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Bij het ontwerpen van een microprocessorsysteem 2i n er,
nadat de architectuur van dat systeem is vastgeste d, een
aantal fasen te onderscheiden:

..... Ij(,!! ~:;of!:;I...;Jd·t'('~ vOOr'" hf~t '::;y',;tf}em 1...Joy·dt ont'".'ihkE,Ld ':.~ll geti:~'3t

tot tenminste het niveau waarop initialisatie van en
eenvoudige samenwerking met de hardware van het systeem
ino 9('!! Lij 1·( 'j ~::;.

de hardware van het
tot minstens een
kan \.)er!i.f.'n.

systeem wordt ontwikkeld en
niveau waarop software in dat
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Figuur 1.1: On~wikkelcyclus ~arge~sys~eem.



Deze fasen
geschetst.

van het ontwikkeLtraject zijn i rl figuur 1.1

Om een eenduidige naamgeving te
ontwikkelen microprocessorsysteem

gebruiken wordt het
i2~D~!§~§~~gm genoemd.

te

Een veeLgebruikte methode om deze drie fasen uit ~e voeren
is om tegelijkertijd de hard- en software voor het systeem
te ontwikkeLen en te testen en ze stapsgewijs te integreren.
Op die manier kunnen op elk niveau van ontwerp en integratie
fouten gevonden en geeLimineerd worden.
Een andere methode is om hard- en software voor het systeem
apart te ontwikkelen en daarna samen te voegen. Het nadeel
van die methode is dat als er fouten optreden deze veeL
moeilijker zijn op te sporen.

Om de eerste methode te
een targetsysteem zijn
mogelijk is om~

gebruiken bij
hulpmiddelen

het ontwikkeLen
benodigd waarmee

van
he ·t

de software voor het targetsysteem te ontwikkelen en
testen zonder dat de hardware van het targetsysteem
beschikking staat.

ter

de hardware van het targetsysteem te testen zonder dat de
software ervoor ter beschikking staat.

gedeelten van hard- en software samen
dat elk van beide geheel aanwezig is.

testen zonder

de software
targetsysteem

voor het
te testen.

targetsysteem volledig i r1 het

Deze huLpmiddelen kunnen aLs voLgt in de tlguur van de
ontwikkelfasen worden opgenomen, Eie figuur 1.2. Dp taken
voor de hulpmiddelen staan binnen het kader vermeLd.

In dit verslag wordt het ontwerp van een eenvoudig
beschreven waarmee het mogeLijk is om een aantaL
taken uit te voeren. Dit systeem zaL d~~ygg~r

systeem
van deze

genoemd
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Figuur 1.2: Taken in on~wikkelcyclus.

Het is de bedoeling dat de gebruiker via een terminal of
personal computer met de debugger communiceert. Als hij
reeds een targetsysteem ter beschikking heeft, dan is een
opstelling denkbaar zoals geschetst in figuur 1.3.
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Figuur 1.3: Opstelling met debugger.

De indeLing van het versLag is aLs voLgt:

in hoofdstuk 2 wordt geinventariseerd wat er benodigd is
voor het ontwikkelen en testen van alLeen software.

in hoofdstuk] wordt geinventariseerd wat er benodigd is
voor het ontwikkeLen en testen van aLleen hardware.

in hoofdstuk 4 wordt geinventariseerd wat er benodigd is
voor het testen van gedeelten van hard- en software.

in hoofdstuk 5 wordt geinventariseerd wat er benodigd is
voor het testen van het voLLedige targetsysteem.

In de hoofdstukken 6 t/m
geschetst waarmee de taken
kunnen worden uitgevoerd.

9 wordt een impLementatie
uit de voorgaande hoofdstukken

Aan de te ontwerpen debugger 2ijn vooraf de
ge·:::.teLd:

\loLgE'nde

de communicatie met de qebruiker moet via een seriele
poort pLaatsvinden waarop de gebruiker een terminal of
personal computer kan aansluiten.

de debugger moet 1Q~-~Q§t worden. Het is de bedoeLing dat
de debugger 20 goedkoop mogelijk wordt uitgevoerd.

d(·? c:Iebu.Dgc')·~ rnoot "Y··F~.;;:I!...t:·iir!e" kunne-n ;,.'C't"I·(lar"l .. Dit betekent
dat executie van software in de debugger even sneL dient
te zijn als executie van software in het targetsysteem.
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dEin n'iF:~t

(,~O '!ceL mcgeL'ijk Dnd'Çh:;;:nl\::~!.,ij!·!, "/,.::',n j''':ct typ:.::.·
microprocessor dat in het targetsysteem gebruikt wordt),
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niicroprocessor zo weinig mogeLijk ontwikkeltijd kost.

bij het ontwerp van de debugger moet rekening
worden met §~r~jç~-Q~i1i1L. Waar mogelijk
voorzieningen getroffen worden waarmee het aL
correct funktioneren van een debugger gemeten kan worden.

het moet mogeLijk zijn om
adressen te werken (dit
code van de software
'..JDrden) •

in de debugger met
zijn adressen die in

met abels (namen)

~2i)!lg(::.1 1.2ç.b fl
de S;OU'r"C(::"'

é3dngf.!clu 'j d

Er is gestreefd naar een opzet voor de debugger met een goed
9 I? d E' f 'j r'l i i;? ~:::'l '(' cl (:~

f u j'} i.o:, t 'i c:' v ,::1 n d (;'
g>:=!de(,?Lt(0 ill elF!

struktuur, zodat een verandering in
debugger dLLeen maar gevolgen heeft voor
debugger dat die funktie uitvoert.



Een fase uit het ontwikkeLen van een
D r'j t: I....) e "I • i:::; C~ r', E' 1"1 t F:! ;:~ t (.:~ n \/ .;';';'j j""j '::~~ 0 f '.."-,! (':';', 'r' i!::'

zoaLs geschetst in figuur 1.2.

Als een gebruiker software wil
targetsysteem dan zal hij daarvoor de
ondf~·"'rH2men~

targetSjsteem is het
VO())'~ (j'i t ·taY~g2ts;yste~tT~~

9G1~E~~~n voor een
voLgende akties moeten

er zaL een algoritme ontworpen moeten
(deel)probleem uit het targetsysteem.

VOD·'"

dit algoritme zal uitgedrukt moeten worden in een
programmeertaal of ln de assembleertaal
microprocessor uit het targetsysteem (en dit 1S

souf'cecode) .

j-·logE·rE'
'IEln d(~

d,7.Jn de

de sourcecode zal met een
worden naar machinecode
t '':1 Y·· UE' t SjS t f~ E'rn.

compiler of assembler vertaald
voor de microprocessor uit het

Het uiteindelijke resultaat van dit proces is een stuk
programmacode dat uitgevoerd zal worden door de
microprocessor uit het targetsysteem. Deze microprocessor
zaL in het vervolg I~E (Target Micro Processor) uenoemd
worden. (n.b. De letter U in de afkorting staat voor de
Gy'iek~:;(7! lE·t:tE'·'" "mu".)

Om de programmacode te i~~~~D zonder dat het targetsysteem
aanwezig is zaL dit targetsysteem nagebootst moeten worden.
Het systeem dat een targetsysteem kan nabootsen zal
~jmYL~tQ~ genoemd worden.
De simulator zal de voLgende taken moeten uitvoeren:

de simulator moet (bijna)
kunnen nabootsen.

all.. f~

de gebruiker moet met de simulator communiceren:

de voor het targetsysteem
moet in de simulator worden

ont,,,,·j l-(keld i2

.j nge bra cht •

de inhoud of toestand van de
en/of veranderd kunnen worden
d (0 :-3 ij ft wa ·r' i2 ) •

simulator moet bekeken
(voor of na executie van

de in de simuLator ingebrachte software moet
time worden geexecuteerd.

)" E' dl.. ._.

er moeten metingen verricht kunnen worden aan de executie
van software om bijvoorbeeld fouten op te sporen.

Aan het ontwerp van de simuldtor 2 i j n



de simuLatie van het targetsysteem moet r~~LliID~ zijn.
Hiermee wordt bedoeLd dat executie van de targetsoftware
ill de SimlJLator everlveeL. tijd in beslag neen~t al.. s
executie ervan in het targetsysteem.

- de simulator moet zo opgezet

~IDl;!li:l!Q..:c g.tint.~9Lf~~).:d" kan
beschreven in hoofdstuk 4).

worden dat hij met een
worden. (Emulatie wordt

de gebruiker moet voortdurend met de simulator kunnen
communiceren. Deze communicatie dient pLaats te vinden
via een seriele poort in de debugger waarop een terminal
of personal computer aangesloten kan worden.

De real-time eis is vooral van belang als het targetsysteem
gebruikt wordt in tijdkritische toepassingen zoaLs meet- of
regeltechnische processen. De software ontwikkelaar zal bij
df? ont'.Jihkeling V3n sOft\H":3Y""(~ l,y"iLl...en 1",,'(~ten hoc, "~":;ni?lll zijn
software is. Dit is het eenvoudigst vast te stelLen als
executie van die software in het targetsysteem even snel zal
zijn als in de simulator.

De genoemde taken voor het ontwikkelen
software voor het targetsysteem zullen
paragrafen verder worden uitgewerkt.

tf~':;>t{:?n van
dE' 'v' 0 L 9 C' r",C! ("~

Voor het ontwerpen van software voor een targetsysteem zal
een ontwerper de behoefte hebben aan een software
ontwikkelsysteem dat beschikt over de volgende faciLiteiten:

een editor waarmee het mogelijk
targetsysteem in te voeren en/of

is nm s;o u "('ce cod e
te v e "(',:;) nd Ii:) "('i:? 11.

VOOl" h(?t

een compiler en/of assembler die de sourcecode vertaalt
naar, in het algemeen relokeerbare~ machine- of
objectcode en die een labeltabel oplevert van adressen
van gebruikte Labels. In die tabel staat het verband
tussen symbolische en reloceerbare absolute adressen.

een I...inker/relokator die de modules met reloceerbare
objectcode samenvoegt en omzet naar absoLute (met vaste
adressen werkende) objectcode.

Het is ni2t de bedoeling dat dit software-ontwikkelsjsteem
deel uitmaaht van de debugger: software voor het
targetsjsteem zal op een apart systeem ontwihheLd moeten
worden. In de debugger zal alleen software op machinecode
niveau getest worden.
Er moet wel een mogelijkheid zjjn om symbolische adressen
uit het software ontwikhelsysteem in de debugger in te



voererl zodat de ontwerper~ met cjeze ~5ymboLi~5(:he adressell ~(ai-l

werken in pLaats van met absoLute adressen .

.-) "-;.
•~ 11 =: ..

(:'IT} S(Jf·twaf~e vo()y~ he·t tar~g0tsysteem te ~~~lr1nen ·testen zonder
dat de hardware van het targetsysteem ter beschikking staat
zaL (de hardware van) dat targetsysteem moeten worden
nagebootst in de simuLator.

Een definitie voor simuLatie lS:

9_UD~J.~il~i§. -is (in aLgemene zin) "ele repr~?sentatie v,,~n

eigenschappen of het gedrag van een fysiek of abstract
<:;ystE!em door het gedrag van een ande'(' sy~;teem".

Het fysieke systeem dat gesimuleerd moet worden
targetsysteem, een microprocessorsysteem. Om in de
de hardware van een wiLLekeurig targetsysteem na te
zuLLen de voLgende vragen beantwoord moeten worden:

is het
del:JUggE'-('

boot~-:;i:?n

Uit l,.,JeLkl~

o pge.> bo m"lcl 7

inocluLii.:·s;-

Hoe zijn die moduLes verbonden en hoe is hun interaktie?

- Hoe kunnen deze moduLes nagebootst worden?

Hoe I~arl de
1'1-:3 geb oot ':::' t 'ï

i ntf.~r--a!-\t i e tl...l~;;'::;en

Deze vragen zuLLen voLgenclf: paragrafen beantwoord

Een microprocessorsysteem is meestaL opgebouwd voLgens het
von-Neumann of stored-program concept. Dit is een concept
waarbij opdrachten en gegevens in een geheugen worden
opgesLagen. In het aLgemeen bestaat zo'n systeem uit:

een microprocessor of Central Processing Unit. De CPU
voert instrukties uit die in het programmageheugen zlJn
opgeslagen en is in eLk microprocessorsysteem aanwezig.

- een coprocessor (voor
rekenwerk) of andere
contrc)l.Ler). Deze 'is
aan',..lezig.

bijvoorbeeLd het fLoating point
busmaster (bijvoorbeeLd een DMA
niet in eLk processorsysteem

geheugen voor opsLag van programma en data. Dit is in eLk
systeem aanwezig.



Deze zijn ook in eLk
communicatie met
P "(" D c: e '::; ',;; Cl '1". ':':. ~/ ,:::. t E' E' m

de bujtenwe~eLd.

·':"1 :,';', r', '.".) E' ;:~ 'j U •

timingsignalen voo~

(Altijd aanwezig voo~

hE't
d f~

buitenwereLd. De buitenwereld
p~ocesso~systeem geLijk. De IlO van het processorsysteem
ve~bindt het systeem met de buitenwereld. Die
buitenwereLd is geen onderdeel van het p~ocessorsysteem

mëJ a !~ 'j ~3 ',.) e l !::i er-loci 'j fj cl ë;1 L s;. " 0 m ~J i,' v 'j 1'''1 9 11 \/ OOr" hE' t
processorsysteem.
De buitenwereLd van het targetsysteem kan worden
gemodelleerd aLs een N-tal systemen waarln bepaaLde
processen pLaatsvinden, zie tlguur 2.1. Deze systemen
kunnen al dan niet onderling gekoppeld zijn (buiten het
targetsysteem). Deze opbouw geLdt zowel voor de inte~ne

!/(:) (die zich in {je proCe~3Sa}<~ bev"indt:) al.s voor de
externe 1/0. De inte~ne 110 wo~dt niet verder uitgewerkt
omdat deze sterk afhankeLijk is van het geb~uikte type
rn i c:.~ D P y~ [) C l~~ ;:":;·S5 0 .(. "

Het targetsysteem kan informatie uit de22 systemen Lezen
met inputoperaties en data naar de systemen toeschrijven
met outputoperaties. Bij het ontwerpen van het
targetsysteem moet de aard van de processen in de
buitenwereld bekend zijn, in de simuLator is de aard van
deze processen niet bekend.
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Figuur 2.1: koppeling processorsysteem - buitenwereld.

Deze bouwstenen zijn meestal gerealiseerd als aparte modules
en zlJn dan via (adres-, data- en controL)bussen met
drivers, transceivers en decoders (voor mapping) onderling
verbonden. Interakties tussen die bouwstenen vinden plaats
via de bussen waarmee die bouwstenen verbonden zijn, zoals
geschetst in figuur 2.2.
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Figuur 2.2: Blokdiagram van een microcomputer.

Het komt ook voor dat een gedeelte van van deze bouwstenen
in de processor geintegreerd is. Bij de 80186 bijvoorbeeld
zijn timers, DMA controllers, een interruptcontroller en
chipseLect- (ofwel mapping-) logica in de prucessor
Dra'i ntE'~lr'E.\i':!·rd.

Bij microcontrollers zijn (bijna) alLe moduLes in een Chlp
geintegreerd: alle interakties tussen de modules vinden dan
intern plaats. Omdat dit voor emulatie problemen zal
opLeveren worden mlçr~~~Dtr~lLgc§ Qj~~ verder ~~~~~~~gC~'

De akties die in dit systeem pLaatsvinden zijn in
'in vier g'('oepen:

t (.?

de §YQ~hr~QQ met de klokgenerator verlopende (t.o.v. de
TUP) externe akties. Dit zijn in het algemeen lees- en
schrijfakties van of naar geheugen of 1/0. Deze worden
door de processor of een andere busmaster (coprocessor,
OMA-controLler) uitgevoerd. Deze akties vinden meestaL
via een of meer bussen plaats en zjjn aan de buitenkant
van de processor te meten.

de Qj~! §YQ~hr~QQ met de klokgenerator verlopende akties.
Dit zijn akties aLs het opwekken van interruptsignalen,
resetsignalen en dergelijke. De bronnen van deze akties
kunnen zeer verschillend zijn. Deze akties vinden meestaL
via een bus, in het aLgemeen de controlbus, pLaats en
zijn aan de buitenzijde van de processor te meten. Het
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buitenwereLd. Ee-n terminalcontroller kan bijvoorbeeLd een
interrupt geven aLs een regeL inputtekst kLaar staat; een
fLoppydiskcontroLler kan een bLok data met DMA-akties in
het geheugen schrijven.

de (t.o.v. de TUP) iDt2~D~ akties die bij executie van
instrukties plaatsvinden. Deze akties vinden in de
processor zelf plaats, bijvoorbeeLd datatransport van
register naar register, en zijn aan de buitenzijde van de
processor niet te meten. Het optreden van zo'n aktie kan
alleen achteraf vastgesteld worden door de inhoud van de
betreffende registers te bekijken.

de iDt2~D~ l/Q akties bij processoren met interne 1/0
bouwstenen. Deze akties vinden vaak via een interne bus
in de processor plaats en zlJn dan niet aan de buitenkant
van de processor te meten.

