octaal (8-tallig): < type-indicatie > = (3)

de waarde wordt genoteerd met behulp van de cijfers 0

tot en met 7;

voorbeeld: @ (3) 2345 @

- hexadecimaal (16-tallig): < type-indicatie > = (4)

de waarde wordt genoteerd met behulp van de cijfers 0

tot en met 9 en de letters A tot en met F.

De type-indicatie mag hier achterwege blijven.

Voorbeelden: @(4) 4E5 @
@ 4E5 @.

5.2.3. Er zijn geen strikte ponsconventies.

De kolommen 6 tot en met 72 van een kaart zijn bestemd yoor de

programmatekst, kolom 73 tot en met 80 kunnen gebruikt worden om

de kaarten van een identificatie te voorz~en. Spaties zijn sepa

rators; ze mogen niet in identifiers voorkomen en kunnen gebruikt

worden om 2 door identifiers gerepresenteerde objecten te scheiden.

Het procentteken wordt als einde van een kaart beschouwd.

Commentaar kan men dan ook overal in het programma plaatsen door het

te laten voorafgaan door een procentteken.

5.3. Labels en defines.

5.3.1. Een label wordt gedeclareerd door zijn voorkomen op een kaart;

het eerste karakter van de label moet in een van de kolommen

I tot en met 5 staan.

Een label wordt gerepresenteerd door een identifier (unique label)

of een punt, gevolgd door een identifier (point label).

Een label identificeert een punt in de programmatekst; men kan

met behulp van een GO TO-statement naar dat punt springen.
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Indien men het label vermeldt in een CALL-statement, wordt het

stuk programmatekst volgend op het label opgevat als subroutine.

Bij uitvoering van de EXIT-statement wordt het programma voort

gezet bij de statement, die volgt op de CALL-statement.

Een unique label is, zoals de naam al zegt, uniek voor het pro

gramma; elk voorkomen van de label identifier betekent een

referentie naar het label.

Een point label is niet uniek; de identifier mag meermalen ge

bruikt worden. Bij een referentie naar de label identifier in

een GO TO- of CALL-statement wordt de plaats van de dichtst

bijzijnde declaratie van de betreffende identifier het punt

1n het programma, waarheen gesprongen wordt.

Om he't begrip dichtstbij zijnde eenduidig te definieren, moet

de label identifier van een point label in een GO TO- of CALL

statement altijd worden voorafgegaan door een + of een -.

Een + (-) betekent, dat de bedoelde declaratie in de programma

tekst volgt op (voorafgaat aan) de CALL- of GO TO-statement.

N.B. In een referentie naar een pointlabel ~agalleen de

label identifier voorkomen. De punt voor de label identi

fier komtlalleen voor bij de declaratie.

5.3.2. Defines.

Met behulp van een DEFINE-declaratie kan men aan een stuk tekst

(constanten, registratienaam, stuk van een statement) een naam

(identifier) geven.

Zo'n declaratie ziet er als volgt uit:

DEFINE < identifier > = < text > ,

De < text > mag het karakter # niet bevatten.

Elk voorkomen van de identifier in de programmatekst wordt opge

vat als het voorkomen van de gedefinieerde < text> op die plaats.

Dit mechanisme wordt onder andere gebruikt om veel voorkomende

constanten van een naam te voorzien en aan voor een doel gebruikte

registers een zinnige naam te geven.
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Voorbeelden:
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DEFINE BASE = SIA #
DEFINE SIZE 2000 #

DE~INE WRITEX = WRITE 21 BITS FROM X INC FA AND DEC FL #
In de programmatekst moeten alle defines voorkomen voorafgaand aan

de eerste statement.

5.4. Enkele nog niet behandelde statements.

5.4.1. Subroutine call.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

CALL < unique label >

CALL + < point label >

CALL - < point label >

Het adres van de opdracht volgend op de CALL-statement (dus de

inhoud van het A-register) wordt op de A~stapel geplaatst en er

wordt verder gegaan met de opdracht, geindentificeerd door het

label.

Een subroutine kan worden verlaten met behulp van de EXIT

opdracht.

EXIT is equivalent met MOVE TAS TO A en heeft dus voortzetting

van het programma vanaf de opdracht op het adres boven op de

stapel tot gevolg.

5.4.2. CLEAR-opdracht.

CLEAR gevolgd door aan of meer namen van registers heeft tot

gevolg, dat deze registers de waarde nul krijgen.
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< length part>

< length part >

< length part >

< length part >

< length part>

< length part >

< length part>

< length part>

Er zijn de volgende mogelijkheden:

COUNT FA UP

COUNT FA UP AND FL DOWN

COUNT FA DOWN
UP

COUNT FA DOWN AND FL DOWN

COUNT FL UP

COUNT FL UP AND FA DOWN

COUNT FL DOWN

COUNT FL DOWN AND FA UP
DOWN

waarbij < length part > staat voor

BY CPL

of BY < literal >

Ret effect is, dat FA en FL worden opgehoogd of afgelaagd met

het door het < length part> aangegeven getal.

