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SAME~TTING

Dit afstudeerverslag beschrijft het ontwerp van een as

sociatieve parallelle processor (APP). Bet systeem bestaat uit

een aantal delen, die door een busbar onderling verbonden zijn.

De delen zijn: een aantal associatieve geheugenmodulen (AM mo

dulen) en een APP controller. De AM modulen vormen de APP, ter

wijl de APP controller de AM modulen bestuurd. Bet verslag be

vat verder een groot aantal associatieve basisalgorithmen voor

de APP en een analyse van het mechanisme en van de toepassingen

van associatieve geheugens.
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VOORWOORD

Associatieve geheugens staan al ruim 25 jaar in de belang

steling. In deze periode zijn een groot aantal publikaties ver

schenen over associatieve geheugens en hun toepassingsmogelijk

heden. Er zijn een aantal associatieve geheugens gerealiseerd

met standaard componenten. Ondanks het aantal gepubliceerde

voorstellen, zijn er op het moment van schrijven echter weinig

associatieve geheugens in geintegreerde vorm gerealiseerd. Een

van deze schaarse realisaties is rond 1975 in de vakgroep Digi

tale systemen van de Technische Hogeschool Eindhoven tot stand

gekomen, in de vorm van een tweetal geintegreerde circuits. De

ze twee IC's, ASS3 en ASS4 genaamd, zijn gerealiseerd in I2L

technologie. ASS4 is een associatieve geheugenmatrix van 8 woor

den van 8 bits, terwijl ASS3 de daarbij behorende besturings

schakeling bevat, CCU (CAM control unit) genoemd. De IC's zijn

beschreven in [1] en [2].

Mijn afstudeeropdracht was het ontwerpen en realiseren van

een zo universeel mogelijke associatief geheugensysteem, waar

bij gebruik gemaakt diende te worden van de IC's ASS3 en ASS4,

die bij aanvang van mijn afstudeerperiode in redelijk grote ge

tale beschikbaar waren voor gebruik.

Om de toevoeging "zo universeel mogelijk" op een juiste

wijze te kunnen toepassen, heb ik me allereerst beziggehouden
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met het bestuderen van het mechanisme en de toepassingsgebieden

van associatief geheugen. Hoofdstuk 1 en 2 vormen het resultaat

van deze studie. De toepassingen van associatieve geheugens

blijken ruwweg verdeeld te kunnen worden in een aantal gebie

den. Elk gebied stelt zijn specifieke eisen aan de uitvoering

van het associatief geheugen. Het is daardoor niet mogelijk een

systeem te maken, dat voor elk toepassingsgebied optimaal ge

schikt is.

Om deze reden is het ontwerp van het associatief geheugen

systeem toegespitst op een van de toepassingsgebieden, namelijk

het gebied van de associatieve rekenmachines, met in het bijzon

der de toepassing als associatieve parallelle processor (APP).

Het is duidelijk dat de toepassing van de IC's A5S3 en A5S4 van

grote invloed is geweest op deze keuze. Een andere belangrijke

reden is de grote toepassingsmogelijkheden van associatieve pa

rallelle processors, vanwege het aanwezige potentieel van paral

lelle verwerking. In hoofstuk 3 wordt deze keuze nader toege

licht. In dit hoofdstuk komen de IC's A5S3 en A5S4 en de sys

teemopbouw, waarvoor deze IC's zijn ontworpen, aan de orde.

Hierbij blijkt dat dit systeemconcept enige uitbreiding behoeft

om gebruikt te kunnen worden als associatieve parallelle pro

cessor.

Hoofdstuk 4 behandelt de opbouw van de gerealiseerde asso

ciatieve parallelle processor. Het systeem is opgedeeld in een

aantal componenten: de associatieve geheugenmodulen (AM modu

len) en de APP controller voor de besturing van de AM modulen.

De AM module wordt in hoofdstuk 4 behandeld, terwijl in hoofd

stuk 6 de struktuur van de APP controller aan de orde komt.

Het ontwerp van de associatieve parallelIe processor is in

hoge mate afgestemd op het zo effectief mogelijk uitvoeren van

associatieve programma"s. Hiertoe zijn een aantal associatieve

algorithmen ontwikkeld, die in hoofdstuk 5 zijn verzameld.
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In het laatste hoofdstuk worden enige suggesties gedaan om

de mogelijkheden van de AM module nog meer uit te breiden, ten

einde de verwerkingssnelheid van de associatieve algorithmen te

verhogen.

Graag wil ik mijn dank betuigen aan al diegenen die direkt

of indirekt hebben meegeholpen aan het welslagen van mijn afstu

deerwerk en het tot stand komen van dit verslag. In het bijzon

der wil ik prof. ir. Heetman danken voor de gelegenheid, die

hij mij heeft geboden om op het bijzonder interessante onder

werp van associatieve geheugens af te studeren. Ook ben ik veel

verschuldigd aan mijn collega cees Stork voor zijn opbouwende

kritiek en de vele vruchtbare discussies, die ik met hem had.

Ten slotte, maar niet in het minst, gaat mijn dank uit naar

mijn collega Wil Brant en mijn vrouw Ans voor hun hulp bij het

tot stand komen van het verslag, zoals het hier voor u ligt.

Eindhoven, december 1980

Walter W.M. scheepens
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HOOFDSTUK EEN

BET BASISCONCEPT VAN ASSOCIATIEF GEHEUGEN
=========~=====================--=~====~

omdat het begrip associatieve geheugens (AM'S) nog niet

tot de algemeen verbreide kennis behoort, wordt in dit hoofd

stuk het principe van AM"s behandeld. Dit geschiedt aan de hand

van de beschrijving van de funkties van het basisconcept van

het AM en een mogelijke realisatie van deze funkties. Tenslotte

worden enkele alternatieve implementaties van het AM behandeld

met hun voor- en nadelen.

1.1. Opbouw van een associatief geheugen
============================~==~~~=~=

Een associatief geheugen (AM) is een schakeling waarin de

opgeslagen informatie met behulp van de inhoud kan worden gese

lecteerd. Dit in tegenstelling tot een random acces geheugen

(RAM), waarbij de selectie plaats vindt door middel van een

locatie-aanduiding.

De selectie in een AM kan plaatsvinden doordat elk geheu

genwoord voorzien is van een vergelijkingsschakeling, waarmee

de inhouden van de woorden simultaan vergeleken worden -met een

aangeboden selectieargument, comparand genaamd. De overeenstem

ming (associatie) van de AM-woorden met de comparand wordt be

waard in een markerings- of antwoordregister. Na het selectie

proces kunnen de gemarkeerde woorden gelezen of beschreven wor-
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Hoofdstuk 1, Het basisconcept van associatief geheugen

den. Figuur 1.1 geeft het blokschema weer van een AM. Dit sche

ma zal in de loop van deze sectie nader worden ingevuld.

1
c:
Q)

"'0...
o
o
~

leesregister

••• response stor

I-III
Cl

associatief array IV--•
• ...
• Q)- Q).. b bits .. III .-.- -Cl CJ

ai Q) Q)
vergel ijker i ...

si III Q)------------------------ Cl IIIgeheugenwoord i .5 "'0... ...
• Q) 0• .Je. 0• ...

IV ~E--
• ~• • •

bitl ijn logica

11

e

ken m erk

Fig. 1.1. Blokschema van het associatief geheugen.

Het selecteren op inhoud geeft het AM de volgende belang

rijke systeemeigenschappen:

1. De opgeslagen woorden zijn niet plaatsgebonden, omdat de se-
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Boofdstuk 1, Bet basisconcept van associatief geheugen

lectie op basis van de inhoud geschiedt. Dit houdt bovendien

in dat defecte woorden door middel van een speciale foutcode

gemarkeerd kunnen worden en zo uitgeschakeld zijn.

2. De selectie kan plaatsvinden door een willekeurige bitcombi

natie van de comparand. Uitsluiting van comparand-bits bij

het zoekproces wordt bereikt door invoering van een masker.

3. Er kunnen meerdere woorden in het AM voorkomen, die op het

zelfde kenmerk (combinatie van comparand en masker) associe

reno Men noemt dit een meervoudige associatie of "multiple

match" .

4. Bet aantal in het geheugen aanwezige kenmerken hoeft niet ge

lijk te zijn aan het totaal aantal mogelijke comparand-mas

ker combinaties. Niet aanwezige kenmerken geven eenvoudigweg

geen markering van de geheugenwoorden ("no match").

Associatieve geheugens behoren tot de klasse van array

logic, dat wil zeggen dat ze opgebouwd zijn uit identieke in

een matrix gerangschikte elementen, die gemeenschappelijk rij

en kolomsgewijs worden gestuurd en opgevraagd vanaf de rand

van de schakeling. Elk element bezit de funkties opslaan (ge

heugenwerking), vergelijken, schrijven en lezen. In de volgen

de secties wordt nader ingegaan op een mogelijke realisatie van

deze funkties, hetgeen leidt tot het basisconcept van een AM.

1.1.1. De funktie opslaan

Deze funktie wordt verkregen door elk element van het AM

te voorzien van een flip-flop AM[i,~ , waarbij 1 <= i <= k met

k het aantal woorden in het AM, en 1 <= j <= b, met b het aan

tal bits per woord.
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Hoofdstuk 1, Het basisconcept van associatief geheugen

1.1.2. De funktie vergelijken

om de funktie vergelijken te realiseren wordt per woord

een associatielijn a[il geintroduceerd. Deze lijn is hoog

(veronderstel positieve logical als voor elk element AM[i,j1

geldt dat, of de inhoud van het element is gelijk aan de j-de

aj

•...•••••••• .........................~;:!
:::::::::::::=:::=:::::::=:::{::::{:::::::::::::::::::~::::::::}:::=:::=::

••••••••••••••••••••••••••••••·•••·.·~e~;i~~i!~~;
......................................................................................

b1j bOj

Cj Mj

compare set

Fig. 1.2. De vergelijkingsschakeling van het AM.
(* : open collector uitgang)
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Hoofdstuk ~, Het basisconcept van associatief geheugen

bit van de comparand, C[jJ, of de j-de bit van de comparand

wordt gemaskeerd. Maskering treedt op als de j-de bit van het

masker, M(j], een 0 bevat. Anders geformuleerd:

b

a[iJ - n (M[j1 + (AM[i,jl ;;;; C[jJ»

j=~

(1.1 )

AM-woorden waarvoor a(i1 = 1, worden ook weI responders ge-

noemd. De realisatie van verg. (1.1) is weergegeven in figuur

1.2. Hierin is de j-de bit van het i-de woord, AM[i,j], weerge

geven. De conjunctie over b bits van (1.1) vindt plaats met de

"wired and" van de open-collector NAND-poorten. In fig. 1.2

zijn de j-de bit-slice van de bitlijn-Iogica en de i-de bit

van het markeringsregister T[i] getekend. De bitlijn-Iogica

zet het aangeboden zoekargument, bestaande uit een comparand en

een masker, om in aansturingssignalen voor de bitlijn-paren

bl[j] en bO[j]. Het markeringsregister wordt ook weI response

store genoemd. De elementen van dit register noemt men tag-

PF's.

De markering van de associerende woorden geschiedt als

voIgt. Door middel van de set-lijn worden aIle tag-PP's T[i} op

1 gezet. Als vervolgens de vergelijking wordt uitgevoerd (compa

re = I) worden de tag-FP's van niet-associerende woorden op 0

gezet. Het resultaat is dat aIleen associerende woorden T(i1=1

behouden. Als vervolgens een tweede vergelijkingsslag met een

ander kenmerk wordt uitgevoerd, dan kunnen aIleen de tag-PP's

die nog een 1 bevatten op 0 worden gezet. Zo ontstaat dus een

doorsnede van het eerste en tweede vergelijkingskriterium. De

toestandsverandering van de tag-PP T i kan worden beschreven

met de funktie I) (de relatie tussen oude en nieuwe toestand van

T (i1 )

set + Tli] .a[i1.compare (1.2)
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Hoofdstuk ~, Het basisconcept van associatief geheugen

~.~.3. De funktie schrijven

AIleen woorden, waarvan de bijbehorende tag-FF geset is,

mogen beschreven worden met de aangeboden comparand. Dit wordt

bereikt, door elk woord te voorzien van een selectielijn S[i],

die met de tag-FF T(il verbonden is

(~. 3)

Als vervolgens gesteld wordt dat gemaskeerde bits niet beschre

ven mogen worden, kan men de toestandsverandering van het ele

ment AM[i,~ bij het schrijven aangeven met de vergelijking

6 (AM[i, j] ) (~.4 )

Dit houdt in dat aIle woorden waarvoor T[i] = ~, simultaan

beschreven worden. Deze eigenschap wordt ook weI "multi write"

genoemd. De schrijfschakeling is weergegeven in figuur ~.3. Het

signaal "write", dat verbonden is met aIle elementen AM[i,j]

van het AM, geeft het moment van schrijven aan.

Sj

Fig. ~.3. De schrijfschakeling van het AM.
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Boofdstuk 1, Bet basisconcept van associatief geheugen

1.1.4. De funktie lezen

De leesfunktie wordt verkregen door per bit een leeslijn

r[j] aan te brengen, die aangestuurd wordt door de geselecteer

de woorden, zodat

k

r[j] = 11 sri] .AM[i,j]

i=l

(1.5)

Dit is in figuur 1.4 uigevoerd met open-collector AND-poorten.

De leeslijnen bevatten dus de bit-gewijze OR-funktie van de in

houd van de geselecteerde woorden.

Sj

i~~~1~;:~;~~;'~;jjll~~:~!~{1,~::;
Fig. 1.4. De leesschakeling van het AM.

1.1.5. Sekwentieel selecteren
-----------------------------

Naast het parallelle lezen en schrijven is het vaak wense

lijk om geselecteerde woorden een voor een te kunnen lezen of

beschrijven. Dit wordt bereikt door een voorrangsschakeling aan

te brengen, die de woorden waarvoor T[i]=l, in een bepaalde
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Hoofdstuk 1, Het basisconcept van associatief geheugen

campa re next set "1" par

10--+--+---1R

51 ---t----------+--+--------4---I-----..J

1-----1 S a ...T-=2:"-1--+--I

D--+--+---1R a

Sk --I- ..J

S2

,
•
•

+

s a Tk

ak R a

none

Fig. 1.5. Een mogelijke realisatie van een response
store met een ripple-schakeling.
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Hoofdstuk I, Het basisconcept van associatief geheugen

vo1gorde se1ecteert. Een voorbee1d van zo'n schakeling is weer

gegeven in figuur 1.5. 'Met de lijn "par" wordt aangegeven of de

selectie parallel (par=l) of serieel (par=o) dient plaats te

vinden. De selectie van het i-de woord voldoet dus aan

(1. 6)

waarin n[i1 aangeeft dat geen van de voorafgaande tag-FF's

geset is (n[i1=1), of dat er een of meer tag-FP's geset zijn

(n[i1=o). nliJ voldoet aan de volgende recurrente betrekking

met n(o} = 1 (1. 7)

Dit houdt in dat, indien par=O, het eerste woord met T[i]=l

geselecteerd wordt. De volgende woorden met T[i}=l worden

geselecteerd door herhaaldelijk de eerst-gese1ecteerde tag-FF

te resetten. Dit geschiedt met behulp van de next-lijn. Telkens

als een puIs op deze lijn wordt gezet wordt de eerste tag-FF

met inhoud 1 gereset. Vergelijking (1.2) wordt dus uitgebreid

tot

(1. 8)

De volgorde van selectie is dUs van boven naar beneden (van i=l

naar i=k). De sekwentiele selectie dient op te houden als de

none-lijn 1 wordt. None is verbonden met n[k1. Dit houdt in dat

het signaal "none" informatie geeft of er weI (none=o) of geen

(none=l) responders zijn. De voorrangsschakeling wordt ook weI

ripple-schakeling genoemd.

1.1.6. Totaal-overzicht

In de voorgaande secties zijn de funkties van het basis-AM

in detail beschreven. Resumerend kan men stellen dat deze funk-
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Boofdstuk 1, Bet basisconcept van associatief geheugen

ties het basis-AM de volgende eigenschappen geven:

1. Een AM kan, zoals de naam al zegt, informatie opslaan.

2. De informatie kan met behulp van een aangeboden kenmerk wor

den geselecteerd (op grond van gelijkheid aan het kenmerk).

De selectie wordt gemarkeerd in het response store.

3. De markering kan gebruikt worden als context bij de selectie

met een volgend kenmerk of,

4. De markering kan gebruikt worden als selectie voor het be

schrijven van een of meerdere geheugenwoorden met het aange

boden kenmerk.

5. Bet response store geeft middels het signaal "none" aan of

het aantal gemarkeerde woorden nul (none=l) of meer dan nul

(none=o) bedraagt.

6. Naast de parallelle selectie heeft het basis-AM de mogelijk

heid om gemarkeerde geheugenwoorden sekwentieel te selecte

ren (ripple schakeling).

1.2. Een bit-sekwentiele realisatie van een AM
=====z===================__=_======~============-====

In sectie 1.1. is een bit-parallelle realisatie van het AM

besproken. In dit AM wordt de vergelijking tussen de comparand

en de inhoud van de woorden parallel over de bits uitgevoerd.

Een andere mogelijkheid is de bit-sekwentiele vergelijking,

waarvan fig. 1.6 een mogelijke realisatie toont. Evenals bij de

bit-parallelle configuratie van de vorige sectie worden de tag

pp's T[i) 1 gemaakt voordat de vergelijking start. De verge

lijking vindt plaats door de bits van AMli1, C en M sekwentieel
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door de vergelijkschakeling te voeren. T[i] wordt gereset zodra

op een niet-gemaskeerde bit (M[j1 = 1) een ongelijkheid op

treedt tussen AM[i,j] en clj].

.-
WE <J- oJ
01

~ S
geheugenwoord i

-tD-
Ti

DO ..... R-I-

response
store

decoder •

decoder ~

C register

M register

210gb. • •

bit
kenmerk adres set

Fig. 1.6. Een bit-sekwentiele realisatie van het AM.
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Een voordeel van de serie-configuratie is een besparing

aan hardware: het ontbreken van een groot aantal vergelijkscha

kelingen tegen de toevoeging van het bit-selectie mechanisme.

Een tweede voordeel is het geringer aantal aansluitingen van

het AM, wat gunstig is bij de realisatie van een AM in een

geintegreerd circuit. Daartegenover staat het nadeel van het

trager werken van het AM vanwege het seriekarakter. Het snel

heidsverlies kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door aIleen

de niet-gemaskeerde bits door de vergelijkschakeling te sturen.

In dit geval kunnen het maskerregister en de AND-porten in de

vergelijkschakelingen vervallen. Indien een AM uit standaard

componenten moet worden opgebouwd, dan biedt het bit-sekwen

tiele concept de mogelijkheid om standaard RAM-circuits te ge

bruiken, die als het ware "op hun kant" worden toegepast: de

adres-selectie wordt gebruikt voor de bit-adressering in plaats

van de woord-adressering.

Een variant op het bit-sekwentiele AM maakt gebruik van de

zogenaamde "skewed storage technique", waardoor het mogelijk

is om uitgaande van standaard RAM circuits een geheugen-matrix

te konstrueren, waarin zowel bitslices als woorden parallel ge

lezen en geschreven kunnen worden. De methode vereist dat de

geheugen-matrix vierkant is, d.w.z. evenveel bits als woorden.

De geheugencapaciteit kan worden verhoogd door het toevoegen

van meerdere matrices. Bij deze techniek wordt de datavektor

(bitslice of woord) eerst gePermuteerd alvorens in het geheugen

te worden opgeslagen, zodat de originele datavectoren verscho

ven (skewed) en gepermuteerd in het geheugen staan. In fig. 1.7

is dit voor een 256 bij 256 bit geheugenmatrix weergegeven. Dia

gonaal staan de bitslices en verticaal de woorden, beiden met

gepermuteerde bitvolgorde.

Een mogelijke realisatie van een skewed storage array is

weergegeven in fig 1.8 [3J. Elke adresdecoder wordt aange

stuurd door een optelcircuit dat de som vormt van het bitadres
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Fig. 1.7. Geheugenvulling bij "skewed storage technique".
De bits van bitslice 1 zijn gearceerd aangegeven.
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Fig. 1.8. Skewed storage, gerealiseerd met behulp van
optellers en een schuifnetwerk (zonder response store).
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en een voorbedraad getal. De optellers kunnen uitgeschakeld

worden door de lijn "woord/bit modus"=l te maken, zodat de bit

adressen niet gemodificeerd worden aangeboden. De data wordt ge

lezen en geschreven door een schuif-netwerk, dat wordt gestuurd

door het bitadres.

In plaats van de optellers kunnen EXOR-poorten worden toe

gepast, zoals in fig. 1.9 is afgebeeld. Als het adresmodus-re

gister nullen bevat, dan is het geheugen in woord-modus toegan

kelijk. Bevat het adresmodus-register daarentegen alleen enen,

dan is het geheugen in bitslice-modus toegankelijk. Er kan

worden aangetoond dat bij elke inhoud van het adresmodus-regis

ter de geheugenafbeelding een-eenduidig is en dus omkeerbaar.

Verder is het mogelijk om andere slices dan bitslices en woor

den te definieren door de inhoud van he~ adresmodus-register.

Een dergelijk geheugenmatrix is toegepast in STARAN, een in de

handel zijnde APP [4].

Bet permutatie-netwerk kan ook gebruikt worden voor de uit

wisseling van informatie tussen de woorden van het AM.

Een variatie op het bit-serie thema is de combinatie van

serie en parallel. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van

vergelijkingsschakelingen welke nibbles van 4 bit parallel kun

nen vergelijken en waaraan de geheugenwoorden en het kenmerk

als een serie van nibbles worden toegevoerd.

1.3. Partieel associatief geheugen
====================--==---=======

Een tweede mogelijkheid van hardwarebesparing geven parti

eel associatieve geheugens. Bierbij zijn de vergelijkingsschake

lingen bij een deel van elk geheugenwoord weggelaten. Bet geheu

gen is dan verdeeld in een associatief- en een afhankelijk deel,

ook weI respectievelijk naam- en inhoudsdeel genoemd. Zie fig.
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1.10. Dit concept vormt geen beperking in toepassingen waar de

geheugenwoorden duidelijk bestaan uit een naamdeel waarmee de

selectie van de woorden plaatsvindt en een inhoudsdeel waarop

geen associatie wordt uitgevoerd.

Als bovendien in plaats van EEn selectielijn per inhouds

deel, het inhoudsdeel wordt geselecteerd met een adres, afge

leid van de inhoud van het markeringsregister T, dan kan het

inhoudsdeel bestaan uit standaard RAM (random acces memory). In

dit RAM-cicuit is een adresdecodering aanwezig. Tegenover het

voordeel van het kunnen toepassen van standaard RAM staat

echter het nadeel van de onmogelijkheid om multi-write uit te

kunnen voeren op het inhoudsdeel.



APSTUDEERVERSLAG

24

EEN ASSOCIATIEVE PARALLELLE PROCESSOR

HOOFDSTUK '!'WEE
=======~======

TOEPASSINGEN VAN ASSOCIATIEVE GEHEUGENS
========~=============---========-==---

In dit hoofdstuk worden de gebieden besproken waarin de

toepassingen van AM'S zich laten verdelen. Van deze toepas

singsgebieden worden aIleen de principes behandeld. Voor een

verdere uitbouw wordt verwezen naar referenties. Bij elk toepas

singsgebied zullen de specifieke eisen worden vermeld welke aan

de opbouw van het AM worden gesteld. Deze eisen zijn voor ver

dere referentie voorzien van een tussen haakjes geplaatste aan

duiding.

2.1. AM als funktioneel geheugen
~==============================

Het is mogelijk om logische funkties (combinatorische scha

kelingen) te realiseren met AM'S. uitgangspunt hierbij is een

partieel-AM van het type zoals in fig. 1.10. is weergegeven. Het

geheugen bestaat uit een naamdeel N met een woordlengte van b

bits en een inhoudsdeel met een woordlengte van w bits. Het

inhoudsdeel is uitleesbaar via de leesschakeling (zie sectie

1.1.4). Het naamdeel wordt gestuurd via de kenmerkingang (zie

sectie 1.1.2), waaraan het masker M en de comparand C worden

aangeboden. Tijdens het gebruik als funktioneel geheugen is de

schrijffunktie niet nodig.
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De wijze waarop een logische funktie met een AM kan worden

gerealiseerd, wordt in deze sectie op een informele wijze be

schreven. Voor een formele behandeling wordt verwezen naar (5).

De realisatie van een logische funktie verloopt als voIgt.

Een logische funktie kan geschreven worden als een som van

priemtermen. De priemtermen P = (pIII ' p [21 ' .. ) worden opgesla

gen in het naamdeel van het AM en de bijbehorende funktiewaar

den F (f[1],f[2J, •. ) in het inhoudsdeel. De ingangsvariabelen

E (e[11,e[21, .. ) worden als zoekargument aan het AM aangebo

den. Op een gegeven ingangsvector zullen geen of een of meer

dere priemtermen associeren. De associatielijnen zijn verbonden

met de selectielijnen van het inhoudsdeel, zodat de leesscha-

keling de disjunctieve samenstelling van de geselecteerde

funktiewaarden aan de uitgang levert. Dit is precies de funktie

vector die bij de gegeven ingangsvector behoort. In geval dat

er geen priemtermen associeren, levert het AM de funktievector

F (0,0, .. ). Dit betekent, dat priemtermen met bijbehorende

funktieterm (0,0, .. ) niet in het AM geplaatst behoeven te

worden.

om de funktierealisatie eenvoudig te houden wordt als uit

gangspunt genomen dat de toewijzing componentsgewijs plaats

vindt. Een probleem echter is, dat de AM-bitplaatsen nLi1

aIleen een 0 of 1 kunnen bevatten, terwijl de priemtermcompo

nenten p[q1 de waarden 0, 1 of X (don't care) kunnen aannemen.

Dit probleem kan op twee manieren worden opgelost.

Bij de eerste oplossing worden 2 naambits toegewezen aan

elke priemtermcomponent. Dit wordt genoteerd ale

p[q] --) nLq11' n [q2J

In veel gevallen is dit niet nodig. Bierover later meer. De

toewijzing van 2 naambits per priemterm houdt in dat er ook 2
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masker-comparand bitparen bestuurd moeten worden door EEn

ingangscomponent

In fig. 2.1a is weergegeven dat de ingangscomponent e[ql=o kan

associeren met de priemtermcomponentwaarden 0 en X. De waarde

ingangsvariabe'e priemterm

'\.
(a) ,/

/ \
// '\ \

II ,\\
1/ (eq) '\'II U \

l.
(CQl CQ2)

(nq1 nQ2) J\mq1 mq2

\'
/,

(~~).-- -
I,
I- e{OO) /

\ " ..... (ox ...-"-
/' I10 /\ (?~--- ---.(01) /~ ___ (X1 -...,.- /01

(b)

~1f-1XX)4 =-=:: •(11) ,.-

(1X)00
10 .

(W)~(XO-
01

kenmerken namen

Fig. 2.1. (a) Priemtermcomponent- en (b) ingangscom
ponenttoewijzing.
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e[q] = 1 daarentegen kan associeren met 1 en X. De toewijzings

procedure moet dit patroon uiteraard ongewijzigd laten. Fig.

2.1b geeft de 4 mogelijke combinaties weer die kunnen voorkomen

met 2 naambits en de kenmerkcombinaties die met de 2 naambits

kunnen associeren. Uit deze figuur kan men de priemterm- en

bijbehorende ingangstoewijzing afleiden. Als bijvoorbeeld geko

zen wordt voor de priemtermcomponenttoewijzing

p [q ] 1 n [q1l n [q2]
I

-----1-------------
1

010 0
1

X 1 0 1
1

111 1

dan is uit fig. 2.1 eenvoudig af te leiden dat de bijbehorende

ingangscomponenttoewijzing moet luiden

Uit fig. 2.1 is eenvoudig af te leiden dat dit een van de 8 mo

gelijke toewijzingsmodi is.