Hiermee is beschreven wat voor modules er in een
targetsysteem aanwezig (kunnen) 21Jn, hoe ZlJ verbonden
kunnen worden en wat voor interakties er tussen die moduLes
kunnen plaatsvinden.

Om een targetsysteem te kunnen nabootsen zal in de simulator
een aantal van de eerder beschreven moduLes aanwezig moeten
zlJn. Om alle mogelijke targetsystemen te kunnen simuLeren
zuLlen alle genoemde modules (processor, busmaster,
geheugen, 110, opwekking van interrupts e.d." buitenwereld
en klokgenerator) in de simuLator in de maximale grootte en
met alle mogelijke eigenschappen aanwezig moeten zjjn.
(Deze eis lijkt strijdig te zijn met de eis dat de debugger
zo goedkoop mogelijk moet worden Uitgevoerd.) Deze modules
zuLLen bovendien op alle mogelijke (zinvolle) wijzen met
elkaar verbonden moeten kunnen worden.

Er is een aantal voorwaarden en eisen op te steLlen voor de
in de simulator nagebootste modules. Dit zijn:

de simuLator wordt ontworpen voor ~~n bepaald lYQg IYE.
(Dit betekent dat de targetsystemen die nagebootst worden
alleen maar in (hardware) opbouw kunnen verschillen met
betrekking tot plaats, grootte en eigenschappen van
geheugen, 1/0, etc. Het uedrag van de TUP moet in de
simulator zo goed mogeLijk worden nagebootst.

simuLeert moet in
t(:~ vuLL'0r1 mF!t

de moduLe die het geheugen
om de hele geheugenruimte van de processor
alLe soorten geheugen (ROM, RAM etc.).

sta""t zijn



de module die de 1/0 simuleert moet in staat =ijn om
ieder willekeurig 1/0 adres van de processor te verbinden

!11(:2t i(;~c:IE'r·· 1")·iLl,,,·it.E·ur··ig pr··C)ce~" ·in df.~ tJuitf2n'''''E:'·(··eLd'l du~:::. ;""Of.!t
ieder wiLLekeurig element uit de buitenwereldmodule.

de module die een coprocessor imiteert
van dIe coprocessor zo goed mogelijk imiteren.

Het is moeilijker Dm eisen te st,:! 1.. L.f:!n aEln cic:' '·04 E' ·r !., .j n 9

oplJou',oJ van d,,~ "buitf2n'..~ler··i:?Lcl"···iÏlOc:!uLf? '·';·:3n hi:?t
processorsysteem, omdat die buitenwereld voor ieder
processorsysteem weer anders kan zijn) uiteenlopend van
bijvoorbeeld een eenvoudige kassa tot een complexe chemische
i n',ötalat i (?.

Evenzo moeilijk te definieren is de manier waarop signalen
aL.s interrupts en dergelijke worden opgewekt, omdat die
signalen ook in ieder targetsysteem weer op een heeL. eigen
wijze zulLen worden opgewekt en vaak afhankelijk zijn van
gebeurtenissen in de buitenwereld.

De uitwerking van de voor de simulatie benodigde modules kan
in principe volledig in software geschieden, ofwel
gedeeltelijk in software en gedeeltelijk in hardwElre (zoals
bij een aantal hedendaagse circuitsimulatoren gebeurt),
ofwel voLledig in hardware.

WeL.k van deze methoden kan worden toegepast wordt vastgeLegd
door de aan de simulatie gestelde eis dat hij realtime moet
zijn. Hierdoor blijken de eerste twee mogeL.ijkheden af te
vallen. H\?t i'::; ·immt-~r'<5 VY'ij',oJf':!l onmogeLoijl·( Oin modul;·,·'::;,
uitgevoerd in software, realtime te laten werken.
Dit is te zien aan de hand van het volgende voorbeeld~ Om
het ophalen en uitvoeren van een instruktie door de TUP met
software te kunnen nabootsen op een ander processorsjsteem
(host) zulLen de voLgende akties uitgevoerd moeten worden~

(zie ook figuur 2.3, het ophalen en executeren van een
outputinstruktie door de 8085)

de processormodule zal een
de geheugenmodule moeten
halen). In de figuur wordt
m,3ch·j 1"".'(.::' c::ycl.. <::. r'I"l.

adres en een leesopdracht aan
geven (om de instruktie op te

een outputoperatie gelezen in

- de geheugenmodule ZEIl.. de data (instruktie) die zich op
dat adres in het geheugen bevindt aan de processormodule
rnOf.~tE'n [IE'ven"

de processormodule zaL. in een tabel moeten opzoeken weLke
interne akties er uitgevoerd mDeten worden voor die
instruktie. (Deze tabel bevat het microprogramma vEln de
p ·r-· 0 c: i:~ ':::i <;" 0 r . )
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gelezen en in M~ de outputoperatie
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Figuur 2.3: Outputinstruktie bij 8085.

Dit lS een heLe Lijst van akties die door de host moeten
worden uitgevoerd. Uitvoering hiervan door de host zal
waarschijnLijk veeL meer tijd vergen dan uitvoering ervan
door de targetmicroprocessQr zelf: ophaLen en uitvoeren van
die instruktie door een 8085 duurt 10 cLockcycLes, voor een
10 MHz klok komt dit neer op 1 microseconde.

Een beLangrijke reden om Dlgt voor uitvoering van deze
moduLes in ~Qf~~§LQ te kiezen is de voLgende:
In de simulator zal ook besturingssoftware getest worden.
Deze software zal onder meer de 1/0 bouwstenen initialiseren
en via de I/a communiceren met de buitenwereld van het
processorsysteem. Processen in die buitenwereld wekken soms
interrupts op en vragen DMA akties aan. Dit zlJn asynchrone
gebeurtenissen. Het nabootsen van deze interaktie en van de
processen in de buitenwereld zal veeL moeiLijker zijn in
software dan in hardware.

uitvoering van de modules in
in de emuLator deze hardware ook
ha·,,·d\... ari:? 'i"~, d.:Jn 2:o'ri(~L 'in d(~'

simulator te gebruiken hetqeen
laag houden van de kosten van de

Eel~ arldere reder1 C)ffi voor
hardware te kiezen is dat
nOdig blijkt te zijn. De
emuLator aLs in de
aantrekkeLijk is voor het
debuf::19('!!"(""
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Het grootste gedeeLte van de moduLes z3L dus worden
nagebc)()"tst in I-lardwaren [)eze (nOdLILe~:; zLIlMler) -in (Je voL.ger1(je
paragY~a'fer') verder worden uitgewerl·~·tp

De2e module moet de akties van de processor uit het
targetsysteem, kortweg TUP, reaLtime nabootsen. Deze module
kan op een aantal manieren gerealiseerd worden:

Een manier is om de instruktieset en het gedrag
TUP met een microprogrammeerbare processor na te

van dl;)
bDot~sen.

- Een tweede methode is om de TUP door
simuLeren.

zichzelf te lati?Jï

Een laatste methode is om gebrulk te maken van een
"bnl"'ld"-ol...lt" eh"ip van di:? mic'r-"()P"('OC;'2~::;~:;O'("" D"it i~:; ':?en
speciaal voor simulatie- en emulatiedoeLeinden
ontwikkelde versie van de processor waarbij bepaalde
inwendige signalen van de processor naar buiten worden
gevoerd en waarbij bijvoorbeeld de interne IlO-bouwstenen
"IJev"r'o'r'en" kl.lnnE'n Wo'(·df~r·l.

D~ eerste methode heeft als voordeel dat het gedrag van de
processor naar believen uitgebreid of gewijzigd kan worden
en aLs nadeel dat het zeer veeL tijd zaL kosten om de opbou~

en het gedrag van de TUP te onderzoeken en na te bootsen.
Het voordeeL van de tweede method0 1S dat deze geen
ontwikkeltijd extra kost en dat de targetmicroprocessor zo
het best geimiteerd wordt. Het nadeeL van die tweede methode
is wel dat interne akties in Je TUP voor bijvoorbeeld
interne I/a bouwstenen meestal niet qemeten kunnen worden.
Het nadeeL van de Laatste methode I~ dat de meeste
fabrikanten van microprocessoren zo'n bond-out chip, aLs die
aL vervaardigd wordt, meestal.. niet op de markt brengen omdat
ze die in hun eigen emulatoren zullen gebruiken.

De ~~D~l~§i~ hiervan is dat het gebruiken van bond-out chips
de voorkeur heeft. Als deze chips niet ter beschikking zijn
voor een bepaald type TUP dan zaL de tweede methode: het
nabootsen van de TUP door zichzelf gekozen worden.

Voor dit blok geldt dezelfde
processorimitator. Daarom zal
zichzelf geimiteerd worden.

0 ...·· (;) 'r"""f~ g'j ng "j l.. s
c1e CDpr-"OC;:?~::;~;or

VOD'(" cle
001·\ C:lOO"("

E::'l~ zijn (-?f~ïl

bu"j t l?l"p..Je l~e lc\
1:> :

aantal mogelijkheden om processen
in de simulator na te bootsen (zie ook

in d C2

ap!=)end'j x
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in de simulator wordt een aantal programmeerbare
bouwstenen opgenomen die de signaLen die aanwezig zijn in
de buitenwereld nabootsen. Het gedrag van deze
bouwstenen zal voor een simuLatie door de gebruiker
moeten worden gespecificeerd. Zo'n bouwsteen zou
bijvoorbeeLd een FIFO kunnen nabootsen waar de TUP
tijdens simulatie data naar toeschrijft en vandaan Leest,
of eE'I""'1 1/0 1:::IC:'U'-tJ<".te(·?r·1 u'i"\"': d(:::' "fain'iL'ic~'1 v,,:)!"", dE' TUF)
(bijvoorbeeLd een floppy disk controller). Er is dan in
de simulator een l!Q-m~Q nodig die de processen uit de
buitenwereld-module in de 1/0 ruimte van de TUP mapt.

een andere mogelijkheid Dm de buitenwereLd te simuleren
i,:::; 011"1 deze tc~ "m"~ppen" nëlay' d(',? geb'r'uil-"e'[": ,aL'3 dl? TUP ~?(,?n

inputinstruktie wil.. uitvoeren wordt de simuLatie gestopt
en wordt aan de gebruiker om data gevraagd voor die
inputinstruktie met vermelding van het adres van de
betreffende inputpoort. Als de gebruiker deze data heeft
ingevoerd gaat de simulatie verder. Bij output wordt het
outputadres met de betreffende data aan de gebruiker
ge i'nf:! lel.
Omdat voor zo'n communicatie met de gebruiker de executie
van software in de simulator tijdeLijk onderbroken wordt
moet er wel voor gezorgd worden dat aLLe onderdelen in de
simulator die een tijdafhankeLijk gedrag hebben, zoaLs
bijvoorbeeld timers, gestopt worden voor de duur van de
I/O'--oper'at i i;~.

Als de gebruiker een personal computer ap de debugger
heeft aangesloten kan naast het toetsenbord en
beeLdscherm ook gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld
diskfiles voor deze gesimuleerde input en output. In
dit geval moet er in de I/O-map worden vastgeLegd weLke
IlO adressen naar weLke files gemapped worden. Als er
alLeen een terminaL op de debugger is aangesloten is er
alLeen input vanaf het toetsenbord en output naar
beeldscherm (of printer) mogeLijk.

Een nadeel.. van de eerste methode is dat hij weLLicht veel of
compLexe hardware vereist; een voordeeL van deze methode is
dat hij in principe wel.. realtime kan werken: de TUP hoeft
niet gestopt te worden voor een IlO-operatie.
Een vODrdeel van de tweede methode is dat hij niet zoveel..
ha ·["·d'...!3 '["e 1,( (J st.

Er is ook een mengvorm van
\.;i,.~.;J{'I:j i j i r-I de c1ebugge'r' ef~n

(hardware) aanwezig zijn die
waarbij de rest van de
g(·:;-mapped \.,tOy'dE-ri.

deze twee methoden denkbaar
aantal eenvoudige voorzieningen
processen kunnen simuleren en

IlO-operaties naar de gebruiker
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Bij de uitwerking van deze module
feiten rekening gehouden worden:

mo E~t rnet dE~ voLgv:!r:c:!e

in een targetsysteem kunnen verschilLende soorten
geheugenbouwstenen aanwezig zijn: RAM, ROM, PRaM etc.
Deze geheugens verschiLLen onderLing wat betreft het al
dan niet toegestaan zijn van Lees- en/of schrijfoperaties
en in toegangssneLheid.

stukken geheugen kunnen in een targetsjsteem aLs geheugen
[)f al.. s I/Cl gebruil~t wOl/~den ..

Om met deze punten rekening
methode gebruikt worden:

houdE,n

neem aLs geheugen in de simulator sneL RAM geheugen. Dit
is het "kl(;:>inst g(;:>m(~rH~ '-.'e(;:>\_'/oud" V<:in alle typ(:~n

geheugens. Het geheugen moet beschrijfbaar zijn omdat de
gebruiker er zijn programma en data in moet kunnen
zetti?n.

gpef lrl een "gE-)heugf:)n eigen~~chap mi::lp" ,:1an l,.,Iel.lH! gedeelten
van de geheugenruimte van de processor moeten worden
beschouwd aLs geheugen en welke gedeelten als 1/0. Geef
hier bovendien in aan of Lezen en/of schrijven naar dat
gebied is toegestaan en eventueLe andere eigenschappen
van dat geheugen.

Voor een simulatierun moet de gebruiker de eigenschappen van
het geheugen in de map insteLlen; tijdens een simulatierun
moet de map ervoor zorgen dat de eigenschappen van het
geadresseerde stuk geheugen nagebootst worden.

SignaLen aLs interrupt kunnen in de simulator op een aantal
manieren worden opgewekt:

in een programmeerbaar blok hardware kan het verLoop in
de tijd van deze signalen worden ingesteld. Tijdens
simulatie zal dit blok de signalen zoals ingesteLd
op'"JekkE·n.

een instelbaar stuk hardware kan een signaaL opwekken als
een bepaalde toestand op de TUP-bus (adres, data en
cDnt;-(-oL) opt-('E'edt. Het opt-r'E~c1E'n V,:in dE':,,:e tO(,'~;tdr-:d i'noet

C*) Sommige processoren hebben twee of meer
ruimten, een voor programmaopslag en een
toopslag (de InteL 8051 bijvoorbeeLd). Voor
beide ruimten gelden dan de genoemde punten.

9 E~ 1---, e \.l 9 E~ n··
\/ Cl D y-, cl ·:;':1 '..-



dan gedetekteerd worden. Dit wordt verder uitgewerkt in
het bLok meetsysteem. Op deze manier is het bijvoorbeeld
mogelijk dat een bepaalde l/O-operatie een inte~rupt tat
gl?VoL.~1 hE'eft"

- de gebruiker kan tijdens simuLatie
asynchrone signaL.en insteLLen met
op dl? eI(?bUggE~i'--.

Het nadeeL van de eerste methode is dat realisatie ervan
waarschijnlijk vrij compLexe Logica vereist. Bovendien vergt
deze methode van de gebruiker een gedegen kennis van het
verLoop van de software in de tijd om op het juiste moment
tijdens executie van een programma een signaal aktief te
rn,31-(_ (~n •

De tweede methode kost ook enige hardware, het is hierbij
echter wel mogelijk ervoor te zorgen dat het opwekken van
deze signalen afhankeLijk is van het gedrag van de software,
hetgeen in een targetsysteem ook het gevaL kan zijn.
De derde methode is wat hardware betreft zeer eenvoudig,
h i (~'r i -3 (~ C '--'I ti':' -(' i:'! i~ n k Cl PP I:~ 1._ i n ~J t u ,,;; ,,=, [-:,' r--I ',oi h !:; i:?! ',; -j n ,.::I i':' ol,; i in u 1.._ -:':; t 0 -r-

en opwekking van de signalen moeilijk te realiseren.
Het aantrekkelijkst lijkt een combin~tie van de laatste twee
ene,! t hocl S' n"

De funktie van deze moduLe is eenduidig:
kL.oksignaLen voor de processor opwekken met
zoals gespecificeerd door de gebruiker.

hij mo(~t d:::~

c'i::~n fy--;:-'quc-'r-It -j e

Deze module kan vrij eenvoudig opgebouwd worden: te denken
valt aan een klokgenerator die zoweL de hoogst toegestane
klokfrequentie voor ele processor opwekt aL.s de Laagst
toegestane alsmede enige frequenties daartussen. De
gebruiker moet voor een simuLatie opgeven welk signaaL. naar
de processor gestuurd wordt.
Omdat het omschakelen van klokfrequentie niet aLtijd zaL
kunnen voLdoen aan de timingeisen die aan het kloksignaal
g f? s t: e L cl z -j j n kan dep -r Cl c: e ss 0 r 11 c: -r ö~ 5 h l:~ n " na D In~; C h ",l \( (:? L. €! n .
DaarDm zal de processor in een gedefinieerde toestand
gebracht moeten kunnen worden na het omschakelen van het
kLoksignaal. Dit kan met een resetsignaal gebeuren. Het
opwekken van dit resetsignaal hoort dan ook thuis in het
blok dat voor het kloksignaal zorgt.