5.4.4. HALT-opdracht.

Ret effect van de stament HALT is het stoppen van de machine.

Als de START-knop wordt ingedrukt, vervolgt de machine met de

volgende instructie.

5.4.5. IF-statement.

IF < condition >gTREN
TRUE

FALSE

BEGIN~< statement >~END
11-- < statement > ..

ELSE BEGIN~< statement >:L--END
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Als < condition> mag een der condities uit tabel I ge

bruikt worden. Met TRUE of FALSE kan aangegeven worden of

de conditie waar of niet waar moet zijn als voorwaarde voor

de executie van de statement achter THEN.

Bij I-bits registers stelt een I de waarde TRUE voor en

een 0 de waarde FALSE.

De semantiek van deze statement is analoog aan die van

de if-statement in Algol.

5.4.6. JUMP-opdracht.

Er zijnde volgende mogelijkheden:

JUMP FORWARD

JUMP BACKWARD

JUMP TO < unique label >

JUMP TO + < point label >

JUMP TO - < point label >

De eerste twee vormen zijn al behandeld in hoofdstuk 4. JUMP TO

is equivalent met GO TO.

5.4.7. NORMALIZE-opdracht.

Het effect van de statement NORMALIZE wordt gegeven door het

volgende algol-programmaatje:

while MSBX 0 and FL > 0 do

X := 2 * X;

FL := FL - 1

od;

MSBX is het meest significante bit van X, zoals bepaald door

CPL.
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5.4.8. SKIP WHEN-opdracht.
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Er zijn de volgende mogelijkheden:

SKIP WHEN < condition>

SKIP WHEN < condition> FALSE

< condition> 1S een van de condities uit tabel I.

In het eerste geval wordt de instructie volgend op de

SKIP WHEN-statement overgeslagen, als de < condition>

waar is, in het tweede geval als de < condition> onwaar

1S.

5.5. Het voorafgaande is allerminst een volledige beschrijving

van MIL. De subset van MIL is zo gekozen, dat daaruit een

goed begrip van de belangrijkste eigenschappen van de machine

kan worden verkregen.

De compiler biedt .ook een groot aantal faciliteiten om het

schrijven van grotere programma's te vereenvoudigen en een

interface naar het door Burroughs geleverde operating system

MCP.

Voor een volledige beschrijving van MIL wordt verwezen naar

het BI700 Systems Micro Implementation Language Reference

Manual van Burroughs [6J.
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De implementatie van een Turing machine op de B1700.

o. ne!initie van een Turing machine.

In 1936 definieerde A.M. Turing een klasse van abstracte machines, die

nu naar hem Turing machines genoemd worden.

Een Turing machine is een finite-state machine, die voorzien is van

een oneindig lange tape, die als extern geheugen fungeert.

Een Turing machine wordt gekarakteriseerd door een verzameling sym

bolen S = {sO' sl' ••• , sn}' een verzameling interne toestanden

Q = {qo' ql' ••• , ~}, die de machine kan aannemen en een

machinebeschrijving M, die bestaat uit een verzameling quadrupels

(~ S x Q x S x Q).

Er is een begintoestand qo en een toestand halt; als deze laatste

toestand wordt aangenomen, stopt de machine. Verder zijn er twee

speciale symbolen ~ (left) en r (right).

De tape bestaat uit een rij vierkanten en een lees/schrijfkop, die

boven een vierkant is gepositioneerd. De tape kan in twee richtingen

onder de kop bewegen.

Uitgaande van de begintoestand qo doet de machine een aantal stappen

totdat de halttoestand wordt aangenomen.

Een stap van de machine laat zich als voIgt beschrijven. Het symbool

s, dat op de tape staat, wordt gelezen. Samen met de interne toestand

q vormt dit de eerste helft van een quadrupel (s, q, S', q'). (In de

machinebeschrijving is er voor elk paar (s, q) precies een quadrupe1,

dat met dat paar begint; de machine is daardoor deterministisch.)

De machine gaat dan over in toestand q'. Ais dit niet de halttoestand

is, wordt een operatie op de tape uitgevoerd, afhankelijk van het

symbool S':

S' = ~: de tape schuift een vierkant naar rechts

(of: de kop een vierkant naar links);

S' = r: de tape schuift een vierkant naar links.

Indien S' + ~ en S' +r wordt de oude inhoud van het vierkant ver-

vangen door s'.
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Ret belang van Turing machines is gelegen in het feit dat aangetoond

kan worden, dat elke berekenbare functie met behulp van een programma

(een reeks symbolen op de tape) door een Turing machine kan worden be

rekend. Ret is dus een universele machine.