De werkmethode zal nu aan de hand van een voorbeeld worden

toegelicht. Gegeven de functie F = (f[1J,f[2]) van de variabe

Ie E = (e[11 ,e[2],e[3J), waarvan het Karnaugh-diagram is weerge

geven in fig. 2.2. Uit het Karnaughdiagram kan men zonder meer

met behulp van blokvorming de priemtabel van F afleiden. De

priemtabel is weergegeven op de volgende pagina.
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p[11 P[2] p~3] 1 f[l] f[2]
1

---------------1----------
1

o 1 111 0
1

lOX 1 1 1
1

o XII 0 1

82
r__--'A----......,

I f I
L1J

,-- ---I
I f2 f~-=-

fT1
I-

f 11
I

f 2
I

I f~1

,-----. .---_/V
e3

Fig. 2.2. Karnaugh diagram van F = (f[11 ,f[2])
als funktie van E = (e[l] ,e[2J,e[31).

Eerst wordt de toewijzing van p[2] bekeken. De toewijzing ver

loopt precies als hierboven is beschreven. De toewijzing van

p[2] en de bijbehorende ingangscomponent e[2] luidt

p [2] 1 n r21J n [22]
1

-----1------------
1

010 0
1

X 1 0 1 ==>
1

111 1

Dezelfde toewijzing kan men ook bij p[l] en Pl3] toepassen. Ech

ter in de eerste en derde kolom van de priemtabel komen maar 2

priemcomponentwaarden voor. Dit betekent dat er aan deze compo

nenten slechts 1 naambit hoeft te worden toegewezen. Dit zal

dus een besparing opleveren van het aantal naambitkolommen van

het AM. Voordat het voorbeeld wordt afgemaakt, wordt deze enkel

bit toewijzing nader beschouwd.
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Er zijn 3 gevallen van 2 priemcomponentwaarden te onder

scheiden, namelijk p q E. [0,11, E to,XI of E [l,Xr. Deze geval

len zijn afgebeeld in fig. 2.3. Uit deze figuur volgen de toe-

wijzijngsmodi voor de 3 gevallen

(1) ( 2 ) ( 3 )

p[q] 1 n[qJ p[q] 1 n[q] p[q] 1 n[qJ
1 1 1

---------- ----------- ---------
1 1

a a a 1 a x 1 a
1 1

1 1 X 1 1 1 1 1

e [q] : ~ClqJ) I (c[q]) I (crq))e ~ql 1 e lq] 1
1 m[q 1 1 m(q] 1 m[q]

-----1------ -----1------ -----1---
1 (:) 1

(:)
1

(:)a 1 a 1 a 1
1 1 1
1 1

Gl
1

1

(~)
1 1 (:)1 1 1 1 1 1

1 1 1

(1 ) (2) (3)

u u u

Fig. 2.3. Toewijzingsmodi bij 2 waarden van de priem
termcomponenten.
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Met deze gegevens kan nu het voorbeeld worden afgemaakt.

De toewijzing voor pC1] en de bijbehorende toewijzing voor e[l]

luiden

p[l] 1 n(l] el'] : ~C[l])
1 1 m(11

----1--- ----1-----
1 1

(:)0 1 0 0 1
1 ==> 1

1 1 1 1
1

(~)1 1
1

De toewijzingen voor Pl3] en e[3J luiden

p[3] 1 nl3]
1

-----1----
1

X 1 0
1 ==>

111

eI3] : (c [3])
1 \m [31-----1------

o ~ G)
1 I (:)

inhoudsdeel

RS

naamdeel

P1 P2 P3
'/C... ....--

o 1 0 1 1 0
o 0 0 1 0 1
1 o 1 0 1 1

"---

~- - --~-
I, ,

"0"

"1 "

m
c

Fig. 2.4. Geheugenvulling en kenmerkaansluiting van
de funktie van het voorbeeld.

Dit leidt dan tot de realisatie, zoals in fig. 2.4 is weergege-
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ven. Bet naamdeel bevat de vertaalde priemtermen van de priem

tabel en het inhoudsdeel de bij de priemtermen behorende funk

tie-waarden. De omzetting van de ingangsvariabelen is verkregen

door de variabelen op de juiste manier met de comparand- en mas

ker ingangen van het AM te verbinden.

De vraag is nu of dit een optimale realisatie is. Anders

gesteld: is het aantal AM-bits te verminderen ? Bet antwoord

hierop luidt: ja, indien het mogelijk is om de priemtermen zo

danig te kiezen dat er ten hoogste 2 waarden in elke priem

termcomponent voorkomen. Bij bovenstaand voorbeeld is dit mo

gelijk door in het Karnaugh-diagram de blokvorming te nemen,

zoals in fig. 2.5 is weergegeven. Dit leidt tot de priemtabel

p[lJ Pl21 P[3] 1 f[lJ f12}
1

---------------1----------
1

o 1 111 1
1

lOX 1 1 1
1

o 0 110 1

waarin inderdaad slechts twee priemtermcomponentwaarden per ko

lorn voorkomen.

-2
r....--~A...._-.....,

I f1 I

r~1 I
L'2 I f21

I t 1 f1 I
I I
I f2 f~L

V
e3

Fig. 2.5. Blokvorming om aan de associatieve mini
maliseringsregels te voldoen.
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Hieruit voIgt het associatief minimaliseringsvoorschrift:

1. Minimaliseer het aantal priemtermen volgens de traditionele

methodes (bijvoorbeeld Karnaugh).

2. Minimaliseer het aantal waarden per priemtermcomponent.

De tweede methode om de priemtermen af te beelden op het

naamdeel van het AM is het 3-waardig maken van de elementen van

dit naamdeel, dUs n q ~ {O,1,X}. Hierdoor kan men de priemterm

componenten direkt in het geheugen p1aatsen. Geen masker is

nodig als de comparandbitwaarde 0 associeert met de naambitwaar

den 0 en X en comparandbitwaarde 1 associeert met 1 en X. De

realisatie van het bovenstaande voorbeeld met een dergelijk ge

heugen is weergegeven in fig. 2.6.

naamdeel RS inhoudsdeel

0 1 1 1 0

1 0 X 1 1

0 X 1 --.. o 1-

e1 e2 e3 '1 '2

Fig. 2.6. Geheugenvulling bij gebruik van een AM
met drie-waardige elementen.

In het geval van een read-only versie van het AM ( ROAM )

hoeft het response store louter te bestaan uit doorverbindingen

van de associatielijnen van het naamdeel naar de selectielijnen

van het inhoudsdeel. Bet is eenvoudig in te zien dat een ROAM

met 3-waardige elementen precies gelijk is aan een PLA (program-
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mabIe logic array), waarbij het naamdeel de AND-array is en het

inhoudsdeel met de leesschakeling de OR-array.

wat voor eisen stelt nu deze toepassing aan de configura

tie van het AM ?

Het AM moet tenminste in het naamdeel vergelijkingsschake

lingen bevatten (Fl) en tenminste in het inhoudsdeel een lees

schakeling (F2). om met standaard logische circuits te kunnen

concurreren, moet het AM een snelle acces-tijd bezitten, ca 10 

40 nS (F3). Deze snelheidseis houdt bovendien in dat het AM van

het bit-parallelIe type moet zijn (F4). Het AM hoeft niet groot

te zijn, bijvoorbeeld een 10 bit breed naamdeel, een 6 bit

breed inhoudsdeel en enige tientallen woorden lang (PS). Het

response store kan zeer eenvoudig zijn: het markeringsregister

en de ripple-schakeling zijn niet nodig voor het gebruik van

het AM als funktioneel geheugen (P6). AIleen voor het programme

ren van het AM is een sekwentieel selectiemechanisme nodig. Dit

kan zowel de ripple-schakeling zijn als een conventioneel loca

tie-adresseringsmechanisme (F7).

Voor verdere beschouwingen over AM als funktioneel geheu

gen wordt verwezen naar [61, [7] en [8J.

2.2. AM voor interne funkties
=================~~=====~~

AM"s kunnen worden toegepast voor de realisatie van in

terne funkties in conventionele computersystemen. Hierbij wordt

het AM voornamelijk toegepast als opzoektabel.

Een van de bekendste toepassingen is het gebruik van een

AM in het adrestranslatie-mechanisme van virtuele geheugensyste

men: segmentatie, paging of een combinatie van beide [9].
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Ter illustratie wordt een virtueel geheugensysteem beschre

ven, waarin een combinatie van segmentatie en paging wordt toe

gepast. In dit systeem is een programma opgedeeld in logische

units, segmenten genaamd. De segmenten zijn weer opgedeeld in

pages van een vaste lengte. Tijdens de programmaexecutie is het

niet nodig dat aIle pages van het programma zich in het hoofd

geheugen bevinden. Een (virtueel) geheugenadres a bestaat uit 3

delen: a = (s,p,w), waarin s het segment aangeeft, p de page in

het segment en whet adres in de page. Elke gebruiker heeft een

segmenttabel en meerdere page-tabellen. Elke page, die aanwezig

is in het hoofdgeheugen, staat in een pageframe (een deel van

het geheugen ter grootte van een page), maar op verschillende

tijdstippen kunnen de pages zich in verschillende pageframes be

vinden. De geheugenadressering verloopt als voIgt. De gebruiker

specificeert het adres als a = (s,p,w). s wordt gebruikt als in

dex in de segmenttabel om de page-tabel van het segment te vin

den en p wordt gebruikt als index in de page-tabel om het page

frame p' te vinden waarin zich de page bevindt. Tenslotte wordt

w, opgeteld bij p', toegevoerd aan het geheugen-adresregister

en wordt de data in het hoofdgeheugen gelezen of geschreven.

Dit neemt minimaal 3 geheugentoegangstijden in beslag.

Dit kan aanzienlijk verminderd worden door de meest ge

bruikte adressen op te slaan in een klein (bijvoorbeeld 16

woorden) en snel partieel-AM. Bet paar (s,p) en de bijbehorende

p' worden in een woord geplaatst: (s,p) in het naamdeel en p'

in het inhoudsdeel. Als een virtueel adres wordt aangeboden,

wordt in het AM gekeken of het reeds vertaald is in een reeel

adres. Dit wordt aangegeven door het "none"-signaal (zie sectie

1.1.5.). Indien het vertaalde adres aanwezig is, dan wordt p'+

w toegevoerd aan het geheugenadresregister en de data wordt in

1 toegangstijd in plaats van 3 toegangstijden uit het geheugen

gehaald. Indien het gewenste adres zich niet in het AM bevindt,

dan moet het adres vertaald worden met behulp van de segment

tabel en de pagetabel, zoals boven beschreven. Bovendien moet
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dit adres met zijn vertaling in het AM worden geplaatst. In het

algemeen zal het AM vol zijn, zodat een van de aanwezige adres

sen verwijderd moet worden. om het aantal "missers" in het AM

zo klein mogelijk te houden wordt het langst geleden gebruikte

adres verwijderd. Deze werkwijze wordt ook weI het LRU (least

recently used) algorithme genoemd. om reden van snelheid moet

het LRU-algorithme in de hardware worden uitgevoerd.

Bij een mogelijke realisatie van het LRU-algorithme fun

geert het AM als een "push-down stack". Als bij een AM-referen

tie een responder wordt gevonden, dan wordt de inhoud van het

AM-woord op de "top" van het AM geplaatst. Hierdoor bevinden de

langst geleden gebruikte adressen zich aan de onderzijde van

het AM. Het toevoegen van een nieuw adres geschiedt aan de

"top" van het AM, zodat het langst geleden gebruikte adres in

het "onderste" woord uit het AM wordt geduwd.

Dankzij de localiteits-eigenschap van programma's zal bij

gebruik van het LRU-algorithme in ca 80 % van de gevallen het

adres in het AM gevonden worden, zodat de gemiddelde toegangs

tijd tot het virtuele geheugensysteem ca 1,4 toegangstijden

kost [9].

Een gelijksoortige techniek is toe te passen bij een cache

geheugen, een andere vorm van geheugenhierarchie [9J.

Uit bovenstaand verhaal voIgt dat de genoemde toepassingen

speciale eisen stellen aan de configuratie van het AM. De meest

opvallende eis is de stackopbouw ten behoeve van het LRU-algo

rithme (II). Verdere eisen zijn dat het AM snel moet zijn (I2):

sneller dan de toegangstijd tot het hoofdgeheugen. De afmetin

gen zijn klein, bijvoorbeeld 16 woorden van 32 bit (I3). Het

response store hoeft geen geheugenwerking te bezitten en geen

ripple-schakeling, omdat er altijd ten hoogste EEn responder is

(I4). Het naamdeel hoeft niet leesbaar te zijn (IS).
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Andere interne funkties, die met behulp van AM"s kunnen

worden geimplementeerd zijn interruptverwerking [101 en dis

patching in multi-processorsystemen [11].

2.3. Associatieve rekenmachines
===============================

In dit toepassingsgebied wordt het AM gebruikt als het ge

deeltelijke of gehele hoofdgeheugen van een computersysteem.

Dit gebied is weer op te splitsen in 2 toepassingen. Bij de

eerste toepassing wordt het AM als datageheugen gebruikt, ter

wijl het programma zich in een conventioneel RAM bevindt. Bij

de tweede toepassing bevindt zich zowel de data als het pro

gramma in het AM.

2.3.1. Associatief datageheugen, APP

In fig. 2.7 is de architectuur weergegeven van een sys

teem met een associatief datageheugen en een conventioneel 10

catie-adresseerbaar programmageheugen (RAM). Het datageheugen

is uitgevoerd als een volledig AM met zowel de mogelijkheid de

geheugenwoorden parallel als sekwentieel te kunnen beschrijven

en te lezen. Het parallel schrijven is essentieel om in het AM

parallel op aIle of op een geselecteerde subverzameling van

woorden arithmetische- en logische bewerkingen te kunnen uitvoe

reno De bewerkingen in het AM worden uitgevoerd onder besturing

van associatieve instrukties. De programma-afwikkeling is con

ventioneel. De instrukties worden een voor een uit het program

mageheugen gehaald en uitgevoerd.

Bet essentiele van deze systeemconfiguratie is dat de vari

abelen tijdens de bewerkingen IN het geheugen blijven staan. In

conventionele systemen worden daarentegen de variabelen een
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voor een van het geheugen naar een centrale verwerkingseenheid

getransporteerd en na de bewerking weer in het geheugen ge

plaatst.

AM-
inst ruktie

prog ram

control

unit

data

AP P contrOller

adres

instruktie

programma

geheugen

RAM

I/O

•
•
•

response .... --.......

store

data

geheugen

AM

Fig. 2.7. Architectuur van een associatieve paral
lelle processor (APP).

Men kan het AM beschouwen als een array van processoren,

die parallel dezelfde bewerkingen uitvoeren op de informatie,

welke zich in het met elke processor verbonden geheugenwoord

bevindt. Bovendien zijn associatieve zoekacties mogelijk op de

geheugenwoorden. om deze redenen wordt deze systeemconfiguratie
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associatieve parallelIe processor (APP) genoemd. Men moet be

denken dat de term processor slaat op een rudimentaire compu

ter, in tegenstelling met de array-processoren van het ILLIAC

IV type, waarin de processoren op zichzelf vrij complete compu

ters zijn. De APP is te klassificeren als een SIMD-systeem

(single instruction-multiple data).

Als gevolg van de struktuur van het AM worden de meeste

algorithmen op de informatie in het AM woordparallel, doch bit

serieel uitgevoerd. De executietijd van de algorithmen is dan

ook een funktie van het aantal bits van de woorden waarop de al

gorithmen plaatsvinden en niet een funktie van het aantal woor

den, zoals in conventionele systemen. Hieruit voIgt dat de toe

passing van een APP voordelig is ten opzichte van een conventio

neel systeem in gevallen waar dezelfde bewerkingen op een groot

aantal variabelen moeten worden uitgevoerd.

Een ander voordeel van de APP is de eenvoud van programme

ring: vanwege de inhoud-adresseerbaarheid is de administratieve

overhead van APP-programma"s veel kleiner dan die van program

ma"s voor conventionele systemen. Verder zijn APP-programma's

modulair vanwege hun onafhankelijkheid van het aantal variabe

len, waarop wordt gewerkt.

Om de mogelijkheden van de APP te demonstreren, is hieron

der een voorbeeld van een arithmetische bewerking beschreven.

Hierbij is verondersteld dat de APP uitgerust is met het basis

AM van sectie 1.1. Het systeem kent daardoor onder andere de

volgende associatieve instrukties:

set

compare«kenmerk»

write«kenmerk»

(* zet aIle tag-FF op 1 *)

(* zet tag-FF op 0 van woorden, waarvan in

houd NIET overeenkomt met het kenmerk *)

(* beschrijf woorden, waarvan de tag-FF=l,

met het kenmerk *)
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De specificatie van <kenmerk) geschiedt als voIgt. Het kenmerk

bestaat uit een masker en een comparand. Deze worden volledig

vastgelegd door de specificatie van een of meerdere bitveld

posities en de inhoud daarvan. Bijvoorbeeld de kenmerkspecifica

tie van de volgende associatieve instruktie

compare(xyz=OOl, am[jJ=l)

geeft een aanduiding voor:

1. De positie van de bitvelden door middel van de naamgeving

(xyz) of door middel van een index (am[j] betekent: de

j-de bit van het kenmerk).

2. De lengte van de velden door de lengte van de specificatie

(xyz=OOl ==) lengte 3, am[j] =1 ==) lengte 1).

3. De inhoud van het comparanddeel van de velden (001 en 1).

4. Niet gespecificeerde bitposities worden gemaskeerd.

De bovenstaande kenmerk-specificatie leidt dus tot het aanbie

den van het volgende masker-comparand-paar

masker --) 11100 010 00

comparand --) 001XX XlX XX

bitposities b xyz

(met X = don"t care)

j 1

Opmerking:

vanwege de conjunctieve samenstelling van responders bij ach

tereenvolgende compare-instrukties is de volgende regel logisch

equivalent aan de bovenstaande compare-instruktie

compare(xyz=OOl); compare(am[j]=l)
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Een gelijksoortige logische equivalentie is te vinden bij de

write-instruktie

write(xyZ=110,am[jJ-0)

is logisch equivalent met

write(xyZ=110); write(am[j]=O)

Er is echter weI een verschil in executietijd.

Om het voorbeeld eenvoudig leesbaar te houden wordt de

programmavoortgang beschreven met PASCAL statements.

Bet voorbeeld dat is beschreven, is een algorithme dat

in een aantal geselecteerde woorden de som berekent van de vel

den veld1 en veld2 en het resultaat in veld1 plaatst. Ter ver

eenvoudiging wordt overflow als gevolg van de optel1ing gene

geerd. Verondersteld wordt dat woorden, die kandidaat zijn voor

de optelling een "1" hebben staan in de bitpositie s (select

bit). De woordindeling is weergegeven in fig. 2.8. De velden be

vinden zich op de posities f1 en f2 en hebben een lengte van w

bits. De bitpositie cy dient als werkruimte voor het algorith-

me.

b w w 1.. .. .. ...
woord rn veld1 D veld2 DAMi

t t
'1 '2

Fig. 2.8. Woordindeling van het AM voor
het optel-algorithme.

De optelling wordt bit-serieel uitgevoerd, waarbij cy fun

geert als "ripple-carry". Tijdens de j-de stap van de optelling
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kunnen er 8 verschillende combinaties van cy, am [fl+j] en

am [f2+jJ optreden. In de volgende waarheidstabel is het resul

taat van de bitsommatie voor elke combinatie weergegeven

1 voor de optelling
1

regell
nr I cy am [f1+j] am Lf2+j}

1

na de opt.

0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1

2 0 1 0 0 1

3 0 1 1 1 0

4 1 0 0 0 1

5 1 0 1 1 0

6 1 1 0 1 0

7 1 1 1 1 1

<-- geen verandering

<-- geen verandering

<-- geen verandering

<-- geen verandering

Uit deze tabel voIgt dat in 4 van de 8 gevallen er geen verande

ring in de inhoud van cy en am[fl+jJ optreedt. Dus aIleen in de

4 overige gevallen moeten akties worden ondernomen. Bierbij is

echter de volgorde, waarin de gevallen worden afgehandeld, van

belang. Als bijvoorbeeld de optelling van regel 1 van de waar-

heidstabel wordt uitgevoerd voor die van regel 3, dan worden de

woorden, die bewerkt zijn volgens regel 1, ten onrechte als kan-

didaat gezien voor de bewerking behorende bij regel 3. Bier uit

voIgt dat de bewerking van regel 3 moet geschieden voor die van

regel 1. Evenzo moet regel 4 worden uitgevoerd voor regel 6.

Bet algorithhme is in programma 2.1 weergegeven. Bet algorithme

is geschreven als een procedure-declaratie met als parameters

de minst significante bitpositie van de velden en de lengte van

de velden. De toevoeging ASSOCIATIVE in de procedure heading

geeft aan dat de procedure werkt op variabelen in het AM en dat

binnen de procedure de associatieve statements zijn toegestaan.

Door middel van een tyPe-definitie in de regels 3 en 4 worden

de namen s en cy gekoppeld aan een bitpositie. Bet algorithme

begint met het initialiseren van de cy-bit van aIle kandidaat-
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woorden. Daarna voIgt de optelling in am stappen, beginnend bij

de minst significante bitpositie van de velden. omdat de optel

ling geschiedt over meerdere woorden parallel, kunnen in elke

1 PROCEDURE addfields(fl,f2:fieldptr; w:fieldlen); ASSOCIATIVE;

2

3 TYPE s FIELD(b,I); (* select bit op bitpositie b *)

4 cy FIELD(b-l,I); (* carry bit op bitpositie b-l *)

5

6 BEGIN compare(s=I); write(cY=O); (* initialiseer cy op 0 *)

7 FOR j : = 1 TO w DO BEGIN

8 set; compare(s=I,cy=o,am[fl+jj=I,am[f2+j]=I);

9 write( cy=l, am [f1+jJ =0); (* het geval van regel 3 *)

10 set; compare(s=l,cy=o,am[fl+j]=0,am[f2+j] =1);

11 write(am[fl+j] =1); (* het geval van regel 1 *)

12 set; compare( s=l, cy=l, am [f1+j} =0, am [f2+j] =0 ) ;

13 write(cy=o,am [fl+j] =1); (* het geval van regel 4 *)

14 set; compare(s=l,cY=l,am[fl+j]=I,am[f2+j] =0;

15 write(am[fl+j]=O) (* het geval van regel 6 *)

16 END (* for *)

17 END; (* addfields *)

Programma 2.1. Het optellen van veld2 bij veldl. Bet al
gorithme is geschreven voor het basis-AM van hoofdstuk 1.

stap aIle 8 combinaties van de waarheidstabel voorkomen en moe

ten dus de 4 gevallen waarin een verandering optreedt allemaal

behandeld worden.

Als aIleen de AM-toegangstijden worden gerekend, dan kan

men eenvoudig nagaan dat het bovenstaande algorithme een execu

tietijd heeft van 12w+2 AM-toegangstijden. Dit is dus onafhanke

lijk van het aantal woorden waarop de optelling plaatsvindt.

De executietijd van de APP-algorithmen is in het algemeen

te verkleinen door een speciale opbouw van het AM en door de
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toevoeging van extra hardware aan het response store. Zie [12]

en [13J. Bij de bespreking van de AM-module in hoofdstuk 4

wordt dit nader besproken.

Uit het bovenstaande verhaal kan men concluderen dat het basis

AM een geschikte configuratie heeft om gebruikt te kunnen wor

den als een APP. Bierbij dient te worden opgemerkt dat de multi

write funktie en de geheugenwerking van het response store

essentieel zijn (AP1 en AP2). Immers zonder multi-write ver

valt het parallellisme en zonder geheugenwerking van het res

ponse store de mogelijkheid om woorden te selecteren voor een

schrijfactie.

2.3.2. Bet associatieve werkgeheugen, AAM

In deze sectie wordt een machinestruktuur beschreven, waar

bij het gehele werkgeheugen associatief is. Dit betekent dat zo

weI de variabelen als de programma-instrukties zich in het AM

bevinden. Bij deze machine wordt het conventionele Von Neumann

concept gehandhaafd: de instrukties worden een voor een uit het

geheugen opgehaald en uitgevoerd met behulp van een conventione

Ie verwerkingseenheid. De bij de instrukties behorende operan

den worden uit hetzelfde werkgeheugen gehaald.

De associatieve eigenschappen van het werkgeheugen worden

gebruikt voor de adressering van de instrukties en de variabe

len. Een systeem met een dergelijke opzet wordt associatieve

adresseringsmachine (AAM) genoemd. Voor de associatieve adres

sering kan volstaan worden met een partieel-AM: de instrukties

en waarden van variabelen worden in het inhoudsdeel opgeslagen,

terwijl het naamgedeelte het "adres" (ofweI de naam) van de in

strukties of variabelen bevat. De struktuur van de variabelen

kan tot uiting komen in de naamgeving. Bovendien kan EEn vari

abele meerdere woorden innemen, door deze woorden dezelfde naam
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te geven.

Deze sectie beperkt zich tot het principe van het ophaa1me

chanisme. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar

[12J, [5J en [J.4].

Een keten van opeenvolgende instrukties, waarin geen

sprongingang voorkomt (een lineaire programmatak) kan in de ver

werkingsvolgorde met dezelfde naam in het AM worden opgeslagen.

Indien deze naam als kenmerk aan het AM wordt aangeboden, dan

worden bij een associatie-operatie aIle instrukties van de ke

ten in het response store gemarkeerd. vervolgens kunnen de ge-

naam response
store

inhoud

...
associat ief Q) C) niet associatief... c:

gedeelte . III .-
gedeelte. -I C) Q)

I Q) .:Jtl.
I ... CQ
I
I III .r:
I C)

()

I III
I c:.-
I ... Q)
I Q)
I .:Jtl. Q.... Q.

CQ .-
E ...

I

comparand (c) instruktie instrukt ies

---- - --- ---- ------- - - --- zoekreg iste r
masker (m)

J

conditie / conditie

toewijzing

"
toewij zings

instruktie

conditie bronnen

Fig. 2.9. S~ruktuur van het werkgeheugen van een AAM
met betrekk~ng tot het ophalen van instrukties.
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markeerde instrukties een voor een met behulp van de ripple

schakeling ( zie sectie 1.1.5) in de juiste volgorde worden op

gehaald. Dit mechanisme maakt dus een instruktieteller met zijn

incrementmechanisme overbodig. De programmatoestand wordt weer

gegeven door het kenrnerk, dat zich in het instruktiezoekregis

ter bevindt. Tijdens het aflopen van de instruktieketen wordt

de naarn van de volgende keten sarnengesteld uit de toestand van

een aantal conditiebronnen, zoals b.v de conditiebits van de

verwerkingseenheid en het none-signaal (zie sectie 1.1.5.) van

het AM. Na associatie op de nieuwe naarn kan de volgende keten

worden afgelopen. Voor het sarnenstellen van de naarn zijn zgn

conditie-toewijzingsinstrukties nodig, die de afbeelding bepa

len van de conditiebronnen op de rnasker-comparand bitparen van

het instruktiezoekregister. In fig. 2.9 is de struktuur van het

associatieve werkgeheugen weergegeven.

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt de program

meerrnethode van een AAM getoond. Voor een verdere beschrijving

van de AAM wordt verwezen naar [12J.

In fig. 2.10a is het flowdiagrarn weergegeven van een pro

grammadeel waarin aIle programma-basiselementen voorkomen, te

weten:

1. De lineaire prograrnmatak, een keten van opeenvolgende in

strukties zonder inwendige vertakkingen of verenigingen.