Hiermee is beschreven weLke
willekeurige targetsystemen te simuleren.

be::.' nod i gel :: i j n om

Wil de gebruiker software testen
die software geexecuteerel moeten
gebruiker de uitvoering van die

in de simuLator, dan zal
worden. Dit betekent dat de

software (dit wordt een



t~§!CYQ genoemd) moet kunnen starten en stoppen. Dit starten
en stoppen wordt in de volgende paragrafen verder
u'it~JE~~;JE,t"kt.

Als de te testen software in de simulator geladen is en alLe
voorbereidingen voor het testen getroffen zijn dan moet de
gebruiker met een commando de executie van die software
kunnen starten. Hiervoor zal de TUP op de een of andere
rrt a n i.'? 'f' mOf, t t~ n '.;I 0 r' den 11 I... 0 'i=:' 9 (? 1_ i:'J t t? 1'-, 11 (J P d (,? t (,2 t '::~ '"" t (':: (', S (J ft'.,.' ,3 '(' (':~

'in dG! simul..i:ito(' .

.-, --, .-,
-:;;;'''::d1l.~"

Een testrun moet om een aantal... redenen gestopt kunnen worden
opdat de gebruiker de toestand van de simulator hierna kdn
bekijken. Deze redenen zijn:

een stopcommando van de gebruiker. Als de gebruiker vindt
dat een testrun lang genoeg heeft geduurd dan zal hij
deze testrun stoppen door het geven van een stopcommando
aan de simulator.

een ongeoorloofde geheugenaccess, l/O-access of
controlsignaal. Als do TUP een busaktie uitvoert in een
ongooorloofd gebied, bijvoorbeeLd schrijven in een
geheugengebied waar schrijven niet is toegestaan, dan
moet een testrun hiermee gestopt kunnen worden. De
gebruiker kan dan onderzoeken wat de toestand in de
simulator was op het moment van die ongeoorLoofde aktie.

een vooraf ingestelde toestand of sequence van toestanden
in de simulator. De gebruiker kan bijvoorbeeld
geinteresseerd zijn in de toestand van het targetsysteem
op het moment dat de TUP voor de derde maal aan een
bepaalde routine begint.

Voor een testrun zal de gebruiker moeten opgeven
voorwaarden die testrun gestopt moet worden.
testrun zal voortdurend bekeken moeten worden of
de ingestelde voorwaarden voldaan wordt. Dit
van het meetsysteem.

o nd E' ('. I".) elk e
Tij d (:, n':~, d i f?

aan (~E~n v,:'ln
is e(?n taak

Uit de voorgaande pi:iragrafen is duidelijk geworden dat er in
de simulator metingen verricht moeten worden aLs de TUP
bezig is met een simulatierun. Deze metingen zijn nodig om
de volgende redenen:

om het verloop van de uitvoering van
kunnen bestuderen zullen de akties
gemeten moeten worden.

<:;;oftwalr ,(':! t(·?

de '3 i Irtl...lL,::ltO'r'
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Dm een testrun onder bepaalde voorwaarden in de simulator
te stoppen zaL het optreden van die voorwaarden gemelen
rn D (:~ t EI n lT') C) "(.rj (.;~ n ..

- om de opwekking van signalen als interrupt afhankeLijk te
m.:;) h iO:: n var", h i? '\.:: ge d Y" a 9 v ·;:1 n d (:~ s'j In I..l I"..::, t 0 'r-' :,~ i:J l" cJ ,';j t (j c: d 'r-' a 'J
gemeten moeten worden. Deze meting is gelijksoortig aan
het meten van het optreden van voorwaarden.

Dit betekent dat er twee soorten metingen verricht
'.,.,10'(·dE!n:

enerzijds moeten de relevante
targetsysteem gemeten worden. Dit
f! i.:c<~~ t.!i i.D..Q Lt Dg fin g (,~ n 0 e md .

signalen uit het
soort metingen wordt

- anderzijds moet het optreden van bepaalde toestanden van
deze signalen gemeten worden. Dit soort metingen wordt
~ig~l~jdQ m~tlQg~D genoemd.

Een eis die aan het verrichten van metingen gesteld is, is
dat het me,:=tsy~.:;tj:~(7!iTl "on<::l-fhankel'ijh" van d,,~ '::,imuLdti€~ iIiCf::t
werken, d.w.z. ddt instellen van het meetsysteem door de
gebruiker ten alle tijde mogeLijk moet zijn. (n.b. Het
.:.::t.":c:c...is.!rL.~Q van m~?tingen 'iS', ;:3LL':.~en zir"l'VoL. .t~UrL~Q2 ~,iIÏlul<3ti,~.)

De twee genoemde soorten metingen vereisen ieder een eigen
aanpak en worden in de volgende paragrafen verder
ui tge1,,J"?'r-'\-!.t.

Het doel van de direkte metingen is om het gedrag van een
testrun te meten. Dit gedrag kan voLdoende duideLijk
afg(=:l(:,lid \,JO'rdf?n uit I,,;:>t ve'rLoop van di?~ "'::~y~3te(~\ïïls,ignal(=:n" van
de simulator: de adres- data- en controLlijnen en de
kloksignalen van de TUP en eventueel coprocessor.
Deze signalen veranderen in de regel met hoge sneLheid (in
de ordegrootte van MH2), zijn in het aLgemeen niet periodiek
en zijn meestal digitaaL.. Dit bete\-!.ent dat het niet zinvoL
is om deze signalen direct of aLs bij een oscilLoscoop weer
te geven. De toestand van deze signalen zaL in een geheugen
opgeslagen moeten worden zodat deze signalen achteraf
bekeken kunnen worden.

Er zijn twee soorten direkte metingen denkbaar:

~QDtlQYt. metingen: hierbij worden de te meten signalen
gedurende een bepaald tijdinterval aaneengesLoten
opgeslagen. Op deze manier kan het gedrag van de
simulator gedurende dat inte~val bekeken worden. Een
nadeel hiervan is dat zo'n meting sLechts een, door de
grootte van het meetgeheugen beperkte, tijd han duren.
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g~~1.~~1ii:L~~~~~~ metinge!l~ I"lie}~bij W()Y~cj·t eer} meetwaardG
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aan bepaal.. cje v(:)orwaav'den vol.. doet" (lp c:!eze nlanier kar" de
gebruiker alLeen die toestanden Gaslaan waarin hij
geinteresseerd is, bijvoorbeeld alLeen I/O-operaties
'./ ·,.:i n d E' TU P " :',) 'j i::! .--, cl D C 'r" k i:j n e [2 n ITi C:: t 'j n 9 e (.~ n La n ç;; e '(" (0 ti j d
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onderzoeken of een toestand aan een voorwaarde voldoet
is een afgeLeide meting).

Voor de eerste soort meting moet het tijdinterval van de
meting (starttijdstip of stoptijdstip~ deze zijn afhankeLijk
van elkaar) aLsmede een bemonsterklok- signaaL gegeven
worden; voor de tweede soort meting moet een puls om een
monster te nemen gegeven worden aan het meetsysteem, aLs een
meetsample voldoet aan een ingestelde voorwaarde. Dit zijn
stuursignalen die aan het meatsysteem moeten worden
aangeboden. Deze stuursignalen worden door afgeleide
:nf1t 'j n~]E: n opgF:\.Jr!:k t.

Als een meting beeindigd is
worden zodat de gebruiker de

zaL rilt gesignaleerd moeten
meetgegevens kan bekijken.
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Een testrun of meting moet kunnen stoppen en de opwekking
van signalen als interrupt moet gestuurd kunnen worden door
het optreden van bepaaLde ~Q~r~~Qrd~o ofwel ~~~O!§.

Deze voorwaarden hebben betrekking op het verloop van
s, 'j Ç.I nEl l. f? n 'j n de"" 'j in u. l.. Et t 0 "-'. Cl r:! :,'. E' S;;, 'j g na l.. (,'!"") :<'. 'j j 1"'1 'j n cl E' ') 0 '(' 'j g E'
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aLs i nt i2i"-'rupt.

Deze twee soorten signalen zlJn meestal niet op korte
termijn (binnen enkeLe cycli van de TUP kLok) gecorreleerd.
Dit betekent dat voorwaarden voor deze twee signalen
~D~lb~oh~lij~ van eLkaar gedefinieerd kunnen worden. De
voorwaarden die herkend moeten kunnen worden kunnen nu als
volgt gedefinieerd worden~

- een §YO~br~D~ Y~QC~Q~C~~ wordt gedefinieerd als een
bepaalde toestand van de synchrone signalen op het moment
dat die signalen geldig zijn: deze toestand wordt
gedefinieerd door voor ieder signaal op te geven of dit
"hoog", "L.aag" of "don"t ci:j"('e" 'is.

e 12 n ~::L;:i.DC.b:c.S~02

akti(,~f I,,.'orden
intery"upt in elf?

;{2 ÇLC'::!,~~Q.:c-<1~

of zijl!
s'imuL.at()'f~.

gedefinieerd als
asynchroon signaal

het:

1'1 'j (2 ("rT) 1::' (,;: zij n
!TIDf~ti"'r-'1 I,\unnen

ij F: \l 0 0 '('I"'!,;:id rd E' n

wo rel en.
bf.~sch·("?2V (~n di [2 ;;Jecjetekte(0('d
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zijn etc. Dit is sterk afhankeLijk van het type TUP.

Naast het detekteren van deze Q~D~gU~iD~ voorwaarden is het
nuttig om bepaalde cQmhiD~1i~§ van deze voorwaarden te
detekteren. Dit kan bijvoorbeeLd nodig zijn aLs de gebruiker
het gedrag van de simulator wiL bekijken als de processor
voor de n-de maal een bepaalde Lus doorloopt.

Een samengestelde
'.... 0 '('d i2 n =

voLgt ge d pC- i ni e e '(.e:!

een samengesteLde voorwaarde is waar als
voorwaarde of een andere samengestelde
instelbaar aantaL maLen is opgetreden.

r~(~n eenvoud i fJE'
'.j (j IJ '("vJaEI rd i:? e f? n

een samengestelde voorwaarde is de
van twee andere (eenvoudige
voo '(","'':::1 ':::1 'r~d en.

logische of-funktie
of samengesteLde)

een samengestelde voorwaarde is dp
van twee andere (eenvoudige
v [) 0 '(''''''<::1 a '('ei e rl n

Logische en-funktie
of samengestelde)

samengesteLde voorwaarde
de andere voorwaarde

een samengestelde voorwaarde
twee andere voorwaarden: de
waar aLs zowel de ene als
opget'r-·\=.,cj,;:,·n.

'is de " bot: lï " -·f \.l n kt 'j E~

een samengesteLde voorwaarde is de concatenatie van twee
andere voorwaarden. (Het optreden van de ene voorwaarde
gevolgd door het optreden van de andere voorwaarde).

Om deze samengestelde voorwaarden te kunnen realiseren zal
er 'in df:~ S",'imulEltor f?E':1ï I'event--'~;;equencel"" mOE·tl·?n 2'ijn elie
bijhoudt weLke combinaties van voorwaarden zijn opgetreden.
De gebruiker moet hierin voor een meting bepaalde sequenties
van voorwaarden kunnen vastleggen.

Het is de bedoeling dat
verbinding met de debugger
een terminaL of personal
communicatie is nodig om de

{je gebrui!·~er via een seriele
communiceert, op weLke poort hij
computer kan aansLuiten. Deze
volgende redenen:



Vdn de

het starten en stoppen van de executie van software ln de

het instellen van het meetsysteem
resultaten van metingen.
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v'indi~n, (Joh tijc1f?n~" ei~'n simuLatir::."r'un, i~=, hil:?t"'./OO'r' "?('i!n é':lp,3,(·t~?

processor nDdig j die Debug Micro Processor ofweL I~P genoemd
zal wordenG [)eze pf\OCeSSoy' zaL de co(n(nal,(jo"~; var1 (:je
gebruiker ontvangen en zorg dragen voor de uitvoering van
di e cornmal"'ld0 " ';:;.



TegeLijk met het ontwerpen en
het targetsysteem zal ook

cl !.:.!

ontworpen er) ge·te~5·t w(Jrderl, zoals gesct'lets't ir" figUL1)~ ·1.tl::~~~

Het is de bedoelinq dat pen gedeelte van deze taken ook
wordt ~.litgevoer(:J fl)~b.v~ de deIJ'lgger. [)i't OI'l"twerpOfl 211

testen zal in de volgende paragrafen worden uitgewerkt.

Om hardware voor het
gebruiker de voLgende

t ai'" 9 i? t ':;;Y'~ë; t ('1 E' in

::::,t'::lpP('1r"l moeten
tE' ontvJf=:y'pf:)n

nemen:

- hij zaL moeten beslissen
targetsysteem aanwezig zijn

1".)1.'1 Lke
te' r", h c) i;!

'j n

Z 'j in.
ht0t

hij zal dit blokschema moeten vertalen naar bestaande
componenten en een schema moeten samenstellen voor het
l:: .:'] 'r'" D.:::: t~; }' ~:~. t (:;., ';2 rn "

Hiervoor zal de ontwerper de behoefte hebben aan een systeem
waarmee het mogelijk is om:

het c.:;c:hema van
wl,jzigE'n.

de :;,chakeLing in te voeren en/Df

de werking van de schakeling via circuitsimulatie (niet
te verwarren met de eerder beschreven reaLtime
hardwaresimulatie) te controleren. Op deze manier kunnen
f 0 u '1:; (:? n i n. h!? t IJ nt I".) I'? 'r" pin (';' i2 1"'1 V '(' 0 egt 'i j cl i (j ':; t d cl i :..1in 0 lî t cl e k t

I~....'c"r""den 11

- een printlayout te genereren voor de schakeLing.

onderdelenlijsten te
~;;chElk 1:.": \. 'j ng.

'.,,'00'1'''

Het is niet de bed8eling dat dit hardwareontwikkelsysteem
deel uitmaakt van de debugger: de hardware voor het
targetsysteem zal op een andere manier ontwikkeld moeten
worden. In de rest van dit hoofdstuk wordt aangenomen dat
een prototype van de hardware van het targetsysteem
tenminste gedeeltelijk aanwezig is.

Om vast te stelLen of de hardware of een gedeelte van de
hardware van het targetsysteem correct werkt zal die
hardware getest moeten worden met de debugger. Debugger en
targetsysteem zullen hiervoor verbonden moeten worden. Dit
is schematisch weergegeven in figuur 3.1.
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Figuur 3.1: Opstelling dehugger.

hoe de debugger met het targetsysteem verbonden wordt.

hoe de hardware van een targetsysteem er in het
uitziet.

weLk soort fouten kunnen optreden in een targetsysteem.

- hoe fouten herkend kunnen worden in het targetsysteem.

weLke hard- en software benodigd is voor deze testen.

Deze vragen worden in de volgende paragrafen uitgewerkt.

De koppeling tussen
verschiLLende manieren

debugg('!°r' '2r-1

1:)Lë~E~tsv 0j ndE'j""°1 ~

han op

het is mogelijk om een geheugenchip uit het targetsysteem
te vervangen door een kabel met verbinding naar de
debugger zodat de inhoud en werking van de2e geheugenchip
gemanipuleerd kan worden. Door nu in deze geheugenchip
testroutines voor de TUP te zetten en ervoor te zorgen
dat de TUP deze routines executeert kunnen er testen in
het targetsysteem worden uitgevoerd.

het is ook mcgeLijh om de processor uit het targetsysteem
te vervangen door een processor in de debugger en een
kabel van targetsysteem naar debugger.

De eerste methode heeft
verschillende soorten

als nadeel dat in targetsjstemen
geheugenchips gebruikt kunnen worden
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De tweede methode heeft aLs voordeel d3t dit bij alle
t ·:3 r 9 :.,' t .:::; y ~": t i,~ iTl e r'l iII.e t cl ':~ ::è (ol I.. f ,::1 c,' IJ {". 0 c: i? .::; .,,:. i:! {" lïi 0 ::J i~ i.. i j hi ~:; i::' ,', h L 'j j h t:
ooh nodig te zijn bij het integreren van hard- en software.
l-1et is lJij deze tT}ettlode ~;Otns nc)tJig on) (Jok e21' eVel"1tllele
(:~(:)prc)ces~~or van de fl1i(::r(JI:)Y'(Jces~~;()r\ irl de (jel~t.lgger ()P te rlell}en
en op dezelfde wijze met het targetsysteem te verbinden. Dit
is nodig omdat deze coprocessor vaak alLe akties van de TUP
moet kunnen voLgen, ook als de TUP akties uitvoert buiten
het targetsysteem. Een nadeel van deze methode is wel dat
hij niet werkt bij processoren die zijn ingesoLdeerd.

Omdat de tweede methode meer voor- dan nadelen bLijkt te
hebben wordt voor de tweede methode voor verbinding tussen
t3rgetsysteem en debugger gekozen. Dit 1S geschetst in
figUUr"' ]"2,,

............

·TUP
··

~,
... Mux .

•Voetje
TUP

TaI'getSysteem

Debu9ger

Figuur 3.2: Xoppeling targetsysteem (-) debugger.