Ais wij kunnen aantonen, dat wij op de B1700 een eindige versie van

een Turing machine kunnen implementeren, dan is daarmee bewezen dat de

B1700, binnen de beperkingen veroorzaakt door zijn eindigheid, een

universele machine is. Dit is de reden, dat als voorbeeld van een

eenvoudige interpreter de implementatie van een Turing machine gekozen

is.

Roewel bij de oorspronkelijke definitie van een Turing machine uit

gegaan wordt van een aan twee zijden onbegrensde tape, is gemakkelijk

na te gaan, dat een beperking tot een aan een zijde begrensde tape

geen afbreuk doet aan de universaliteit van de machine. AIleen zijn de

programma's voor de betreffende machine ingewikkelder.

1. De geimplementeerde machine.

De geimplementeerde machine bestaat uit een toestandsregister q, een

aan een kant begrensde tape, een lees/schrijfkop (head) en een machine

beschrijving in de vorm van een verzameling quadrupels.

De werking van de machine laat zich in A1gol-achtige notatie als voIgt

beschrijven:

initialize;

cycle

findquadrupel(q, s, q', s'); q := q';

if q' = haltstate~ halt !i;
if s' = £ then movehead (left)............
~ if s' = r then movehead (right)

else writetotape(s'); s := s'

fi

fi

elcyc

movehead heeft als neveneffect, dat s de waarde krijgt van het sym

bool, aangewezen door de nieuwe positie van head.
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2. Representatie van de diverse grootheden.

De paren (q, s) kunnen eenduidig afgebeeld worden op de natuurlijke

getallen 0 tot en met N, waarbij N + 1 gelijk is aan het aantal moge

lijke paren. Noem deze afbeelding ord(q, s). De paren (q, s) staan in

een tabel ter lengte N + 1 en weI zo, dat, als het quadrupel

(q, s, q', s') voorkomt er op de plaats in de tabel met index

ord(q, s) het paar (q', s') staat. (Komt het paar (q, s) in geen enkel

quadrupel voor, dan wordt voor q' de halt-toestand ingevuld en is de

waarde van s' irrelevant.)

Door de keuze van deze representatie is bij een gegeven toestand q en

symbool s het bijbehorende quadrupel snel te vinden. Neem aan dat voor

de representatie van q ql bits en voor de representatie van s sl bits

nodig zijn, dan is

N = 2ql+sl - 1

en kunnen wij ord definieren door de bitrij, ontstaan door de repre

sentaties van q en s te concateneren, op te vatten als debinaire re

presentatie van ord(q, s).

Om de indexberekeningen eenvoudig te houden (aIleen vermenigvuldigen

met machten van 2) worden ql en sl zo gekozen, dat ql + sl een twee

macht is en kleiner dan 24.

3. Indeling van het geheugen.

Het geheugen dat ter beschikking staat van de Turing-machine, heeft

als laagste (bit-)adres het adres, opgeslagen in het base register BR

en als hoogste adres het adres, opgeslagen in het limit register LR.

In deze geheugenruimte staat de tabel met paren (q', s') links aange

schoven, meteen gevolgd door de tape.

Het adres van het eerste vierkant op de tape is dus

BR + N * (sl + ql). Dit adres wordt bij de initialisatie van de machi

ne berekend. Noem dit adres BOT.

Op de tape moet een geheel aantal vierkanten staan. Het kleinste bit

adres (groter dan BOT) dat geen stuk van de tape adresseert is

EaT = BOT + k * sl, waarbij k zo gekozen is dat EaT ~ LR en

EaT + sl > LR.
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Genoemde definitie is equivalent met

EDT = LR - (LR - BOT) mod sl;

Met programmaatje:

EOT := BOT;

while EOT + sl :; LR do

EOT := EOT + 51

od

berekent EOT.

Doordat k nogal groot kan Z1Jn, is het handiger om te proberen veel

vouden van slop te tellen. Het ligt voor de hand om voor zo'n veel

voud een macht van 2 te nemen (het algoritme is al aangepast aan de

mogelijkheden van de B1700).

t := 24; x := 51;

while x < 223 do

x := 2 *x; t := t - 1

od'-'
EOT := BOT;

while t :; 24 do-
if EOT + x :; LR then EOT := EOT + x !!;
t := t + 1; x := x div 2

od;

~ constanten 24 en 223 in dit programma hebben uiteraard alles met

de B1700 te maken. De machine wordt als voIgt geimplementeerd. Eerst

initialiseert de machine zichzelf door BOT en EOT uit te rekenen. Om

dat de tape het gastgeheugen is, wordt BOT aan BR en EOT aan LR toe

gekend. (Het gastheergeheugen is de quadrupeltabel.)

Als bij het lezen van de tape een adres buiten het door BR en LR af

gebakend stuk wordt gebruikt, wordt bit CD(2) aangezet. Gebeurt dit,

dan stopt de machine doordat de HALT-opdracht wordt uitgevoerd. Omdat

bij het lezen van de quadrupeltabel CD(2) altijd aangezet wordt, moet

deze v66r operaties op de tape gereset worden.