2. Meervoudige vertakking, een conditie-gestuurde programmaver

takking in een aantal lineaire takken.

3. Vereniging, het sarnenkomen van een aantal lineaire takken.

Met behulp van deze elementen kan men elke programmastruktuur

beschrijven.
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k1 0 1 0
k2 0 0 1

k1 0 1 0
k2 0 0 1

[ADD x
A1 A2 A1 INCR x

STORE x
ADD SUB
INCR STORE A2[SUB x

STORE STORE x

A3{SHIFl x x
MULT x x

A3 A4 (LOAD x
ADD x
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Fig. 2.10. Program
mering van de AAM.
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Het flowdiagram van fig. 2.10a bevat behalve de 3 basis

elementen ook een hervertakking op de conditie kl. Het zal blij

ken dat deze hervertakking geen extra instruktie kost.

De instrukties van een lineaire tak worden gezamenlijk ook

weI actie genoemd. De programmastruktuur kan uitstekend worden

weergegeven met een beslissingstabel (decision table), zoals in

fig. 2.10b is weergegeven. Daarin zijn de instrukties aange

kruist, die bij een gegeven toestand van de conditiebronnen kl

en k2 doorlopen worden. Uit de beslissingstabel zijn de namen

van de takken eenvoudig af te leiden. Zo krijgen de takken A1

en A4 de naam 00 en de tak A2 de naam 01. Het probleem is ech

ter dat tak A3 zowel doorlopen moet worden bij conditie 00 als

10. De naam van A3 moet dus zodanig gekozen worden, dat A3 zo

weI associeert met de naam 00 als 10. Voor het gegeven voor

beeld kan dit door A3 de naam 10 te geven en de conditietoe

wijzing zodanig te maken dat bij kl=O de eerste bit gemaskeerd

wordt (ml=l). Dit is aangegeven in fig. 2.10c. In [1~ is een

systematische methode beschreven voor de conditietoewijzing.

In fig. 2.10c is ook de geheugenvulling voor het programma

weergegeven. Hierbij is op te merken dat de volgorde van de ac

ties niet belangrijk is, behalve dat de instrukties binnen een

actie, die tegelijkertijd worden geselecteerd, in de volgorde

van executie moeten worden opgeslagen in het AM.

Wat voor eisen stelt deze toepassing aan de opbouw van het

AM? Voor het adresseringsmechanisme is de geheugenwerking van

het response store essentieel (AAl), evenals de ripple-schake

ling (AA2). Men kan volstaan met een partieel-AM (AA3). De lees

funktie van het naamdeel is niet nodig (AA4), evenals de paral

lelle selectie van het inhoudsdeel (AA5).
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2.4. AM als database

vanwege de inhoud-adresseerbaarheid is het AM bij uitstek

geschikt om als opslagmedium te dienen voor een database: het

zoekproces bevindt zich in de kern van aIle operaties die op de

informatie van de database kunnen worden uitgevoerd. En zoeken

geschiedt bij het AM in EEn toegangstijd. Bovendien wordt bij

gebruik van het AM de administatieve overhead tot een minimum

gereduceerd. Er zijn geen directories, geen inverted lists en

geen pointers nodig.

S

P

sa sname status city

S1 Smith 20 London

S2 Jones 10 Paris

S3 Blake 30 Paris

P# pname weight city

P1 Nut 12 London

P2 Bolt 17 Paris

P3 Screw 17 Rome

P4 Screw 14 London

SP s# P# qty

S1 P1 300

Sl P2 200

51 P3 400

S2 P1 300

S2 P2 400

S3 P2 200

Fig. 2.11. Voorbeeld van een relational database,
bestaande uit de relaties S, P en SP.

Ret AM past qua struktuur bijzonder goed bij de relatione

Ie benadering van databases. Bij deze benadering wordt de data

base beschouwd als een verzameling tabellen, zoals in fig. 2.11
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is weergeven. Deze database betreft leveranciers, onderdelen en

verschepingsgegevens.

Een tabel kan men beschrijven met het begrip "relatie",

waarbij een rij van de tabel overeen komt met een "tuple" van

de relatie en een kolom overeenkomt met een "attribuut". De ver

zameling van waarden, die in een kolom kunnen voorkomen wordt

het domein van het attribuut genoemd. Verschillende attributen

kunnen hetzelfde domein bezitten. Een relatie is de verzameling

van unieke tuples van attributen. In elke relatie is een "key",

bestaande uit een of meerdere attributen, aan te wijzen, die de

tuples uniek bepaalt. De bovenstaande database kan worden be

schreven als

DOMAIN s# = integer[41; ( * maximaal 4 cijfers *)

DOMAIN sname = string[201; ( * maximaal 20 karakters *)

DOMAIN status = integer[2J;

DOMAIN city string[201;

DOMAIN p# = integer[6];

DOMAIN pname = string [30] ;

DOMAIN weight = integer [a] ;

DOMAIN qty = integer[6];

RELATION s(s#,sname,status,city) KEY(s#);

RELATION p(p#,pname,weight,city) KEY(p#);

RELATION sp(s#,p#,qty) KEY(s#,p#)

Typerend voor relational databases is dat de associaties tussen

tuples van verschillende relaties aIleen kunnen optreden door

waarden van attributen met hetzelfde domein. In de bovenstaande

database is dit bijvoorbeeld het geval met het attribuut s# in

de relaties S en SP.

om de relaties in een AM te kunnen opslaan, moet men eisen

dat elk attribuut van elk tuple atomair is, dat wil zeggen niet
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rei m RS

London

London

leeg

20SmithS I Sl

NIL I leeg

S I S2 Jones 10 I Paris

I
S I S3 Blake 30 I Paris

P P2 I Bolt I 17 I Paris

NIL I leeg
I

P P3 I Screw 1 17 Rome

P P4 Screw

SP

SP

SP

SP

SP I S3

NIL I leeg

NIL I

Fig. 2.12. Een mogelijke geheugenvulling van het AM met
de database van fig 2.11.

ontbindbaar in een variabel aantal waarden. Elke relatie kan

via een normalisatie-procedure [1SJ omgezet worden in een rela

tie, die aan deze eis voldoet. In fig. 2.12 is een mogelijke
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ops1ag van de database van fig. 2.11 weergegeven. De tuples van

de verschillende relaties worden onderscheiden door het veld

met de naam "reI" (relatie). Niet gebruikte woorden zijn aan

gegeven met de code nil in het reI-veld. De niet gebruikte

ruimte van de woorden is gearceerd.

Wat voor invloed heeft het gebruik van het AM op de speci

fieke database-operaties ?

Voor het opzoeken van informatie is er behoefte aan de ba

sisoperatie "get next where", die het volgende tuple van een re

latie vindt, dat voldoet aan een gegeven kenmerk. Stel dat het

basis-AM van sectie 1 als database-medium wordt gebruikt. Om de

"get next where"-operatie te implementeren wordt gebruik ge

maakt van een bitkolom, genaamd m, waarin reeds verwerkte

tuples gemarkeerd kunnen worden. Voordat een "get next where"

operatie kan worden uitgevoerd, moeten eerst de m-bits van de

betreffende relatie geinitialiseerd worden (voor de beschrij

ving van de database-operaties wordt gebruik gemaakt van de

notatie van sectie 2.3.1):

compare(rel=sp); write(m=O);

waarmee de m-bit voor de tuples van relatie sp op 0 worden ge

zet. De "get next sp where s#=S2"-operaties, die hierop volgen

kunnen worden beschreven als

compare(rel=sp,s#=S2,m=O);

IF NOT none THEN BEGIN

selectfirst; (* selecteer de eerste responder met

ripple-schakeling *)

write(m=l); (* markeer als verwerkt *)

read (* en lees het tuple *)

END;
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De basisoperaties voor het muteren van de database, zoals invoe

gen, verwijderen en veranderen van tuples zijn zeer eenvoudig

uit te voeren met het AM:

Invoegen: bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuwe leveran

cier:

compare(rel=nil);

selectfirst; (* selecteer eerste lege plaats *)

write(rel=s, S#=S4, sname=' Smith' ,status=20,city="New York");

I

Verwijderen: verwijder bijvoorbeeld de verschepingen van leve-

rancier S2:

compare(rel=s,s#=S2);

write(rel=nil);

Veranderen: leverancier S1 is verhuisd naar Amsterdam:

compare(rel=s,s#=S1);

write(city='Amsterdam' );

Naast de voordelen van eenvoudige geheugenopslag en snelle

toegang tot de informatie staan echter twee belangrijke nade

len.

Bet eerste nadeel is dat een praktische uitvoering van een

AM hedentendage veel te klein is of, bij voldoende grootte, te

kostbaar is om als opslagmedium te dienen voor een middelgrote

tot zeer grote database. Grote en goedkope geheugens zijn bij

voorbeeld magnetische en optische schijvengeheugens en bubble

geheugens.

Een tweede nadeel is dat het geheugen weinig efficient

wordt gebruikt. Bet AM heeft een vaste woordlengte, terwijl de
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tuples per relatie verschillende lengte hebben. Dit betekent

dat de woorden, waarin korte tuples zijn opgeslagen, slechts

voor een klein dee1 worden benut. Bovendien zijn attributen,

die characterstrings bevatten, in hoge mate variabel van

lengte.

Bet nadeel van de beperkte geheugenomvang kan worden opge

vangen door het AM te verbinden met een massageheugen en de da

ta bloksgewijs van het massageheugen naar het AM te transporte

ren, daar te bewerken en, indien nodig, weer terug in het massa-

I
s1

V1 -
-

-
s2

V2
control

-
~

• •
• •
• •

t
sn

vn
geheugen segmenten
(cyclisch geheugen)

vergelijkers

i/o (kenmerk, data)

Fig. 2.13. Architectuur van een CASSM (Content Ad
dressable Segment sequential Memory).
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geheugen te plaatsen [16J. Voor een zoekactie moet echter de ge

hele inhoud van het massageheugen naar het AM worden getranspor

teerd.

Een oplossing voor het inefficiente geheugengebruik is het

opslaan van lange tuples in meerdere AM-woorden [17]. Zoekopera

ties bestaan dan uit een aantal compare-instrukties achter el

kaar. Bet is dan echter weI noodzakelijk om de inhoud van het

markeringsregister naar beneden of naar boven te kunnen ver

schuiven om de markering als context te kunnen gebruiken voor

de associatie op het volgende woord.

Een praktische methode om de nadelen van het AM te omzei

len is het verleggen van de associatieve eigenschappen naar het

massageheugen L18J, l19J, [20], [2~ . Bierbij wordt per segment

van geheugenwoorden een vergelijkingsschakeling genomen. Een

segment kan een track van een disk zijn of een Ius van een

bubble-geheugen. In principe is deze methode een uitbreiding

van het bit-sekwentieel AM van sectie 1.2.

In fig. 2.13 is de opzet van een dergelijk systeem weerge

geven. Een vergelijkingsoperatie wordt uitgevoerd door de in

houd van de segmenten serieel door de vergelijkingsschakelingen

te voeren. Een dergelijk systeem wordt ook weI Content Addres

sable Segment Sequential Memory (CASSM) genoemd. Bet is duide

lijk dat een CASSM veel langzamer is dan een AM. Dit kan enigs

zins worden gecompenseerd, door de vergelijkingsschakelingen

ingewikkelder te maken, zodat meerdere vergelijkingen tegelij

kertijd kunnen worden uitgevoerd.

CASSM heeft ook een eenvoudige oplossing voor het pro

bleem van de variabele lengte van de tuples. In fig. 2.14 is

een associatieve cel van een CASSM weergegeven, bestaande uit

een disk-track als segment, een vergelijkingsschakeling en een

markeringsgeheugen. De tuples op de track zijn gescheiden door
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Fig. 2.14. Een eel van het CASSM, bestaande uit een res
ponse store element en een disk track als geheugensegment.
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separatietekens, die door een speciale comparator worden gede

tecteerd. Bij elke detectie van de separator wordt het adres

van het markeringsregister met 1 opgehoogd, zodat de associa

tie in de juiste tag-FF terecht komt. Het begin-of-track teken

zorgt voor de synchronisatie van de adressering van het marke

ringsregister. Het aantal plaatsen in het markeringsregister

bepaalt het maxirnale aantal tuples op een track.
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BOOFDSTUK DRIE
===================

EEN AM MET ASS3 EN ASS4 ALS BOUWSTENEN
=====================================-=-===

Zoals in de inleiding ter sprake is gekomen is het uit

gangspunt van dit afstudeerwerk geweest om een AM te konstrue

ren, uitgaande van de IC's ASS4, een associatief array van 64

bit, en ASS3, de bijbehorende besturing. Beide IC's zijn rond

1975 binnen de vakgroep EB ontworpen. In dit hoofdstuk wordt be

keken in hoeverre het gebruik van beide IC's leidt tot een in

de praktijk bruikbaar AM. Hierbij wordt het basis-AM van hoofd

stuk 1 als vergelijkingsmateriaal gebruikt. De geschiktheid van

het AM wordt getoetst aan de in hoofdstuk 2 behandelde toepas

singsgebieden.

De in dit hoofdstuk te behandelen hardware wordt funktio

neel beschreven. Als gereedschap hiervoor wordt de taal APL

[22] [23J gebruikt. De gehanteerde beschrijving heeft niet de

minste pretentie om een direkte aibeelding te zijn van de hard

ware-opbouw van de gebruikte circuits. Voor de hardwarebeschrij

ving wordt dan ook verwezen naar [1),(2J en (24J.

3.1. Beschrijving van ASS4, het AM-Array
====================~===-=--===~==-=-

ASS4 is een bitparallelle associatieve geheugenmatrix van

8 woorden van 8 bit, uitgevoerd in I2L-technologie [lJ. Bet IC
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.. b:8

•
ASS4 •

•

• • •
11 b0 1 b1 8 b08

-- - ------------ - --I
I
I
I bitlijn-Iogica
ILrr-----------rr

b

k:8

Fig. 3.1. ASS4, het associatieve array van
8 woorden van 8 bit. De bitlijnen B1 en BO
worden gestuurd door de bitlijn-logica, een
externe schakeling.

is schematisch weergegeven in fig. 3.1. De opbouw van ASS4 is

analoog met de geheugen-matrix van het basis-AM van hoofdstuk

1. Echter de leeslijnen ontbreken: het AM kan niet uitgelezen

worden. ASS4 is zodanig ontworpen, dat een AM van "willekeu

rige" afmetingen gemaakt kan worden door een aaneenschakeling

van ASS4-IC's in de breedte (aantal bits) en in de lengte

(aantal woorden). Hiertoe zijn de associatielijnen als open

collector uitgangen uitgevoerd (wired-and verbinding).
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Veronderstel de volgende variabelen:

AM - het associatieve array van K woorden van B bits (zowel K

als B zijn veelvouden van 8 vanwege de afmetingen van ASS4)

B1 - de 1-bitlijn-vector, 1 bij B bits

BO - de O-bitlijn-vector, 1 bij B bits

A - de associatievector, 1 bij K bits

W - de schrijfvector, 1 bij K bits

Het associeren kan met behulp van deze variabelen beschre

ven worden als in programma 3.1 is afgebeeld. De hulpvariabe

len BB1 en BBO zijn matrices. De rijvectoren van BB1 zijn ge

lijk aan B1, en de rijvectoren van BBO zijn gelijk aan BO.

ASSBL van programma 3.1 komt overeen met de "wired and"- scha

keling van fig. 1.2.

Q' ASSEcL EcEc1;EcEcO
[1] AASSOCIATION FROM EcITLINES
[2] EcEc1~(K,Ec)fEc1

[3] EcEcO~(K,Ec)fEcO

[4] A~A/(NEcEcOAAM)ANEcEc1ANAM

Q'

Programma 3.1. Associatie van ASS4.

Orndat het prettiger is om in plaats van de bitlijnen B1 en

BO een comparand (e) en een masker (M) te hanteren, wordt het

AM voorzien van een circuit, bitlijn-logica genaamd, dat be

schreven wordt door programma 3.2. Hierbij is het masker M zo-

Q' EcLL

£:1] EcO~MANC

£:2] Ec1~MAC

Q'

Programma 3.2. De bitlijn-logica.
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danig gedefinieerd dat M[jJ=1 betekent: C(j] niet-maskeren,

terwijl M[j]=O betekent: maskeren. Programma 3.1 kan met behulp

van M en C herschreven worden tot programma 3.3. Dit programma

komt overeen met verg. (1.1) van sectie 1.1.3.

V ASS MM;CC
[IJ AASSOCIATION FROM M AND C

[2J MMf-(K,Ec)fM
[3J CCf-(K,Ec)fC
[4J Af-A/(NMM)vAM=CC

v

Programma 3.3. De associatie,
beschreven met M en C.

Het schrijven in het AM is weergegeven in programma 3.4.

De hulpvariabele WW is .een matrix met kolomvectoren gelijk aan

W. Dit programma komt overeen met verg. (1.4) van sectie 1.1.3.

V W":ITE WW
[IJ AWRITE INTO AM

[2J WWf-~(Ec,K)fW

[3J AMf-(AMAWWAMM)vCCAWWAMM
v

Programma 3.4. Het schrijven in ASS4.

Zoals eerder vermeld bezit ASS4 geen leesfunktie zodat

de programma's ASS en WRITE het circuit volledig beschrijven.

3.2. Beschrijving van ASS3, het AM-besturingscircuit.

ASS3 is ontworpen als besturing voor ASS4 van de vorige

sectie en is vergelijkbaar met het response store van het basis

AM van hoofdstuk 1. Zoals uit de onderstaande beschrijving zal

blijken komen de funkties van ASS3, en het response store van

het basis-AM echter niet geheel overeen. Vergelijking van deze

funkties zal, helaas, ten nadele van ASS3 uitvallen.



AFSTUDEERVERSLAG

61

EEN ASSOCIATIEVE PARALLELLE PROCESSOR

Hoofdstuk 3, Een AM met ASS3 en ASS4 als bouwstenen

MCI NFCI

a'1

a'a
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3/

3
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•
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/

ADROUT

AVOUT

ADRIN

AVIN

SOME

FULL

control signals

MCO NFCO

Fig. 3.2. ASS3, de AM control unit (ACU).

In fig. 3.2. is ASS3 schematisch weergegeven. De A'- en W'

aansluitingen worden geacht verbonden te zijn met de overeen

komstige aansluitingen van ASS4. om een AM met meer dan a woor

den te kunnen besturen is voorzien in de aansluitingen MCI,

MCO, NFCI en NFCO zodat tussen de circuits informatie kan wor-

den uitgewisseld. MCI en NFCI worden verbonden met resp. MCO en

NFCO van het vorige circuit. Bij het eerste circuit moeten MCI

en NFCI met een logische 1. worden gestuurd. ASS3 bevat twee

a-bit registers, N en F. N dient voor de realisatie van een

ripple-schakeling, F dient om aan te geven of de bijbehorende

AM-woorden informatie bevatten (F[i]=1) of niet (F[i]=O).

Verder heeft ASS3 twee adresbus-aansluitingen: ADROUT, welke
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het adres van de eerste responder aangeeft en ADRIN, waarmee

een AM-woord wordt aangeduid, dat beschreven (W[i]=1) of gewist

(F[i]=O) moet worden. Vervolgens heeft ASS3 twee lijnen, die

respectievelijk aangeven dat er weI (some=1) of geen (some=o)

responders zijn en dat aIle woorden (full=1) of niet aIle

woorden (full=O) informatie bevatten. Tenslotte bezit ASS3 een

aantal besturingslijnen, die de toestand van het circuit

bepalen. Deze lijnen komen bij de onderstaande beschrijving aan

de orde.

om de ripple-schakeling van ASS3 te kunnen beschrijven, is

de hulpfunktie PRIO van programma 3.5 gedefinieerd, die de po

sitie van de eerste responder bepaalt. De positie van de eerste

'Q ·T· +-F·~: I 0 :q L

[1 J L+-f~{

[2J ~NDNRESPX\v/x~O

[3J Y+-(LF2)T2~L2.2~x

[4J -'0
[5J NDNRESP:Y+-(L-l)rO,l

'Q

A VODfUcEELI':
PRIO 0 1 1 0 1 0 1 1

o 1 0 0 0 0 0 0

Programma 3.5. Het bepalen van de priori
teitsvector. Als aIle bits 0 zijn, dan wordt
de vector 0 0 .. 0 1 geretourneerd.

responder wordt aangegeven d.m.v. een bij de positie behorende

eenheidsvector (regel 3). Indien er geen responders zijn, dan

wordt de vector 0 0 .. 0 1 als prioriteitsvector geretourneerd.

In voorbeeld van programma 3.5 is PRIO toegepast op een vector,

waarvan de eerste 1 zich in positie 2 bevindt.

Vanwege de combinatorische opbouw van ASS3 voldoen de uit

gangen van het circuit op elk moment aan de beschrijving van

programma 3.6 (Opm.: de "1+" in regel 4 van ASS3COMB hangt sa

men met de nummering van de woorden, die van 1 tot K loopt).
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[lJ
[2]
[3]

1:4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Hoofdstuk 3, Een AM met ASS3 en ASS4 als bouwstenen

'\l ASS3COME<
ANEXT REGISTER
N+-NvNA
AADDRESS OF FIRST (OR NEXT) RESPONDER
ADROUT+-1+2.2~~PRIO AANAF
AADDRESS OUT VALID
AVOUT+-(NMCI)Av/AANAF
AMATCH CA"';I':Y OUT
MCO+-V/(AANAF),MCI
AFULL CARRY OUT (NEGATIVE TRUE)
NFCO+-V/(NF),NFCI
ASOME I':ESF"ONDEI';S
SOME+-V/AANAF
AAM FULL
FULL+-A/F

Programma 3.6. Combinatoriek van ASS3.

Uit regel 2 van ASSCOMB voIgt dat de elementen N(i] van N

op 1 worden gezet door A[i]=O te maken. Het op 0 zetten van

N[i] geschiedt met de ripple-schakeling. Hierover later meer.

Indien er een of meerdere responders zijn en MCI = 0, ten

teken dat er geen responders zijn in de keten boven het IC,

dan wijst ADROUT (regel 4 van programma 3.6) naar de eerste

responder en is AVOUT = 1 (regel 6), ten teken dat het adres op

ADROUT geldig is.

De conjunctie van A met N in programma 3.6 heeft betrek

king op de rippleschakeling. De conjunctie met F zorgt dat aI

leen woorden die informatie bevatten (F[i]=l) meetellen. Merk

op dat A voorkomt in aIle vergelijkingen, die betrekking heb

ben op de response-informatie. Dit houdt in dat de associatie

vector niet wordt onthouden zoals in het response store van

hoofdstuk 1, doch verloren gaat indien A verandert, als gevolg

van het veranderen van C (comparand) en/of M (masker).

Behalve door A, verandert de toestand van ASS3 ook door de

besturingslijnen.
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Be~ bepalen van de volgende responder geschiedt d.m.v. een

puls op de NNEXT aansluiting. De verandering, die hierbij op

~reed~ is beschreven in programma 3.7. Regel 1 geeft aan dat

"l NEXT

(1] N.NANPRIO AANAF

"l

Programma 3.7. Selecteer de volgende
responder.

als gevolg van de NNEXT puls de huidige eerste responder wordt

"afgezet". ADROUT wijst dan de volgende responder aan. Bet

afzetten geschiedt door het op 0 zetten van de bij de eerste

responder behorende N[i].

Nu is de functie van N duidelijk: N[i]=O betekent dat

woord i reeds is afgewerkt door de rippleschakeling. Uit regel

A
0 1 1 0 1 0 1 0

F

1 1 1 1 1 1 0 0
I·~

1 1 1 1 1 1 1 1
Ar'F;:OUT, AVOUT

Voorbeeld 3.1. Werking van de ripple
schakeling.



AFSTUDEERVERSLAG

65

EEN ASSOCIATIEVE PARALLELLE PROCESSOR

Hoofdstuk 3, Een AM met ASS3 en ASS4 als bouwstenen

1 van programma 3.6 voIgt dat het initialiseren van de ripple

schakeling (d.w.z. het zorgen dat ADROUT wijst naar de eerste

responder) aIleen kan gebeuren door de associatielijnen even

o te maken, zodat aIle N[i]=l worden. Het is verstandig om

tijdens het aflopen van de responders A constant te houden om

het aflopen volgens verwachting te laten geschieden. In voor

beeld 3.1 zijn enkele stappen van de ripple-schakeling weerge

geven. A is vooraf 0 geweest, getuige de stand van N. Tijdens

het aflopen blijft A constant.

Het schrijven in een AM-woord geschiedt via de ADRIN-bus.

Hiertoe moet de besturingslijn WNC=l zijn. Tijdens het schrij

ven wordt de W-vector geactiveerd, zoals in programma 3.8 is be-

'V' WSEO

(1J W~~(K,AVIN)A(K'2)T2~ADRrN-l

Q

Programma 3.8. Schrijven in het AM met behulp
van de ADRIN bus. Activering geschiedt door
AVIN = 1.

schreven (Opm.: de "-1" in WSEQ hangt samen met de nummering

van de AM-woorden, die van 1 tot K loopt). Uit programma 3.8

voIgt dat het schrijven plaats vindt onder de voorwaarde

AVIN = 1.

Een AM-woord, aangewezen door ADRIN, wordt gewist indien

de besturingslijn WNC=O. Zie programma 3.9. AVIN bepaalt hier

bij het tijdstip van wissen.

Q DSEO

(1J F(ADRrNJ~F[ADRrNJANAvrN

Q

Programma 3.9. Het verwijderen van informatie
met behulp van de ADRIN bus. Activering ge
schiedt door AVIN.
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Bet invoeren van nieuwe informatie op het eerste lege

woord (de kleinste i waarvoor F[i]"'O) geschiedt door de bestu

ringslijn NEW=l te maken. Bet invoeren is beschreven in program

ma 3.10. Doordat in regel 4 van programma 3.6 geen onderscheid

V NEW
[1J Wf-PRIONF
[2J Ff-PvPRIONF

V

Programma 3.10. Bet invoeren van nieuwe in
formatie op de eerste lege plaats.

wordt gemaakt tussen reeds gevulde AM-woorden en het door NEW

gevulde AM-woord, geeft ADRIN niet de plaats van de ingevoerde

informatie aan indien er responders zijn op het tijdens de NEW

operatie aangeboden kenmerk.

Er kan maar EEn AM-woord tegelijkertijd beschreven worden.

Er kunnen echter weI meerdere woorden tegelijkertijd gewist

worden. Als het besturingssignaal CLR=1 wordt gemaakt, dan wor

den aIle responders gewist, zoals beschreven in programma 3.11.

V DISPOSE
[1J Ff-FANA

V

Programma 3.11. Bet verwijderen van aIle
responders.

Bet ontwerp van ASS3 geeft aanleiding tot een vervelend

probleem. Stel men wil de woorden, welke associeren op een be

paald kenmerk, beschrijven. om de stand van de ripple-schake

ling niet te verliezen, moet A tijdens het aflopen van de res

ponders constant blijven. Dit kan aIleen door M en C constant

te houden. om de responders echter te beschrijven moeten M en C

veranderd worden. Dit probleem kan aIleen opgelost worden door

de responsie-informatie buiten ASS3 te onthouden.
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3.3. EBAM, een AM met ASS3 en ASS4 als bouwstenen
==========~============c:===~=======~~-=========---==

In fig. 3.3. is schematisch weergegeven hoe een AM er uit

ziet dat is samengesteld met ASS3- en ASS4 circuits volgens het

orginele ontwerpconcept van beide circuits [25J. Bet aldus ge

construeerde AM wordt EBAM genoemd. De bedoeling van het EBAM

concept is om met address out een RAM-geheugen te adresseren.