In deze figuur is de mux/demux een verzameling van buffers
en transceivers die ervoor zorgen dat een TUP aktie ofwel in
het targetsysteem ofwel in de debugger pLaatsvindt"
De communicatie tussen gebruiker en debugger wordt ook nu
verzorgd door de in paragraaf 2.5 genoemde DUP.

De opbouw van een willeheurig targetsysteem is besproken in
paragraaf 2.2.1. Een specifiek te testen targetsysteem is
uniek door plaats en grootte van geheugen, 1/0, coprocessor
e.d. Na het ontwerpen van de hardware is de opbouw van het
targetsysteem uiteraard bekend. Om de werking van de



targetsysteem ook in de debugger
gebruiker zal, voordat hij de
opbouw moeten specificeren.

2al de opbouw van het
bekend moeten zijn. De
hardware kan testen, deze

In ieder van de onderdelen van het targetsysteem (geheugen,
1/0, processor etc.) kunnen oen of meer fouten aanwezig
zijn. Deze fouten kunnen in twee gradaties voorkomen:

fouten in een onderdeel (bijvoorbeeld een geheugenchip)
d i ,,~ g (':! i~ n i nv l Cl e d h ii.~ b b F! n (J p h (.? t co 'r' "j" "? C t ·f u fi k t i (J n (? .(' l::~ n van
andere onderdelen uit het targetsysteem. Een voorbeeld
hiervan is dat een geheugenchip defect is terwijl de rest
van de schakeling toch nog goed kan werken.

fouten lil een onderdeel die wel invloed hebben op het
cDrrect funktioneren van andere onderdelen uit de
schakeLing. Dit kan bijvoorbeeLd gebeuren als in een
geheugenchip een adreslijn kortgesloten wordt naar de
voedingsspanning. Hierdoor kan de adressering in de rest
van het systeem fout gaan omdat die adreslijn niet te
bE'!invLoc:,d;'?n is.

Fouten van de tweede soort zlJn moeiLijker op te sporen dan
fouten van de eerste soort omdat er zo veeL wisselwerkingen
tussen de verschiLLende onderdeLen mogeLijk zijn. Als in een
targetsysteem een adreslijn op een constant niveau blijft
kan dit door een fout in een willekeurige geheugen of 1/0
chip veroorzaakt worden of door een defekte buffer of door
een kortsluiting op de print etc. Zo'n fout kan meestal weL
gedetekteerd worden maar moeilijk gelokaliseerd.

Het is de bedoeLing dat de gebruiker met de debugger in
staat is om het optreden van bepaalde fouten te kunnen
vaststelLen. De bedoeling hiervan is om te kunnen verifieren
dat het targetsysteem (naar alle waarschijnlijkheid) goed
funktioneert; als er ergens een fout ontstaat kan dit weL
worden gedetekteerd maar de gebruiker zal meestaL zijn
toevlucht moeten nemen tot bijvoorbeeLd een Logie anaLyser
om de precieze aard van een fout te vinden.

Het voordeel van deze methode van
aLLeen een logic analyser is
mogeLijh i!::; om ":-3t'imul'j" aan het
terwijl met de anaLyser aLleen
'".Joi"c:Ier·l.

testen t.o.v. testen met
dat het met de debugger
targetsysteem te geven,

maar responsies gemeten

DE' -FDutf?I-J d'j e
p ('!., .(. f) nd (? 'r'd e e L
bel···landeLd. E'ij

in een targetsysteem kunnen optreden worden nu
(geheugen, 1/0 etc.) van het targetsysteem
eLk van de onderdelen wDrdt een aantal
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een anaLoge meting en
moeten gebeuren. Deze
debugger met een

aJ Y~~djQ2~§Q~QDiD9 in het targetsysteem. Het targetsysteem
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voedingsspanning binnen bepaalde grenzen ligt. De
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de TUP gemeten worden. Als de voedingsspanning buiten de
toegestane tolerantie vaLt dan is dit een fatale fout
waardoor het targetsysteem waarschijnlijk niet meer correct
werkt. Deze fout zaL aan de gebruiker, via de DUP, gemeLd
mo (':! t E': r', \,JO "(··d E' 1""',.

Het bewaken van de voedingsspanning is
zaL daarom met een apart stuk hardware
bewaking is bij gebruik van de
targetsysteem voortdurend nodig.

b) De opwekking van hL9~§i~Q~L~D in het targetsysteem. Het
targetsysteem kan niet correct funktioneren aLs de opwekking
\! a 1""', d (' h lol i ~". 'i g n i:":"i l 0? n '! VOo r' d L '-i 0 C) "(' d f::' P Y' 0 C (;? ':':; ~:, 0 "(' '! 1''', 'i E' t SI IJ (~ cl
werkt. Het correct verloop van die signaLen kan niet
softwarematig gemeten worden omdat executie van een
instruktie door DUP of TUP meestal een of meer klokcycli
duurt. Dit bewaken van de kloksignalen zal dus door een stuk
hdrdware moeten gebeuren en kan dan voortdurend pLaatsvinden
bij gebruik Vdn de debugger met targetsysteem. Als het
k l () 1<. .:~ i 9 n .::":"1 ;"1 J.. n 'j et co '(' 'r" (':! c:: t v (::~ {" L 0 0 Pt dan b E: t e k e 1""'1 t; c1'j t; m,,~ (:~ ~:;; ti::"l L
dat de inhoud van de TUP-registers verminkt wordt. Dit is
een fatale fout en zaL door de DUP en aan de gebruiker
gemeld moeten worden.

c) H(?t

(::of)roceSSQY~~ ALs de l-UP en evelltllel,.2 coproc:2~5sor !'1iet goed
funktioneren dan zaL het onder programmabesturing testen van
het targetsysteem door de TUP niet betrouwbaar zijn. Voordat
het targetsysteem getest wordt zal daarom eerst de werking
van TUP en eventuele coprocessor getest moeten werden. Dit
kan gebeuren door de TUP een aantdl instrukties te laten
executeren die aLLe registers en eventueLe interne 1/0 van
de TUP en coprocessor beinvloeden en vervolgens de
resuLtaten hiervan te vergeLijken met bekende resuLtaten.
ALs de resultdten verschillen dan betekent dit dat de TUP of
copro~essor niet correct werkt.

dl Fouten in het g~b~yg~Q Vdn het targetsysteem. Dit
geheugen kan bestaan uit stukken RAM en stukken ROM
geheugen. Het correct funktioneren van de ROM kan
gecontroLeerd worden door te kijken of iedere
geheugenlokatie in die ROM telkens dezelfde data levert bij
herhaaLd uitLezen ervan door de TUP. Bij het testen van
~3tt.ll·(ken RAt1 gehellgel1 ~{an ej~E~l~Z'ijcjs t)e~le~ten W{:)Y~Clerl of do·ta
die naar die RAM geschreven wordt bewaard blijft en
EII""'Ic:iE':'I":i::'jjd,,:;, ;::100'(' 1···IF.:t '.•.)E·g·::::c::h{'·ijv(:~n E:'i""l tCi"ugl.. (':!:',(0n Vdl""',

adresafhankelijke data, of de adressering van het RAM



ge hE' u.çJt: n
debugger is ~ngevoerd~ zonder tussenkomst V,3n de gebruiker
worden uitgevoerd.

'v' d nu. 'j t;
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zijn: de adressering Vdn de 110 poorten kan foutief zijn en
het datatransport van/naar 110 poorten kan foutief gaan. Om
fouten hierin te kunnen detekteren zal in de debugger bekend
moeten zijn waar er in het targetsysteem 110 poorten
aanwezig zijn. Het testen van de I/O-poorten kan op twee
manieren gebeuren~

- Bij de eerste manier wordt door de gebruiker aangeboden
inputdata door de TUP gemeten en de door de TUP
geschreven outputdata door de gebruiker gemeten. Bij deze
Inethode wordt niet gebruik gemaakt van eigenschappen van
de buitenwereld van het targetsysteem. De gebruiker kan
voor het testen van input opgeven weLke data er van weLke
inputpoort gelezen moet worden en deze data aan die
inputpoort aanbieden~ waarna de TUP controleert of die
data inderdaad gelezen wordt. Voor het testen van output
kan de gebruiker aan de TUP opgeven welke data er naar
welke outputpoort geschreven moet worden, wadrna hij kan
meten of die 'data door de TUr inderdaad naar die poort
wordt weggeschreven. Op deze manier is interaktief testen
van de 1/0 mogelijk.

Een andere manier Dm de 1/0 te testen vereist kennis
de gebruiker over het gedrag van de buitenwereld van
targetsjsteem. Bij deze methode wordt de buitenwereld
het targetsysteem geexciteerd door de TUP en wordt
responsie van de buitenwereld door de TUP gemeten.
gebruiker moet hiervoor de excitatie opgeven aLsmede
verwachte responsie.
Een mogelijke notatie hiervoor is~

VE:'ln
r~ ,",
L.I ':::

OI..}T
OUT
1/'1
OUT
In

C:3 , ~~~1 )
(7,';1,'1)

(8, X)
(6, X)
(::i,:')C?)

;schrijf patroon 21 naar poort 3
;schrijf patroon 41 naar poort 7
;ken inputwaarde van poort 8 toe aan X
;schrijf X naar poort 6
;wordt van poort 5 data 3C gelezen?

Een nadeel van de eerste methode is dat de gebruiker het
targ(:!t':::;yc:;tE'f.~rn moet "ei<cite'r~en" e1DOY' het aanb'iE'den var"l
'jr:putc!ati3 i~r'l ij,:: "'('e"-3pon':3ie" op d,~ Ol.ltpl.ltpoo'rtf;}r: CÏiDi':!t iïlf"tl:!n.
Vooral het exciteren kan problemen opleveren als e1e
betreffende inputpoorten al gebruikt z1Jn in het
targetsysteem en niet vrijgemaakt kunnen worden. Bovendien
vergen excitatie en responsiemeting akties van de gebruiker.

Een voordeel van de tweede methode is dat de gebruiker geen



inputpatronen meer aan hoeft te bieden of Dutputpatyonen
hoeft tp meten. Een nadeel van deze methode is weL dat de
gebruiker zelf de testpatronen moet genereren. Dit nadeel
kal"I ';J e cl (0 '::' L t (':' I_i j k (J 1"-, d (':~ {" '-,.. ,::,Î n g .;:.' r", ',; 0 '(' dl,' 1""1 d ij 0 '(" i n d E' ,j (~ b !...l (,J (j (':.' 'I"" E' E' n
aantal testroutines op te nemen voor bestaande 1/0
bouwstenen uit de famiLie van de TUP, bijvoorbeeld een
timer-module, waarmee de gebruiker sneL het funktioneren van
(je~e bO~.lw~;terlel··l kal'l ·te~;tefln

Als bij uitvoering van deze testen bLijkt dat er ergens een
Fout zit in het targetsysteem dan zaL de gebruiker
waarschijnlijk zijn toevLucht moeten nemen tot bijvoorbeeld
(~(?n log'ic <:31""'dI...Y2";'2'(' orn d[: P'(":'?C'ji:::Z(:! ',:;Id'r"d v,al"-, dE' 'Fout t(:: kl,Jnni0r',
meten, dit zal niet aLtijd mogeLijk zijn met de debugger.

In de vorige pdragraaf zijn verschillende testen
hardware van het targetsysteem behandeld. In deze
wordt opgesomd weLke hardwdre en software er
testen benodigd is.

VOO,(O, c)f.:o

p <3 '(' E:\ Cl '(' ,,,1 ,:;) f

er zal allereerst een interface met de
21Jn di(0, ;:~oal__ '3 in P,:::\l'. :2.'5. "-li:~'r'm(:,~Ld,

do 0 '1" de DU F' •

gebrulker moeten
zal worden verzorgd

er moet een koppeling
targetsysteem via het
eventuele coprocessor.

"~ 'j j 1"",

VOF:tji;:

tussen debugger en
van de processor en

er is een circuit
voedingsspanning van

nodi (J v 0 () 'I" he' t
het targetsysteem.

e'r' i<5 ~?en

k lDk~--:, 'j gr--I03 l(?rl
circuit nodig voor
in het targetsysteem.

h(?,t

er is een mechanisme nodig om de TUP de
laten executeren.

t e~::;tso 'f t,,,,,,::\ {'(?, te

routines om het funktioneren van de TUP te testen.

een routine om het ROM-geheugen van het targetsysteem te
tE'~:~,ten.

8(;:1"1 "~Ou.t'inf! om dE' "data'v'asthe'id" F!n de:.- ad'("e<::;sE,~y'ing ',',;;11"',

het RAM-geheugen van het targetsysteem te testen.

Y'ol.1tin'?~; Dm m(:~t.:

door de gebruiker
excitatieopwekking en responsiemeting
de werking van de 1/0 te testen.
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routines om de werKlng van de 1/0 door de TUP met daor de
gebruiker verstrekte testpatronen te testen.

een aantaL vaste testpatronen om standaard I/O-bouwstenen
te "testenu

Ue gebruiker moet, nadat hij de opbouw van het targetsysteem
gegeven heeft, de verschiLLende onderdeLen uit het
targetsysteem kunnen testen. Een aantaL van de testen kan
automatisch worden uitgevoerd.



/~'1 L '::~ ( ~;t f·::, cl I~:' .':.~:. l... t f:a n
tEl {" gP t::.y"; tE' E'm

ge'i nteg ..... (','e·(·(j (,'1'1

.j n '1: 'j ~J Ll. U. 'r"~ ':1,,, :~:: "
',ö· ami:~ 1'-1

i"'\ct
getest 'noetei'l W()rdell, zoal.s geS(:t"lets·t

1:J0d{10l,.·jr·~g (:Ja"t C)C)~( cie~~e te~ster'l

1.1 "j t: q i:':' l./ C: F.! .(. ij 1.....10 'r"; d (! n In (.? '\:; cl (~~ d {::=! b u ~;I~] C? Y" ..

I ï"l d'j t I''', Cl D f cl ;:~~ t.: 1, _~ l"~ !.;..' D 'r'" cl t e c·:' n ~:; }/ ~::' t {.::! i!:! ITI 1::) c:: ':::;" c:: h Y" f..:, \l E: n ~...} .:':':, ,':":', Y" i"n r:' c·:' cl "f t
mogelijk is. Dit systeem wordt ~m~1~1Qr genoemd
Voor emulatie zijn verschiLlende definities in
hier gebruikte is:

(·ft·) "

omLoop,

sin ~1.1 "'1.1 ig 'j ':.

s'/~:=.t~?t~m ,~o

ac:cept:(~e.y··t,
,(. {.:.~ :::. U L t ,:':;'. t: i2 n

het imiteren van een systeem met een ander
dat het imiterende systeem dezeLfde data

hetzelfde programma uitvoert en dezelfde
bereikt aLs het geimiteerde systeem.

CRalston e.a. 1976J

Om de genoemde testen
fT! 0 g f? L. 'j j li ;~ i j n 0 m:

uit VOerej"1 moet tlet lnet

gedeeL.ten van de hardware van het targetsysteem te
benutten en gedeeLten daarvan in de emulator na te
bootsen, namelijk die gedeelten van het targetsysteem die
(nog) niet correct (kunnen) werken.

data van en naar de emuLator te transporteren:

'j nhC) ucl

software c1ie in de
lezen.

f~ml.lL.atO·r'

emul..at()·,~

de ingevoerde software in de emuL.ator te executeren.

tijdens het
emuL.ato·("· tF!

'r-' U 1'-, n iE! n van
verY'·ictiten.

de sof t W;::'I 'r' e mi;? t 'j nge n ele

Aan de emuLator zijn vooraf de voLgende eisen gesteld:

C*) De term emulatie is waarschijnlijk geintroduceerd
bij de overgang van de IBM 1400 en 7000 series comput
ers op de IBM 360. Deze Laatste machine had een gecom
bineerd hardware en softwarepakket waarmee het mogelijk
was om prog)l;am(T)a~S voor de 'lf~OO en 70f:JO series ma<:t'l'jj"12S

uit te voeren. Deze methode werd emulatie genoemd.
[Ralston e.a. 1976J.



de emuLatar moet zo weinig mogeLijk ingrijpen in het
targetsysteem zowel wat betreft eLektrische eigenschappen
aLs wat betreft timingeigenschappen.

- de smulator meet de beschreven simulator
testsysteem geintegreerd worden.

Om deze taken uit te kunnen voeren moet onderzocht worden:

- hoe emuLator en targets/steem verbonden worden.

- hoe de verdeling van onderdeLen tussen
emulstor pLaatsvindt.

hoe onderdelen uit het targetsysteem ln de emulstor
nagebootst worden en hoe de eigenschappen van die
onderdeLen worden vastgelegd.

- hoe de gebruiker met de emuLstor communiceert.

hoe software van de gebruiker in de emuLator geexecuteerd
',J 0 ,(.j t "

welke metingen er verricht moeten worden.

De:<!e tak'?n
ui t 9 e we )'",1·\ t .