Het schrijven op de tape gebeurt altijd op een geldig vierkant (dat al

gelezen is); de test op CD(2) kan daar dus achterwege blijven.
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4. Registers.

De geimp1ementeerde machine heeft de vo1gende registers:

Q Interne toestand

S Kopie van het symbool onder de kop

HEAD Positie van de kop

BASE Begin van het geheugen

BOT Begin van de tape

EOT Einde van de tape

STOP Halt-toestand.

De begintoestand van de machine wordt gegeven door:

Q = 0 en HEAD = BOT.

De halt-toestand is 2q1 - 1.
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5. Het MIL-programma.

MGISTERS

% DEFINE Q =FL 4# % current state

DEFINE S = L # % current symbol on tape

DEFINE BASE = SOA 11 % copy of BR

DEFINE HEAD = SIA * % current head position

DEFINE BOT = S2A :II % leftmost square of tape

DEFINE EOT = S3A f % rightmost square of tape

DEFINE STOP =SFL 1# % halt state

% CONSTANTS

DEFINE ALLONES = (4) FFFFFF 1/
DEFINE SL = 4 * % length of- s

DEFINE QL = 4 # % length of q

DEFINE SQL = 8 ~ % sl + ql

LOGSQL 3 II 2 (sq1)DEFINE = % log

DEFINE ADL = 11
'*

% sql + logsql

DEFINE SSTART = 19 /I % first bit of s (23 - s1)

DEFINE QSTART = 15 11 % first bit of q (23 - sq1)

DEFINE LS = 0 # % 9- - symbol

DEFINE RS = 1 ~ % r - symbol

% INITIALIZATION

% COMPUTE BOT

MOVE ALLONES TO X

MOVE ADL TO CP

MOVE MSKX TO X

% x

% cpl

% x

%

:= 224 - 1
2:= sql + log (sql)

sql:= 2 * sql - 1

(= (N+l) * sql - 1)

MOVE 24 TO CP

MOVE BR TO Y

MOVE ) TO CYF

MOVE SUM TO X

MOVE SQL TO Y

MOVE 0 TO CYF

MOVE DIFF TO BOT

% x := (N+l) * sql + BR

% y := sql

%

% BOT := (N+l) * sql + BR - sql

% = N * sql + BR
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% COMPUTE EOT

MOVE 24 TO FL

MOVE 8L TO X

NORMALIZE

MOVE 24 TO SFL

MOVE X TO T

MOVE BOT TO EOT

•LOOP

MOVE T TO X

MOVE EOT TO Y

IF CYL FALSE THEN

BEGIN

MOVE SUM TO X

MOVE LR TO Y

IF X LEQ Y THEN

MOVE X TO EOT

END

IF FL NEQ SFL THEN

BEGIN

COUNT FL UP BY 1

SHIFT T RIGHT BY 1 BITS

GO TO -LOOP

END

% HALT STATE

MOVE ALLONES TO X

MOVE QL TO CP

MOVE MSKX TO STOP

- 7 -

%

%

% while x < 223 do--
% {x * 2fl = s 1 * 224}

% f1 := f1 - 1; x := 2 * x

% od

%

%

% repeat

% {EOT =: BOT (modulo s1)

% EOT ~ 224

% t *
2£1 = sl *

224

% t * sO

% x := t; y := EOT;

% ifx + y < 224 then-
% x := x + y; y := r·,
%

% if x ~ y then EOT := x

% fi

% !i;
% if £1 :j: s£1 then

% f1 := £1 + 1· t := t div 2,
% fi

% until f1 < s£1;

%

% x := 224 - 1

%

% STOP := 2q1 - 1
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% INITIALIZE STATUS

MOVE BOT TO HEAD

MOVE SL TO CP

MOVE HEAD TO FA

READ TO S

CLEAR Q

MOVE BR TO BASE

MOVE BOT TO BR

MOVE EOT TO LR

MOVE 24 TO CP

% END INITIALIZATION

% MACHINE CYCLE

CYCLE

% FIND QUADRUPLE

MOVE Q TO X

SHIFT X LEFT BY SL BITS

MOVE S TO Y

MOVE SUM TO T

SHIFT T LEFT BY LOGSQL BITS TO FA

ADD BASE TO FA

READ SQL BITS TO T

EXTRACT QL BITS FROM T(QSTART) TO X

MOVE X TO Q

IF Q = STOP THEN HALT

EXTRACT SL BITS FROM T(SSTART) TO S

RESET CD(2)

MOVE S TO X

MOVE LS TO Y

IF X = Y THEN

% MOVE HEAD LEFT

%

%

%

%

%

%

% BR and LR are now

% the tape boundaries

%

%

%

%

%

% t : = ord (q, s)