Hierdoor ontstaat een partieel-associatief geheugen (zie sec

tie 1.3). Omdat ASS3 toestaat dat ten hoogste EEn AM-woord te

gelijkertijd wordt beschreven is het mogelijk om een kopie van

het AM-geheugen in het veel goedkopere RAM-geheugen te plaat

sen, zodat, volgens het EBAM ontwerp, leeslijnen in het associ

atieve array ASS4 overbodig zijn.

Wat zijn de eigenschappen van EBAM in vergelijking met

het basis-AM van hoofdstuk 1 ?

1. EBAM is een partieel associatief geheugen.

2. ASS3 bevat geen geheugen om de associatievector te onthou

den. Dit moet dus elders gebeuren. De buitenwereld heeft

echter aIleen maar informatie over de eerste respnder via

address out.

3. Het AM gedeelte is niet uitleesbaar, anders dan via een ko

pie van de inhoud in RAM.

4. Het is niet mogelijk om meerdere AM-woorden parallel te be

schrijven (multi-write).

5. Het F-register in ASS3 is eigelijk overbodig~ daar het leeg

zijn van AM-woorden eenvoudigweg door middel van een spe

ciale leegcode of door een bitkolom van het AM kan worden

aangegeven. In dat geval zouden het toevoegen of verwijderen
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van informatie gewone schrijfoperaties zijn.

Voor welk toepassingsgebied is het EBAM, naast de triviale

toepassing van catalogusgeheugen (opzoektabel), bruikbaar ? Een

belangrijk gegeven hierbij is de toegangstijd van het AM (ca

1.5 uS). Voor de toepassingsmogelijkheden van EBAM worden de

toepassingsgebieden van hoofdstuk 2 nagelopen.

1. Funktionele geheugens: EBAM voldoet aan de eisen F1 (parti

eel AM), F4 (bit-parallel AM), F5 (kleine afmetingen), F6 en

F7 (eenvoudig response store) van sectie 2.1. Problemen vor

men echter de eisen F2 (leesschakeling) en F3 (snelheid).

Eis F2 vormt een probleem omdat het AM-gedeelte geen lees

schakeling bevat en het RAM-gedeelte geen parallelle selec

tie van inhoudsdelen mogelijk maakt. Bovendien is EBAM veeI

te traag om aan eis F3 te voldoen. Dit leidt tot de conclu

sie dat het EBAM niet geschikt is om als funktioneel geheu

gen te dienen.

2. Interne funkties: EBAM voldoet niet aan de eisen I1 en I2

(speciale hardware en hoge snelheid) van sectie 2.2 zodat

ondanks het voldoen aan de overige eisen het EBAM niet

geschikt is als adres-translatie mechanisme in virtueel

geheugen.

3. APP: EBAM heeft geen geheugen voor de associatievector (eis

AP1) en geen multi-write (eis AP2), zodat ook deze toepas

sing (sectie 2.3.1) niet mogelijk is.

4. AAM: EBAM voldoet niet aan eis AA1 (geheugenwerking in het

response store) van sectie 2.3.1 zodat EBAM niet geschikt is

voor deze toepassing.

5. Databases: Uit sectie 2.4 voIgt dat voor een praktische rea

lisatie van een database een halfgeleidergeheugen (nog) te
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kostbaar is. Deze toepassing zal verder dan ook buiten be

schouwing blijven.

Hieruit voIgt dat EBAM aIleen maar geschikt is om als op

zoektabel te fungeren. Kunnen de gesignaleerde tekortkomingen

van het EBAM niet worden opgelost ?

De toegangstijd van het AM is niet te veranderen, ook het

ontbreken van leeslijnen niet. Echter weI te veranderen zijn de

eigenschappen van ASS3, door het toevoegen van extra hardware

tussen ASS4 en ASS3. Hierdoor komt het toepassingsgebied van de

associatieve rekenmachines (APP en AAM) binnen bereik. Het

uiteindelijke ontwerp van de AM-module is dan ook gericht op

dit toepassingsgebied.

3.4. Uitbreiding van EBAM
=========================

Om een AM, opgebouwd met de IC's ASS3 en ASS4 geschikt te

maken voor het toepassingsgebied van de associatieve rekenma

chines zou volstaan kunnen worden met de schakeling van fig.

3.4. tussen ASS4 en ASS3 te plaatsen. Hiermee worden zowel de

geheugenfunktie van het response store als de multi-write funk

tie gerealiseerd. In fig. 3.4 is deze uitbreiding voor EEn

woord getekend.

De geheugenfunktie van het response store wordt verkregen

door een flipflop R[i] per AM-woord aan te brengen. R[i] kan op

1 gezet worden door middel van de set-lijn. De associatie a[i1

wordt in R[i] geplaatst op de voorflank van compo a[i} wordt ge

AND met R[i], zodat de schakeling analoog is aan die van fig.

1. 2.
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I

Fig. 3.4. De uitbreiding tussen ASS4 en ASS3,
waardoor het onthouden van de associatievector
en de multi write mogelijk worden.

AM cont rol unit

(ASS3)

De schrijflijn w[i] van het associatieve array kan afhanke

lijk van de stand van de lijn parw verbonden worden met w'[i]

(de schrijflijn van ASS3), of met het response store register

R[i]. Bij de verbinding met w'[i] blijft de sekwentiele schrijf

functie van ASS3 bruikbaar, terwijl de verbinding met R[i] de

multi-write mogelijk maakt. Het circuit wordt beschreven door

de programma's 3.12, 3.13, 3.14 en 3.15. In deze beschrijving is

R het response store register bestaande uit K flipflops. A en W

zijn respectievelijk de associatievector en de schrijfvector
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van ASS4 terwijl Al (A' ) en WI (W' ) respectievelijk de associa

tie- en de schrijfvector zijn van ASS3.

9 SET

[lJ fi:+-A1+- Kf1
9

Programma 3.12. Zet aIle response store
FF' s op 1. Met Al wordt bedoeld A' .

9 COMPAI':E
[ 1 J R+-A 1 +-I':"A

9

Programma 3.13. De vergelijkfunktie: het
opslaan van de associatievector op de
opgaande flank van compo

~ WFUTE1
[lJ Wf-I':

9

Programma 3.14. De multi write funktie
(ala parw = 1).

9 WSEC~l

[lJ Wf- Wl
9

Programma 3.15. Het sekwentieel schrij
ven met ASS3 (als parw = 0).

om W· te kunnen afleiden van de inhoud van het response

store, zoals in het basis-AM van hoofdstuk 1 mogelijk is, wordt

bij ASS3 de ADRIN-bus verbonden met de ADROUT-bus en wordt AVIN

gestuurd door de conjunctie van AVOUT en de besturingslijn

SEQW. Door deze verbinding kan men ADROUT (regel 4 van program

ma 3.6) substitueren in ADRIN van programma 3.8. Vervangt men

9 WSEtl2
[lJ Wf-W1f-(KfSOME"NMCX)"Pfi:XO R"N"F

9

Programma 3.16. Sekwentieel schrijven met
de ADRIN-bus verbonden met de ADROUT-bus.

vervolgens AVIN door de AND van SEQW en AVOUT (regel 6 van pro

gramma 3.6), dan kan men programma 3.15 vervangen door program-
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rna 3.16. Hierbij is SOME (regel 12 van programma 3.6) gebruikt

om programma 3.16 eenvoudiger te kunnen uitdrukken.

Het aldus verkregen AM is schematisch weergegeven in fig.

3.5. Met het blok RS wordt de schakeling van fig. 3.4. aange

duid. Met ADROUT wordt een RAM-geheugen geadresseerd, zodat een

partieel AM wordt verkregen. Door de uitbreiding zijn niet a1Ie

nadelen van het EBAM opgelost. Zo bIijft het onmogelijk om het

RAM-gedeelte para1IeI te beschrijven en het associatief dee1

direkt te 1ezen.
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BOOFDSTUK VIER

DE AM MODULE

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de gerealiseerde AM

module behandeld. Evenals in het vorige hoofdstuk wordt vol

staan met een funktionele beschrijving in APL van de hardware

van het AM. Voor een gedetailleerde hardware-beschrijving wordt

verwezen naar [26J.

De realisatie van de AM module is gericht op het toepas

singsgebied van de associatieve rekenmachines, met name op de

toepassing van het AM als APP (zie sectie 2.3.1). Deze keuze is

enerzijds bepaald door de eis dat de IC's ASS3 en ASS4 als bouw

stenen van het AM moeten worden gebruikt en anderzijds door het

grote scala van toepassingsmogelijkheden, dat een APP biedt

dankzij de parallelle informatieverwerking en de associatieve

eigenschappen.

Bet uitgangspunt van het AM ontwerp is het uitbreidings

voorstel van sectie 3.4, waardoor de voor de APP zo belang

rijke funkties, zoals het opslaan van de associatievector en de

multi write, gerealiseerd worden. Bet resultaat, dat in dit

hoofdstuk wordt behandeld, is het produkt van een evolutiepro

ces, waarbij het efficient kunnen uitvoeren van associatieve

algorithmen, de beperkingen van hardware-technische aard (om

vang, interface-problemen, e.d.) en de systeemarchitectuur van

de APP als vormende krachten zijn opgetreden.
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De associatieve algorithmen, waarvan in sectie 2.3.1 een

voorbeeld is gegeven, worden in hoofdstuk 5 uitgebreid behan

deld. Alvorens tot de bespreking van het gerealiseerde AM over

te gaan worden enige woorden gewijd aan het systeemconcept van

de APP.

4.1. Het APP systeemconcept

Zoals de processor van een conventioneel systeem, worden

ook de "processoren" van de APP (de response store elementen)

bestuurd door middel van instrukties. Het instruktiepakket van

de APP bevat o.a. de "simpele" operaties op het AM, zoals het

opslaan van de associatie-vector in het response store, of het

schrijven in aIle responders of het sekwentieel selecteren van

de responders. Uit het oogpunt van de gebruiker is het echter

wenselijk om ook de complexe operaties op het AM, zoals het op

tellen van velden of het vinden van de maximum waarde in het ge

heugen, in het instruktiepakket op te nemen.

Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt, vergen de complexe operaties

een specifieke behandeling van het masker en de comparand tij

dens de reeks van simpele operaties, waarmee de complexe opera

ties zijn opgebouwd. om het AM efficient te kunnen gebruiken is

het nodig om deze masker- en comparand-manipulaties snel uit te

voeren.

Dit kan worden bereikt met een systeemopbouw waarvan het

principe in fig. 4.1. is weergegeven. Hierbij wordt het AM van

uit de APP controller gestuurd via het masker (M), de compa

rand (C) en de besturingslijnen voor het response store. De ak

ties van de controller worden bepaald door de instruktie I en

de data D, die aan de APP controller worden toegevoerd. Stel

bijvoorbeeld dat de operatie "tel, van elk woord, veld 2 op bij
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Fig. 4.1. Systeemconfiguratie van de APP.

veld I" moet worden uitgevoerd (zie het algorithme van sectie

2.3.1). D moet dan de specificatie van de velden (plaats en

lengte) bevatten en I de opdracht "optellen van velden". Elke

instruktie bestaat uit EEn of meer stappen, die bestuurd wor

den door microinstrukties (~I) vanuit het microprogrammageheu

gen (pPM) van de APP controller.

Het AM bestaat uit een aantal identieke AM modulen die via

een bus worden gestuurd door de APP controller. om de interface

tussen de APP controller en de AM modulen eenvoudig te houden

worden de besturingslijnen niet rechtstreeks door de APP

controller gestuurd, maar via een op elke AM module aanwezige

micro-programmeerbare besturing (de module controller), zoals

is weergegeven in fig. 4.2. De module controllers worden door

de AM instruction bus gestuurd. De onderste laag van het micro-
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Fig. 4.2. De gewijzigde systeemconfiguratie van de APP.

programma van de APP controller is als het ware naar de AM modu

len verschoven. Datatransport tussen de APP controller en de AM

modulen vindt plaats via de AM databus. om de AM modulen als

EEn AM te laten fungeren, zijn deze onderling gekoppeld voor

het doorgeven van de SOME- en FULL-informatie.

Het systeemconcept van fig. 4.2 heeft vele voordelen. Door

dat de AM modulen nu door middel van instrukties worden ge

stuurd, kan de interface tussen de APP controller en de AM mo

dulen uniform en eenvoudig zijn. Ook de APP controller wordt

eenvoudiger en hoeft minder snel te zijn omdat de AM modulen op
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een hoger niveau kunnen worden aangesproken. Een bijkomend,

doch interessant voordeel is dat vanwege de simpele interface

het testen van de modulen een eenvoudige aangelegenheid is.

De keuze van de "scheidingslijn" in het microprogramma

wordt door praktische overwegingen bepaald. Vanwege de beperkte

ruimte op de AM module en het feit dat de module controller

even vaak wordt gedupliceerd als er modulen worden gebruikt, is

het gewenst de hoeveelheid hardware in de module controller zo

klein mogelijk te houden.

De volgende secties behandelen de opbouw van de AM module,

die volgens het concept van fig. 4.2 is ontworpen. Boofdstuk 6

is gewijd aan ideeen over de struktuur van de APP controller.

4.2. Het blokschema van de AM module
=================================~

In fig. 4.3. is het blokschema weergegeven van de AM

module. De module bevat 32 woorden van 32 bit in het associa

tieve deel, gerealiseerd met 16 ASS4 I.C·s (zie sectie 3.1). De

ACU (AM control unit), bestaande uit 4 ASS3 IC's (zie sectie

3.2), bevat de ripple-schakeling voor de sekwentiele woordse

lectie, en het F-register, dat het vol of leeg zijn van de woor

den aangeeft. Tussen het associatieve array en de ACU bevindt

zich het RS (response store), dat twee registers R en S bevat

voor de opslag van de asociatievector, en dat de multi write

mogelijk maakt. Het RAM-gedeelte, dat eveneens 32 woorden van

32 bit bevat, wordt geadresseerd door de ACU. De data-uitwis

seling met de buitenwereld geschiedt via een 32 bits brede

databus. Over de databus worden het masker ( M), de comparand

( C) , de data van en naar het RAM (RR en RW) en de data van en

naar het RS (0 en I) getransporteerd. amdat tijdens het verge

1ijken en schrijven in het AM zowel masker als comparand nodig

is, wordt het masker opgeslagen in het M-register. De module
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wordt bestuurd door een micro-programmeerbare besturing (mo

dule controller), die reageert op instrukties van de 11 bit bre

de instruktiebus. De instruktie-timing wordt bepaald door de

lijnen IV (instruction valid) en IB (instruction busy). Met de

lijn ENABLE kan de AM module inactief (ENABLE

worden.

0) gemaakt

Een AM met meer dan 32 woorden wordt verkregen door een

aantal AM modulen aan dezelfde AM databus en instruktiebus te

hangen. Om de some- en full-informatie te kunnen doorgeven moe

ten de lijnen MI en NFI verbonden worden met respectievelijk MO

en NFO van de voorgaande module ("daisy chain" verbindingen).

Om de doorlooptijden van de daisy chain te vermijden kunnen de

lijnen verbonden worden met een "look ahead" schakeling (zie

sectie 4. 4 ) .

De onderdelen van de AM module komen in de volgende sec

ties aan de orde.

4.3. Bet response store (RS)

Bet response store van fig. 3.4, dat overeen komt met het

response store van het basis-AM van sectie 2.3.1, is de mini

male configuratie die nodig is om het AM als APP te kunnen ge

bruiken. Bet is gebleken dat de executietijden van de associa

tieve algorithmen (zie hiervoor hoofdstuk 5) sterk afhangen van

de struktuur van het response store. Alvoren het response store

te beschrijven, wordt deze samenhang nader beschouwd.

4.3.1. Samenhang RS-struktuur en associatieve algorithmen

Uit de bestudering van de associatieve algorithmen is ge

bleken dat in bepaalde gevallen het bijzonder nuttig is om,
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naast de AND-funktie van de associatievector A en het response

store register R ( zie progranuna 3. J.3 ), te kunnen heschikken

over meerdere logische funkties, zoals de OR-, XOR en XNOR

funkties. Ter illustratie is in programma 4.J.. weergegeven hoe

RESPONDERS OF FIRST ARGUMENT

RESPONDERS OF SECOND ARGUMENT

R WITH THE OR OF THE RESPONDERS

ALSO IN COLUMN E< (THE OR IS OE<TAINED HERE)

RESPONDERS WITH THE AM OF FIG 3.4
COLUMN E<

C~O 0 1 0 0 0 0 0
M~O 0 1 1 1 0 0 0
COMFo

A MA":K THEM

C~l 0 0 0 0 0 0 0
M~l 0 0 0 0 0 0 0
W"UTE
A LOAI'
SET

Ct·O 0 0 0 1 0 0 0
M~O 0 1 1 1 0 0 0
COMFo

A MARK THEM IN COLUMN E<

C~l 0 0 0 0 0 0 0
M~l 0 0 0 0 0 0 0
WRITE
A LOAII R WloTH
SET

~ OI':FUNCTION
A Ol':-ING OF
A I':ESET E<IT

C~l 0 0 0 0 0 0 0
M~l 0 0 0 0 0 0 0
WI':ITE
A LOAII f;: WI TH
SET

[lJ
[2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7J
[8J
[9J
[10J
[llJ
[12J
[13J
[14J
[15J
[16J
[17J
[18J
[19J
[20J
[21J
[22J
[23J
[24J
[25J
[26J COMF"

~

Progranuna 4.J.. De vereniging van responders op twee ver
schillende kenmerken. Bet progranuna is geschreven voor
het AM van fig. 3.4. De breddte van het AM is B = 8.

met het response store van fig. 3.4. een vereniging (OR) kan

worden gemaakt van de associaties met twee verschillende kenmer

ken. Bet blijkt dat dit 3 COMPARE"s, 3 maal een SET en 3

WRITE'S kostl Bet gaat sneller als de AND-poort wordt vervangen

door een OR-poort en de SET door een RESET. Maar nu duurt het

maken van een doorsnede van associaties lang. De oplossing voor

dit probleem is het vervangen van de AND-poort door een funktie

generator, die, naar keuze, een van de J.O Boole-se funkties van

2 variahelen kan genereren. Bovendien is het met de funktiegene

rator mogelijk om R te setten, te resetten of te inverteren, zo-
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dat de set-lijn in fig. 3.4. kan komen te vervallen. Tenslotte

kan men R direkt laden met de associatievector A, wat met de

schakeling van fig. 3.4 in twee stappen moet gebeuren (SET en

COMPARE).

Verder is het handig gebleken om over een tweede response

store register te kunnen beschikken voor de opslag van tussen

tijdse resultaten, zodat een aantal schrijfslagen kunnen worden

uitgespaard. vergelijk bijvoorbeeld de maximum-algorithmen van

programma 5.8 en 5.9 van sectie 5.3.1. Het gebruik van het twee

de response store register leidt hier tot een halvering van de

executietijd. Bij de meeste algorithmen van hoofdstuk 5 wordt

het tweede response store register (S) gebruikt om de deelverza

meling van AM-woorden aan te geven, waarop het algorithme moet

werken.

De mogelijkheid om de inhoud van de response store regi

sters naar hoven of naar beneden te verschuiven opent nieuwe

perspectieven. Hierdoor is het mogelijk om informatie tussen de

AM-woorden onderling uit te wisselen. Het is mogelijk om 10

gisch gezien woorden groter te maken dan de fysische AM-woord

lengte. Stel bijvoorbeeld, dat logische woorden worden genomen,

ter lengte van twee AM-woorden en dat de twee AM-woorden op

opeenvolgende plaatsen staan. Het associeren op het logische

woord geschiedt dan door twee associatie-operaties, met daar

tussen een schuif-operatie op het response store om de associa

tievector van de eerste associatie te kunnen gebruiken als

voorwaarde voor de tweede asociatie. Er moet een uniek kenmerk

zijn om het eerste en het tweede woord te kunnen onderscheiden.

Men kan bijvoorbeeld een bepaalde bitkolom reserveren om hier

mee het verschil tussen eerste en tweede AM-woord aan te geven.
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4.3.2. Beschrijving van het response store

In fig. 4.4. is het response store element voor woord i

weergegeven. De schakeling bevat 2 flipflops R[i} en SCi] (Res

ponse- en select register) voor de opslag van de associatie-in

formatie. De ingangen van R[i] en S[i] zijn verbonden met de

uitgangen van respectievelijk de multiplexers RMUX en SMUX, die

elk uit 4 mogelijke bronnen kunnen kiezen onder besturing van

de selectielijnen RSEL en SSEL. Bet laden van R is beschreven

in programma 4.2. De beschrijving van het laden van S is ana

loog. Bet tijdstip van laden wordt bepaald door de opgaande

Q LOA I''': ,.:SEL
A LOAD R AT THE RISING EDGE OF SCL WITH THE SOURCE
A SELECTED BY RSEL
~«2~RSEL)=0 1 2 3)/HOLD,SHIFTUP,SHIFTDOWN,LOADF

HOLD: Rf-I1:
~O

SHIFTUF": 11: Tf-I1:[ 1]
11:~- Kt 1 </>11:, I":B
~o

SHIFTDOWN:RBf-R[K]
r.:f-Kt</>1 </></>RT , 11:
~o

LOAI'F; I1:f-I""

[1]
[2]
[3]

1:4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
Q

Programma 4.2. Bet laden van het response store register
R via de RMUX multiplexer. De aanroep van LOADR moet sa
menvallen met de opgaande flank van SCL.

flank van de systeemklok SCL. RMUX en SMUX bieden de mogelijk

heid om de informatie vast te houden, R (S) te laden met het

uitgangssignaal van de funktiegenerator F(X,Y), of R (S) te

laden met de inhoud van de R (S) flipflop van het boven- of

onderliggende woord. Dit laatste geeft de mogelijkheid om de

associatie-informatie in de R en S-registers EEn plaats naar bo

ven, of EEn plaats naar beneden te schuiven (regel 7 en regel

10 van programma 4.1). RT in regel 6 bevat de stand van de laat

ste R flipflop (R[K]) van de vorige AM module. RB in regel 9

bevat de stand van R[K] en wordt doorgegeven naar de volgende

AM module (RT en RB zijn in werkelijkheid bi-directionele lij-
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nen). Aangezien de modules 32 woorden bevatten, zijn R en S 32

bit lang (K=32).

Zoals hierboven is vermeld, kunnen de registers R en S ge

laden worden met de stand van de uitgang F van de funktiegenera

tor. Deze funktiegenerator levert aan de uitgang een van de 16

Boole-se funkties van de ingangen X en Y. De funkties worden ge

selecteerd door de 4 FS lijnen (funktion select). Programma

4.3. geeft een beschrijving van de funktiegenerator.

"l FUNCGEN FS
[1] AFUNCTION GENERATOR
[2] F.(~(16,K)fNy,(NXy),(XVNy),(Kf1),(NXVy),(NX),(X=Y),

«NX)Vy),(XANy),(X~y),X,(Xvy),(KfO),«NX)Ay),(XAY),

01')[ H +2.!.FS]
"l

Programma 4.3. De funktiegenerator, die onder besturing van FS
(function select) een van 16 Boole-se funkties kan genereren.

De ingangen van funktiegenerator worden gestuurd door de

multiplexers XMUX en YMUX, die elk EEn van de twee mogelijke

signalen met de ingangen van de funktiegenerator kunnen verbin

den. XMUX kiest, onder besturing van XSEL, het R-register of de

[1] A SELECT X-MULTIPLEXER WITH XSEL
[2] ~(XSEL=O 1)/SELECTR,SELECTI
[3] SELECTI:;:: ~'(."':

[4] ~O

[5] SELECTI:X.I
"l

"l 'T'MU~'( 'TOSEL
[1] A SELECT Y-MULTIPLEXER WITH YSEL
[2] ~(YSEL=O 1)/SELECTS,SELECTA
[3] SELECTS:Y.S
[4] ~O

[5] SELECTA: ·1'.A
"l

Programma 4.4. De multiplexers XMUX en YMUX.

parallelle ingang I, die verbonden is met de AM databus (zie

fig. 4.3.). YMUX kiest, onder besturing van YSEL, het S-regis-
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ter of de associatievector A van het AM array. Dit is beschre

ven in programma 4.4.

De schrijflijnen W van het AM array worden gestuurd door

de multiplexer WMUX. Afhankelijk van de lijn PARK, wordt W ver

bonden met F of met W' van de ACU, zoals beschreven in program

ma 4.5. De verbinding met F geeft de mogelijkheid tot multi-

'il WMW"~ F"AI":W
[IJ A PARALLEL/SEGUENTIAL WRITE
[2J ~(PARW=O 1)/WRSEG,WRPAR
[3J WRSEG:W+-Wl
[4J ~O

[5 J W~:F"A":: W+-F
'il

Programma 4.5. parallel/sekwentieel schrijven.

write: aIle woorden i waarvoor F[i]=l worden beschreven. Door

de verbinding met W· kan de sekwentiele selectie van de ACU

(zie programma 3.16) voor het schrijven worden gebruikt.

Door I met XMUX te selecteren kan men de response store re

gisters laden vanaf de AM databus. Ook het omgekeerde is moge

lijk: de uitgang F van de funktiegenerator kan via een door de

lijn NRSR (not response store read) bestuurde tri-state poort

met de AM databus worden verbonden (In fig. 4.4. is deze lijn

met O[i] aangegeven). Dit is beschreven in programma 4.6.

'il r:;:Sf':EAI' NRSI":
[IJ A READ FROM RESPONSE STORE IF MODULE ENA9LED AND RSR=1
C2J ~OX\«NNRSR)AENA9LE)=O

[3J AMDATA+-NO+-F
'il

Programma 4.6. Het lezen van het response store
via de O-lijnen.

Tenslotte is de uitgang F van de fUnktiegenerator ook nog

verbonden met de associatievector A' van de ACU via een open

collector inverter. De verbinding van A' met F (in plaats van
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met R, zoals bij fig. 3.4.) biedt de mogelijkheid om de ACU te

laten werken op een funktie van R en S. Hiervan is gebruik ge

maakt bij de algorithmen van hoofdstuk 5.

Het response store is opgebouwd met standaard LS-TTL (low

power schottky) circuits. De inverters, die verbonden zijn met

de A-uitgangen van het AM array en de inverters, die verbonden

zijn met de W'-uitgangen van de ACU, zijn L-TTL (low power) in

verters, die dienen als interface tussen de I2L-uitgangen van

ASS3 en ASS4 en de LS-TTL circuits van het response store. De

open-collector inverters, die met de A'-ingangen van de ACU ver

bonden zijn, fungeren als interface van TTL naar I2L.

4.4. De ACU schakeling
======================

De naam ACU (AM control unit) is in dit verband een enigs

zins misleidende naam, omdat de schakeling slechts een klein

deel van de AM-besturing uitvoert: de sekwentiele selectie door

de ripple-schakeling en de administratie van het vol of leeg

zijn van de AM-woorden met behulp van het F-register (zie sec

tie 3.2.). De naam is echter ontleend aan de vier ASS3-IC's

waarmee de schakeling is opgebouwd. In fig. 4.5. is de ACU

schakeling weergegeven. Evenals in fig. 3.4 zijn van elk ASS3

circuit (ACU1 tot en met ACU4) de ADRIN-aansluitingen verbonden

met de ADROUT aansluitingen, zodat de schrijfselectievector W·

rechtstreeks wordt afgeleid van de associatievector A' indien

de lijn WSEQ=1 (zie programma 3.16.)

Het adres waarmee de RAM-woorden worden geselecteerd (ADR)

wordt afgeleid van de ADROUT lijnen van de vier ASS3-IC's en

hun AVOUT aansluitingen. De drie minst significante adreslijnen

worden gestuurd door de "wired AND"-schakeling van de open-col

lector inverters, de twee meest significante adresbits worden

gegenereerd door de priority encoder. De wired-AND werkt dank-
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zij het feit dat ADROUT = 1 1 1, indien AVOUT = 0 (geen geldige

waarde van ADROUT). De adresgeneratie is beschreven in program

ma 4.7. Het signaal ADRVAL=1 geeft aan dat ADR en geldige adres

vector bevat.