Om ~JecleE'l'!';en "/,:~Î' 1"·li~·t t'::'I'I"gi:?,!:::::.j'",;'\';(,'c:f'Ï1 .tE· (J,,?bY"u'iken f?n gec:l0!i:2Lt(,::'n
ervan in de smuLator na te bootsen zal er een verbinding
1'Ï1 Ü F: '1.:: j:;:' n Z 'j j ï-' t IJ, .;~:. ':~; l,~ n d (:.~ b u ~.:J g (.~ ,(.. F! n t ~::'i Y" ~! (:,.:: t '::;) >' '~5- t t:.;., {.:, ïn " l···i 'I {.?: ï'" \} D C) (',

geLden d2zeLfde argumenten aLs vermeld in paragraaf 3.2.1:
de koppeling tussen debugger en targetsysteem zal
plaatsvinden via het voetje van de TUP zoals geschetst in
figuur 3.2. Via een schakeLmechanisme 'in die figuur mux
genoemd) kan de TUr akties uitvoeren in ofweL het
targetsjsteem, ofweL in de onderdeLen van het targetsysteem
die in de emulator worden nagebootst.

Aan deze methode van verbinden van debugger en targetsysteem
is een nadeel verbonden: de opbouw van het targetsysteem
wordt immers gewijzigd bij gebruik van de smulator. In de
plaats van de TUP zit er bij gebruik van de emulater een
groter gedeeLte van het targetsysteem fysiek "in het voetje
van de TUP". Hf?t voLgende voo·(·bE't"ld v(?l"dLl'ic:lE,~L.'ijl·:,t c:1'it:
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Figuur 4.1: Voorbeeld ~arge~sys~eem

In figuur 4.1 is een targetsysteem getekend. In dit
targetsysteem bevinden TUP en coprocessor zich op een
I'Lo~i,al_i;? bU~:;'1 d'ie 'lid huff(,:,'I"':; ,:,:,n d'r'ive'I"'::; VE!'('lJonden 'j';::; m""t cl""
systeembus. Met die systeembus zijn geheugen, 110 en
eventuele andere busmasters, in dit geval een DMA-controLLer
verbonden. De DMA-controlLer kan via de systeembus toegang
krijgen tot geheugen en 1/0.
ALs de TUP en de coprocessor in de debugger ondergebracht
worden ontstaat een situatie aLs in de voLgende fig~ur:
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Figuur 4.2: TUP en coprocessor in debugger.

ALs de DMA-controller uit het getekende systeem een DMA
operatie uitvoert in het geheugen dan zaL j door de
aanwezigheid van de adresdriver tussen lokale en syste2mbus~

het adres van die operatie niet op de Lokale bus
verschijnen. Dit adres is dan in de debugger niet bekend.
Dit betekent dat die operatie niet in het emulatiegeheugen
plaats mag vinden~ weL in het targetgeheugen. Of die
Or)';?'rati(::; in h",:t (~'fntJ.Lc:lt·i<?g(0hE,l.!g<?n pl".a.at·:;:; mOf2t vindi?n ofii"i
het targetgeheugen is afhankelijk van het adres van die
operatie en van de verdeling van hardware tussen
targetsysteem en debugger. Omdat het adres echter niet
verschijnt in de debugger kan niet gecontroLeerd worden of
die aktie toegestaan is of niet. Om nu toch tijdens emuLatie
DMA akties toe te staan zijn twee oplossingen mogelijk:



de adressen op de systeembus gemeten en naar
g!~V()2y~(:jA In (j~ (ï)a::JrJiilg !{ar1 dar1 VOf)r 021"1

gecontroleerd worden of de betreffende data
in het targetsysteem geadresseerd moet worden.
data in de debugger geadresseerd worden dan kan
fout gemeld worden.

ril Ct 1:'::""\.:: Ij f::'

dit a:...~"

Een nadeel van de eerste methode is dat fouten tegen deze
regeL niet zonder meer gedetekteerd kunnen warden. Een
voordeeL ervan is dat er geen extra hardware benodigd is.
Een nadeeL van de tweede methode is dat er geen mechanische
standaards zijn voor systeembussen en er dus geen
standaardconnector voor verbinding tussen debugger en
systeembus gebruikt kan worden. Dit betekent dat de
gebruiker zelf met een aantal meetpennen de betreffende
signaLen van de systeembus zal moeten aftappen.

Bi i dit probLeem kan een tweetal opmerkingen gemaakt worden

van
het:nc:la t'

momentd.:3t op hî:2t:
Ot·1r,--·akt·i E'~::;

deze situatie zaL niet aL. te vaak optreden. Immers, aLs
de gebruiker al zover gevorderd is met het testen van
hard- en software van het targetsysteem dat er DMA-akties
plaatsvinden, dan zal de hard- en software van dat
targetsysteem aL voor een groot gedeelte werken. Op dat
moment zal het grootste gedeelte van het geheugen van het
targetsysteem aL aanwezig zijn. Het emulatiegeheugen zal
dan waarschijnlijk aLleen gebruikt worden aLs vervanging
voor ROM-geheugen uit het targetsysteem, omdat de inhoud
van het emulatiegeheugen eenvoudiger te veranderen is dan
de inhoud van ROt·1··~.:;. In die F~Ot·1··<;; ~:~,t:aan iTle(~~::.taL.

initialisatieroutines e.d. Datatransport van die ROM's
via DMA zaL. niet nodig zijn.
Het lijkt dus onwaarschijnlijk
testen van OMA-akties er
emulatiegeheugen benodigd zijn.

in een kL.ein targetsysteem zuLlen de in figuur 4.2
getekende buffers niet aanwezig zijn tussen TUP en
systeembus, er is dan maar een bus. DMA akties zijn dan
'.jJf?L mogr::Lijk.

Hierom lijkt het bewaken van die OMA
LUi{(·? en in ·::;t;Y'ijd met df? Il(j!,.·J·-cost"
wordt daarom niet toegepast.

i:lktiesi Ë~efï

ei'3 \lOOI" de

o'·'!et'hocl i qe

di?buggî,~·(, en

~·2· U~b~~1~~o Y~D g~~Q~ltQD Y~D de
:tg t:..9 ~:1 ~.:;{':?1 §::'fJ!l •

In dE' f?mu. Li::lt OY··

ta "··(.JE' t~:;y·::;t; e em
moeten gedeeLten van de
nagebootst kunnen worden.

ha .('cj 1·,Ja .(.. (? van
D(:- rn!Jdutl~~n

hE,·t:;
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aarl deze n)Odl.!\_erl i~3

met de hardware van het
e'i~; !·~arl vol.cjaan worcjen cjo<:)y' (j22e fn(:)(Jul_en,
simuLator, in hardware te reaLiseren.

bij

De gebruiker zaL voor een emulatierun in de debugger moeten
instellen weLke onderdelen van het tarDetsysteem in de
debugger moeten worden nagebootst en weLke onderdeLen in het
targetsysteem gebruikt worden. Tijdens een emulatierun
zuLLen de verschillende modulen van het te testen systeem
dan voLgens die verdeLing aangesproken moeten worden.

Dit betekent dat de gebruiker als voLgt een
kunnen instellen:

v(~r·del·jng rOoE't

- van iedere geheugenlokatie die geadresseerd wordt door
TUP of coprocessor moet aangegeven worden of deze in het
targetsysteem of in de debugger geadresseerd moet worden.

- de eigenschappen van de geheugenlokaties (lezen/schrijven
toegestaan etc.) moeten worden vastgelegd.

- van iedere I/O-lokatie die geadresseerd wordt door TUP of
coprocessDr moet aangegeven worden of deze in het
targetsysteem of in de debugger geadresseerd moet worden.

voor ieder asynchroon signaal naar
worden ingesteld of dit in het
debugger wordt opgewekt.

c:l(:~ TUP mOE't
ta ,(. 9 i:,' t '::::' y-:::; t C' ':0' rn 0 f

j,{unn(;,n
'j rOl d 1:2

- van het kloksignaal moet kunnen worden ingesteld
uit het targetsysteem of uit de debugger komt.

(De voeding voor het targetsysteem zal niet uit de
gehaald worden.)

D ·f

cl E·l1Ugg i:? r

Deze verdeling zal ergens in de debugger moeten worden
vastgelegd en moet tijdens emulatie beschikbaar zijn.
Tijdens de emulatie zaL de mux Ult figuur 4.2 door deze
verdeling zo geschakeld ~oeten worden dat een aktie ofwel in
het targetsysteem plaatsvindt ofwel in de debugger.

Ook bij de emuLator is het de bedoeling dat de
een seriele verbinding met de debugger kan
Bij de emulator is deze communicatie nodig om
'r" f' cl t? rl i? 1'''1 :

iJ'?' h 'r' I..! i k F! 'I" v 'j ,,':I

CDïÏlrnUn i CE~rE'r·! 11

d \7' '.' () L 9 I;:~ r"ld (?



het invoeren van data (software) in de debugger .

._~ tl ~~ t: b j~~, ijk (.:: r-l

E·mul...atoi'··.

"- ~le·t s·tar·tel~ er1 s·top~:)pn var} de e){€~ctjtie van softwar\G 'in de
"! in u Lat 0 '(.•

- het instelLen van het meetsysteem
resuLtaten van metingen.

h (:, t.: bek'ijken

Voor deze communicatie zal wederom
van de in paragraaf 2.5 genoemde DUP •

.:j: • .:.t. 11

Wil de gebruiker software testen met de emulator, dan zal
die software geexecuteerd moeten worden. Dit betekent dat
de gebruiker de executie van die software moet kunnen
starten en stoppen. Dit blijken twee verschillende zaken te
zijn. Deze worden in de voLgende paragrafen ve~der

l.! i t gE~IT\}i!:! y··I·t, t: "

ALs de te testen soFtware in de emuLator geladen is
VOO)" b (0',)" f'2 'j d 'j n 9 t~ n voo Y' een n te s;; t 'j'" u !"l" g l~ md a~; t 2!.·j j 1''', cl ;:i; I"',

(?!n .:::,'_Le

E1~ is eer'} tweetal voorwaarder1 der·)I·{t)aaY~

in 0 ":,, t k U I"', n i:? 1'1 c,::, t a r-· ten:

de gE'bir'u"i kf.:":r
c,.;t::,'r't comma nd 0

kdi": v'ia ,-'lJn tl::y"rn'inaL of
geven waarl,a de emut.ati0 s'tart

FJ f··
\.;

bij het aktief worden van een
t'?;!<3t·('un.

st,:;:li"t cl (.?

De tweede methode zou kunnen worden toegepast dl..s de
gebruiker een systeem heeft waarin verschiLL0nde debuggers
,7,'ijl-' Dr)gr:~~:;t(;!t..d ('::1"', 1••,JE:'IEi·['··b·ij cl (?:i?e tF.'Uel..ijf(E·(·tijc! in\:·,t (::'·;;~I-·I

testrun moeten beginnen. Dit kan bereikt worden door de
emul..atoren te laten wachten op het aktief worden van een
gemeenschdppeLijk startsignaal...
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een situatie met verschillende emulatoren.

Bij het optreden van een van
testrun gestopt moeten worden
van de emulator kan bekijken.

deze gebeurtenissen
zodat de gebruiker i nl"'io uel

Hot verrichten van metingen in de emulator is vrijwel
identiek aan de metingen die beschreven zijn in
paragraaf 2.4. Het enige verschil is dat akties nu zowel in
het targetsysteem kunnen plaatsvinden aLs in de debugger.
Of de akties in de emulator of in het targetsysteem
plaatsvinden is ingesteLd in de mappings.

I_i~ unn(!:! n
in

eej~ te~;trul' Z(J'l

p I... ,"i a t~;,ue 'v' [) nd l';! n
Bij elke te meten aktie tijdens
worden vastgelegd of deze heeft
targetsysteem of in de debugger.
Het is ook mogeLijk om deze informatie achteraf te
reconstrueren uit de meetgegevens en de doar de gebruiker
ingesteLde verdeLing van hardware. Dit betekent dat het niet
noodzakelijk is om deze informatie te meten. Dit wordt
daarom ook niet gedaan.
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V~J(Jrgadllde I'()o·(ds·tu~~l{erlo [)e Laatste fase 'i rl het
ontwikkeLtraject van het targetsysteem is het testen van het
c()mpl.. ete t3rgetsy~::;·te0m waarl~'ij er geen oncJerdeLerl Lli~; t"le"t
targetsysteem in de debugger worden nagebootst.

Het systeem waarmee
voeren is vrijwel
bescl1reven 2inul.ator

h C' -1:.: in G Ç;I f~ Lij k i <::;

g0~ Lij f\',..... acly'c.i i 9
t?r"l '.-Jo'ï"'dt d':,1d'j"om

om dez(,~

,::lëHi de
t(:~,,;ten uit ti":

'j 1"'1 hoofd~:::,tul-\ ,,:~

In de in hoofdstuk 4 geschetste emuLator kon de gebruiker de
opbouw van het targetsysteem opgeven: hij kon opgeven waar
er geheugen en 1/0 was en welke gedeeLte hiervan in het
targetsysteem aanwezig waren resp. in de debugger nagebootst
werden. Deze gegevens worden in de emulator vastgelegd en
z1Jn tijdens emulatie beschikbaar. Dit betekent dat er
tijdens een testrun gedetekteerd kan worden dat de TUP een
ongeoorloofde aktie uitvoert l waarmee een testrun gestopt
zou kunnen worden. Hierna zou de gebruiker in de
meetgegevens kunnen nagaan weLke ongeoorLoofde aktie 15

op~J,.?tred',:'n.

Bij het testen van alleen het targetsysteem zal deze opbouw
ook moeten worden ingesteLd door de gebruiker met dit
verschil dat nu aLle onderdelen in het targetsystoom
aanwezig zuLlen zijn (m.u.v. de TUP).

De beschrijving van de emulator voor het testen van aLleen
het targetsysteem is voor de rest voLledig gelijk aan de in
hoofdstuk 4 beschreven emulator.
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die de debugger moet kunnen

- het nabootsen van (gedeeLten van) ht.~ t

het verzorgen van het transport van data
debuggen systeem en de gebruiker.

hfi.'t

het starten en stoppen van de executie
het te debuggen systeem.

in

het verrichten van metingen aan de executie van software
in het te debuggen systeem.

Eisen die aan een
10rioO(odF!1"l :<!ijn~

een zo groot mogelijk gedeeLte van de debugger moet
onafhankeLijk zijn van het type TUP, zodat dit gedeeLte
voor verschiLLende typen TUP's gebruikt kan worden.

indien -mogeLijk moet
debugger aLs eerste
gebracht, terwijL het
uitbreiding op het
verkocht zaL worden.

het simulatorgedeelte van de
ontwikkeld worden en op de markt

emuLatorgedeeLte Later aLs een
simulatorgedeelte ontwikkeld en

In de nu volgende hoofdstukken
deze taken gecombineerd met
geimpLementeerd kunnen worden.
aLternatieven mogeLijk zjjn
alternatieven onderzocht worden
zijrooI.

o nc:ll'2 y.. :~.: c) eht
de eisen in de debugger

Als er hierbij verschillende
zaL van ieder van de

wat de voor- en nadelen

Als processor die de communicatie met de gebruiker
en die de simulatie en emuLatie stuurt wordt
hoofdstukken de in par. 2.5 genoemde DUr gebruikt.

\!POrooZDy'gt
in dE'Z(o?

Een van de taken van de debugger is het nabootsen van
(gedeelten van) de hardware van het targetsysteem. Zoals in
par 3.2.1 vermeld, is een gedeeLte van de hardware van het
targetsysteem altijd in de debugger aanwezig~ nameLijk de
TUP. Van de rest van de hardware van het te debuggen systeem
kunnen gedeelten worden nagebootst in de debugger en
gedeelten worden gebruikt uit het targetsysteem.

In het te debuggen systeem k uonro,;::.' n
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plaatsvinden kunnen zij In de debugger door
onafhankeLijk stukken hardware geimplementeerd worden.
worden nu verder uitgewerkt.