%

% bit address of quadruple

% read pair

%

%

% end of program

%

% clear memory out of bounds

%

%

%
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BEGIN %

MOVE HEAD TO FA %

READ SL BITS REVERSE TO S DEC FA %

IF CD(2) TRUE THEN HALT % end of tape

MOVE FA TO HEAD %

GO TO CYCLE %

END %

MOVE RS TO Y %

IF X = Y THEN %

% MOVE HEAD RIGHT

BEGIN %

MOVE HEAD TO FA %

COUNT FA UP BY SL %

READ 8L BITS TO S %

IF CD(2) TRUE THEN HALT % end of tape

MOVE FA TO HEAD %

GO TO CYCLE %

END %

% WRITE S ON TAPE

MOVE HEAD TO FA %

WRITE 8L BITS FROM 8 %

GO TO CYCLE %



"unuyeu III'Lo "e'erenee UUide &:,Jlcrc..;UIGUIV ..... , ... "'la"V"''IiJ'''I~ .. ~

ADD S7A TO FA means

Semantics

Page references: 35, 39, 54

~
"C
ltl
::l
p
1-"
><
C":

H
g;J
I

:;..::I
(")

W
0'-\J1
......

. {literal }reglster-1 WITH . t 2regls er-
where register-1 and

register-2 are 4-bit registers and
litaral is any integer 0 thru 15.

AND

• In MIL notations, bit positions of all reJisters are indexed lefl to right starting at zero.

Semantics notation .

Flowchart language is used wherever possible
Bit fields for registers or for G-store are notated as follows:

(i) Single bits as simple subscripts or subscript expressions 3
, e.g.,

L3 means L ( 3 )

(ii) MuJtibit fields as parenthesized subscript spans, e.g.,

T<i.I+J) means the subfieJd of T that spans from Tj to Ti+j
(inclusive),

G-store(f'A. f'Hk) means the subfield of G-store that spans from
address FA to FA+k (inclusive).

jSOA)S1A
ADD : TO FA

S14A
S15A

2 EXECUTABLE MIL STATEMENTS

IADD I
Syntax

IANDl
Syntax

and

Within the latter two optional phrases. choices may be made such 3'

INC FL or AND DEC FA, but note that these choices must be consistent
with one another. The syntax notation is not so precise as we might like.
Thus, the semantics of READ would tell us that

{ INC} {FL}AND DEC FA'

Each description of a statement contains the following three suben
tries

1 NOTATION

Syntax of the MIL statement
Semantics
Page reference, if any. to portions of the text that illustrate (use) tht:

statement. or discuss its syntax or semantics

Syntax notation

Terminals (or key words) are capitalized.
Nonterminals are given in lower case (without the angle brackch

customarily used in BNF notation).
Optional words or phrases are enclosed in square brackets. [ ).
Choose one from a set of alternatives. The set of choices is enclosed

in curly brackets, { }.

Example

{
T ) ] [

. X INC FA INC FL I
READ Illoral 81T5 (REVERSE] TO ~ {OEel {Fe} AND {DEel {FA!

Here the key word REVERSE is optional. as are the phrases

{INC} {FA}
DEC FL

READ 8 BITS TO X INC FA AND DEC FA

\ /
Inconsistent choice of
optional phrases

incorporates a contradiction (or nonsense)
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Page references: None

IBIASI

~

t-3

~
I

::>d
(")

f",.)

a--VI
-J

BIAS BY UNIT means
{
Ii teral })
register-2

1

BIAS BY {~NIT} [AND {~p}] [TEST]

Semantics

register-t <- bit-wise AND (register-t.

Syntax

Semantics

I AND 1 wntinllcc/

CPL .-- min (24. FLl

N

T
CPL"", 0

BIAS BY. .. TEST means

Page references: 22, 23, 27, 28

::>

BIAS BY F means

BIAS BY F AND {~p} means

CPL <-- min (24. FL {CPL}l
. SFL
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ICALLI

Syntax

Semantics

Abridged MIL Reference Guide

CALL label

label is an address
whose distance from
value in A prior to
this step is :=;4095
microinstructions

Executable MIL Statements

CARRY SUM means

~
CARRY DIFFERENCE means

~
Page references: 106, 147

ICLEAR I
Syntax

CLEAR register-l [register-2 [register-3
... [register-n] ... ] ]

177

~

gJ
I

:;:tl
(")

w

'"
V1
"'"-J

Page references: 41, 95, 100 Semantics w

1

ICARRYI

Syntax

register-i +- 0
register-2 +- °

!

same as MOVE ° TO REGISTER-l
MOVE 0 TO REGISTER-2

Semantics

CARRY {~}

{
o }1

CARRY SUM
DIFFERENCE

means

I CYF~{~} I

Page references: 118, 120

[COMPLEMENTI
Syntax

COMPLEMENT register (literal-i)
{AND register (literal-2)

[AND register (literal-3)
[AND register (literal-4)]]]

where register refers to a 4-bit register or a 4-bit subfield of FL. FB.
L. or T
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ICOMPLEMENT I continued

Semantics

Semantics

COUNT FA UP AND FL DOWN BY CPL mean~

COMPLEMENT LE(O) AND LE(2) means

>-3g;
I

:Xl
(")

\"oJ
0'-V1
-.J

F

T

FA + CPL > 2'"

F

COMPLEMENT TA(2) means

TA(2) = 0

COUNT FA DOWN AND FL UP BY CPL means
F

-I'-

F

FFA - CPL < 0

FL + CPL > ~'.