".l ":AMA['R
[1] ARAM ADRES GENERATION
[2] ADR~(ADROUT1AADROUT2AADROUT3AADROUT4),22TI6-2~

L2.2~(AVOUT1,AVOUT2,AVOUT3,AVOUT4)

[3] ADRvALID~AVOUTlvAVOUT2vAVOUT3vAVOUT4

'V

Programma 4.7. De generatie van het adres vor het RAM
gedeelte van de module.

Om de some- en full informatie snel door het AM te kunnen

transporteren is geen gebruik gemaakt van de "daisy chain"-ver

binding, zoals in programma 4.8. voor de some chain is beschre-

".l MATCHCHAIN
[1] MCI1~MI

[2] MCI2~Mcol

[3] MCI3~Mco2

[4J MCI4~Mco3

[5] MO~Mco4

".l

Programma 4.8. De "daisy chain" voor het door
geven van de some-informatie.

ven, doch zijn "look ahead"-circuits toegepast, zoals in fig.

4.5. is weergeven. De werking van dit circuit voor wat betreft

de some-informatie, is beschreven in programma 4.9. Het full-ge

deelte is exact hetzelfde. lndien de lijn ENABLE = 0, dat wil

zeggen dat de AM module van de bus is geschakeld, dan worden de

uitgangen MO en NFO rechtstreeks verbonden met respectievelijk

de ingangen Ml en NFl, zodat de uitgeschakelde AM module geen

invloed heeft op de some- en de full-informatie (zie regel 6 en

12 van programma 4.9.). Het gehele "look ahead"-circuit is gere

aliseerd in EEn PAL10L8 circuit, een programmable logic array

(zie [26J). Een analoge schakeling wordt gebruikt voor het ver

sneld doorgeven van de some- en full-informatie tussen de AM
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[lJ
1:2J
[3J
1:4J
1:5J
[6J
1:7J
1:8J
[9J
I:l0J
[llJ
1:12J

9 LOOKAHEAr.
A SOME ZNFORMATZON LOOK AHEAD
MCllf-MZ
MCZ2f-MZvSOMEl
MCZ3f-MZvSOMElvSOME2
MCZ4f-MZvSOME1vSOME2vSOME3
MOf-«MZVSOME1vSOME2vSOME3vSOME4)AENABLE)vMZANENABLE
A FULL ZNFORMATZON LOOK AHEAD
NFCZ1f-NFZ
NFCZ2f-NFZVNFULL1
NFCZ3f-NFZv(NFULL1)VNFULL2
NFCZ4f-NFlv(NFULL1)v(NFULL2)vNFULL3
NFOf-«NFZv(NFULL1)v(NFULL2)v(NFULL3)v(NFULL4»AENABLE)v
NFZANENABLE

Programma 4.9. De "look ahead"-schakeling, waarmee
de some- en full-informatie snel worden doorgegeven.

modulen. De uitgangen MO en NFO van de laatste module leveren

dan de SOME en NFULL signalen voor het gehele AM.

4.5. De AM databus aansturing
==~==============~===========

In het blokschema van fig 4.3. kan men waarnemen, dat aIle

data-transport van en naar de AM module via de AM databus

loopt. De AM databus is met de interne databus verbonden via

een bi-directionele bus driver.

Ret laden van het M-register geschiedt op commando van het

besturingssignaal ML. Dit is beschreven in programma 4.10. Bij

een AM-operatie, waarbij een masker en comparand nodig zijn,

[1J
1:2J

~ LOAr'MASK
A LOAr. MAS K
Mf-AMr'ATA

ZNTO M-REG ON POSZTZVE EDGE OF ML

9

Programma 4.10. Het laden van het maskerregister M. De
aanroep van LOADMASK moet samenvallen met de opgaande
flank van ML (mask load).

moet eerst het M-register worden geladen en vervolgens de com

parand op de AM databus worden geplaatst. De comparand moet con

stant blijven totdat de associatievector A in de response store
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registers is geladen.

AND THERE ARE RESPONDERS[1]

[2]
[3]

Het datatransport van en naar het RAM geschiedt ook via de

AM databus. Dit is weergeven in programma 4.11.

Q ":AMWRITE RAMW
[1] A WRITE INTO RAM IF RAMW=1 AND THERE ARE RESPONDERS

[2] ~OX\(RAMWAADRVAL)=O

[3] RAM[ADR;]~RW~AMDATA

Q

Q ":AM":EAt' ":AM":
A READ FROM RAM IF RAMR=1
~OX\(RAMRAADRVAL)=O

AMDATA~RR~RAM[ADR;]

Programma 4.11. Het schrijven (RAMWRITE) en lezen
(RAMREAD) in het RAM van de module. Lezen en schrij
ven geschiedt aIleen als ADRVAL = 1.

Tenslotte wordt de AM databus ook gebruikt voor het data

transport van en naar het response store. Dit is reeds beschre

ven in sectie 4.3.1.

Opgemerkt dient te worden dat bij gebruik van meerdere AM

modulen op een bus, ten hoogste EEn module de databus mag stu

ren. Tijdens het lezen van het RAM wordt dat bereikt door de

databus driver de AM databus aIleen te laten sturen als ADRVAL

gelijk is aan 1. De MI/MO verbindingen tussen de AM modulen zor

gewn ervoor dat ten hoogst EEn module ADRVAL = 1 heeft. Bij het

lezen van het response store moet de. juiste module met behulp

van de ENABLE-lijnen gekozen worden.

4.6. De AM module controller
================~==~======

De AM module wordt bestuurd door de microprogrammeerbare

AM module controller, die schematisch is weergeven in fig. 4.6.

De AM module controller wordt gestuurd door een 11 bits AM-in

struktie, die bestaat uit een instruktiecode (Ie) en drie ope

randen voor de besturing van de funktiegenerator (IF), de XMUX
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(IX) en de YMUX (IY) van het response store. De besturingslij

nen van het response store, de ACU, het RAM, het M-register en

de databus driver worden gestuurd door het microinstruktiere

gister (pI). Het microinstruktieregister wordt geladen vanuit

het microprogrammageheugen (~M), onder besturing van het sig

naal NI (next instruction). Dit is beschreven in programma

4.12. Het tijdstip van laden wordt bepaald door de neergaande

flank van de systeemklok SCL .

.., NE>:T I NS TI';

[1J A LOAD NEXT MICRO-INSTR INTO MICRO-INSTR REG
[2J A ON NEGATIVE EDGE OF SYSTEM CLOCK SCL
[3J ~OX\(NI~IV~ENA9LE)=O

[4J MUI~MUPDATA

';l

Programma 4.12. Het laden van de volgende micro
instruktie in het ~I register (MUI). De aanroep
van NEXTINSTR moet samenvallen met de neergaande
flank van SCL.

Het microprogrammageheugen wordt gestuurd door de micropro

grammateller (PPC) en de instruktiecode (IC).

De microprogrammateller zorgt voor het aflopen van de mi

croroutines, die uit 1 tot 8 microinstrukties bestaan. De micro

programmateller is een synchrone teller, die op nul gezet wordt

indien CLEAR 1 en wordt geladen indien LOAD = 1. Doordat de

ingangen met de uitgangen zijn doorverbonden betekent LOAD 1

het handhaven van de momentane tellerstand. Het laden en tellen

geschiedt op de opgaande flank van de systeemklok SCL. Het gene

reren van microinstrukties is beschreven in programma 4.13. De

instruktiecode (IC) geeft het beginadres van de microroutine

aan en moet constant blijven tijdens het aflopen van de routi

ne. Met het signaal IV (instruktion valid) wordt aangegeven dat

de instruktie op de AM instruktiebus geldig is en dat de uPC

kan gaan tellen. Met de bit BUSY worden de lengtes van de micro

routines bepaald. De laatste microinstruktie bevat BUSY = O. In
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V MODULECONTROLLER
[lJ A CONTROLLER LOGXC, MUPC CHANGES ON THE POS EDGE OF SCL
1:2J CLEAF:t-NXV
[3 J LOA['t-NEeUS"r"
[4J MUPCt-(CLEAR,«NCLEAR)ALOAD),NCLEARvLOA[I)/O,(MUPC+l),MUPC
[5J MUADRt-xc,2 2 2 T MUPC
[6J MUDATAt-MUPM[1+2~MUADR;J

v
Programma 4.13. Het ophalen van de micro-instrukties
(MUDATA) uit het microprogrammageheugen (MOPM), met
behulp van de microprogrammateller (MOPe).

de overige microinstrukties is BUSY = 1. BUSY wordt ook ge

bruikt als terugmeldingssignaal IB (instruction bUSy) naar de

APP controller, waarmee wordt aangegeven wanneer de AM-instruk

tie is afgelopen (BUSY (-- 0). Dit is beschreven in programma

4.14.

v
Programma 4.14. Het terugmeldingssignaal IB (instruction
bUSy) van de AM module naar de APP controller.

[1J
1:2J

V HAN['SHAKE
A lEe XS ANSWERED EeY lEe,
lEet-XVAEeUSYAENAEeLE

XEet-O MEANS XNSTR READY

De tijdvolgorde van de diverse signalen is aangegeven met

het tijddiagram van fig 4.7. Bij normaal gebruik zal IVafval

len op de eerste opgaande flank van SCL na het afvallen van lB.

In het tijddiagram is echter aangegeven dat dit niet noodzake

lijk is, doordat de laatste microinstruktie van de routine bij

het actief blijven van IV op de besturingslijnen blijft staan.

IV en IB werken volgens het handshake-principe, waardoor de APP

controller de tijdsduur van de AM-instrukties niet hoeft te

kennen. IB is een open-collector uitgang, zodat meerdere modu

len deze lijn kunnen aansturen. Hiermee wordt bereikt dat de

module met de langste instruktie de tijdsduur van IB bepaalt.
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•
AM instruktie cyclus

•

SCl

IV

BUSY

IB

ClR

,4JPC

,4J1

J "'-

Lf--, Lf~-l-LJ I

r, ,
\ I L

0 0 J 1 ~ 2 2 0 0

:£,uPM[IC) X,AJPMlI "+1] X ,4JP,~[IC +2]

Fig. 4.7. Tijddiagram van een instruktiecyclus.

De operanden IF, IX en IY worden in het FREG en het XYREG

geladen onder besturing van de bit FXYEN van de microinstruktie

(zie programma 4.15). Dit betekent dat de programmering van de-

'il LOA[.F:,('T' F:':'T'EN

[1J A LOAD IF, IX AND IY INTO THE OPERAND REGISTERS

[2J 40X\FXYEN=O
[3J Ff;:EG+-IF
[4J XYREG+-IX,IY

'il

Programma 4.15. Bet laden van de operanden F, X en Y.

ze bit bepaalt of een gegeven AM-instruktie weI of geen operan-
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Met behulp van de bit FISO (F = 0) wordt de multiplexer

FMUX bestuurd (zie programma 4.16). Als FISO = a wordt de

function specification vector FS van de funktiegenerator, ge

lijk aan 1100, waardoor aIle F[i] = a worden. Dit kan worden ge

bruikt om de rippleschakeling van de ACU te resetten (zie ook

sectie 3. 2 . ) .

Q NULF FJ:SO
[1] AFORCE F~KfO J:F FJ: s O=1
[2J ~(FJ:SO=O l)/REGJ:sTER,NuLFuNc
[3] REGJ:STER:FS~FREG

[4] ~O

[5J NULFuNc:Fs~1100

Q

Programma 4.16. De FMUX multiplexer.

De databus driver wordt gestuurd met het signaal DBIN, dat

de doorlaatrichting van de driver bepaalt. Zoals in fig. 4.6 is

waar te nemen, wordt dit signaal afgeleid van de besturingslij-

nen.

4.7. De AM-instrukties
======================

Aangezien er 5 instruktiecodelijnen zijn kan het micropro

grammageheugen van de modulecontroller routines voor 32 AM-in

strukties bevatten. Op het moment van schrijven van dit verslag

zijn er 22 AM-instrukties geprogrammeerd. Deze instrukties zijn

samengevat in tabel 5.1. In programma 4.17 zijn enkele instruk

ties beschreven met de in dit hoofdstuk gegeven funkties. Met

de commentaarregels is aangegeven welke programmaregels als EEn

microinstruktie worden uitgevoerd.
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9 LM
[1] A LOAD MASK FROM DATA8US
[2] A FIRST MICROCYCLE
[3] E<US 'y' f-1
[4] LOADMASK MLf-1
[5] A SECOND MICROCYCLE
[6] E<US 'y- f-O

[7] MLf-O
9

9 LI":

[1] A LOAD F(X,Y) INTO REG R
[2] A FIRST MICROCYCLE
[3] E<US'J" f-1
[4] LOADFXY FXYENf-1
[5] A SECOND MICROCYCLE
[6] FH"J"ENf-O
[7] LOADR RSELf-1 1
[8] A THIRD MICROCYCLE
[9] E<us'y'f-O
[10] r.:SELf-O 0

'V

Programma 4.17. Een tweetal voorbeelden van
AM instrukties, uitgeschreven in micro-in
strukties.

In de algorithme-beschrijvingen van hoofdstuk 5 worden de

ze instruktie-beschrijvingen niet gebruikt, maar worden de ak

ties op het AM rechtstreeks beschreven. Bijvoorbeeld als een

associatie moet worden verricht met als kenmerk de variabelen

COMP en MASK, dan wordt in plaats van

AM['ATAf-MASK
LM
AM['ATAf-COMP
NOr=-

1. F f-1 0 1 0
I:':f-O
I 'J" Eo· 1
LI":

de notatie

Rf-RvASS MASK,COMP

gebruikt, waarin ASS een operatie is, die MASK en COMP omzet in

de associatievector A.



AFSTUDEERVERSLAG

Hoofdstuk 4, De AM module

99

EEN ASSOCIATIEVE PARALLELLE PROCESSOR

I ! I I
I Mnemonic I Opc I Operands I Operation

I
lEx. time

========= ===== ~========= ============---====~======-==== ====~~

NOP

LM

DISP

NEW

LR

LS

LRS

SUR

sus
SURS

SDR

50S

SDRS

SUDRS

SOURS

WRITE

FIRST

WSEQ

WRAM

NEXT

RRAM

RRS

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

F,X,Y

F,X,Y

F,X,Y

F,X,Y

F,X,Y

F,X,Y

No operation

Load M-reg from databus

Dispose words marked by
F(X,Y) = 1

Insert new data in first
free position

Load R with F(X,Y)

Load 5 with F(X,Y)

Load Rand 5 with F(X,Y)

Shift R one bit up

Shift 5 one bit up

Shift R, 5 one bit up

Shift R one bit down

Shift 5 one bit down

Shift R, 5 one bit down

Shift R up, 5 down 1 bit

Shift R down, 5 up 1 bit

Write AM-words for which
F(X,Y) = 1

Reset ripple-circuit to
first word

Write first responder

Write RAM part of first
responder

Select next responder

Read RAM part of first
responder

Read F(X,Y) from res
ponse store

2 T

3 T

6 T

5 T

4 T

4 T

4 T

3 T

3 T

3 T

3 T

3 T

3 T

3 T

3 T

6 T

5 T

5 T

5 T

4 T

5 T

4 T

Tabel 4.1. AM-instrukties (X = R I I, Y = A I 5 ).
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HOOFDSTUK VIJP
==========~====

ASSOCIATIEVE ALGORITHMEN

Zoals ook in hoofdstuk 4 is opgemerkt, heeft de struktuur

van het response store grote invloed op de executietijd van de

associatieve algorithmen. De ontwikkeling van de associatieve

algorithmen en het ontwerp van het response store zijn dan ook

nauw verweven geweest. In hoofdstuk 4 is het AM-ontwerp aan de

orde geweest. In dit hoofdstuk worden een aantal basisalgorith

men beschreven, die ontwikkeld zijn voor dit AM.

De algorithmen kunnen op een aantal manieren beschreven

worden. Allereerst is er de informele beschrijving, die gebruik

maakt van de gewone omgangstaal. Dit leidt echter vaak tot dub

belzinnigheden en inkonsekwenties. Een formele beschrijving is

te prefereren. Men kan bij deze formeIe beschrijving gebruik ma

ken van een bestaande programmeertaal. In sectie 2.3.J. en [J.2]

is gekozen voor de taal Pascal. Omdat de taal niet afdoende is

om de AM-operaties doelmatig te beschrijven is de taal uitge

breid met enkele speciale konstrukties, zoals het compare-state

ment in programma 2.J.. In dit hoofdstuk is gekozen voor de taal

APL, die weI afdoende is voor de beschrijving van de associatie

ve algorithmen. APL heeft echter het nadeel dat het voor niet

kenners moeilijk leesbaar is vanwege de compacte schrijfwijze.
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5.1. Bet gereedschap voor de beschrijving
=====================:~========== =m_--=

In deze sectie worden de funkties behandeld die bij de as

sociatieve algorithmen worden gebruikt. In fig. 5.1 is het AM

afgebeeld, zoals het wordt gezien vanuit programma-technisch

'II
b -

A

somelfun

k

M

AM

c

W
R s

o

ADR

RR

RAM

RW

Fig. 5.1. Bet AM van hoofdstuk 4 met de in dit hoofd
stuk gebruikte variabelen.

oogpunt. De in dit hoofdstuk gebruikte AM-variabelen zijn in de

ze figuur weergegeven. Bet associeren op een gegeven comparand

masker combinatie M,C is weergegeven in programma 5.1. De funk-

q A~ASS MC;M;C;MM;CC
[1] A ASSIGN LOCAL VARIA~LES

[2] MM~(K,~)FM~BtMC

[3] CC~(K,~)FC~(-~)tMC

[4] A ASSOCIATION VECTOR
[5] A~A/(NMM)vCC=AM

q

Programma 5.1. De funktie associeren.

tie ASS verwacht een parameter MC, die bestaat uit de concatena

tie van de B bit lange vectoren M en C. ASS levert de associa

tievector als funktiewaarde af. De funktie is ontleend aan pro

gramma 3.3. In programma 5.2 is de schrijf-operatie van het AM
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9 W WRITE MC;M;C;MM;CC;WW
[lJ A ASSIGN LOCAL VARIABLES

[2J MM~(K,B)fM~BtMC

[3J CC~(K,B)fC~(-9)tMC

[4J WW~~(B,K)fW

[5J A WRITE TO WORDS SELECTED BY W
[6J AM~(AM~HWW~MM)vCC~WW~MM

9

Programma 5.2. De multi write funktie.

weergegeven. WRITE, dat is afgeleid van programma 3.2, be

schrijft de door W geselecteerde plaatsen. Het bepalen van de

some-informatie geschiedt met de operatie SOME van programma

5.3, dat is afgeleid van regel 6 van programma 3.6.

9 SM~SOME F

[lJ SM~(+/F»O

9

Programma 5.3. De funktie SOME (responders).

Dit wat betreft de AM-operaties. Nu een opmerking over de

nummering van de bits in de bitvectoren. In APL is de meest

linkse bit van een bitvector de meest significante bit, hetgeen

gebruikelijk is. Maar ook gebruike1.ijk is, dat de de nummering

van de bits van rechts naar links op1.oopt. In APL is dit echter

net andersom (zie fig. 5.2). Aangezien het gewenst is om met de

2 1

CD
n-1

gewenste bitnummering
t
n n-1

bit vectorrn •••

1 2

•APL bitnummering

n

Fig. 5.2. Qrnzetting van de bitnummering.

gebruikelijke nummervolgorde te werken is de funktie BIT van

programma 5.4 gedefinieerd voor de conversie naar de APL-num-
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mering.

'il ..H .. I EcIT V

[1] ....+-(fV)-I-1
'il

Programma 5.4. Bet omzetten van de bit-nummering

Bet uitgangspunt bij de a1gorithmen van dit hoofdstuk is

dat ze niet op a11e bits van a11e woorden moeten werken maar op

een gegeven bitve1d van een dee1verzame1ing van de AM-woorden.

De dee1verzame1ing van woorden waarop de a1gorithmen moe

ten werken wordt steeds aangegeven in het response store regis

ter S. SCi] = ~ betekent dat woord i gese1ecteerd is (zie fig.

5.3). Geste1d wordt dat de a1gorithmen de inhoud van S onver

anderd moeten 1aten.

AM
! :
I I
I

I I
I
I II

I I
I • I
I • I
I I
I • I
I I,

I

VELD

woord
selectie

4--0 1
o

.....- 1

40- 1

o

X 1 0 1 0 1 X X X kenmerk

Fig. 5.3. De a1gorithmen werken op een met M gese
1ecteerd veld (of ve1den) van met S gese1ecteerde
woorden.

Bet beperken van de werking van de a1gorithmen tot een ge

geven veld (of ve1den) wordt bereikt door gebruik te maken van

het masker. Bet gereedschap om dit veld aan te geven wordt ge1e

verd door de operatie LSBIFT van programma 5.5. In het voorbee1d

bij programma 5.5 is LSBIFT gebruikt om een masker en een compa-
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rand samen te stellen voor het veld met de minst significante

bitpositie op bit 3 en een veldlengte van 5 bit. Het veld wordt

aangeduid met F,L = 3,5.

'V V+-F LSHIFT I.
[1] A LEFT SHIFT AROUND OF D (FD i 8) IN VECTOR V (FV = 8)
[2] V+-F~«8-FD)FO),D

'V

AVOOR8EELD MET (MET 8=8):
O+-M+- 3 LSHIFT 11101

01110100
O+-C+- 3 LSHIFT 11011

01101100

Programma 5.5. Het naar links verschuiven van de
vector D naar de veldpositie F. De bits buiten het
veld worden op nul gezet.

Bij veel algorithmen worden velden gebruikt, waarvan geen

van de bits gemaskeerd zijn. Het veld kan dan worden gedefini

eerd door de positie van de minst significante bit, de lengte

en de inhoud (zie ook het voorbeeld van sectie 2.3.J..) Het mas

ker wordt imlpiciet aangegeven: AIle bits buiten het aangedui

de veld worden gemaskeerd. Hiertoe is de operatie FIELD van pro

gramma 5.6 gedefinieerd. In het voorbeeld bij programma 5.6 is

FIELD gebruikt om te associeren op veld 3,5 inhoud J.J.J.OJ..

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

1:6]

'V MCf-FIELD FLD;F;L;D
A ASSIGN LOCAL VARIA8LES
F+-FLD[lJ-1
L+-FLI'[2]
[I+- ( -L) l'FLII
A CONSTRUCT MASK AND COMPARAND
MC+-(F LSHIFT LF1),F LSHIFT D

(MC)

AVOOR8EELD (MET 8=8)
O+- FIELD 3,5,11101

11110001110100

Programma 5.6. De funktie FIELD, die een masker en
comparand (Me) genereert met de parameter F, L, D met
F,L het veld en D de veldinhoud.
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5.2. Indeling van de associatieve algorithmen
====================~== ====~==~==== =eoc==~

Associatieve algoritmen laten zich verdelen in twee klas

sen, de zoekalgorithmen en de bewerkingsalgorithmen. Zoekalgo

rithmen verdelen de AM-woorden in twee of meer klassen, terwijl

de bewerkingsalgorithmen bewerkingen uitvoeren op door de zoek

algorithmen geselecteerde woorden.

Voorbeelden van zoekalgoritmen zijn: vindt het maximum van

een gegeven verzameling woorden, verdeel een gegeven verzame

ling woorden in twee partities op grond van het kriterium "gro

ter dan een gegeven constante" of het kriterium "tussen twee

opgegeven grenzen". De zoekalgorithmen worden vaak complexe as

sociaties genoernd in relatie tot de enkelvoudige associatie op

gelijkheid-ongelijkheid.

Voorbeelden van bewerkingsalgorithmen zijn: het optellen

van een constante bij een veld, het optellen van velden, de

bewerkingen aftrekken, verrnenigvuldigen maar ook de logische

bewerkingen and, or, xor, etc. AIle bewerkingen worden parallel

op een gegeven verzameling woorden uitgevoerd.

Een andere verdeling van algoritmen kan gemaakt worden op

grond van de behoefte aan terugkoppeling van het AM. Met terug

koppeling wordt bedoeld de informatie of er weI of geen respon

ders zijn op een gegeven kriterium (de some-lijn van het AM).

Voor somrnige zoekalgorithmen is de some-informatie van essen

tieel belang. Daarentegen vallen de meeste bewerkingsalgoritmen

in de klasse van algorithrnen zonder terugkoppeling.

In de volgende secties worden een aantal algorithmen behan

deld. Hierbij is het meer de bedoeling het mechanisme te tonen

dan een volledige opsornming te geven.
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5.3. zoekalgorithmen
================----====

De zoekalgorithmen verdelen de AM-woorden in klassen, ge

baseerd op bepaalde kenmerken. De eenvoudigste zoekaktie is de

verdeling van AM-woorden op grond van gelijkheid-ongelijkheid.

Dit is beschreven in programma 5.7. Deze operatie wordt in EEn

AM-cyclus uitgevoerd vanwege de bitparallelle uitvoering van

het AM.

Q' FL EOC N;F;L
[1J AASSIGN LOCAL VARIABLES

[2J Ft- FLI'[ 1 J
[3J Lt- FLI'[2J
[4J ACOMFoARE
[5J Rt-ASS FIELD F,L,N

Q'

Programma 5.7. Vergelijken met een constante
Een voorbeeld van aanroep: 12,4 EQC 1 0 1 1.

In de volgorde secties worden een aantal voorbeelden van

complexe zoekalgorithmen gegeven. Deze algorithmen zijn in es

sentie gebaseerd op een successievelijke partitionering van

kandidaatwoorden op grond van de associatie op gelijkheid-onge

lijkheid met een deel van het kenmerk.

5.3.1. Vindt het maximum (minimum)

Bet doe1 van het maximum-algorithme is het vinden van het

grootste getal in een gegeven veld van een gegeven verzameling

AM-woorden. Deze verzameling woorden is gemarkeerd in het S

register van het response store. Bet veld wordt gegeven door

de ve1definitie F,L met F de positie van de minst-significan

te bit van het veld en L de lengte van het veld. Tijdens het

algorithme worden de bits van de woorden onderzocht in de afne

mende volgorde van hun gewicht (van links naar rechts). De

woorden met de hoogste waarde in de bitpositie, die onderzocht
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wordt, zijn kandidaten voor verder onderzoek. In termen van de

binaire getallenboom (zie fig. 5.4) betekent dit dat, beginnend

vanaf de wortel van elke vertakking, nagegaan wordt of de 1

subboom (dit is de subboom met een 1 in de bitpositie, die on

derzocht wordt) leeg is of niet. Is deze subboom leeg, dan moet

het maximum zich in de O-subboom bevinden en is de bewuste bit

van het maximum gelijk aan O. IS de 1-subboom niet leeg, dan is

de bewuste bit van het maximum gelijk aan 1. Wordt veronder

steld dat de getallen in Z-complement notatie in het geheugen

staan, dan moet de bovenstaande bewerking voor het tekenbit

worden geinverteerd.

__1111
/11l.X

/ --1110
11XX

/

~ __1101
110X___

---1100
1XXX

~
__1011

10l.X
/ --1010

10XX
~ __1001

100X
--1000

xxxx
__ 0111

01l.X
/ --0110

01XX

/

~ __0101
010X ____

--- 0100
OXXX

~
__ 0011

00l.X
/ --0010

OOXX
~ __0001

OOOX __ 0000

Fig 5.4. Binaire getallenboom voor 0 tot en met 15.