Met betrekking tot de ~~Q~br~D~ of bus- akties valt het
voLgende op te merken: afhankelijk van de verdeling van de
l"·!df'cj'.di':i-r··(" voo-;" df? bu,:;ai-tt'it~':5 (gt~hellgen E'n .1/0) tus~:;,en 1j(-?t!I_.lClCIE~Y·

en targetsysteem zaL de TUP voor sommige akties hardware in
het targetsysteem moeten aanspreken en voor andere akties
hardware in de debugger. Dit betekent dat de relevante
signalen van de TUP per busaktie ofweL met het targetsysteem
ofweL met hardware in de debugger verbonden moeten worden.
Dit is te zien in figuur 6.1.
In deze figuur is de mux/demux een verzameling van buffers
resp. transceivers die de reLevante signaLen van de TUP
gedurende een busaktie ofwel met de targetbus c.q. het
"targetsysteem ofwel. me·t de emul~a·t·jel:)us vey~birlder')" Op (jeze
manier zal een busaktie ofwel plaatsvinden in het
t ·3 .,... g e t <::; j/ !:,:. t e f~ mof 'i,! (,~ l.. ir-I (I ,.~ ..-:! e b u q (:1~! I" •

De fnei; (:je eml!l.atiebus verboflderl Ilay'dware v()or' tJu~;aktie~5

(geheugen en 1/0) zaL in eLke debugger aanwezig zijn. Het is
zinvol om dit gedeeLte van de debugger universeeL op te
zetten zodat het in principe voor alle typen TUP met geLijke
l i ·"; c: n Y" d b '1' i?:~ EI cl -t (0 9 :;:, b 'r' u i k ·l.~ l·{. ·:;·:l r'l I_..~l C) ·ï'· d t~ r'l 11 D'j -1:.: b 1:':1 t (.:.:. 1·(, (."::1 n t ci ·:;;1 t e 'j"' (0 C' r"t

busstandaard afgesproken dient te worden voor deze
emulatiebus met betrekking tot timing e.d. van de aanwezige
signalen. Voor sommige typen TUP zal deze standaard
inh(Jud';~n (j.3t E'en iJ.:'lnta\... TIJP·-"-:::.ignaLi"n l''/i;?'·r..-tc)d!...d''l
bijvoDrbeeLd vertraagd of geinverteerd, zal moeten worden
naar signalen op de emulatiebus en omgekeerd. Tussen
mux/demux en emulatiebus in voorgaande figuur zal hiervoor
e i2n " v •2 ·,..-taling" rnO(~'tEon ''''''ü"r"'d\':!11 opiJE'nOrrtE'r'loo De:;::,,~ V(~i't;;:ll ... ing i~:5

ë!fhankeL-ijh van het tyP(~ T\JP. OE'ZE' ~;'ituat'i,-~ ·i",". tf:: zien in
-~igul...l(' 6.:2.
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Figuur 6.1: Sturen van busakties.

\..J 0 Cl Y" t"'j ~:.~ '\:; b l. Ct p, bus a 1·;\ t: 'j F:! !"'! ·::':'1 Y" ei \".} ';;', Y" 1::,; ".•. ~J f::.:- ;'''j r!.' i..-1. ~:) f'; r"j E~ r'j J. .l () _... 'j '::~. i ! ":' t
mogelijk dat het emulatiegeheugen en/of de 1/0 niet de
gehele TUP geheugen- resp. I/a-ruimte vuLt. Dit kan vooraL
gebeuren bij processoren met een grote geheugen- af I/a
ruimte omdat het te duur zaL _ijn om bijvoorbeeld enige
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Met betrekking tot de
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ieder signaal (interrupt e.d.) moet opgegeven kunnen worden
of het in de debugger of in het targetsysteem opgewekt
1,,,,loy--d--l;. DE';~i:~ v''?y'd(''!L-ingi-::; in t(:>g(-?nstE.'l.l...ing tot de' v,:?y'di?Ling
van de busaktie-hardware constant tijdens de executie van
gebruikerssoftware door de TUP. Deze mappinq is te zien in
figL!llr 6q3q -
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ieder van de signalen als interrupt naar de TUP toe bepaaLt
af deze uit het targetsysteem of uit de debugger komt.
H,at; blok " 0P',,;! • .,;]':;yn. ':::;ign"" i'::::, hf~t bi_ok 'in di;~ deIJugg('}'(" dat
de signaLen naar de TUP opwekt die (voLgens de verdeLing) in
de debugger moeten worden opgewekt" Aangezien de aard van
deze signaLen afhankeLijk is van het type TUP zaL dit blok
voor iedere TUP opnieuw ontworpen moeten worden.

Bij een verdere uitwerking van bovenstaande bLijkt het
nabootsen van hardware bij simuLatie andere eisen aan de
debugger te stellen dan bij emulatie" Daarom wordt dit voor
elk van beide apart behandeLd.

Om een bepaald targetsysteem na te bootsen zaL de opbouw van
dat targetsysteem voor een emulatierun moeten worden
vastgelegd. Dit betekent dat er van zowel de hardware voor
busakties als van de hardware voor asynchrone signaLen een
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aantal eigenschappen moet worden vastgelegd.

Var) de ~~~~~1ig"'-b0C~~~Lg Cgehellgen erl 1/(_).) zat.. nloeter-, WDy'cJeJ"l
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waar het emulatiegeheugen en 110 in de TUP-adresruimte is
gem.:;jpp;~d (at~:ö dit ni(?t d('!! iJi:'·he·Le T\)F:····.:':1cJ·(·e·:::;·(·uiï'nti;~ '/ul"t)

wat voor eigenschappen geheugen en 110 hebben
dan niet toegestaan etc.)

Van de opwekking van ~êYD~b~~D~ signaLen zuLLen de
eigenschappen moeten worden vastgeLegd:

..... 0 Lgende

welke signalen uit het targetsysteem komen en weLke in de
debugger worden opgewekt.

- hoe de in de debugger opgewekte signalen zich dienen te
~;Jed r'3 gC) '''1.

In deze paragraaf zal
eigenschappen verwezenLijkt

worden uitgewerkt
en ingesteLd kunnen

j'''iDe

I.JO '('d en.

Voor de Y~~~~LjQ9 van de gQb~~g~D- en 1/Q- ~yiID1~ van de TUP
tussen debugger en prototype valt het voLgende op te merken:
Van ieder TUP geheugen- en IlO-adres zal voor een
emulatierun moeten worden aangegeven of dit in het
targetsysteem of in de debugger geadresseerd dient te
worden. Tijdens emulatie zal met deze informatie dan de
mux/demux uit figuur 6.1 bestuurd worden. Dit zijn twee
afbeeldingen gedefinieerd op respektieveLijk TUP geheugen
en IlO-ruimte. De ingangssignalen hiervoor zijn TUP
geheugen en IlO-adres. De afbeeldingen zuLLen samen
~mY/Q~Q ~~r~§ m~e genoemd worden.
Dt? (?inu/pr··o acl'r"i?·:::; ITiap zal.. ;~'ijn i ngar·,g':;·'''.·ign<':1Lt?n.) ,::'ijnde TUP···
adresbus, M/IO Lijn en eventueel timinginformatie~ ergens in
de debugger moeten aftappen. Dit kan op verschillende
plaatsen gebeuren: bijvoorbeeld rechtstreeks bij de TUP, op
de targetbus of tussen vertaLing en emubus. Het voordeel van
de Laatste keuze is dat de map dan voor verschillende typen
TUP gebruikt kan worden omdat de ingangssignalen ervoor dan
aan de emu-bus standaard voldoen. Het op deze pLaats
aftappen van TUP signaLen heeft als gevolg dat deze TUP
signalen gedurende een emulatierun daar voortdurend aanwezig
moeten zijn. Dit betekent weL dat ervoor gezorgd moet
worden dat aLs een aktie in het prototype dient plaats te
vinden, deze aktie niet ook op de emulatiebus pLaatsvindt.

Voor een emulatierun zaL de emu/pre adres map ingesteLd
moeten worden. Dit kan in principe zowel door de TUP als
door de DUr geschieden. Het voordeel van het door de DUr
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Figuur 6.4: Verdelen hardware: debugger (-) target.

De emu/pro map zaL vrij snel moeten 2ijn omdat al vroeg in
een TUP bus-cycLe bekend moet zijn of het datatransport
plaats dient te vinden tussen TUP en targetsysteem of tussen
TUP en emulatiebus. Er kunnen dan tijdig akties hiervoor
genomen worden zoals het al dan niet doorlaten van lees/
schrijfsignalen naar targetbus resp. emulatiebus. Dat deze
map sneL moet zijn wordt ln het volgende voorbeeLd
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in de geheugen- resp. 1/0 ruimte
het emulatiegeheugen resp. 110
resp. IlO-ruimte van de TUP vaLt
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informatie uit de emu/pro adresmap. Deze map geeft immers
aan of dit adres aangesproken moet worden in prototype of
emulatar. De informatie uit deze map moet beschihbaar zijn
voordat ASn aktief wordt; hij kan echter pas worden bepaald
aLs het TUP-adres bekend is. Dit betekent dat de emu-pro
adres map zijn informatie moet leveren nadat de TUP-adressen
geldig zijn en voordat ASn aktief wordt. In de figuur is dit
de tijd (11). Uit de datasheets van de 68020 bij 12 MHz
klokfrequentie bLijkt dat deze tijd minimaaL 2D nsec. is.
Dit is een vrij korte tijd vergeleken met de bus-cyclus tijd
van tussen 240 en J75 nsec.
Als de emu/pro map niet sneL genoeg is om zijn informatie
binnen 20 nsec. te Leveren, dan zaL het aktiveren van ASn
naar het targetsysteem vertraagd moeten worden j totdat
bek('~nd is dat het s:;i~JnaaL 'ilî hi0t ti::lY'gt~t·:::;·/<:;t;:",?!m ,,,:)l<,t:i('!-f fijOf:!t

worden. Dit vertragen is (heLaas) in strijd met de reaL-time
elS en kan betekenen dat emuLatie niet meer op voLLe
snelheid plaats kan vinden.

Wat betreft de m~QQiD9

(emuLatiegeheugen c.q. 1/0)
van de TUP in het geval dat
kLeiner is dan de geheugen
het voLgende op te merken:
In dit gevaL kan niet de gehele geheugenruimte van de TUP
gevuLd worden met emulatiegeheugen. Om gedeeLten van het
geheugen van een bepaaLd targetsysteem in de debugger na te
bootsen zaL de gebruiker het emulatiegeheugen op de juiste
pLaatsen in de debugger moeten hunnen pLaatsen. Hetzelfde
geLdt mutatis mutandis ook voor 1/0. Hiervoor is ook een
m':::Jpping nodig.
De majJpirlg voor geheugel-} er} I/C) zal ill~m,lg ~0c~~ ffi~D genoemci
'.,J()'('d,,:?n. Dit i ':3 (?'~n Vi:?'i'tal.. 'ing "!Eln "logis;ch" TIJP ad'r'e~:::, na,,;:})"
"fY':;:·iE·k" emu.l..ë'it'i0.\bl.l~:::,i:~clrf:\s. Hij :2i",l ("!'I"'gF:r-'I~; tu'::;~::,("!n TUP ('~n

emulatiebus opgenomen moeten worden. Voor de pLaatsing
hiervan gelden dezeLfde overwegingen als voor plaatsing van
de emu/pro adres map. Bovendien geLdt dat deze map niet
tussen TUP en targetbus mag worden opgenomen omdat de map
niet een Logisch maar een fysiek adres uitgeeft, terwijL
naar het targetsysteem het Logisch TUP-adres uitgegeven
dient te worden. Het is nu aannemeLijk om de memio adres
map tussen emubus en vertaLing te pLaatsen, net aLs de
emu/pro adres map.
De memio adres map hoeft niet zo sneL te zijn aLs de emu/pro
adres mapj hetgeen blijht uit het voorgaande voorbeeLd (zie
figuur 6.5): aLs er een schrijfaktie op de emulatiebus
pLaats dient te vinden dan zaL het TUP-adres vertaaLd moeten
worden r')aar~ eer'} eflll,lLat'iebusa(jY~es, waaY~na die s(:t')r'ijfakt"ie
nog pLaats dient te vinden. Voor de
en de schrijfaktie zeLf is een tijd

vertaLing van het adres
beschikbaar vanaf het
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Figuur 6.6: Happen van klein enem.
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debugger, ook indien het emuLatiegeheugen- en 110 niet de
hele TUP geheugen resp. IlO ruimte vuLlen.
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een eigenschap kan worden vastgelegd voor de g~b~1~ TUP
g~b~~~~D"- of I!Q-t~imt~, zowel VOClr de ~lardwaY~e 'ir) de
debugger als in het targetsysteem. In dat gevaL is zo'n
eigenschap een afbeeLding gedefinieerd op het logisch TUP
.1c!'r"f!.'-:;:;. D<:~, ingangs':;'i~Jnal,_e-n '/00'(' d;;:'z,e- mapp'ir-,\] :~ijr-: dan
gel.ijk aan de ingangssignalen voor de adresmappings. Voor
het pLaatsen van zo'n eigenschap gelden dan ook dezeLfde
overwegingen als voor het pLaatsen van de adresmap: zo'n
c:, 'i g.:,:' 1"1'::; C I'''ia p k ,,1 I"'j het b f:? ~=, t " pa 'r'd I... \" C,' 1..." ,":1 EI ["I d (~- d cl {" c: ',,:;rT:EI p j,:, ei Ui (~n

te s:;t,:::):",r",,,

het is ook mogelijk dat een eigenschap êhl~gQ wordt
vastgelegd voor het Q~Q~~~iB~ of gebruikte
~ID~lQ1i~g~~~~B~D resp. l/Q. In dit geval is zo'n
eigenschap een afbeeLding gedefinieerd op het fysiek
emulatiebusadres. ALs de emulatiegeheugen- resp. 1/0
ruimte kLeiner is dan de TUP geheugen- resp. 110 ruimte
(als dat niet het geval is is er ook geen memio adres map
nodig en is het Logische TUP adres geLijk aan het fysieke
emulatiebusadres) dan heeft een afbeeLding die op deze
manier gedefinieerd wordt een kLeiner domein dan een
afbeeLding voor de hele TUP-ruimte. Dit betekent in het
aLgemeen dat zo'n eigenschap gedefinieerd wordt op een
kleiner aantal variabelen (bijv. adreslijnen) dan in het
eerste gevaL. De bouwsteen die deze afbeeldingen
reaLiseert zal dan een kleiner aantal ingangen nodig
hebben en in principe goedkoper kunnen zijn.

Als beide methoden in het blokschema worden opgenomen dan
lE've'l"t dit E'eïl \/oL~Jend 'f'iguur op ('figuu'l" 6.7), 1.... <J<:~'I"·in "aLg.
i,~'ig. m<?ip" ,:::,-c<:jat "l 0 0'1" aLgC'!mene eigE~n~::;c:hap map of',·}!':.'L
,:ö!'i~;)i2nschdppel-; van cj,;::- e(2'1"<.;t(~ categorii2 ,'?n "(~mu. (2'ig. lTiap"
'.,100(" "emul...":ltiE~ eigenschap map" Cir,,,Jt~L <:,'i~jE~nschi:~pperi uit dE~

tweede categorie.
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Figuur 6.7: Eigenschappen yan busaktie hardware

ReaLisatie van eigenschappen voLgens de tweede methode lijkt
goedkoper te zijn dan voLgens
die tweede methode kleinere

de eerste methode j omdat bij
bouwstenen gebruikt kunnen

'0'> () -r d I'? n •
Toch zit er aan deze methode een nadeel. Als namelijk het
emulatiegeheugen in een aantal modules verkrijgbaar dient te
zijn -zodat de gebruiker de hoeveelheid emulatiegeheugen kan
uitbreiden- dan zaL bij een uitbreiding van dat
emulatiegeheugen de fysieke emulatiegeheugen (resp. IlO)
ruimte toenemen. De eigenschappen van de tweede categorie
zulLen dan op een grotere ruimte gedefinieerd moeten worden
waardoor er voor reaLisatie ervan bouwstenen nodig zijn met
meer ingangen. Er zijn dus voor verschilLende grootten van
emulatiegeheugen resp. 1/0 verschiLLende (minimaLe) memio
adres mappings nodig.
Je zou dit kunnen oplossen door bij iedere
('2 i"n u. 1. __ a t:j (-,' iJ cc.' h t? I.!. g ':~ n-··m (j cl u 1._ ::::.' Cl f I::) i) d y'd ei:! '--I -:,) jJ,:::J {-- t i" mf.~ in -j 0 El d {' ;:~ ~::_

mapping op te nemen maar weLlicht is dit uiteindelijk
cOtnpLe><er dal' een ffi8fnio map v()or de ma}<ifnal_e
emuLatiegeheugen- of I/O--qrootte voLgens de eerste methode.
l~en aflder n3(jl0el. van deze fneth(Jde i~5 da't deze (nap weer eer1
,--, 1 \J E' i::, u. "c! i (C! P F! r-" ,'. -j t '.-.' a t; Log 1 CEl b F:! t y-. E' f t: '! ',,)i::1 iE! )"c:1 D 0"(' dE'
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erTlt.1La·tieg2t·}2Llger1 re~~;p~ I/C) WOy'cJel") t)e~~;c:l-ll)t.1Wd aL~:; 'twee apay,·te
Y'lli,n·tel··}q Bi i filem()rY'--mar:)iJecJ I/() ~~at_ Je emuLatie 1/0 'il~ (:je
geheugenruimte van de TUP gemapped moeten worden. Dit zal
een afbeelding zijn van TUP-geheugenadres op emuLatie-IlO
a d'(' f.~ S:;, •

ALs in de debugger op deze manier mappings worden opgenomen
is het mogelijk om tijdens een emulatierun deLen van het
targetsysteem te benutten en deLen ervan na te bootsen in de
ch~ bUg(]2 '('.

Voor het jQzt~Ll~D van deze mappings geLdt hetzeLfde als
voor het instelLen van de emu/pro adres map: deze instelLing
kan het best geschieden door Je DUP, omdat die insteLLing
dan voor verschiLlende typen TUP gebruikt kan worden.
Hiermee is het nabootsen van busaktie-hardware tijdens
emuLatie behandeLd.