Page references: 95, 127

IDEC I

LE(O) = 0

LE(2) = 0
F

Page references: None

ICOUNT!

Syntax

COUNT {~~} {~~WN} [AND {~~} {~~WN}] [BY {~~~eraJ]
where li teral is any integer in the range 0 to 24

Syntax

. {literal}DEC reglster-l BY . t 2 [TEST]regls er-

where
register-l and register-2 are any 4-bit registers.
li teral is any integer 0 through 15
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Semantics

ADnogeo MIL. t;elerence GUloe C:,Ot1"UldOle MIL ~lalements

IEORilexciusive OR)

Syntax

181

DEC LB BY {~~} means

DEC TC BY 3 TEST means

T (underflow)
f

{
literal }

EOR register-l WITH register-2

where

register-l and register-2 are any 4-bit registers,
literal is any integer 0 through ]5

Semantics

. ( {literal})register-l +- bitwise exclusIve OR register-i. register-2

Page references: None

H
::c
t'l
I

:xl
()

l,...)

C1'

V1.....

TC - 3 < 0

Page references: None

T (underflow) !EXITI

Syntax
EXIT

Semantics

(same as MOVE TAS TO Al

Page references: 41

[EXTRACT]

Syntax

EXTRACT literal-l BITS FROM T (literal-2) [TO register]

where 1 i te ral-l is any integer 0 through 24,
1 it e r al-2 is any integer 0 through 23,
registerisT,L.X,orY

V1
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IEXTRACT I C(llIl;IIIl(,d

Semantics

Abridged MIL Reference Guide Executable MIL Statements

[Go tol

Syntax

183

Given

where

T
o I 3 ",j ". k ... 23

I ~ I
/'

T0 ./':1

o ~.i 5= k ~ 23

S

{

glObal-label}
GO TO +point-label

-point-label

Semantics

global-label is any label whose run-time address has a displace
ment of less than 4096 microinstructions from the address of the GO TO.
+ point-label refers to the firstforward instance of . point-label
- point-label refers to the first backward instance of . point
label

Page reference: 39

[!!J

.-3

~
I

:::0
("l

W
0'

\Jl
-.J

AND TB(2)
OR LA(3)

FALSE AND CA(3) FALSE
FALSE OR CB(2) FALSE

Then

EXTRACT M BITS FROM TV) means

EXTRACT m BITS FROM TV) TO register means

Page references: 29

Syntax

IF{relation }[{TRUE }] .bit-expression FALSE THEN slmple-MIL-statement

IF{relation }[{TRUE }]
bit-expression FALSE THEN

BEGIN

END [ELSE
BEGIN

END]

relation is any relational expression or bit designation listed under
Condition Syntax in Section 2 of Appendix B.

hi t-expression designates one or more bits of the same 4-bit
register. Up to 2 bits may be designated on or off using AND. OR as
logical operators, e.g.,

TC(1)
TB(O)
LA(O)
CA(1)
CB(1)

0'

I
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[![j continued
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To test more than 2 bits. the 4-bit register must be equated to a literal.
e.g..

TC = 12
LA = @(1)0101@

simple-MIL-statement is any executable MIL statement other
than another IF statement.

Semantics
IF TC (2) THEN EXIT means

IF ANY.INTERRUPT THEN MOVE LA TO X means

F
XYST( I) =

T

IF FL > SFL THEN
BEGIN

MOVE X TO Y
END ELSE
BEGIN

MOVE SUM TO Y
END

means

FL > SFL

Page references: 30. 31

lINe I
Syntax

. {literal}INC reglster-1 BY . t 2 [TEST]. regls er-

where

register-l and register-2 are 4-bit registers.
Ii teral is any integer 0 through 15.

Semantics

INC LA BY {~:} means

T (overflow)
i

LA - LA + {~~} - 16
,

t-3
g;
I

:xl
C"l

!.oJ
0'-VI
-..J

-..J
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I INC j continucd

INC CA BY CB TEST meam

CA + CB > 15

Page references: 129

!JUMP!