Bij elk bit-onderzoek moeten aIleen woorden onderzocht wor

den, die als kandidaten uit het vorige bitonderzoek zijn overge

bleven. omdat het R-register van het response store wordt ge

bruikt voor het nagaan of de subboom leeg is, kan dit register
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[1]

[2J
[3]

[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
1:9]
[10]
1:11]
[12]
[13]
1:14]

Boofdstuk 5, Associatieve algorithmen

niet gebruikt worden om de kandidaatmarkering van het onder

zoek van de vorige bit te bewaren.

Een methode om dit op te vangen is het reserveren van een

bitkolom in het AM voor het onthouden van de kandidaatmarke

ring. Dit kost echter in het ongunstigste geval een schrijf

operatie per bit-onderzoek. Een algorithme, dat volgens deze

methode werkt, is beschreven in programma 5.B. De operatie MAX1

heeft als operand de velddefinitie F,L. De markeringskolom in

het AM bevindt zich in bitpositie B en wordt TAG genoemd. De

veldteller F wordt op de eerste positie links van het veld ge

zet (regel 4) en MX op het grootste getal (regel 6). Vervol

gens worden de TAG-bits van de geselecteerde woorden geiniti

aliseerd op 1 (regel 7). Tenslotte wordt de Ius (regel B tot

v MX~MAx1 FL;F;L;TAG
A MAXIMUM, ONE eIT AT A TIME TEST
A ASSIGN LOCAL VARIA~LES

L~FL[2]

F~FL[l]+L

A INITIALIZE
M:·~~O, (L-1 ).p1
S WRITE FIELD(TAG~~,l),l

LOOF·:R~ASS(FIELD TAG,1)vFIELD(F~F-1),1,MX[LeIT

~NONRESPX\NSOME R
A IF RESPONDERS THEN MARK NON-RESP WITH TAG=O
«NR)AS)WRITE FIELD TAG,O
~EN:rILOOF·

NONRESP:MX[L~IT MX]~NMX[L~IT MX]
ENDLOOP:~LOOPX\(L~L-1»0

Q

Programma 5.B. Bet maximum algorithme dat een AM
bitkolom voor de kandidaatmarkering gebruikt. Per
onderzoek wordt met EEn bitkolom geassocieerd. Een
voorbeeld van aanroep; R3 ~ MAX1 16,B.

14) L maal doorlopen waarin de succesievelijke subbomen worden

bekeken. Het testen op het leeg zijn van de 1-subboom geschiedt

in regel 9. Door de conjunctie met S in regel 7 en 11 wordt de

bewerking beperkt tot de verzameling woorden waarop het algo

rithme moet werken. vanwege het inverteren van MX[L] in regel

13 wordt het tekenbit op dezelfde wijze behandeld als de overi-
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ge bits. In termen van AM-operaties is de maximale executietijd

1. + 2L, waarbij gesteld is dat WRITE en ASS even lang duren.

In plaats van de AM-bitkolom TAG is het ook mogelijk een

response store register voor de kandidaatmarkering te nemen.

Dit levert een versnelling op dankzij het feit dat een operatie

op R of S sneller werkt, dan een WRITE-operatie. In programma

5.9 is een algorithme weergeven dat register R gebruikt voor de

kandidaatmarkering en S voor het onderzoek naar lege subbomen.

Deze keus hangt samen met de configuratie van het response

store van hoofdstuk 4. Evenals bij het algorithme van programma

5.8 wordt bij aanvang met S aangegeven op welke woorden het al

gorithme moet werken. Deze informatie moet tijdelijk in een bit

kolom van het AM worden opgeslagen (regel 7 en 8) indien ge

steld wordt dat de S-inhoud niet door het algoritme mag worden

veranderd. De executietijd van dit algorithme is 3 + L AM-opera

ties.

'V MX~MAX2 FL;F;L;TAG
A MAXIMUM, USE R AS SELECTION, S TEMPORARELY SAVED IN AM
A ASSIGN LOCAL VARIA~LES

L~FL[2J

F~FL[1J+L

II INITIALIZE

M~-:~O, (L-l ) f 1
S WRITE FIELD(TAG~~,1),1

(NS)WRITE FIELD TAG,O
R~S

LOOP:S~RAASS FIELD(F~F-l),l,MX[L~ITMXJ
~NONRESPX\NSOME S
A IF RESPONDERS THEN DISCARD NON-RESP
I":~I":AS

~ENI:ILOOF'

NONRESP:MX[L~IT MXJ~NMX[L~IT MXJ
ENDLOOP:~LOOPX\(L~L-l»O

A I":ESTORE S
S~ASS FIELD TAG,1

[lJ
1:2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7J
[8J
[9J
[10J
I:llJ
[12J
1:13J
[14J
[15J
[16J
[17J
[18J

'V

Programma 5.9. Het maximum algorithme, dat de
kandidaatmarkering bijhoudt in register R.
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Dankzij het bitparallelle associatie-mechanisme van het AM

is er een andere methode om over de kandidaatmarkering te be

schikken. Referentie naar de binaire getallenboom leert dat de

labels van de subbomen waarin het maximum zich bevindt, overeen

komen met het reeds bepaalde deel van MX. Bet reeds bepaalde

deel van MX kan dus gebruikt worden voor de kandidaatmarkering,

zodat per bitonderzoek met EEn associatie kan worden volstaan.

Het algorithme is weergeven in progamma 5.10. Het response

store register R wordt gebruikt voor de test op de 1-subboom

(regel 8). Hierbij wordt het reeds gevonden deel van MX, aange-

v MX~MAX3 FL;F;L;LL
A FIND MAXIMUM 2-COMPL NR IN FIELD FL=F,L OFWORDS WITH S=l
A ASSIGN LOCAL VARIA~LES

1_~FL[2]

F~-FL"[1 ]+L
A INITrALIZATION
M~"{~O, (L-l )fl
LLf-O

LOOP:R~ASS FIELD(F~F-l),(LLf-LL+l),MXf-l.MX

A IF NO l-SU~TREE (OR POS-SU~TREE) THEN INVERT THE LS~ OF MX
MX[l ~IT MX]f-MX[l ~IT MX]=SOME RAS
A REPEAT FOR EVERY ~IT OF THE FIELD
-.LOOF" X \ (Lf- L-l ) ¢O

[1]

1:2]
[3]

[4]
[5]

[6]
[7J
[8]
[9]
1:10]
1:11]
[12]

Q

Programma 5.10. Het maximum algorithme, waarbij
door het reeds bepaalde deeI van het maximum de
kandidaten worden bijgehouden.

vuld met een 1 in bitpositie LL als kenmerk gebruikt. Het aan

tal reeds bepaalde bits wordt bijgehouden in de teller LL. Een

eenvoudige veldaansturing wordt verkregen door MX, voorafgaand

aan elk onderzoek, 1 positie naar links te verschuiven, zodat

het reeds bepaalde deel van MX zich in de minst significante

bits van de variabele bevindt en de bit-inversie steeds plaats

vindt op de minst significante bitpositie. In termen ven AM-ope

raties is de executietijd van dit algorithme gelijk aan L.

Een variatie op MAX3 van programma 5.10, voor wat betreft

de generatie van het masker en de comparand, is beschreven in

programma 5.11. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een M- en een
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[lJ
1:2J
[3J
[4J
[5J
[6J
['7J
[8J
[9J
[10J
[llJ
1:12J
1:13J
[14J
[15J
[16J

'V MX~MAX4 FL;F;L;M;C
A MAXIMUM WITH AM-WIDE M AND C VARIABLES
A ASSIGN LOCAL VARIABLES
F~FL[lJ

L~FL[2J

R INITIALIZATION
M~B.rO

C~(F-l)LSHIFT O,(L-l).rl
F~F+L

LOOP:M[(F~F-l)BIT MJ~l

j';:~ASS M, C
R IF NEXT l-SUBTREE (OR POS-SUBTREE) IS EMPTY INVERT BIT
C[F BIT CJ~C[F BIT CJ=SOME R~S

~LOOF'X \ (L~L-l) >0
A MOVE THE MAXIMUM FROM C TO MX
L~FL,[2J

MX~(-L)t(B-F-l)LSHIFT C

Programma 5.11. Bet maximum algorithme volgens het
zelfde principe als MAX3, maar met de registers M en
evan B bit breed.

'V MN~MIN FL;F;L;M;C
RMINIMUM WITH AM-WIDE M AND C VARIABLES
RASSIGN LOCAL VARIABLES
F~FL[lJ

L~FL[2J

RINITIALIZATION
M~B.rO

C~(F-l)LSHIFT 1,(L-l).r0
F~F+L

LOOP:M[B-(F~F-l)-lJ~l

j';:~ASS M, C
RIF NEXT O-SUBTREE vOR NEG-SUBTREE) IS EMPTY INVERT BIT
C[F BIT CJ~C[F BIT CJ~SOME R~S

~LOOP x\(L~L-l»O

R MOVE THE MINIMUM FROM C TO MN
L~FL(2J

MN~(-L)t(B-F-l)LSHIFT C

[lJ
C2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7J
[8J
[9J
[10J
[llJ
1:12J
[13J
[14J
[15J
[16J

'V

Programma 5.12. Ret minimum algorithme, afgeleid
van MAX4 van programma 5.12. Een voorbeeld van aan
roep is R3 ~ MIN 12,5.

C-register met gelijke lengte als de AM-woorden. Bet masker en

de comparand worden in deze registers samengesteld. Bij aanvang

wordt met behulp van LSHIPT van programma 5.5 het grootst moge

lijke getal in het juiste veld van C geplaatst (regel 7) en M
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wordt met nul1en gevuld (regel 6). Bij elk onderzoek worden de

bits van het veld, beginnend bij de meest significante positie,

ontmaskerd door een bit-set operatie op M (regel 9). Als de 1

subboom leeg is, dan wordt de bit in onderzoek geinverteerd (re

gel 12). Na L onderzoekingen wordt het maximum van C naar MX

overgeheveld.

opmerking: AIle vier de algorithmen zouden hun Ius kunnen be

eindigen indien na een bitonderzoek het aantal kandidaten voor

verder onderzoek gelijk is aan 1. Bet AM van hoofdstuk 4 kan

deze informatie echter niet verstrekken.

Bet vinden van het kleinste geta1 in een gegeven veld van

een gegeven verzameling AM-woorden is bijna het zelfde als het

vinden van het grootste getal. Bet verschil is dat in de plaats

van de l-subbomen de O-subbomen worden onderzocht. Bier wordt

dan ook volstaan met het geven van de algorithmebeschrijving

in programma 5.12, dat op regel 7 en 12 na, ge1ijk is aan pro

gramma 5.11.

5.3.2 Groter (kleiner) dan een constante

Dit a1gorithme markeert woorden van een gegeven verzame

ling AM-woorden (S=l), waarvoor geldt dat de getalwaarde in een

gegeven veld groter (kleiner) is dan een gegeven constante N.

Evenals bij de extremum-algorithmen worden de bits lopend van

de meest- naar de minst significante bitpositie onderzocht. Bij

elk bitonderzoek blijven er AM-woorden over, waarover nog geen

beslissing kan worden genomen en vallen er woorden af waarvan

zeker is dat ze groter zijn dan N of dat ze kleiner zijn dan N.

Dit laatste is afhankelijk van de waarde van de overeenkomende

bitpositie van N. AIleen woorden, die nog onbeslist zijn, wor

den verder onderzocht. Evenals in sectie 5.3.1 zijn er twee ver

schillende methoden om het algorithme te beschrijven.
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L
b • • 1rn 1-, I VELD ? I

AM·'I,J
F

x y

o 0

o 1

1 0

toestand

onbeslist

kleiner dan

groter dan

Fig. 5.5. De woordindeling (a) en het toestandsdia
gram, behorend bij MAGCOMP van programma 5.13.

Bij de eerste methode worden 2 bits (XY) van elk AM-woord

AM i gereserveerd om de toestand aan te geven waarin het AM

woord zich tijdens het onderzoek bevindt: onbeslist, groter dan

N of kleiner dan N. In eerste instantie worden aIle woorden op

onbeslist gezet (XY=OO). vervolgens worden de woorden bit voor

bit (van links naar rechts) met de overeenkomende bits van N

vergeleken. Bij elke vergelijking zijn 3 situaties mogelijk:

(1) N[jJ=O en AM[i;j1=1, dan is AM[iJ >N, zodat XY=10 (groter

dan) wordt gemaakt; (2) NLjJ=l en AM[i;~=O, dan is AMLi] <N, zo

dat XY=Ol (kleiner dan) wordt gemaakt; (3) N[jJ=AM[i;j], dan

blij ft de toestand onbeslist (XY=OO). Als aIle bits verwerkt

zijn, dan zijn de woorden met XY=OO gelijk aan N. Bet toestands

verloop van de AM-woorden voldoet aan het toestandsdiagram van

fig. 5.5. De algorithmebeschrijving is weergegeven in programma

5.13. De operaties GTel en LTCI maken heiden gebruik van

MAGCOMP, waarin de driedeling van de woorden plaatsvindt. oak

bij deze algorithmen is verondersteld dat de getallen in 2

complement notatie staan. Dit houdt in dat bij het heslissings-
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Q FL GTC1 Npn'

[1] AGREATER THAN CONSTANT,BIT AT A TIME TEST
[2] ~O'+- (B-1) ,2
[3] FL+-MAGCOMP N

[4] R+-SAASS FIELD XY,1 0
Q

Q FL LTC1 N;~<Y

[1] ALESS THEN CONSTANT,BIT AT TIME TEST
[2J ~o'+-(B-1),2

[3] FL+-MAGCOMP N

[4] R+-SAASS FIELD XY,O 1
Q

Q FL MAGCOMP N;F;L
[1] A MAGNITUDE COMPARISON
[2] A ASSIGN LOCAL YARIABLES
[3] L+-FL.[2]
[4J F+-FL(1]+L
[5] A INITIALIZE
[6] 5 WRITE FIELD XY,O 0
[7] A SIGN-BIT HANDLING
[8] ~POSITIYE X\N[LBIT N]=O
[9] A IF NCO THEN MARK p~s WORDS AS GREATER
[10] R+-ASS(FIELD,XY,O O)vFIELD(F+-F-1),1,O
[11] (RAS)WRITE FIELD XY,1 0
[12] ~LOOP

[13] A IF N>O THEN MARK NEG WORDS AS LESS
[14] POSITIYE:R+-ASS(FIELD,XY,O O)vFIELD(F+-F-1),1,1
[15] (RAS)WRITE FIELD XY,O 1
[16J LooP:L+-L-1
[17] ~ONE X\N(L BIT N]=1
(18] A IF N[L]=O,MARK WORDS WITH AM[I;F]=1 AS GREATER
[19] R+-ASS(FIELD XY,O O)vFIELD(F+-F-1),1,1
[20] (RAS)WRITE FIELD XY,1 0
(21] ~Er'lIILOOF'

[22] A IF N[L]=1,MARK WORDS WITH AM[I;F]=O AS SMALLER
[23] ONE:LR+-ASS(FIELD XY,O O)vFIELD(F+-F-1),1,O
[24] (RAS)WRITE FIELD XY,O 1
[25] ENDLOOP:~LOOP X\L>O

Q

Programma 5.1.3. De algorithmen GTe1. (groter dan con
stante) en LTC1. (kleiner dan constante), die beiden
gebruik maken van de operatie MAGCOMP, die de woorden
in 3 klassen verdeeld «, = en ». Een voorbeeld van
aanroep is 1.,5 GTC1. 0 1. 1. 0 1..

proces van het tekenbit de interpretatie van N[i] en AM[i;j]

moet worden omgedraaid, evenals bij de extremum algorithmen is
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gedaan. AJ.s aIleen de AM-operaties worden beschouwd is de exe

cutietijd van GTCJ. en van LTCJ. voor beiden gelijk aan 2+2L.

Evenals in sectie 5.3.J.. is gebeurd zou men op het idee

kunnen komen om in de plaats van de AM-bitkolomen X en Y, de

response store registers R en S te gebruiken. Dit is echter

niet mogelijk vanwege de asymmetrie in het reponse store met

betrekking tot R en S: Terwijl de operatie

weI mogelijk is (met e een Boolse operator), is de operatie

niet mogelijk, doch slechts

(zie ook sectie 7.2 van hoofdstuk 7)

De tweede methode om de woorden te vinden met getallen gro

ter of kleiner dan een constante N maakt gebruik van de bit

parallelIe opbouw van het AM. Hier treedt geen drieverdeling

van de woorden op, zoals bij de eerste methode, zodat "groter

dan een constante" en "kleiner dan een constante" door verschil

lende algorithmen worden uitgevoerd. De methode is eenvoudig te

verklaren aan de hand van de binaire getallenboom van fig. 5.4.

Het "groter dan een constante"-algorithme is beschreven in pro

gramma 5.J.4. Beginnend met de meest signifante bit, worden de

bits van N onderzocht. Als bij het onderzoek van de j-de bit

N[jJ gelijk is aan 0, dan zijn de de AM-woorden met getallen in

de J.-subboom op dat knooppunt zeker groter dan N en kunnen als

zodanig gemarkeerd worden. De O-subboom moet nog verder worden

onderzocht. Als bij het onderzoek N[j]=J., dan hoeft aIleen de J.

subboom verder onderzocht te worden omdat de woorden in de 0

subboom zeker kleiner zijn dan N. De kandidaten voor verder

onderzoek worden dus steeds aangegeven door de reeds onderzoch-
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9 FL GTC2 N;F;L;M;C
AGREATER THAN CONSTANT N,USING M AND C
AASSIGN LOCAL VARIA~LES

F+-FLC1J
L+-FLC2J
AINITIALIZE
M+-~FO

C+-F LSHIFT N
F+-F+L
I":+-KFO
AIF N<O THEN MARK POS-SU~TREE AS GREATER
~(CC(F+-F-l)~IT CJ=O l)/ONE,ZERO

LOOP:~ONE X\CC(F+-F-l)~IT CJ=l
AIF C(F-l)=O,MARK l-SU~TREE AS GREATER

ZERO:CCF ~IT CJ+-NCCF ~IT CJ
R+-I":vASS M, C
CCF ~IT CJ+-NC[F ~IT CJ

ONE:MCF ~IT MJ+-l
~LOOP X\(L+-L-l»O
"'~+-I":""S

C1J
1:2J
C3J
C4J
C5J
C6J
C7J
CSJ
C9J
Cl0J
I:llJ
C12J
C13J
1:14J
C15J
C16J
C17J
C1SJ
C19J

9

Programma 5.14.
rithme, volgens

Het "groter dan een constante"-algo
de bit-parallelle methode.

9 FL LTC2 N;F;L;M;C
ALESS THAN CONSTANT N,USING M AND C
AASSIGN VARIA~LES

F+-FLC1J
L+-FLC2J
AINITIALIZE
M+-~FO

C+-F LSHIFT N
F+-F+L
f::+-KFO
AIF N>OTHEN MARK NEG-SU~TREE AS LESS
~(CC(F+-F-l)~IT CJ=O l)/ONE,ZERO

LOOP:~ZERO X\CC(F+-F-l)~IT CJ=O
AIF C[F-1J=1,MARK O-SU~TREE AS LESS

ONE:C[F~IT CJ+-NCCF~IT CJ
f::+-Fi:vASS M, C
CCF~IT CJ+-NC[F~IT CJ

ZERO:M[F~IT MJ+-l
~LOOP XN(L+-L-l»O
I":+-I':""S

C1J
[2J
[3J
[4J
[5J
C6J
[7J
[SJ
[9J
C10J
I:llJ
1:12J
C13J
1:14J
[15J
[16J
[17J
C1SJ
[19J

9
Programma 5.15. Het "kleiner dan
rithme volgens de bit-parallelle

een constante"-algo
methode.

te bits van N (regel IS). Worden 2-complement getallen veronder

steld, dan moet bij het tekenbit de interpretatie van 0 en 1



APSTUDEERVERSLAG

117

EEN ASSOCIATIEVE PARALLELLE PROCESSOR

Hoofdstuk 5, Associatieve algorithmen

worden omgedraaid (regel 11).

In termen van AM-operaties is de executietijd van dit algo

rithme maximaal L, hetgeen veel korter is dan het algorithme

van programma 5.13. Daarentegen produceert MAGCOMP in EEn algo

rithme een drie-verdeling van de geselecteerde AM-woorden: woor

den groter dan-, kleiner dan- en gelijk aan N.

Bet "kleiner dan een constante"-algorithme, dat is beschre

ven in programma 5.15, is eenvoudig af te leiden van het "gro

ter dan een constante"-algorithme.

5.3.3. Overige vergelijkingen met constanten

Met behulp van de in de vorige secties beschreven opera

ties MAX (maximum), MIN (minimum), GTC (groter dan een constan

te) en LTC (kleiner dan en constante) kunnen complexe zoekalgo

rithmen worden samengesteld, waarvan in deze sectie enkele voor

beelden zijn beschreven.

Bet vinden van woorden kleiner of gelijk aan een constante

(LEC) is gelijk aan de operatie GTC. De interesse gaat echter

uit naar de non-responders, zodat R van de geselecteerde woor-

f07 FL GEC N
[1J AGREATER THAN OR EGUAL TO CONSTANT N
[2J FL LTC N
[3J R+O(Nfi:)I\S

f07

f07 FL LEC N
[1J ALESS THAN OR EGUAL TO CONSTANT N
1:2J FL GTC N
[3J fi:+o(Nfi;)I\S

f07

Programma 5.16. De algorithmen LEC (kleiner of gelijk
aan een constante) en GEC (groter of gelijk aan een
constante.
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den geinverteerd moet worden. Dit is beschreven als de operatie

LEC in progranona 5 .16, waar ook de operatie GEC (groter of ge

lijk aan een costante) is weergegeven.

Bet vinden van het getal in het AM, dat het dichtst boven

een gegeven constante N ligt, is eenvoudig een combinatie van

"groter dan N" en "minimum", zoals is beschreven in de opera-

tie NAC van programma 5.17. Op analoge wijze geschiedt het vin

den van het getal dat het dichtst beneden een gegeven constante

ligt (zie NBC van progranona 5.17.).

De operaties NAC en NBC kunnen op hun beurt weer gebruikt

worden om woorden in volgorde van oplopende of aflopende getal

waarde uit het AM te lezen. Bet geordend lezen kan ook geschie

den door EEn keer GTC (LTC) te gebruiken en de volgende getal-

r;;; NAf-FL NAC N

[lJ ANE~<T AIcOVE CONSTANT N

[2J FL GTC N
[3] Sf-R
[4] NAf-MIN FL

r;;;

r;;; NIcf-FL NIcC N
[lJ ANE>'T IcELOW CONSTANT N

[2J FL LTC N

[3J Sf-R
[4] NAf-MA~" FL

'V

Programma 5.17. De algorithmen NAC (het dichtst bo
ven een constante) en NBC (het dichts beneden een
constante. Een voorbeeld van aanroep is
R1 ~ 2,8 NAC 0 0 0 1 0 0 1 1.

len te lezen met behulp van het MIN-algorithme. Bierbij is het

echter weI nodig om de reeds gelezen getallen van onderzoek uit

te sluiten door bijvoorbeeld na elke MIN (of MAX) operatie het

S-register te AND-en met de geinverteerde inhoud van het R-re

gister.
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Het vinden van woorden, die tussen twee opgegeven grenzen

1iggen geschiedt met behu1p van de operaties "groter dan onder-

grens" en "k1einer dan bovengrens", zoa1s weergegeven in pro-

granuna 5.18.

Het meest nabije woord ten opzichte van een constante N

vinden is een combinatie van de operaties NAC en NBC van pro

gramma 5.17. van de twee gevonden geta11en moet echter nog het

geta1 bepaa1d worden met het k1einste verschil tot N. Dit laat

ste kan het beste door een conventionele processor worden uit

gevoerd.

De term "meest nabij" kan ook op een andere manier gedefi

nieerd zijn zoals bijvoorbeeld het woord met de kleinste Bam

ming-afstand tot N. Ook dit is eenvoudig in het AM te bepalen

in een tijd, die evenals de bovenstaande algorithmen, onafhanke

lijk is van het aantal woorden. Zie [28J.

9 FL BETWLIMITS UL;LO;HI;L
[1] ABETWEEN LIMITS , UL=LO,HI
[2] AASSIGN LOCAL VARIABLES
[3] LO+-Lt UL
[4] HI+-(-L)tUL
[5] ALOWER AND UPPER BOUNDS
[6] FL GTC LO
[7] S+-fl:
[8] FL LTC HI

9

Programma 5.18. Zoek de AM-woorden, waarvan veld
F,L een getal waarde heeft tussen LO en HI.
Een voorbeeld van aanroep is
16,4 BETWLIMITS 1 1 0 1,0 0 1 1.

5.3.4. Vergelijkingen tussen velden

In de algorithmen van de vorige secties zijn de AM-woorden

steeds vergeleken met een of twee constanten. In deze sectie
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wordt getoond, dat het ook eenvoudig is om twee velden te verge

lijken. Ret vergelijken geschiedt parallel op de door S geselec

teerde woorden.

In programma 5.1.9 is een algorithme beschreven, dat de

door S geselecteerde woorden verdeeld in woorden waarvan veld1.

gelijk is aan veld2 en woorden waarvan deze velden ongelijk

zijn. De vergelijking geschiedt bitsgewijs met behulp van de

EXNOR-funktie van de funktiegenerator (regels 9, 1.0 en 1.1.). om
dat register S nodig is om de kandidaten voor verder onderzoek

te markeren, wordt de originele inhoud van S in de AM- bitkolom

TAG bewaard (regels 6 en 7). Na het vergelijken van de L bitpa

ren, wordt de markering van de woorden met gelijke velden naar

register R overgebracht (regel 1.4) en wordt de originele waarde

van S hersteld (regel 1.5). Ret algorithme heeft 2 + 2L AM-opera

ties nodig voor de uitvoering.

Q F1L EGF F2;Fl;L
AMARK WORDS WHERE FIELD1(Fl,2)=FIELD2(F2,2)
AASSIGN LOCAL VARIABLES

Flf·F1 L [ 1]
L4- F 1 L [2]
AINITIALIZE
S WRITE FIELD TAG,l
NS WRITE FIELD TAG,O
ACOMPOSE BIT PER BIT

LOOP:R4- ASS FIELD«Fl4-F l+l)-l),l,l
R4-R=ASS FIELD«F24-F2+1)-1),1,1
S4-~:i\S

~LOOP X\(L4-L-l»O
A~:ESTO~:E S
R4-S
S4-ASS FIELD TAG,l

[1]

1:2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
1:10]
1:11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Q

Programma 5.1.9. Ret vergelijken van velden op ba
sis van gelijkheidjongelijkheid. Een voorbeeld
van aanroep is 2,8 EQP 1.0.

Ret vergelijken van velden op basis van "groter dan" of

"kleiner dan" gaat op dezelfde wijze, met het verschil dat in

plaats van de funktie EXNOR respectievelijk de funktie AND-NOT
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en de funktie NOT-AND wordt gebruikt. De operatie EQF van pro

gramma 5.19. verandert in de operatie GTF (markeer woorden

waarvan veld1 groter is dan veld2) indien regel 10 vervangen

wordt door de regel van programma 5.20. De operatie LTF (mar

keer woorden waarvan veld1 kleiner is dan veld2) wordt verkre

gen indien regel 10 van EQF vervangen wordt door de regel van

programma 5.21.

1:10J

Programma 5.20. De wijziging van regel 10 van pro
gramma 5.19 om het algorithrne GTF te verkrijgen.

[10J

Programma 5.21. De wijziging van regel 10 van pro
gramma 5.19 om het algorithrne LTF te verkrijgen.

5.4. Bewerkingsalgorithmen

Bewerkingsalgorithmen zijn voornarnelijk gebaseerd op de

multi-write funktie van het AM. Voor deze algoritmen kan het AM

beschouwd worden als een verzarneling processors. Elke proces

sor (lees response store element) is verbonden met een AM

woord. De processors voeren simultaan het algorithme uit op vel

den van hun woord.