Het gU~~~~~Q van ~~Yn~br~n~ §igD~L~Q naar de TUP wordt niet
verder uitgewerkt omdat dit afhankelijk is van het type TUP.
Wel kan nog opgemerkt worden dat het mogelijk moet zijn jat
sOinfnige ~5igl-laLerl aktief worden bij het optrederl van e:01'
bepaaLde toestand in het te debuggen systeem. Dit betekent
d ;;j t d 'i t bliJ k 11 g (:~ t 'I" 'j 9 9 ,::!! 'j'" d " mei e t j,(, U j"'l n (::' n ',,) () '(' d (') n d [) 0 'r'" h f:! t
fn Eo f.~ t '::' ':/ s; t: e f.' I'n •

Tijderl~~ sifnLll~atie Lijkt eel") eenV()lldigere st~"ll~~"tl,Aur val~ (.Je
debugger mogeLijk te Zl]n. Niet alle voorzieningen die voor
;;~i'nl ..\L,:]ti,::· ~J;:.:,t':"'o'ffl;;;)n moc·tc:i"'; ·/.,!o'(,d(,'!n ,~ijr"Î IJ'ij '::::,irnulati("!
benodigd. In deze paragraaf zaL bekeken worden weLke
onderdeLen uit de emulator niet perse benodigd zijn in de
simuLator en weL op een zodanige manier dat de emuLator een
uitbreiding van de simulator wordt.

Als eerste valt op te merken dat er g~~Q ~~rggt§L§tg~m 1S

waarmee de TUP verbonden wordt, de TUP hoeft tijdens een
simulatierun alleen op de emulatiebus te adresseren. Dit
betekent enerzijds dat de emu/pro adres map in de simulator
niet aanwezig hoeft te zijn: alle hardware wordt immers in
de debug(]er aangesproken. Anderzijds betekent dit dat een
gedeeLte van de mux/demux~ nL. de buffers en transceivers
1"'1·:3 ~':~ '(. h (2 '\.:; 1.'; {':J '(" 9 l':~ t.: .~:. :.l '::~, t (1 (~ in '-.! Cl 0 '(. :2: Cl ....v (·z· L d e 1I s ~l n c: h .(, Cl r', (~11 ,':i t..:::.. d E'

11.:·;j'::~,~:,.-·r·lchY'·Dr"iF::' I1 ::~. 'j ~:jn~':'1 L(':':'n IJ n'j €-!t bE'r·IDcl·j gd ·j:s '11"1 cJ(·::: '~:;'i iï·IUI....~·;·Î·t;D·r·· n

Ton tweede geldt dat er bij simuLatie 9~~D rekening gehouden
hoeft te worden met de aanwezigheid van l~Cg~~g~b~~9~D (en
1./I._J.l Di·t betekel,'t (ja"t 1~2t emL!La·t·iege!~eugel'·)··- resjJn I!(:) ir')
principe overal in de TUP adresruimte opgenomen kan worden.
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ofwel met een vertaLing geLijk aan de memio adIos mapplng
bij emuLatie (dit is een hardwarevertaling)

- ofwel wordt het emulatiegeheugen (resp. IlO> op een vast
d ij .r"- r::~ c.-:; b C' .,... ie:.' .j k 1 r-, d E' TU P-- 9 I~ j..; (.,' u ij f? n .,... u .j ," t.: (.? () P9 i:!! rOl 0 in (':! n • I) (~

vertaling van de door de gebruiker benutte TUP-adressen
naar emulatiebusadressen zaL dan eenmaaL ~Q~r een
~5imlll.,atierLlrl moeten ge~5(:11ieder)~ ([)i'!" i~; epl1

softwarevertaling). Het is bij deze methode noodzakelijk
dat er emulatiegeheugen aanwezig is op die pLaatsen in de
gehellger'lrl.lifn'te vall de -rup waa)~ re~se·tvect(Jl'~er} eucJu ~3taarl'l

Om dit t r:~ i~) ew e "1'-- k .:::; t i:? I... i.._ i ':] i? n -j ,,::. E' (~. I·,~· ,.::) ::;,- -1..: ::.? ïÏi-:::i p pi fi~:J be n () d i \Jd
pf::-r- type TUP.

Elk van beide methoden heeft een aant- l voor- en nadelen.
De eerste methode heeft als nadeel... dat er geen hardware
( rn ~.:':: jTj / 'j () ~3 d "1"""' E' ~::; in a p ) b r:..~ ~:::. p .:':'~ ,:':J .(. cl 1......1 D y-. cl t 'j r'; c:I f!.' ~::; i {ri i...i. L <:';) t: 0 Y" 11 ~-! t:·:, t
voordeeL van deze methode is dat er voor de simuLator geen
t~inl'{2Y~-- of rel.. ocato~-·softw0r2 orl·~w·j~~!·~el .. c! I-)(Jef·t -te wOy~derl" De
simuLator kan dan in principe bij eLk type PC gebruikt
'.·.10 ('de n ..
Het voordeel van de tweede methode is dat er bij simuLatie
op hardware l:lespaard wor(:i·t [·)mda·t 2Y~ ij"1 (je simuLatf:)~~ geerl
melTlio ac:!res ma~) flC)(:j'ig is" ~"let l'ladeel varl deze n)eth(Jde is
dat de logische TUP-adressen geLijk zijn aan de fysieke
emulatiebusadressen. Dit betekent dat de keU22 van de·
logische TUP-adressen niet meer vrij is maar word~

v E:·, ~::. t ~j E' I.. (':! gd cl 0 (:) r· d C' I::") I. Ei d t <;;;- \,.' -,.", ,3 r· E' fil U l. d t.: ·i (::, ~::J e h e u. ~I f~ r·, (." (-, .I. / Ci

aanwezig lS. Het gevolg hiervan is dat de software van de
çJ C-:' i.::t .1'.... u 'j l·~ C' 'r' kJ c·:· '(- e I... {) c:: (.::., E' r d rnD \::, t ~"v D r\ cl (::\ r'l n .;'::"! ·::';'1 Y" cl E' j U. 'j ::::. "Î.".: E:

emlJbllSadY~eSSef1n ~~iervoor is reLol~~3t'i2software nc)(iig, ofwel
in de debugger, ofwel op de personal computer. Bovendien
moeten alLe adresreferenties voor bijvoorbeeLd het
verrichten van metingen of het wijzigen Vdn geheugeninhoud
vertaaLd worden, hetgeen ook software kost.
Hoewel het niet pLaatsen van zo'n memio adres map wel...
hardware uitspaart in de simulator en daardoor de
produktiekosten kan verl.agen, is er toch veel
softwareontwikkeling nodig om het funktioneren van zo'n
memio adres map na te bootsen. Hierom wordt besloten om de
memio adres map ook bij simulatie in de debugger op te

Van de overige eigenschapmappings die in de emuLator
aanwezig zijn kunnen er weLLicht nog een aantaL vervaLlen in
de simulator zoals voor de sneLheid van het geheugen en
dergeLijke. WeLke eigenschappen dit zijn kan pas vastgesteLd
worden als precies is vastgelegd welke eigenschappen er in
de mappings worden ondergebracht.



in de simulator is geen emu/pro adres map benodigd.

in de simuLator zIJn qeen buffers
het targetsysteem benodigd.

in de simuLator
l~ïnul..ë:lt i egE·heugF.:n
snl~l...heid f~tC).

!-iur-In',~n

E~n 1/0
erl~~el_e E~igerlsctla~)pen varl
achterwege blijven (zoaLs
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in)~:)L2fl1erlt~lt'ie val") (Je cJet)\.lgger\ betreft tle"t e){BCllteren van de
te debuggen software. Nadat deze software ln de debugger
cleL.3(:Jen 'I~~; zat.. e><ecll"tie doc)Y~ de -r·~.)p ~}'ie)/\van g8s·ta1,\·t moe·t011
klll'1ner1 worderl ell We2Y\ op het ,j'.liste ffi(Jmer1"t ge~;t(Jpt~

ZoaLs in par. 2.4.1 vermeld kan de TUP voor en na een
testrun (een simuLatie- of emuLatierun) het best bezig zijn
met een m~Di1~rer~gC~mm~. In dat gevaL komt het starten van
Ct·?:r"\ llt:(?'stO('Ur"i li nf!~(·~i·(' op hi~·~t; ~:;;tU'r'~0;yn '../·::In dr0 'T!..JF' 1·./ ..'Jnu·lt; h()t
monitorprogramma naar het te debuggen programma; het stoppen
van een testrun komt dan neer op het onderbreken van die
testrun en het sturen van de TUP naar zijn monitorprogramma.

Het stuk geheugen waarin het monitorprogramma van de TUP
staat en waarin de data van dit programma staat wordt
m~Qj~~cg~b~yg~Q genoemd. Dit monitorgeheugen zal ln de
g(:~heugerlrui{nte van cje "rup gefnapped tn()0'ten W()rdei~a Dit ~{arl Ql~

t ',4 E~ e in ~':':'! r'j i Eo t" (:: r', :

ofweL wordt het monitorgeheugen voortdurend in de TUP
geheugenruimte gemapped, ook tijdens een userrun. Deze
methode wordt een i~r~DC2~D~ m~Dit2~ genoemd. Het nadeel
van deze methode is dat voor de gebruiker niet de heLe
TUP-geheugenruimte ter beschikking is. Bij processoren
met een zeer grote geheugenruimte is dit niet aLtijd een
bezwaar omdat het vaak voorkomt dat die geheugenruimte
niet heLemaaL opgevuLd wordt. In dat gevaL zou het
monitorgeheugen in de niet gebruikte adresruimte gemdpped
kunne ,"( ....·0 i....·d;;! 1"'(.

Een andere methode is om de TUP aLLeen tijdens een
monitorrun toegang tot het monitorgeheugen te geven. Deze
methode wordt een h~~~DC~UDd m2Di!2r genoemd. Tijdens een
testrun is dan het geheLe TUP geheugengebied voor de
gebruiker ter beschikking.

Om een keuze tussen deze methoden te maken moet rekening
gehouden worden met de aan de debugger gestelde eis dat
simuLatie en emuLatie het te debuggen systeem zo weinig
mogelijk mogen beinvLoeden. Omdat de eerste methode - de
foreground monitor - geheugenruimte van het te debuggen
systeem in besLag neemt en de tweede niet, wordt de Laatste
in i:2 t: hl] d (.? '.,1 t~, .(. d .:.' r-· u. i tg e W'2 .(' kt.

Bij deze methode is de monitorgeheugenruimte gescheiden van
het gebruikersgeheugen (emuLatie- c.q. targetgeheugen) .
Tijdens een testrun heeft de TUP toegang tot de emulatiebus
en eventueeL tot de targetbus. Tijdens een monitorrun heeft
de TUP toegang tot het monitorgeheugen dat zich op de
j!!.2LLit.~ct'U.2 i::!E".Jif'Hjt. Dp,~p tOE'gar"!\] '~-.jor·dt: G.Ii;1r·c·~fF·Ld rnet dE' 'ir':
figuur 6.1 getekende mux/demux. ALs deze monitorbus Dok in
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Figuur 7.1: Monitorgeheugen en 1/0 op bus.

De mux/demux wordt tijdens een testrun onder m~2r gestuurd
met informatie Ult de emu/pro adres map (zie figuur 6.4).
Bij het starten en stoppen van een testrun zaL de mux/demux
bovendien de toegang tot de monitorbus moeten sturen. In
f .j g Lll! .;--. 7" J .j '::; DO 1·\ pen bl...o I·i 1','·1 [) 1"., 1/0" ge t f? 1'. F! nd ? d .j t 1 .::::. ('~~? n
1/0 kanaal via welk het monitorprogramma van de TUP kan
communiceren met zijn omgeving. Hoe dit 1/0 kanaal er
precies uit dient te zien is afhankelijk van het type TUP"
Het zou een (aantaL) IlO mapped l/O-lokatie(s) kunnen zijn?
of memory mapped 110 etc.

Het starten en stoppen van een testrun blijken twee
verschiLLende zaken te zijn die in de voLgende paragrafen
worden uitgewerkt. Voor zoweL starten en stoppen zaL
onderzocht worden bQ~ en onder welke y~g~~~~~~~n dit kan
g''2 bt? I..! ("."? n.



() lTI d (.? t D ~:;:' -::;. t: .:-:) n cl ",/ ,:'::i n h I?::r t: 'l'; (::1 cl c? b tI g~:J ::' n ~::; ~/ '::5. t I~ E' 11": rl ,;':'j ;J 'F t'i d C! ï"1 ~:; d (0

C >{ F: c:: U- t: i C:l \,' ..':';-, r'j ,j E' t i_:,:, cl c:' h ti DD(:'! 1"'1 ::~. D of -1.:.: l.,.\,l El 'r' (.:-:, t (,:':' ~\ t J. r'i r~! E-:' r"l b ~:.' i,t~ j k F':- n :-::~ E:: l.-
ij c·:' T!J P tij cl i;:-~ n '~~, ;',? f:" n "1:; (:? '::::. "1:; {" Lt n () i::) i::~ E' n cl Cl G Y" d (.:? ~:.:J (7! IJ Y-'I_J 'i l.{ !:~. 'ï" t.: ;'::"
5r)e{=-if'icer~er'l m(){J~er'}t fl)()G'terl ~;·tC)~)P21") ffiPt cJie ·te~~'tr\.lr'lu ([)0

toestand van h2t te debuggen systeem wo~dt g2kenmerkt door
de inhoud van geheugen, registers en dergelijke). Om de TUP
te st()fJperl zal_ nlOe"ter1 worcJefl lli'tgewerl·~t ()I'l(::!er wat v()or, {j(Jor
de gebruiker te specificeren, YQ2C~Q~L~~n de TUP gestopt
fn~:)pt !{UI'll"'ler1 w(Jrrjer-, en op ~QLh~ ffiQDJ_QC de T~.JP ges·tor)'t wordt~

l)eze zakell wo~den ij, (je VC)l.g21'1de p3f\agrafer1 Ver(j2)~

u .j t ge '.-J (" (' I..; t .

Er is een aantal voorwaarden denkbaar waaronder de TUP
gestopt kan worden tijdens een testrun.
Tijdens die testrun zal voortdurend gemeten moeten worden of
a[~r) eer" V31~ de v()orwaarcJer" voLdaan wc~r(:1·tu Eer') eis d'ie aal"

deze meting gesteld kan worden is dat hij (het verloop van)
de testrun niet mag beinvloeden (vertragen) omdat de
simulatie of emulatie dan niet meer real-time zal zijn. Dit
betekent dat het bijvoorbeeld onmogelijk is om aLs
stopvoorwaarde een interne toestand van de TUP (bijvoorbeeld
de inhoud van de een TUP-register) te gebruiken omdat die
toestand niet aan de b0itenzijde van de TUP te meten is.

;:iantdl m(·" r::: t.: b;::1 (' F:"

2en V(:~(:)l'~waarde voc)r stoppen I~ar') z'i_jrl he·t ffi(:)fTlent c!a't de
T J.. } P F~ E' n b t::'1 P ~':':i ·-;;1 L d E' 'j fl ~:;; t 't' 1...1, 1·(. 1:,: i ':? u 'j t h c· t U ;'.:~ i-"i :::..:' u g (':.' nop h ~::i ·:';:i 1... t "
[)PEe v(:)(Jr~waa)~dp be~~(=t')r'ijft eer) toestafld var1 (je Tt,JP--t)L15 elM

)

wordt derhaLve een ~Y§-~C22b genoemd.

een voorwaarde voor stoppen kan zijn het moment dat de
TUP een j mogeLijk eerder opgehaalde, instruktie
executeert. Deze voorwaarde beschrijft een interne
toestand van de TUP j nameLijk de executie van een
instruktie en wordt ~~!C~tj~~C~Qb genoemd.

een voorwaarde voor
TUP d.::ita Lees\".:
1/0 ad"('f.~~::;. Dit

IJ ·f
i ~:;

stoppen kan zijn het moment ddt
schrijft naar een bepaaLd geheugen
wederom een busbreak.

c:l (-:')
of

- een voorwaarde voor stoppen kan 21 ln
van een signaal als interrupt naar de

hE' i; al..;tii:?f
TUP tOE'.
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deburJgl:::'Y":;
emulat .j i·?

h(·? t~:;toppen k,"3n ;:ijr-;
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hiervarl I~ eell ~;ystee{n Waay~il"l

opgesteld staan waarbij alle
geLijktijdig dienen te stoppen met
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die hier genoemd zijn. Het

voorwaarden wordt verder
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voorwaarden om een testrun te stoppen denkbaar, nameLijk de
toestand van interne processorgrootheden zoals de inhoud van
een register. Deze waarden kunnen bekeken worden door de TUP
na elke instruktie te stoppen en in het monitorprogramma de
inhoud van zo'n register te bekijken. Wordt nog niet aan oe
stopvoerwaarde voLdaan dan kan de TUP de voLgende instruktie
(.:.:, }-;: (:.:' C !.J '1:: (.:.:1 { .. E' n 11

[)it soc)r~t vooy'waaf~der1 ~)(Jl.lc:ler·) ir·) dat de Tl.JP
de executie van een instruktie van de te
gestopt moet worden. Deze stopvoorwaarde is
(JenDemd.

t F! ',:,. t ':.:' r··, '::; 0 ·F t '.,J EI l·· (~

h·iE!·!"bov!!:!n EIL

testrun een aantal door
irl~5truk·ties te vervailgen

naar het monitorprogramma

ALs in de debugger herkend wordt dat tijdens een testrun aan
een van de vooraf ingesteLde voorwaarden voLdaan wordt dan
zaL die testrun gestopt worden. Dit houdt tevens in dat de
TUP naar zijn monitorprogramma gestuurd wordt.
De TlJP !'~an in weZ9 op ·twee versct'}itMLel'lde marlierel-) gestopt
'....) D ·r- cl F2 r'! ::
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zorgen dat hij aLs reaktie hierop met zijn
monitorprogramma begint.

de andere manier is om na herkenning van een
stopvoorwaarde de TUP geen instrukties meer uit het
gebruikersgeheugen te Laten ophalen en ervoor te zorgen
dat er jQ§lr~htj~§ op de databus van de TUP g~a~~Ql2.~

worden die een sprong tot gevolg hebben naar het
monitorprogramma.
Het is ook mogelijk om ~Q~r een
de gebruiker te specificeren
door instrukties die een sprong
tot gevolg hebben.

rit zijn twee verschiLlende methoden, namelijk ofweL het
al~tiveren van 11ardware~;igj~al_erl O'F~2L tlet wijz'igen val" TUp·
software, die in de volgende paragrafen zuLLen worden
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buitenzijde van d2 TUP niet meten.
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maatregeLen nipw 2eker van zijn dat een opgehaaLde
instruktie ook geexecuteerd wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld
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spronginstruktie opgehaaLd is: zie figuur 7.2.
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geexecuteeX'd.