Syntax

Abridged MIL Reference Guide Executable MIL Statements

L10AD tJ

Syntax

1
50 I
51 I

LOAD F FROM : J
514
515

Semantics

LOAD F FROM 55 means

FA - 55A
FB - S5B

Page references: None

IMONITOR I

Syntax

MONITOR 8-bi t Ii teral

187

...,
gJ
I

:::0n
V.:J
0'

VI
-.J

00

JUMP {FORWARD }
TO label

Semantics

JUMP TO label means the same as GO TO label
JUMP FORWARD means JUMP to here + 0
This instruction is usually preceded by an instruction that DRs a

displacement value into the M-register, e.g.,

MOVE L TO M
JUMP FORWARD

Page rt'ferences: 39

Semantics

The 8-bi t literal is sent out as a set of 8 signals on a set of 8
lines. External connections may be made to the ends of these lines for
sensing the value of the literal. A literal may be sensed whenever the
MONITOR instruction is executed. Such literals may be recorded and/or
displayed for purposes of performance measurement and evaluation.

Page references: None

[MoW}

Syntax

MOVE source TO destination
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where

source is either a literal. a 24-bit scratchpad. or a register that'
can serve as a source,

destination is a 24-bit scratchpad. or a register that can serve as a
destination.

lit e ral is any integer 0 through 224 expressed either as
a decimal number (0 10 16777215).
a binary number (@'(1)0& to @(l)1111 ... 111@)
a hexadecimal number (@O@ to @'F'F'F'F'F'F'(ii")

MOVE 162 TO S2A means

MOVE 162 TO TAS~
MOVE TAS TO S2A -/

MOVE S15B TO S3A means

1
TAS~162

S2A~TAS

1

>-3

iii
I

~
W
0'

V1
-...J

Semantics

MOVE s TO d means
1

y .......r
d is a 24-bil
scratchpad

.....

IT
s is a 24-bit scratch- F

"-
pad or s is literal

T
Assign Assignpush

.\ 10 dTAS <------ S .\ to d
d~TAS

I / III /

d!

MOVE S158 TO TAS~
MOVE TAS TO S3A /"

MOVE X TO SiB means

MOVE @( 1 ) 1111@ TO LA means

MOVE @( 1) 111@ TO LA means

push
TAS <--------- S158

S3A~TAS

!

$
$

\!l

$
<Bit lengthfd/ vs Bit length{s)

>
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i !\1()\E «Il1rilllUd :OR~
' J

...."
gj
I
~
()

W
0'

\J1
-.J

o

{
Ii teral })
register-2register-l <- bitwise OR (register-l.

"\

Semantics

{
I iteral }

OR register-l WITH register-2

S~ntax

register-l and register-2 are any 4"bit registers.
and literal is any integer 0 through 15.

Page references: None

where

mt:an~

$'

$
MOVE 4 1 1 111110@ TO LA

MOVE X TO TE means

MOVE TE TO Y meam

Page references: 18. 28. 35

INORMALIZE i
Syntax

NORMALIZE
Semantics IOVERLAY I

Syntax

FL dO
and

MSBX d

T

Shift X to the
left I bit

Page references: None

i.e., shift X to the left until either
FL = 0 or the most significant
bit of X (MSBX I. as conditioned
by' CPL, is 1.

OVERLAY

Semantics

After setting L to point at the overlay region in H-store.
FA to point to the region in G-store, and
FL to a count of the number of microinstructions to be copied,

OVERLAY causes FL microinstructions to be successively copied from G
store beginning at FA to H-store beginning at L. The copying is
prematurely halted if the address in H-store of the next microinstruc
tion overlay would exceed TOPM x 512.

Page references: 161. 164
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where Ii teral is any integer 0 through 24

IREAD!
Syntax

READ literal BITS [REVERSE) TO

T
X
Y
L

[{~~~ }{~~}][AND {~~~ }{~~}]
* Execution of box 2 overlaps execution of box I.

Page references: 14, 18, 25

H
g;
I

:::tl
(")

W
0\

\J1
-...J

Semantics

IREAD MSML ,

Right-justified
with
left zero
fill of X

Semantics

Syntax

READ MSML TO X

Page references: None

Syntax

RESET register(literal-1) [AND register(literal-2)
[AND ... register (li teral-4) ] ] ]

where

register is any 4-bit register or 4-bit subregister of FL. L. or T. or bit
of FB, L, or T, that can serve as a destination,

li teral-i is any integer. 0 through 3 for a 4-bit register, 0 through 15
for a subregister of FL, or 0 through 23 for a subregister of L or T.

I RESET]

1

F

T - G-storc,fA fA -f "

Right-Justified
with left zero
fill into receiver
register

means

READ 0 BITS TO L means

READ I BITS TO T means

READ I BITS REVERSE TO X

READ 23 BITS TO Y INC FA AND DEC FL means



RESET LB(O) AND LB(2) AND LB(3) means

194

[RESET I continued

Semantics

RESET TO( 1) means

Abridged Mil Reference Guide

$
LBo t- 0
LB 2 t- 0
LB 3 t- 0

Executable MIL Statements

Semantics

RdTATE T LEFT BY I BITS TO reglster- m.:an,

register .- ,Oln' or T rotated
I bit, to the left

SHIFT T LEFT BY I BITS TO SlA mean,

SlA ~ .:oP\ or T ,hifted
I bit, III the kft
(\\'ith right uro filii

SHIFT T LEFT BY CPL means

195

t-3
:I:
t%J
I
~
(")

W
0'

U1
.......