Vanwege de opbouw van het AM worden de bewerkingsalgorith

men essentieel bit-sekwentieel uitgevoerd, echter parallel op

aIle geselecteerde woorden. Terwijl de bits bij de meeste zoek

algorithmen van links naar rechts worden onderzocht, doorlopen

de meeste bewerkingsalgorithrnen de woorden van rechts naar

links.
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5.4.l.. Inverteren van een veld

Het inverteren van het veld P,L is een eenvoudige opera

tie, die is beschreven in programma 5.22. De bits worden door

NEGP een voor een geinverteerd met de twee WRITE-operaties van

regel 6 en 7. De doorsnede met S in deze regels dient om de

bewerking te beperken tot de geslecteerde woorden.

9 NEGF FL
[1] ANEGATE (1-COMPLEMENT) FIELD FL=F,L
[2] ASSIGN LOCAL YARIA~LES

[3] Ff-FL[1]
[4] Lf-FL[2]
[5] LOOP:Rf-ASS FIELD F,1,1
[6] (RAS)WRITE FIELD F,1,O
[7] «NR)AS)WRITE FIELD«Ff-F +1)-1),1,1
[8J ~LOOP X\(Lf-L-l»O

9

Programma 5.22. Het inverteren (l.-complement) van
veld P,L. Voorbeeld van aanroep NEGP 24,6.

5.4.2. Het optellen van velden

Bij deze bewerking wordt de inhoud van veld 2 opgeteld bij

veld l.. Dit geschiedt bij woorden, waarvoor S[i]=l.. Zoals in

sectie 2.3.l.. is beschreven, geschiedt de optelling bitsgewijze

met behulp van een "ripple-carry" CY. Omdat het algorithme

reeds in sectie 2.3.l.. aan de orde is gekomen, wordt hier vol

staan met de algorithme-beschrijving van programma 5.23. van

wege de fUnktiegenerator in het response store is het mogelijk

om per bitoptelling een schrijfslag uit te sparen, zodat de

executietijd 7L+l. bedraagt. Indien de velden getallen in 2

complement notatie bevatten, dan kunnen de AM-woorden, waarin

overflow is opgetreden, gemarkeerd worden met R[i]-l. door ge

bruik te maken van de operatie TESTOVERPLOW van programma 5.24.

Het aftrekken van velden kan geschieden door eerst de ope

ratie NEGP van programma 5.22. toe te passen en daarna ADDP van
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programma 5.23. met de CY-bitkolom geinitialiseerd op 1. in

plaats van op o. Aftrekken gaat echter sneller, indien er een

apart algorithme voor wordt ontwikkeld, analoog aan ADDP, met

een borrow in plaats van een carry.

V F1L ADDF F2;F1;L
AFIELD1 (F1,2)~FIELD1(F1,2)+FIELD2(F1,2)

AASSIGN LOCAL VARIA~LES

F1~F1L[13

L+-F1 L [23
AINITIALIZE
5 WRITE FIELD(CY+-~,1),0

AL TIMES ~IT ADDITION
LOOP:R+-ASS(FIELD CY,O)v(FIELD F1,1,1)vFIELD F2,1,1

(RAS)WRITE(FIELD CY,1)vFIELD F1,1,0
R+-ASS(FIELD CY,O)v(FIELD F1,1,0)vFIELD F2,1,1
R+-RvASS(FIELD CY,1)v(FIELD F1,1,0)vFIELD F2,1,0
(RAS)WRITE(FIELD CY,O)vFIELD F1,1,1
R+-ASS«FIELD CY,1)vFIELD F1,1,1)vFIELD(F2+-F2+1)-1,1,0
(RAS)WRITE FIELD«F1+-F1+1)-1),1,0
~LOOP X\(L+-L-1»)0

[13
1:23
[33
[43
[53
[63
[73
[83
1:93
1:103
1:113
1:123
1:133
1:143
1:153

v

Programma 5.23. Het optellen van veld2 bij veld1..
Een voorbeeld van aanroep: 2 ADDP 1.0,8.

v
Programma 5.24. Het testen op overflow na de optel
ling in geval van 2-complement notatie.

[13
1:23
[33
[43

V TEST OVERFLOW
AMARK OVERFLOW (AFTER ADD,SU~)

":+-ASS FIELD c'r-,1
R+-R¢ASS FIELD(F1-1),1,1
":+-":AS

IN R

5.4.3. Optellen van een constante bij een veld

Bij deze operatie wordt een constante N opgeteld bij een

gegeven veld van de woorden, gemarkeerd in S. Evenals in sec

tie 5.4.2, geschiedt het optellen bitsgewijs met behulp van

een carrybit CY per woord. Ook nu kan men een waarheidstabel

van de bitoptelling opstellen. De waarheidstabel van de optel

ling van bit j van de constante N bij bit j van het veld P,L

is weergegeven op de volgende bladzijde.
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I voor de optelling I na de opt.
I I

veld[j]I N[j] CY. veld[jJ I CY.
---------------------------

0 0 0 0 0 0 <- geen verandering

J. 0 0 J. 0 J. <-- geen verandering

2 0 J. 0 0 J.

3 0 J. J. J. 0

4 J. 0 0 0 J.

5 J. 0 J. J. 0

6 J. J. 0 J. 0 <-- geen verandering

7 J. J. J. J. J. <- geen verandering

AIleen de bitcombinaties die veranderen, hoeven onder

zocht te worden. Afhankelijk van de waarde van N[j] moeten de

bitcombinaties van de onderste of de bovenste helft van de ta

bel worden afgelopen. Evenals bij het vorige algorithme is de

~ FL ADDC N;F;L;CY;LL
[1J AADD CONSTANT N TO FIELD F,L
[2J AASSIGN GLO~AL VARIA~LES

[3J F~FL[1J

[4] L~FL[2J

[5J AINITIALIZE
[6J S WRITE FIELD(CY~~,1),0

[7J LL~O

[8J ALOOP WHILE N[LLJ=O AND L>O
[9J LOOP1:~,«L~L-1=0),N[(LL~LL+1)~ITNJ=0)/0,LOOP1
[10J A~IT ADDITION,L TIMES
[11J LOOP2:~ONE X\N[(LL~LL+1)~IT NJ=1
[12J AIF N[LLJ=O THEN DO
[13J R~ASS(FIELD CY,1)vFIELD F,1,0
[14J (RAS)WRITE(FIELD CV,O)vFIELD F1,1,1
[15J R~ASS(FIELD CY,1)vFIELD F,1,1
[16J (RAS)WRITE FIELD«F~F+1)-1),1,0

[17 J ~E~·mLOOF·

[18J AELSE DO
[19J ONE:R~ASS(FIELD CY,0)vFIELDF,1,1
[20J (RAS)WRITE(FIELD CY,1)vFIELD F,1,0
[21] R~ASS(FIELD CY,O)FIELD F,1,0
[22] (RAS)WRITE FIELD«F~F+1)-1),1,1

[23] ENDLOOP:~LOOPX\(L~L-1»0

~

Programma 5.25. Het optellen van een constante N
bij het veld F,L. Een voorbeeld van aanroep is
5,4 ADDC 0 0 J. J..
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volgorde waarin de bitcombinaties worden afgewerkt van belang:

Als N[j]=O, dan moet regel 2 vOOr regel 3 worden afgewerkt en

als N[jl=l, dan moet regel 5 vOOr regel 4 genomen worden. Het

algorithme is beschreven in programma 5.25. Hierin wordt de op

telling pas gestart als, beginnend bij de minst significante

bit, de waarde 1 in N[jJ wordt gevonden (regel 9). Daarna wordt

voor de resterende bits de Ius LOOP2 doorlopen, waarbij afhan

kelijk van de bitwaarde van N regels 13 tot en met 16 of de re

gels 18 tot en met 21 worden gekozen. De executietijd is afhan

kelijk van de inhoud van N en is, uitgedrukt in AM-operaties,

maximaal 4L+l.

Indien de getallen in 2-complement notatie staan kan de

operatie TESTOVERFLOW worden gebruikt om de woorden waarin over

flow is opgetreden te markeren in R. (R[iJ=I)

5.4.4. Vermenigvuldigen van een veld met een constante

Om te tonen dat ook ingewikkelde arithmetische bewerkin

gen in het AM kunnen worden uitgevoerd, wordt in deze sectie de

operatie vermenigvuldigen met een constante behandeld. De con

stante N wordt de multiplicant genoemd en het veld in de gese

lecteerde woorden, die met N vermenigvuldigd moeten worden de

multiplicator. Als LL het aantal bits van de multiplicant is en

L het aantal bits van de multiplicatoren, dan is het produkt

LL + L bits lang. Het veld van de AM-woorden moet dus minstens

deze lengte hebben. De multiplicatoren staan in minst-signifi

cante deel van het veld. Voor de vermenigvuldiging wordt de

methode van "optellen en schuiven" gebruikt. Bij deze methode

wordt de multiplicator bit voor bit onderzocht, waarbij gewoon

lijk met de minst-significante bit wordt begonnen. Is de bit

waarde 1, dan wordt de multiplicant bij het partiele produkt

opgeteld en wordt het partiele produkt EEn plaats naar links ge

schoven. Is de bitwaarde 0, dan wordt aIleen geschoven. Voor de
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aanvang van de vermenigvuldiging is het partiele produkt nul ge

maakt.

In het AM wordt een kleine variatie hierop toegepast. In

plaats van het partiele produkt te schuiven, wordt de optelling

op een steeds verschoven positie uitgevoerd. Bovendien worden

het onderzoek van de multiplicator bij de meest significante

bit gestart. Dit is schematisch weergegeven in fig. 5.5. Het

vermenigvuldig-algorithme is beschreven in programma 5.26. Hier

bij wordt er van uitgegaan, dat de getallen in 2-complement no

tatie staan. Ter vereenvoudiging is echter verondersteld, dat

de multiplicant N positief is.