RESET T( 14) means

$
1

T t- copy of T shifted
to the left CPL bits
with right zero fill

r
r--.;

Page references: 113, 120. 124

IROTATE OR SHIFf TI

Syntax

{~~~~~E} T LEFT BY {~~~eral BITS} [TO register]

ROTATE T RIGHT BY literal BITS [TO register]

SHIFT T RIGHT BY 1 iteral BITS [TO {~}]
where
literal is any integer 0 through 23.
register is any register that can serve as a destination. including T

itself.

ROTATE T RIGHT BY 1 BITS TO register
means ROTATE T LEFT BY 24-1 BITS TO register

SHIFT T RIGHT BY I BITS [TO {r} J

(X}
means EXl'RACT 24-1 BITS FROM T(O) (TO j~ I

l L

This extract instruction is generated by the MIL assembler. since the
81700 cannot shift T right directly. See page 181.

Page references: 125, 127
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IROTATE OR SHIFf X. Y. or XY I Semantics

where XY means X concatenate Y and
li teral is any integer 0 through 23. or. when XY is used. any
integer 0 through 47.

Syntax

{
SHIFT }
ROTATE {

X } {Y LEFT
XY RIGHT} BY literal BITS

SET TC TO 14 means

SET LE(O) and LE(3) means

~

~
I

:::0
(")

w

'"\Jl
-.J

Semantics

{
LEFT }

SHIFT X RIGHT BY 8 BITS

1

means

..
LEo f- I
LE3 f- I

X f- copy of X Shi]ed }
. left

8 bIts to the . h
fig t

. fright}
wIth zero fill on beft

Page references: 113, 120, 124, 129

w

1
Page references: None

] SET I ISKIP I

SKIP WHEN condition [FALSE]

where condi tion is any condition available from the condition regis
ter, BICN. XYCN, XYST, FLCN, or INCN. (See Condition Syntax
in Section 2 of Appendix B.)

mask [FALSE]SKIP WHEN register

Syntax

{

ALL [CLEAR]}
ANY
EQL ..

where register is any 4·bit register and mask is any integer 0 through
15 (represented as decimal. binary.or hexadecimal).

SET reg TO literal

Syntax

SET reg(literal-l) [AND REG(literal-2) [AND ...
[AND reg(literal-4)]]]]

where

reg is any 4-bit register or any 4 bit subregister of FL, L. or T that can
serve as a destination,

Iiteral-i is any integer. 0 through 3 for a 4-bit register. 0 through 15
for a subregister of FL, or 0 through 23 for a subregister of L or T.

or
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~IP 1continued
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SKIP WHEN TB EQL 12 FALSE means

199

Semantics

SKIP WHEN FLD ANY mask means

There is a I-bit in FLD
that matches a corresponding
I-bit in mask

SKIP WHEN TC ALL CLEAR @(1)1101@ means

T

•

SKIP WHEN ANY. INTERRUPT means

T

>-3
g;
I

:;.::I
C'"l

v.>
0'

\J1
-...J

~

Every I-bit of TC
matches every I-bit
in @(I)1I01@

T

2

3

Clear all matched I-bits of TC

I

!

I

Page references: 39

[STORE F I

Syntax

STORE F INTO {~:~}
S14
S15
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ISTORE F Icontinued Semantics

Semantics
SWAP I BITS WITH T means

STORE F INTO S5 means

S5A ~ FA
S5B ~ FB

Page references: None

jSUBTRACTI

hidden register <-- G-storeWA.PA+I-I,

G-store1fA.FA+I_l, <- TI24-1.23,

T <-- hidden register
t

SWAP I BITS REVERSE WITH X means

>-'l
g;
I

::d
C"'l

w
C1'-V1
'-l

SUBTRACT S3A FROM FA means

Page references: 35

V1

x <-- hidden register
II;

hidden register <-- G-store1fA_1 fA-I,

G-storeIPA _1• fA-I' <-- Xt24-1.23,

....... L <-- hidden register

Page references: None

SWAP 0 BITS WITH L means·(I hidden register <-- G-store'FA.FA'CP~ "
G-storeCPI•. fA+CPL-11 <-- LICPL-24.2J,

SOA
SlA

SUBTRACT : FROM FA
S14A
S15A

Semantics

Syntax

Syntax

SWAP literal BITS [REVERSE] WITH {n
where literal is any integer, 0 through 24.

ISWAPl
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