~N+1

•

~~~]...o_o ._._. ....... _

•

PARTIEEL PRODUKT

HIER
OPTELLEN

•

MULTIPLICANT

•
Fig. 5.5. Woord i aan het begin van de vermenigvul
diging (a) en tijdens de j-de vermenigvuldigingsslag.

In het initialisatie-deel van het algorithme wordt regis

ter S opgeborgen in de AM-bitkolom TAG (regel 7 en 8) en wordt

het partieIe produkt nul gemaakt (regel 7). Bovendien wordt N

met een 0 aan de voorkant verlengt om tijdens de optellingen

geen overflow te krijgen. Na de initialisatie wordt het teken-
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'" FL MULC N;F;L;LL;TAG
AMULTIPLY FIELD (F,L) WITH A POSITIVE CONSTANT N
AASSIGN LOCAL VARIA~LES

L~FL(2]

F~FL(l]+L

LL~FN

AINITIALIZE
N~O,N

LL~FN

5 WRITE FIELD(TAG~(~-l),l),l

(NS)WRITE FIELD TAG,O
AIF SIGN NEGATIVE THEN SU~TRACT N
S~ASS(FIELD F,l,l)vFIELD TAG,l
S WRITE FIELD F,l,O
(F~F+l),LL SU~C N
AMUL TIF"L"'" LOOF"
AIF ~IT=l THEN ADD(O,N)

LOOP:S~ASS(FIELD F,l,l)vFIELD TAG,l
S WRITE FIELD F,l,O
(F~F-l),LL ADDC N
~LOOP X\(L~L-l»O

Af':ESTORE S
S~ASS FIELD TAG,l

(1]

[2]
(3]
(4]
(5]

(6]
(7]
(8]
(9]
[10]
(11]

[12]
[13]
(14]

(15]

(16]
(17]
[18]
(19]
(20]
(21]
(22]

'"
Programma 5.26. Het vermenigvuldigen van een veld P,L
met een constante N. Voorbeeld van aanroep:
3,8 MULe 0 1 0 1 1.

bit onderzocht. Dit geschiedt met behulp van register S. In de

woorden met een negatieve multiplicator wordt N van het partie

Ie produkt afgetrokken (regel 12 tot en met 15), na het teken

bit op 0 te hebben gezet (regel 14). Vervolgens worden de ove

rige bits op dezelfde wijze verwerkt, echter met behulp van de

optelling in plaats van de aftrekking (regel 18 tot en met 21).

Na afloop van de vermenigvuldiging wordt de initiele inhoud van

S weer hersteld (regel 23).De executietijd van dit algorithme

is 3 + L(3 + eLL).

Vermenigvuldigen van negatieve getallen geeft een kleine

complicatie. Het optellen moet dan geschieden over de hele

breedte van het partiele produkt in verband met het tekenbit

van de negatieve mUltiplicant. De executietijd vermeerdert zich

hierdoor tot 3 + L(3 + 8LL + 4L).
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Het vermenigvuldigen van velden gaat op analoge wijze,

door het optellen (aftrekken) met N te vervangen door het optel

len (aftrekken) van de multiplicant-velden.

5.4.5 Logische bewerkingen

Naast arithmetische bewerkingen is het ook mogelijk om 10

gische bewerkingen op velden van AM-woorden uit te voeren. Als

voorbeeld wordt de AND-operatie genoemd, die bitsgewijs wordt

uitgevoerd tussen overeenkomende bits van twee velden van de ge

selecteerde woorden (S=l.), of tussen de overeenkomende bits

van een veld van de geselecteerde woorden en van een constante.

Bij de AND-funktie tussen velden kan men gebruik maken van

de waarheidstabel van de AND-funktie. Hieronder is de AND van

bit j van veld2 met bit j van veldl. weergegeven.

voor de AND-operatie I na de AND-op.
I

veldl[jJ veld2[j] I veldl.[j]

o

o
l.

l.

o
l.

o
l.

o

o

o

l.

<-- geen verandering

<-- geen verandering

<-- geen verandering

Aangezien het resultaat van de AND-operatie in veldl. komt te

staan, treedt er slechts bij EEn combinatie een verandering op,

dus kan per bit met EEn associatie- en EEn schrijfoperatie wor

den volstaan. Het algorithme is beschreven in programma 5.27,

dat 2L AM-operaties nodig heeft bij een veldlenqte van L.
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9 F1 L ANDFl F2;Fl;L
(lJ ABITWISE ANDING OF FIELDl WITH FIELD2
1:2J AASSIGN LOCAL VARIABLES

(3J Flf-F 1 L (lJ
(4J Lf- F 1 L (lJ
(5J AAND BIT L TIMES
(6J LOOP:Rf-ASS(FIELD Fl,1,1)VFIELD«F2f-F2-1)-1,1,O)
[7J (R~S)WRITE FIELD«Flf-F l+l)-l),l,O
1:8J ~LOOP X\(Lf-L-l»O

9

Programma 5.27. De AND-funktie van veld~ (F~,L) met
de inhoud van veld2 (F2,L). De woorden met de te
veranderen bitcombinatie worden opgezocht. Een voor
beeld van aanroep is 2,8 ADDF~ ~O.

Het is ook mogelijk om de AND-funktie van het response sto

re te gebruiken. Dit is weergegeven in programma 5.28. Dit algo

rithme gebruikt echter 4L AM-operaties.

(lJ
[2J
(3J
(4J
(5J
(6J
(7J
1:8J
(9J
[10J

9 F1 L ANDF2 F2;Fl;L
AANDING OF FIELDS,USING THE FUNCTION GENERATOR
AASSIGN LOCAL VARIABLES
AF lf-F 1 L (lJ
AL f- F 1L (2J
ABIT ANDING LTIMES

LOOP:Rf-ASS FIELD Fl,l,l
Rf-R~ASS FIELD«F2f-F2+1)-1),1,1
(R~S)WRITE FIELD Fl,l,l
«NR)~S)WRITE FIELD«Flf-Fl+l)-l),l,O
~LOOP X\(Lf-L-l»O

Programma 5.28. De AND-funktie van velden met behulp
van de funktiegenerator van het response store.

Bij een XOR-operatie leveren beide methoden een even lange

executietijd op (4L AM-operaties).

De AND-funktie van een veld van de geselecteerde woorden

(S=~) met een constante N is nog eenvoudiger: Indien N[i]=~, ge

beurt er niets, is daarentegen N[j]=O, dan wordt bit j van het

veld op 0 gezet. Dit is beschreven in programma 5.29.
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'V FL ANDC N;F;L;LL
ABITWISE ANDING OF FIELD WITH N
AASSIGN LOCAL VARIABLES
F+oFL[lJ
L+oFL[2J
AINITIALIZE
LL+oO
AAND BITS L TIMES

LOOP:~ENDLOOP X\N[(LL+oLL+l)BIT NJ=l
S WRITE F,l,O

ENDLOOP:F+oF-l
~LOOP X\(L+oL-l»O

[lJ
[2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7J
[8J
1:9J
[10J
[llJ

'V

Programma 5.29. De AND-funktie van een veld F,L met
een constante N. Een voorbeeld van aanroep is
24,6 ANDC 0 1 J. 0 0 1.

5.4.6. Overige bewerkingen

In deze sectie zijn nog enkele bewerkingsalgorithmen ver

zameld.

Het transporteren van de inhoud van veld2 naar veldl van

de geselecteerde woorden is beschreven in programma 5.30. om te

voorkomen dat perbitkolomtransport twee WRITE-operaties nodig

zijn, wordt veldl (Fl,L) eerst met nullen gevuld (regel 6). Nu

hoeven aIleen nog de enen getransporteerd te worden (regel 8, 9

'V F1 L MOVF F2;Fl;L
AMOVE CONTENTS OF FIELD2(F2,L) TO FIELD1(Fl,L)
AASSIGN LOCAL VARIABLES

Fl+o F 1L[lJ
L4- F 1L [2J
AZERO FIELI'l
S WRITE FIELD Fl,L,LrO
AMOVE BIT PER BIT

LOOP:R+oASS FIELD«F2+oFl+l)-1),1,1
(R~S)WRITE FIELD Fl,l,l
~LOOP X\(L+oL-l»O

[lJ
1:2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7J
[8J
1:9J
[10J

'V

Programma 5.30. Het transporteren van de inhoud van
veld2 (F2,L) naar veldl (FI,L). Een voorbeeld van
aanroep is 2,8 MOVP 24.
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en 10). Bet algorithme gebruikt 1 + 2L AM-operaties voor het

transport van een L-bit breed veld.

In programma 5.31 is een algorithme beschreven dat voor

geselecteerde woorden (S[i]=l) de inhoud van veld (F,L) naar

9 TRt'F FL; F ; L
ATRANSFER FIELD DOWN ONE WORD
AASSIGN LOCAL VARIA~LES

Ff- FL [lJ
Lf- FL [2J
ATRANSFEfi: L ~ITS

LOOF-:Rf- S
Rf-RAASS FIELD F,l,l
fi:f- Kt, III 1 11I11I0, fi:
Sf- KtllllI111110,S
(RAS)WRITE FIELD F,l,l
«NR)AS)WRITE FIELD«Ff-F+l)-l),l,O
Sf- Ktll11 s ,O
~LOOF- X\(Lf-L-l»O

[lJ
[2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7]
[8J
[9J
[10J
[llJ
1:12J
[ 13J

9

Programma 5.31. Schuif de inhoud van veld F,L
woord omlaag. Een voorbeeld van aanroep is
TRDF 16,9.

een

9 ROLF FL;F;L;C·'·
AROTATE CONTENTS OF FIELD ONE ~IT TO THE LEFT
AASSIGN LOCAL VARIA~LES

Lf-FL [lJ
Ff-FL[lJ+L
AMOVE MS~ TO THE CY ~IT

Rf-ASS FIELD(Ff-F-l),l,l
(RAS)WRITE(FIELD(CYf-~,l),l)vFIELDF,l,O
«NR)AS)WRITE FIELD CY,O
Lf- L-l
ASHIFT THE OTHER BITS

LOOP:Rf-ASS FIELD(Ff-F -l),l,l
(RAS)WRITE FIELD F,2,10
~LOOP X\(Lf-L-l»O
AMOVE CY BIT TO LSB
Rf-ASS FIELD C·'·,l
(RAS)WRITE FIELD F,1,1

[lJ
1:2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7J
1:8J
[9J
[10J
[llJ
[12J
[13J
[14J
[15J
[16J

9

Programma 5.32. Roteer de inhoud van veld F,L EEn bit
naar links en zet de meest significante bit in de CY
bit. Een voorbeeld van aanroep is ROLF 2,8.

het onderliggende woord transporteert. Bet gegeven veld van elk

geselecteerd woord wordt als het ware in het volgende woord ge-
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schoven. Dit geschiedt met behu1p van de schuifoperaties van de

registers R en S van het response store.

Het schuiven van de bits binnen een gegeven veld van de ge

se1ecteerde woorden is beschreven in programma 5.32. Het a1go

rithme schuift de bits van het veld EEn positie naar links,

waarbij de meest significante bit naar de minst significante po

sitie wordt getransporteerd en naar de carry-bit (CY). De execu

tietijd van dit algorithme is 3 + 2L AM-operaties.

5.5. Overzicht van de associatieve algorithmen
========~==========~=========-~=====-~===~

De algorithmen van dit hoofdstuk werken allemaal volgens

een van de twee vo1gende recepten

Recept 1:

De operatie op de AM-woorden wordt voorgesteld als een of meer

dere toestandsveranderingen in een toestandsdiagram (zie bij

voorbeeld fig 5.5). De toestand waaarin een AM-woord zich kan

bevinden wordt aangegeven door een of meerdere bitkolommen (zo

als bij programma 5.13) of door het kenmerk (zoals bij program

ma 5.10).

Recept 2:

De veranderingen van de AM-woorden als gevolg van de operatie

vindt plaats door de inhoud van de velden, die bij de operatie

betrokken zijn, bit voor bit naar het response store te trans

porteren, daar te bewerken en eventueel het resultaat terug in

de AM-woorden te plaatsen.

Welk van de twee recepten gevolgd wordt bij een bepaalde

operatie, hangt af van de operatie en de mogelijkheden van het

response store (zie ook sectie 7.1).
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Hieronder is een overzicht gegeven van de in dit hoofdstuk

behandelde algorithmen. Bij alternatieve algorithmen voor een

bepaalde operatie is steeds het snelste algorithme genomen.

-----------------------------------------------------------------
I I I I I I
I Algorithme I params Iresult.lexec.tijd lbeschrijvingl
-----------------------------------------------------------------

Maximum 5 F,L I R MAX L prog. 5.10
I

Minimum 5 F,L I R MIN L prog. 5.12
I

Gelijk aan const 5 F,L I R 1 prog. 5.7
I

Groter dan const 5 F,L N I R <= L prog. 5.14
I

Kleiner dan const 5 F,L N I R <= L prog. 5.15
I

Gr. of gelijk con 5 F,L N I R <= L prog. 5.16
I

Kl. of gelijk con 5 F,L N I R <= L prog. 5.16
I

Dichtst boven con 5 F,L N I R <= L prog. 5.17
I

Dichtst beneden c 5 F,L N I R <= L prog. 5.17
I I

Tussen grenzen 15 F,L HI,LOI R <= 2L prog. 5.18
I 1

Gelijk aan veld 1 5 F1,L F2 R 3+2L prog. 5.19

Groter dan veld 5 F1,L F2 R 3+2L prog. 5.20

Kleiner dan veld 5 F1,L F2 R 3+2L prog. 5.21

Inverteer veld 5 F,L 3L prog. 5.22

Tel op met const 5 F,L N < 1+4L prog. 5.25

Vermenigv met con 5 F,L N 3+L(3+8LL) prog. 5.26

And met const 5 F,L N < L prog. 5.29

Tel op met veld 5 F1,L F2 1+7L prog. 5.23

And met veld 5 F1,L F2 I - 2L prog. 5.27
I I

verplaats veld I 5 F,L I 1+2L prog. 5.30
I I

5chuif veld omlaagl 5 F,L I - 3L prog. 5.31
I I

Roteer veld I 5 F,L 1 - 3+2L prog. 5.32----------------
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ENKELE OPMERKINGEN OVER DE APP CONTROLLER
===:=============--===~====~===- -==~==

In hoofdstuk 4 is de struktuur van de APP reeds aan de

orde gekomen. In dit hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op

de APP-controller, die de taak toebedeeld krijgt om de AM-modu

len van hoofdstuk 4 te besturen met AM-instrukties en de daar

bij behorende kenmerken, op een zodanige wijze dat de gewenste

operatie op de data in het AM worden uitgevoerd.

6.1. Over de opzet van de APP controller
=====================~=====~-====-===

Men kan de realisatie van de APP controller op verschillen-

de manieren benaderen. Een methode is de AM-databus en de AM

instruktiebus met I/o-poorten van een conventionee~computersys

teem te verbinden. Het sturen van het AM bestaat dan eenvoudig

weg uit een aantal OUT-instrukties voor het overzenden van het

masker, de comparand, de data van het RAM of de data van het

response store en weer een OUT-instruktie of meer voor het stu

ren van de AM-instruktiebus. Het lezen van data van het RAM of

het response store en van de SOME- en FULL-informatie geschiedt

dan door IN-instrukties. Het realiseren van de APP controller

is dan verder geheel een software-aangelegenheid. Het geven van

instrukties aan de APP is dan simpelweg een kwestie van het aan

roepen van procedures. De hardware-inspanning voor deze realisa

tie is, op het maken van een verbindingskabel tussen de 1/0-
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poorten van de "gastheer"-computer en het AM na, nihil.

De resultaten zijn echter van dezelfde grootte-orde als de

genoemde hardware-inspanning. Ondanks het feit, dat deze metho

de leidt tot een werkende APP, is deze APP relatief erg traag

vanwege de aansturing van het AM via tijdrovende I/O instruk

ties en het feit dat het instruktiepakket van een gerniddelde

computer niet optimaal ingesteld is op de gewenste manipulatie

van het masker en de comparand.

Een andere methode is het geheel in hardware realiseren

van de APP-controller. Bierbij bestaat de mogelijkheid om de

APP controller optimaal op zijn taak af te stemmen. Bet vergt

echter een grote inspanning op hardwaregebied. Vanwege voorde

len als flexibiliteit en overzichtelijkheid ligt het voor de

hand om de APP controller te realiseren als een rnicroprogramma

gestuurde schakeling. Biervoor zijn vele bouwstenen verkrijg

baar, zoals de 2900-serie van de firma AMD [29J.

De hardware APP controller kan op zijn beurt gestuurd wor

den door een conventioneel computersysteem. De sturing van de

APP geschiedt dan door middel van APP-instrukties (in plaats

van de microinstrukties van de AM-module). Bet conventionele

systeem voert evenals bij de software APP controller de asso

ciatieve programma's uit (een asociatief programma is een pro

gramma, dat gebruik maakt van de APP). De associatieve instruk

ties worden echter dankzij de hardware APP controller efficient

uitgevoerd.

Bet is echter ook mogelijk om de APP te voorzien van een

programrnageheugen en een program control unit (PCU) voor het

ophalen van (associatieve) instrukties uit het programrnageheu

gen. Op deze wijze wordt een "stored program" APP verkregen,

die zowel als stand-alone machine, als gekoppeld met een con

ventionele computer gebruikt kan worden. Bet voordeel van de
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stored program APP is dat de APP onafhankelijk van het gekoppel

de systeem zijn programma's kan uitvoeren, terwijl bij de niet

programmeerbare APP beide systemen nodig zijn voor de uitvoering

van de associatieve programma's (zie ook fig. 2.7).

Opgemerkt dient te worden dat de software APP controller

een uitstekend gereedschap is om de AM module te testen, zolang

er geen hardware APP controller is. Verder is de software con

troller geschikt als studie- en oefenobject.

6.2. Analyse van de algorithme-verwerking
===================================~=-=-

Indien de APP steeds hetzelfde programma moet uitvoeren

met een vaste veldindeling van de woorden, dan kan men de vel

den vast bedraden: de datalijnen worden rechtstreeks met de

juiste comparandlijnen verbonden. Het masker wordt door het mi

croprogramma gegenereerd. In het microinstruktiewoord is dan

een maskerveld van B bit aangebracht. Dit is toegepast in [28J,

waar een iets gewijzigde versie van de AM-module van hoofdstuk

4 is gebruikt om een reduced-state decoder voor convolutiecodes

te realiseren.

Wil men echter de APP gebruiken als algemeen systeem met

een steeds wisselend programma en met steeds wisselende veldin

deling van de woorden, dan wordt het ingewikkelder. De genera

tie van het masker en het comparand moet dan dynamisch (onder

programmabesturing) gebeuren in plaats van statisch (voorbe

draad) .

De vraag is nu wat voor mechanisme er nodig is om de

masker- en comparandgeneratie zo efficient mogelijk te laten

verlopen. Vooropgesteld dat de algorithmen van hoofdstuk 5

typerend zijn voor het gebruik van het APP, zal de analyse van

deze algorithmen kunnen leiden tot beantwoording van deze

vraag.
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De associatieve algorithmen voldoen aan de volgende kenmerken:

1. De algorithmen werken op een door parameters qua positie

en lengte bepaald veld (of velden) van de AM-woorden. (Dit

was immers het uitgangspunt.)

2. De meeste algorithmen bevatten een lus (of geneste lussen,

zoals bij de vermenigvuldiging), die even vaak wordt door

10pen als het veld (of de velden) lang is (zijn).

3. Binnen de lus is er vaak sprake van een "if then else"-kon

struktie met een bit van een variabele als selectie-ele

ment. De positie van deze bit is een funktie van de lustel

ler (zie b.v. ADDC van programma 5.25). Ook SOME treedt

vaak op als selectie-element bij de "if then else"- kon

struktie.

4. Variabelen worden gemanipuleerd met bit-set, bit-reset en

bit-invert operaties, waarbij de positie van de bit een

funktie is van de lusteller (zie b.v. MAX2 van programma

5.9) .

5. Bewerkingen op variabelen als optellen, aftrekken, met 1

ophogen of aflagen treden veelvuldig op.

6. De generatie van masker en comparand tijdens het aflopen

van de algorithmen geschiedt op verschillende wijzen:

6.1. Er wordt een veld ter lengte van 1 of meer bits gebruikt.

Per lusdoorloop blijft de lengte van het veld constant,

terwijl de positie van het veld 1 bit naar links of naar

rechts verschuift en de inhoud van het veld varieert. Er

kunnen ook meerdere van dergelijke velden tegelijk ge

bruikt worden (zie b.v. ADDF van programma 5.23).
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6.2. Er wordt een veld gebruikt waarvan de meest significante

bit op dezelfde positie blijft en het veld per lusdoorloop

in lengte naar rechts toeneemt en de inhoud van het veld

constant blijft (zie b.v. MAX3 van programma 5.10). De toe

name-richting kan ook naar links toe zijn, terwijl de posi

tie van de minst sinificante bit van het veld constant

blijft.

6.3. De manipulatie van het masker en de comparand vindt plaats

in twee 32 bits registers MR en CR door middel van bit

set, bit-reset en bit-invert operaties (zie b.v. MAX4 van

programma 5.11). Bij de associatie wordt de gehele inhoud

van MR en CR naar het AM gebracht.

6.3. De struktuur van de APP
============================

De in sectie 6.2. genoemde operaties moeten door de APP

controller kunnen worden uitgevoerd. Daartoe moet de control

ler de volgende elementen bevatten:

1. Een registerfile voor de opslag van parameters, lustellers,

veldwijzers en veldlengtetellers.

2. Een ALU om de bewerkingen optellen, aftrekken, met 1 opho

gen, met 1 aflagen en de bitmanipulaties te kunnen verrich

ten.

3. Een mechanisme voor de veldaansturing van het kenmerk en het

lezen of schrijven van een veld van de registers MR en CR.

4. Eventueel een program control unit voor het ophalen van in

strukties uit het programmageheugen (stored program APP).
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5. Een sequencer met een microprogrammageheugen en een instruk

teidecoder voor de besturing van het geheel. Ten behoeve van

de programmavoortgang moet getest kunnen worden op de ALU

condities (zoals de nul-conditie), op de SOME- en FULL-infor

matie en op de waarde van een geselecteerde bit van een gese

lecteerd register.

Op punt 3 na doen deze elementen sterk denken aan een conventio

nele processor. Op het veldaansturingsmechanisme na is de struk

tuur van de APP-controller nagenoeg gelijk aan de struktuur van

een conventionele processor. Het verschil komt voornamelijk tot

uiting in het microprogramma van beide systemen. Bet is dan ook

het eenvoudigst om bij het ontwerp van de APP controller het

ontwerp van een conventionele processor [30J als uitgangspunt

-Le nemen.

In de volgende sectie wordt de veldaansturing nader toe

gelicht.

6.4. De veldaansturing
=~====~==========~===

Het aansturen van een veld F,L is in hoofdstuk 5 beschre

ven met de operatie FIELD van programma 5.6, waarin gebruik

wordt gemaakt van de operatie LSBIFT van programma 5.5. LSBIFT

kan worden gerealiseerd als een permutatie- of schuifnetwerk,

opgebouwd uit multiplexers. De ingangen kunnen verbonden worden

met over 0 tot 32 posities naar links verschoven uitgangen.

Het aantal posities wordt door de veldpositie F bepaald. In

sectie 6.5 komt de realisatie van LSHIFT aan de orde.

Hoe worden nu het masker en de comparand gegenereerd, ge

geven het schuifnetwerk LSHIFT? stel b.v. dat de operatie van

programma 5.7. uitgevoerd moet worden. Bierbij moet met behulp

van de parameters F (de veldpositie), L (de veldlengte) en N
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(de data van het veld), het masker M en de comparand C worden

gegenereerd. Het genereren van een masker van L bit lang

(d.w.z. een masker van L aaneengesloten enen) gaat eenvoudig

met behulp van een tabel van 32 maskers, zoals weergegeven in

fig. 6.2. Het genereren van M geschiedt dan door de uitgang

van de maskertabel te verbinden met het schuifnetwerk LSHIFT,

dat gestuurd wordt door F. Het genereren van de comparand gaat

ook via LSHIFT. omdat comparand en masker na elkaar over de AM

DATABUS getransporteerd moeten worden, kan volstaan worden met

EEn schuifnetwerk. N wordt door LSHIFT op de juiste plaats in C

gezet. Opgemerkt dient te worden dat het register, waarin N

DREG
-~

LREGFREG

I F I L , I N

I I
I I
I I
I MASKMAP I
I I
I

L~2
I

I I
I • __ J
I I
I It
L___ ------ LSHIFT

•
I

-
,

+-

Fig. 6.1. De generatie van het masker M en de com
parand C uit de veldparameters F,L en de veldin
houd N.

staat, geen 32-bit register hoeft te zijn. In dat geval wordt

het register met de meest rechtse ingangen van LSHIFT verbon

den. De stand van de overige ingangen van LSHIFT is niet belang

rijk, daar aIleen de comparand-bits binnen het veld meetel-
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1en. Bovenstaande operaties zijn schematisch weergegeven in

fig. 6.1.

LSBIFT kan ook gebruikt worden om een deel van een regi

ster te laden en om een veld uit het RAM-gedeelte van het AM te

lezen. LSBIFT is universeel te gebruiken, indien het met het AM

en het blok ALU-registerfile verbonden wordt zoals weergegeven

in fig. 6.2. AIle datatransport tussen het ALU-registerfile

+,
ALU

~MDATA~ rMDATA~ J LSHIFT I+ F I
REG FILE

I FREG I
t

AMDATA

Fig. 6.2. Data bus van de APP controller.

blok en het AM loopt via LSHIFT. Bovendien is het mogelijk om

data vanuit het ALU-registerfile blok via LSBIFT weer terug te

leiden naar hetzelfde blok. Dit is ook mogelijk voor het AM.

In verschillende algorithmen worden per associatie- of

schrijf-operatie meerdere velden opgegeven. Een voorbeeld hier

van is regel 8 uit ADDF van programma 5.23. Deze regel is hier

onder nogmaals weergegeven:

C8J R~ASS(FIELD CY,O)vFIELD F1,1,1)vFIELD F2,1,1
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De sarnenstelling van het kenmerk kan op verschillende manieren

plaatsvinden:

1. Ontbind de associatie in meerdere associaties met EEn veld-

specificatie. Bovenstaande regel is equivalent met de volgen

de drie regels:

1:8J
(9J
(10J

R..-ASS FIEL[I c·'·,O
R..-RAASS FIELD Fl,l,l
R..-RAASS FIELD F2,1,1

Eenzelfde ontbinding is bij de schrijf-operatie toe te pas

sen. Het nadeel van deze methode is dat de executietijd toe

neemt. In het voorbeeld met een factor 3.

2. Stel het masker en de comparand eerst sarnen in de 32 bit bre

de registers MR en CR, met behulp van de bit-set en bit-re

set operaties (in geval van bitvelden) of met LSHIFT (in ge

val van velden van meerdere bits). De voorbeeldregel kan dus

vervangen worden door:

[8J
(9J
(10]
(llJ
(12J
(13J
(14J
(15J
(163
(17J

A MASK GENERATION

MR..-EcrO
MR(ltCY)EcIT MRJ..-l
M~:[Fl EcIT M~:J"-l

M~:(F2 EcIT MRJ..-l
A COMPARAND GENERATION

CR..- Ecrl
CR[(ltCY)EcIT CR]..-O
A ASSOCIATION
R..-ASS M~:, C~:

Dit vergt EEn AM-operatie, maar daar tegenover staan de mani

pulaties met de registers MR en CR. Of deze methode sneller

werkt dan de vorige, hangt af van de verwerkingstijd van de

diverse operaties.



AFSTUDEERVERSLAG

1.43

EEN ASSOCIATIEVE PARALLELLE PROCESSOR

Boofdstuk 6, Enkele opmerkingen over de APP controller

3. Pas 3 schuifnetwerken toe en verbind de overeenkomende uit

gangen via OR-poorten. Indien de drie veldposities parallel

gelezen kunnen worden, dan kan de voorbeeldregel in een stap

worden uitgevoerd. Deze methode werkt snel, doch heeft een

flinke hoeveelheid hardware nodig.

Men kan de zaak ook op een andere manier aanpakken: Ge

bruik geen algorithmen, waarin per associatie meer dan een veld

worden opgegeven. Dit klinkt vreemd, maar het is toch mogelijk.

Het is dan echter weI vereist dat het response store van het AM

voldoende registers bevat, zodat er geen AM-bitkolommen nodig

zijn voor de opslag van selectie-informatie. Een tweede eis is

dat het response store de gewenste bewerking kan uitvoeren. In

sectie 7.1. van hoofdstuk 7 is dit uitgevoerd voor de optel-ope

raties.

6.5. Realisatie van het schuifnetwerk LSBIFT
==============================--===-====~

Bet schuifnetwerk LSBIFT kan worden opgebouwd met het cir

cuit, dat is afgebeeld in fig. 6.3. Bet circuit bestaat uit

t---S1
4-BIT SHIFTER

ENAB LE I---SO

Y3 Y2 Y1 YO

Fig. 6.3. Bet 4 bit schuifnetwerk, dat de ingangs
data 0 tot 3 posities naar links verschoven aan de
uitgang levert (AM 25s1.0).
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vier 4-weg multiplexers, die bestuurd worden met de selectiesig

vier 4-weg multiplexers, die bestuurd worden met de selectiesig

nig doorverbonden, dat het geheel fungeert als schuifnetwerk,

dat de data op de I-ingangen, 0 tot 3 plaatsen naar links ver

schoven, op de uitgangen Y kan plaatsen. Het circuit wordt be

schreven in programma 6.1.

V FOURBITSHIFT
[1] A CONNECT INPUTS I 0 TO 3 POSITIONS LEFT SHIFTED
[2) A TO THE OUTPUTS Y
[3] ~(O 1 2 3=2~S1,SO)/NUL,ONE,TWO,THREE

[4] NUL:Y~I3,I2,I1,IO

[5] -'0
[6] ONE:Y~I2,r1,Io,IMIN1

[7] -'0
[8] TWO:Y~I1,IO,IMIN1,IMIN2

[9] -'0
[10] THREE:Y~IO,IMIN1,IMIN2,IMIN3

v
Programma 6.1. Het 4 bit schuifnetwerk (AM 25S10).

In fig. 6.4 is een a bit schuifnetwerk afgebeeld, dat de

ingangen over 0 tot 7 posities naar links verschoven aan de uit

gang aflevert. De schakeling is gerealiseerd met vier 4-bit

schuivers van fig 6.3. Met het selectie-signaal 52 wordt geko

zen tussen twee paar circuits. Het ene paar verzorgt de ver

schuiving van 0 tot 3 posities, het andere paar de verschuiving

tussen 4 en 7 posities.

Dit principe is ook te gebruiken om een schuifnetwerk van

32 bit te maken, dat 0 tot 31 posities kan schuiven. Dit vergt

echter een totaal van 64 4-bit schuivers. Dit aanzienlijke aan

tal kan drastisch verminderd worden door het schuifnetwerk in

lagen op te bouwen. Het beste resultaat (dat wil zeggen het

minst aantal circuits en het minst aantal lagen) voor een 32

bit schuifnetwerk wordt bereikt met de schakeling van fig. 6.5,

waar vier a-bit schuivers en acht 4-bit schuivers in zijn ver-
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A7··· ···AO

so
51

52
52

r- 1-- ~------- ----- --,
I I

I
I

I
I

II
, I

I ~12'-1101-1L21...3
f-- 5 f--

~O 25510
- 50

I
I 5025510

f-- 5
0

25510 f-- - 51 25510 I
I (1\ o~ )\ oe Il' ~ lJ

I I
I II II II

L __ _.
I- - ------ I-I- .~---

__ J

A-1

A-7

Y7··· ···YO

Fig. 6.4. Een 8 bit schuifnetwerk, dat de ingangs
data, over 0 tot 7 posities verschoven, doorgeeft.
De schakeling is opgebouwd met 4 AM25sJ.O circuits.

werkt. Dit vergt een totaal van 24 circuits van fig. 6.3. De bo

venste laag vormt een schuifnetwerk van 32 bit, dat de ingangs

data verschoven over 0 tot 7 posities kan doorgeven, de onder

ste laag vormt een schuifnetwerk van 32 bit, dat de ingangsdata

over 0 tot 3 posities verschuift. Door een "handige" verbinding

tussen de twee lagen wordt een 32 bit netwerk verkregen dat de

ingangen over 0 tot 3J. posities naar links verschoven kan door

geven aan de uitgangen. Bet netwerk is zo bedraad, dat een "end

around shift" wordt verkregen.
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SUGGESTIES VOOR VERANDERINGEN AAN DE AM MODULE

In dit hoofdstuk zijn enkele suggesties voor veranderingen

aan de AM-module beschreven, welke tot een meer efficiente exe

cutie van associatieve algorithmen leiden. Deze suggesties heb

ben deels betrekking op het response store en deels op het ge

heugen array. Dit laatste betekent echter dat de IC's ASS3 en

ASS4 niet worden gebruikt.

7.~. versnelling van de arithmetische bewerkingen
======================================~~~~==~==

Als men de executietijden van de verschillende algorithmen

bekijkt, dan ziet men dat aIle operaties, op het vergelijken

met een constante na, evenredig zijn met L. Bet is opvallend

dat de evenredigheidsfactor het grootst is bij de arithmetische

bewerkingen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en de

len. Bet aanvaardbaar zijn van deze executietijden hangt uiter

aard af van de toepassing van de AM-module.

Een verkleining van deze tijden is echter mogelijk door

een uitbreiding van het response store, zoals is weergegeven in

fig 7.~. per response store element (dus per AM-woord) wordt

een full adder toegevoegd. Deze full adder bevat een carry- en

een som-flipflop en kan onder besturing van de lijn M als optel-
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XSEL VSEL FS ADO M INIA

Ii

Xi

ADD --- I
SUM

-
Ri XMUX-

- I5
fs

I -
F{X,V)

Fi
Vi

Ai - I
5-

I-

VMUX r--
Sj-

2'

Fig. 7.1. Uitbreiding van het response store van fig
4.4 met een fu1l adder om de optel- en aftrek opera
ties te versnellen. Bet response store is slechts ge
deeltelijk getekend.

ler (M=1.) of als aftrekker (M=O) fungeren. De lijn INIA initia

liseert de carry-flipflop. Bet opte1len (of aftrekken) ge

schiedt op commando van de lijn ADD. De uitgang van de full

adder is teruggevoerd naar de XMUX-multiplexer om de som-bit

terug te kunnen schrijven in het geheugen. XMUX is daartoe

voorzien van een extra ingang. om de optelling korrekt te laten

verlopen is XMUX voorzien van een geinverteerde uitgang. om de
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rest van de schakeling korrekt te laten werken meet dit gecom

penseerd worden door YMUX eveneens van een geinverteerde uit

gang te voorzien en de fUnktiegenerator te sturen met het com

plement van FS (function select), zodat F wordt geinverteerd.

De full adder en de gewijzigde XMUX-multiplexer zijn in

programma 7.1. beschreven.

V FULL ADDER AI:ID
[1J ABITSERIAL FULLADDER WITH CARRY-FLIPFLOP
[2J AADD IF ADD-LINE IS ACTIVE
[3 J -'0 x \ AI:II:I=O
[4J SUM~X~F~CARRY~M

[5J CARRY~(XAF)v(XACARRY)v(FACARRY)

v

V INITCA":ROTO M
[1J AIF M=O THEN RESET CARRY ELSE SET CARRY
1:2J CAR":""~KfM

';7

[1J AFOUR INPUT MULTIPLEXER (WITH INVERTING OUTPUT)
1:2J -'(2~XSEL=0 1 2 3)/SELI,SELSUM,SELR,SELA

1:3J SELl P:~I
[4J -'0
[5J SELSUM:X~NSUM

[6J -.0
[7J SELR P~~R

[8J -'0
[9J SELAP~~A

';7

Programma 7.1. De full adder (FULLADDER), de initi
alisatie van het carry register (INITCARRY) en de
uitgebreide multiplexer XMUX.

Het optellen van velden met behulp van de full adder is be

schreven in programma 7.2. In regel 6 wordt het carry register

geinitialiseerd. De optelling van een bitpaar geschiedt in 4 AM

operaties. De j-de bitkolom van veld1. (F1) wordt in R geladen

(regel 8), en door de full adder gesommeerd (regel 9) met de

j-de bitkolom van veld2 (F2). Bet terug schrijven van de som

vector SUM geschiedt met de WRITE-operaties van regel 1.0 en 11.

De executietijd is nu 4L in plaats van de 7L van ADDF (program

ma 5.23). Hierbij past de opmerking dat de waarde 7L tamelijk
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geflatteerd is, gezien het feit dat de in ADDF gebruikte ken

merken uit meerdere velden bestaan (zie sectie 6.4).

Als de som niet in veldl. maar in een derde veld moet wor

den geplaatst is de executietijd tot l.+3L te verminderen door

voor de optelling veld3 met nullen te beschrijven zodat tijdens

de optelling aIleen enen geschreven hoeven worden. Dit is het

uiterste wat gehaald kan worden met de configuratie van het AM

array (het IC ASS4).

<:1 SMf-H FULLADI:' F
[lJ RFULL ADDER
[2J RSM f- X#F#CARRY
[3J RCARRYf- (XAF)v(XACARRY)v(FACARRY)

<:1

<:1 F1L ADDFl F2;Fl;L
RADD FIELDS WITHFULL ADDER IN RESPONSE STORE

RASSIGN LOCAL VARIA~LES

Flf-F 1 L [lJ
Lf-F 1 L [2J
RINITIALIZE
INITCAf;:R·y' 1
RADD THE L ~IT PAIRS

LOOPtRf-ASS FIELD Fl,l,l
SUMf-R FULLADD ASS FIELD«F2f-F 2+1)-1),1,1
(SUMAS)WRITE FIELD Fl,l,l
(NSUMAS)WRITE FIELD«Flf-F l+l)-l),l,O

-tLOOP" x \ ( Lf- L-l ) ) 0

[lJ
[2J
[3J
[4J
[5J
[6J
[7J
[8J
[9J
I:l0J
[llJ
1:12J

<:1

Programma 7.2. Bet optellen van veld2 bij veldl. met
behulp van de full adder.

Bet is ook mogelijk om de full adder te gebruiken voor het

optellen van een constante N bij het veld F,L. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van de I-lijnen, die met de databus verbonden

zijn, en daardoor tijdens het associeren de comparand bevatten.

om bitkolom j van het AM te kunnen transporteren naar het res

ponse store wordt een associatie uitgevoerd met een kenmerk

waarvan bit j een l. bevat en de overige bits gemaskeerd zijn.

Dezelfde kolom, maar geinverteerd, verschijnt op de A-lijnen in

dien bit j een 0 bevat. Biervan wordt gebruik gemaakt tijdens
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9 N ADDCl FL;L;LL
AADD CONSTANT N TO FIELD F,L USING FULL ADDER
AASSIGN LOCAL VARIABLES
F+-FLl:l]
L+-FLI:2]
AINITIALIZE
INITCARI':"," 1
LL+-O
AADD THE L ~IT PAIRS

LOOP:~ONEX\NI:LL+-LL+l]=O

AIF N[LL]=O THEN ADD 0 TO BIT LL
SUM+-I FULLADDNASS(FLSHIFT l),F LSHIFT C+-I+-BpO
~WI':ITESUM

AELSE ADD 1 TO BIT LL
ONE:SUM+-I FULL ADD ASS(F LSHIFT l),F LSHIFT C+-I+-BpO
WRITESUM:(SUMAS)WRITE FIELD F,l,l

«NSUM)AS)WRITE FIELD«F+-F+l)-l),l,O
~LOOPX\(L+-L-l»O

Boofdstuk 7, Suggesties voor veranderingen aan de AM module

het optellen. AIle comparandbits worden gelijk gemaakt aan bit

j van N. Met het masker wordt de juiste bitkolom geselecteerd.

Indien N[j]=l dan verschijnt aan de ingangen van de full adder

de gewenste bitkolom via A, en N[j] via de I-lijnen. Is daar

entegen N[j]=O, dan moet de associatievector worden geinver

teerd om de bitkolom te verkrijgen. Bet inverteren geschiedt

met behulp van de funktiegenerator. Bet algorithme is beschre

ven in programma 7.3. De snelheidswinst is, ondanks het fraaie

1:1]
1:2]
1:3]
[4]
1:5]
1:6]
1:7]
1:8]
1:9]
1:10]
1:11]
1:12]
1:13]
[14]
1:15]
1:16]
1:17]

9

Programma 7.3. Optellen van een constante bij het
veld (F,L), met behulp van de full adder en de 1
lijnen

bedenksel, minder dramatisch dan bij de optelling van velden.

De executietijd bedraagt 3L in plaats van 1 + 4L van ADDC

(programma 5.25). Opgemerkt dient te worden, dat de veldaanstu

ring in ADDel van programma 7.3 eenvoudiger is dan in ADDe van

programma 5.25.

Op dezelfde wijze als de optelling is ook de aftrekking

uit te voeren. AIleen dient de lijn M van de full adder op de

juiste manier te worden aangestuurd.
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De hardware investering van deze uitbreiding bedraagt per

8 AM-woorden vier 16 pins IC·s. Dit is redelijk als men het hui

dige aantal IC's in ogenschouw neemt (ca. 18 IC'S, waarvan twee

24 pins IC·S). Of dit lonend is hangt uiteraard af van de toe

passing van het AM.

7.2. Verhoging bruikbaarheid van response store register S
=====================::::I:==========================cr====~- =c-==:u===::c=======

In fig. 7.1. is naast de toevoeging ten behoeve van het

optellen en aftrekken een tweede uitbreiding aangebracht, die,

als eenmaal de eerste uitbreiding is geaccepteerd, zonder

extra hardware kan worden aangebracht. Dit betreft het verbin

den van de overgebleven ingang van de uitgebreide XMUX-multiple

xer met de associatielijn. Biermee kan men het response store

register S voor wat betreft de combinatie met de associatievec

tor A op dezelfde wijze gebruiken als register R.

7.3. Bit-parallel- versus bit-sekwentieel AM
=====================~=========-========~=-====

Ret is interessant om na te gaan in welke mate het paral

lelle karakter van het AM wordt gebruikt. Bet bit-parallelle

karakter heeft namelijk aIleen zin als de kenmerken uit meer

dan 1 bit bestaan, dat wil zeggen dat het masker meer dan 1 bit

ontrnaskert. Als de kenrnerken uit 1 bit bestaan, dan is een bit

sekwentieel AM net zo efficient te gebruiken als een bit-paral

lel AM. Misschien nog weI efficienter omdat aan een bitparallel

AM 2B (met B de woordbreedte) bits als kenmerk moeten worden

toegevoerd en aan een bit-sekwentieel 1 + log B bits.

Ret bitparallelle karakter heeft ontegenzeggelijk voordeel

bij het associeren en schrijven met rneer dan 1 bit. Maar hoe

liggen de zaken bij de overige operaties ?
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Beschouw eerst de zoekoperaties. In hoofdstuk 5 is getoond

dat het vinden van het maximum (zie programma 5.~0 en 5.~~) of

het minimum (programma 5.~4), in L stappen wordt uitgevoerd. In

dien er voldoende response store registers zijn is het echter

mogelijk, zoals in programma 5.9 voor het vinden van het maxi

mum is getoond, om met behulp van associaties met een kenmerk

van ~ bit de operaties eveneens in L stappen uit te voeren. Re

ferentie naar de programma"s 5.~9 en 5.20 leert dat het verge

lijken van velden wordt uitgevoerd met kenmerken van ~ bit. In

deze algorithmen wordt het associeren aIleen gebruikt om een

bit-kolom van het AM te transporteren naar het response store

register R. Het vergelijken wordt in het response store gedaan.

Hieruit kan men voorzichtig concluderen dat zoekoperaties,

behalve het zoeken op grond van gelijkheid - ongelijkheid, even

snel met een bit-sekwentieel AM kunnen worden uitgevoerd als

met een bit-parallel AM, onder de uitdrukkelijke voorwaarde,

dat het response store voldoende registers bevat.

Hetzelfde patroon kan men waarnemen bij de bewerkings algo

rithmen. Om met een bit-sekwentiele AM te kunnen concureren te

gen de executietijden van de bewerkingsalgorithmen van het bit

parallelle AM is het noodzakelijk de bewerking per bit in het

response store uit te voeren. Het response store moet bijvoor

beeld een full adder (zoals in fig. 7.~.) bevatten om met een

redelijke snelheid te kunnen optellen en aftrekken. Voor logi

sche bewerkingen is de funktiegenerator nodig.

Het voordeel van een bit-parallel AM tegenover een bit

sekwentieel AM zit dus louter en aIleen in het associeren op

een constante en het schrijven (en lezen indien leeslijnen aan

wezig). Oaartegenover staat het nadeel dat een bit-parllel AM

meer aansluitingen nodig heeft dan een bit-sekwentieel AM. Wat

prevaleert hangt af van de toepassing.
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Verschillende algorithmen zijn in een bit-sekwentieel AM

te versnellen door de woorden van het AM uit te voeren als "mul

ti acces"-geheugen. Oat wil zeggen dat er twee data-uitgangen

zijn, die verbonden kunnen zijn met verschillende bits van het

woord. Oit wordt bereikt door twee bit-adres decoders toe te

passen. Multi-acces is een veel gebruikte techniek in register

files van conventionele processors. Met deze uitrusting kunnen

twee bitkolommen tegelijkertijd uit het AM worden gehaald, het

geen een versnelling geeft van algorithmen, die op twee velden

werken, zoals de ADOF-operatie.
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