Figuur 7.2: "Tevergeefs" opgehaalde ins-truc-tie.

het verLoop van de akties van die processor
kan worden. Dit zIJn signaLen aLs reset,

hoLd en dergelijke. Sommige signalen beinvloeden
van de TUP aLtijd? andere signalen kunnen

b,;;· i I-IV Loed
i ntE·r··y'upt,
h[·!t ged{··ag

De meeste proce~ssorer1 IJe~;c:hil{ker1 over
;.;.} E:J ,;:1 '(. ril (~! i!:~

.*) [J,.:,. 30·1.3h hE·eft (,:!I:~n pip(:,'L·ir-IE·ci .'::I·r'ch·i!:.:I:!!ctul.l'(':: in ei('!!

procesSor bevindt zich een Bus Interface Unit die in
strukties uit het geheugen ophaalt en in 20n queue
stopt en een Execution Unit die zijn instrukties uit de
q!..!I:?U(-~' (F'IF()) h·~j.:JL!:; ..
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bruikbaar zijn en zo ja hoe.

Vi:)Or el_~( van de ffi()geL'ijke sigj'lal.en geldt dat zij g~el'l

informatie in het te debuggen systeem, zoals register- of
geheugeninhoud, mogen wijzigen. Bovendien geldt dat het te
debuggen systeem bij het stoppen in een goed gedefinieerde
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uitgevoerd worden en mag niet haLverwege onderbroken worden.
Dit [:)(;'tE'}((,)nt cLJt d~? 'PJF' 'Jp 2(;11""', .iD':ilLl:\~U~J..~gr~?;:.E!~i iTID(:~t stoppr::,n
met zijn testrun.

Bij het aktief worden van het BÇSÇI signaaL gaat bij de
meeste processoren de inhoud van een aantal interne
registers verLoren. De inhoud van deze registers I~ echter
voor de gebruiker van beLang. Daarom is het resetsignaal
Di.~t ·te get)r~ll·il·~el··) V(Jor~ tlO't S·tofJpen var1 eer'} ·'ruf'···'l"l.lnu
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'typerl TtJP~s met 1'18"t uitvoerel~ varl bl.l~;al·~ti8s f13 VOlM·tooi 'it")g
van de huidige busaktie. Na het passief worden van het HaLO
signaaL gaat de TUP verder op de plaats waar hij gebLeven
was. Om de TUP met een HOLD-signaaL te stoppen zaL dit
-HO\._ !)'-"':ö; 'j bi na·3 Lak ti c· f g (? m,':1 i:'t l·o:. t m001 t c) n '."; 0 .(.j i·:~ n n·.::1 d d +; e (;; n (je m(';1 Y' k \:. 2

instruktie door de TUP is opgehaaLd. Hierna zal TUP via de
mux/demux met de mohitarbus verbonden moeten worden en met
zijn monitorprogramma moeten beginnen.
Aan deze methode zijn een aantal nadeLen verbonden:

na het ophalen van de instruktie kan er nog toegang tot
de emubus nodig zijn om een operand te Lezen of weg te
schrijven. Om hiermee rekening te houden zal bijgehouden
moeten worden wat voor instruktie er is opgehaald en
hoeveel. toegang ·t(J't (:Je eml.lbl.15 daaY~v()oY' tJ2j'lO(j"ig(j i~~;~ Dj't
kost instruktie decodeerlogica die TUP afhankelijk is.

om te kunnen stoppen ten gevolge van een extern signaaL
mag de TUP ook pas gestopt worden aan het einde van de
hU'idige ·in';:;t:·I'"·i..\kt:j,;~. D·i!:.: I::)c·' 1.; ",'k E'ï"lt d.:::!!:; Vouy··tdur··c·nc:! f:ïOf~t:

woyden bijgehouden
F' f,' r'l 'j n ';:; t 'r-' u. k "\:.: 'j i:) •

~102ver de -rup is met de e}<ec~,ltie van

a L~:; cl e TU P rn et:

programmatel_l.er een waarde hebl:Jei'l die ir') !'1et 3LgeIT}eef1
rlie't naar he·t tJegin var1 het rn()f1i'to1"progran}ma wij~~~·t (:'m
eY'V(Jor 'te 2(J~geJ"1 (:Jat d2 -rt,JfJ tt·)(:t·~ IT10t ~i.jn

monitorprogramma begint moet ofweL een gefurceerd adres
naar het monitorgeheugen gestuurd worden zodat de TUP op
het jt.lis,te a(Jr~es begir)t~ o·rwe\.. iD(}Pt eer) aantaL
i~'struk'ti2s op (je da'tabu~; val" -rlJP g2folxcoe~d w()rden Din (je

TUP naar het monitorprogramma te Laten springen.
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stDppen van de TUP.
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heeft in het algemeen tot gevoLg dat de TUP de instruktie
~Garmee hij bezig is afmaakt en springt naar een
gedefinieerd adres. ZoaLs de ndsm aL zegt kan de gebruiker
dit signaal niet maskeren.
Om de TUP met dit signaal te stoppen zal een NMI signaaL
naar de TUP gegenereerd moeten worden. Daarna zaL, op het
mom ("! n td.:::, t; ei C' 'r iJ F:J '/ ·"1 r"I'::J -f het 11 r·i t'l .T. .. ·:::1 d (' ,z' ';:;; 'J '.;,'·i i.. I.. !'..! ï.:' c' r', 'J cl ....:! r \) ;:='

met de monitorbus verbonden moeten worden zodat hij vanaf
dat moment data uit het monitorgeheugen ophaaLt en niet meer
uit het targetsysteem.
Het voordeel van deze methode is dat de TUP nu tijdens de
executie van een instruktie gestopt kan worden omdat hij
deze instruktie toch eerst afmaakt.
Een nadeeL bij het gebruik van dit signaaL is dat de meeste
typ e n p '1" 0 C ,~ ss 0 jr. e r1 çJ e (;? n "H t·l.I··· a c i( n Cl 'r) L (:~ c:I çJ e" ~; i 9 n ":, aLg E' ver', :i~ () d <:'i t
de responsie op het NMI-signaaL buiten de TUP zal moeten
worden vastgesteLd.
Bij het geven van een NMI signaaL moet onderscheid gemaakt
worden tussen queue-type processoren en non-queue type:

bij non queue type processoren wordt een opgehaalde
instruktie in de regel ook uitgevoerd. Hierom is het
mogeLijk om een g~~çytj~~~Q~h te zetten op de executie
van een instruktie; als de TUP de gemerkte instruktie
ophaalt dan moet hij een NMI krijgen. Hierdoor zal de
TUP deze instruktie eerst a-fmaken en daarnd met zijn
interruptafhandeling beginnen, waardoor hij naar het
monitorprogramma wordt gestuurd.



- bij queue type processoren wordt een opgehaaLde
'j rOl '::::..!~: 'i . t..~ j.\ t: 'j El n·j El t: E:l l. t 'j j cl IJ. '; t DE' 'v' fJ (.;: 'r""" cl.. ( Z 'i (.:.! 1"'1 E' -1:.: 'v' D C) Y" iJ (.:.:, E' L c:I u'j t
figuur 7.2>. Als de TUP een NM1 krijgt op het moment dat
2?f1 door de gpl:J)'~Lli!·(e)'~ gelner~{·te irlstr'llt{tie worcJt opget'laal.d
dan wordt hij vanwege een busaktie gestopt. Dit is een
hU§'--br~~t" S'ij deze brpal~ worc:!"t de Tl)P il)ee~5tat.. te vY'oeg
gestopt omdat er nog instrukties in de queue kunnen staan
(jie (Je -r'l.JP V()Oy' de gen)erkte ·ir·)~;tY\l.l!·~tie 1,a(j mc)eten
executeren. Soms wordt de TUP ten onrechte gestopt aLs
een opgehaalde instruktie niet zou worden uitgevoerd.
Om de TUP tijdens de executie van een instruktie te
stoppen (executiebreak) zal buiten de TUP moeten wo~d2n

bijgF1houden hOE' ve'(' dc:! g('~lnf.!·r'l"t,? in'c;!:;{"ukt:ic! i,,:; "gi:~"'ü""'dF!'('d"

in de TUP-queue en mag pas een NMI gegeven worden als het
eerste byte van de gemerkte instruktie door de executian
unit vanuit de queue wordt gelezen.

Hiermee zijn een aantal methoden om de TUP via een hardware
signaaL naar het monitorprogramma te sturen opgesomd. Van
deze methoden lijkt het geven van een NMI-signa3l de
aantrekkelijkste methode omdat dit interruptsignaal ten aLLe
tijde herkend wordt en omdat de timing ervan in het algemeen
n'ic,t g(::'boï'·,dF'.,r-, 'j';:; ,:;jan "·ir-I';;;tr·ukt·i('2g('E~rï:'!E'r"I". BD'!(·:·~r·ld·iE~n "," c:!(,'
,·..·f:,"3pon'::; op ('~en 1',11"11 si~;;)na<3l mE,,':·!·:;;t'::IL n'ic,t dODO' cle 9,'?b'r"uikeo' t(·;,

wijzigen en dus herkenbaar.

moni torprogramma sturen. Dit kan op twee manieren:

Een tweede methode om de
instrukties te Laten

TUP te Laten stoppen is
executeren die hem

dOD';"'"
IlE,Ii::"('

hE'cn
21 J n

ofwel door ~~gL een testrun die instrukties van de
debuggen software die het stoppen van een test run
gevolg moeten hebben te vervangen door instrukties om
stoppen, zoals bijvoorbeeld een break instruktie (Dit
het instellen van software breakpoints).

i ':~:;

- ofweL door tijdens een testrun op het moment dat de TUP
moet stoppen de juiste stopinstrukties op de databus te
drukken zodat de TUP deze instrukties Leest in plaats van
instrukties uit het TUP-geheugen.

Aan de eerste methode is een aantaL nadelen verbonden.
Allereerst kunnen instrukties in het TUP geheugen alleen
;,,,,aa'r-' ~gQ.r:: eer', tE'~:.~tru.n Vf?r\!aï"iCI(~n wO'i"den door ~:;top·in·:::;t:'r'··ukt·ieS'~

en Dj~! tji~~D§ een testrun. Dit betekent dat er alLeen maar
van te voren bepaald kan worden wanneer een testrun moet
stoppen, niet tijdens een testrun.
Ten tweede wordt er bij deze methode ingegrepen in de inhoud
van het targetsysteem, hetgeen in strijd is met de eis dat
de debugger het te debuggen systeem niet mag beinvloeden.
Ten derde moeten de stopinstrukties die de debugger in het
te debuggen systeem heeft ingebracht onderscheiden kunnen
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Bij de tweede methode van stoppen maakt het verschil
TU? een queue-type processor is of niet.

D 'F cl ".i'

Bij een D~D-QY~Y~ 1LQ~ TUE treden er de minste probLemen op.
ALs het meetsysteem of de gebruiker een signaaL geeft dat de
emul3tie of simuLatie gestopt moet worden d3n zaL de TUP een
andere instruktie voorgeschoteLd moeten krijgen. Afhankelijk
van het precieze moment van stoppen zaL ofwel de huidige
'f n·",· t .(. IJ. !.o:. t i;:~ V i':l n rJ ':2 TI..,lF' CT f\,) el.. d t2 'loL çj i,2 nel ei n',; t: Y" u kt: 'j ,,:! v ::~ Y" 'v' ,:::l r', g,,?: n
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Figuur 7.3: Moment yan stoppen testrun.

Als het stopsignaal door het meetsysteem gegenereerd wordt
(jiJ tijd~:;t'ip "a"? d.:::ln he(')ft d(2 TUf=' de·' huidig(~ ·in·::.:.tj"··ul-\t:·ii~' nO(j
niet opgehaald. Het is dan in principe mogeLijk om de
huidige instruktie te vervangen door een stopinstruktie
zodat de TUP stopt YQQ~~~l de huidige instruktie is
u.i+.: I:;)f:!\!C::·2'r'd .. 1,,:. hl·~t ",.t;op csign.:3i:3L. Pd':;:; '~'p tijd'::ötip "b'o .·ÖJhtic::f
dan heeft de TUP de huidige instruktie al opgehaald. De
stopinstruktie mag dan pas bij het ophaLen van de voLgende
instruktie worden aangeboden. Wordt het stopsignaal nag
later aktief, bijvoorbeeld omdat het meetsysteem niet sneL
genoeg is , dan wordt de TUP misschien 00g een instruktie
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{"eggen W23)~ het eers·te t:)yte of ~JOO)~cj van eer') il-)S-tY"L!~(t'ie 'ir1

h ,'.::: tg:.~ ;"'j :?' ij, D(~n Sj. t; .:') ,:::1 '1:.: .. D i -1:,: ':::' rn 0 9 C' L "j j ~ {, c! D f:) -r-' r:) (.:; '(' 1::: )/ t (':.:. iJ·f !\.....' c) c) ,(. ei
van het TUP geheugen een vlagbit op te nemen dat het eerste
woord van een instruktie aanduidt. Bij het assembLeren of
compiLeren van de te debuggen software zal de plaatsing van
deze vLaggen bepaaLcj moe·tel·' W(Jrder1"

Bij gU~u~-tYL~ I~t'§ kan hetzelfde probleem optreden. Deze
Tl)P~s g()~;2rl irl ~le·t al.92(neel' geeil sigj·13al. d3·t het opl'1ale:', Val")
het eerste te <c.q. woord) van een instruktie aangeeft
(}fndat de b~lS il'lterf~J(=e llflit rlOr(T)~aL ge~;~)rol·{el'

achtereenvolgende bytes of woorden uit het geheugen ophaalt.
O~)k ~)'i2Y~ kar') wee~ IT)2t vl.a~j;:::it~~ WOj'~.j8r·l va~5·tg~~Legcj waar (j2

2ey~;·te tJy·t2~~; of W()C)~~(:!er') var') Gej"') 'instru~~t'ie s·taarl«

.,.1 '"
t.i '::.'

Ei?!') 11adeGl van beicje S;Gf·t~are tnetl-)Q(jell

gebeuren dat de TUP niet meer tijdens de huidige instruktie
g~~jt(Jpt !~aj'l wor(jer'l om(jat !-lerkel'lrli~lg val" 20r') s·torJVoorwa~rcle

tijd in beslag neemt. Als de Laatste instruktie die de TUP
h ::.:, E' ·f 1:; u i t; 9 {':~' \.1 D E' 'r-' cl E: (~' rl 11 \-1 (:\ L., 'T 11 'i Il·::;;. t Y'· u. !_I~ t: '1 (;!

V(:)l,gefl(:Je ir'l~;t:rt.ll·ttie nie·t 'np(?l~ (:)phal,.er1" ~~ij \·{ar') (jan niet (neer
l,aay" l'1et mOf1it(J)~!:)Y\(Jgrainfna gestl,lu~d word2~1"

ITlOinf2f1t g!;:;<:;;t:opt
U. 'j t gE:! I",,' i:'~ y. kt"

.. .J _.,
\..I ':;'

Er zijn twee methoden behandeLd om de TUP te kunnen stoppen:
ofweL krijgt de TUP een hardwaresignaal waarop hij reageert ,
o'Fwel worcjen (je irlstrut~ties van (je Mfl_JP v2rvarlgen~

De ~QDçlU§ig die uit voorgaande paragrafen getrokken kan
W()rdel~ is dat de tlardware fne·tt')odel-l de V()f:)r!{2l.1r l~ebl~enn Van
deze methoden heeft het geven van een NMI de voorkeur"
Daarom wordt de keuze voor deze methode gemaakt.

Deze methode wordt nu verder aLs voorbeeLd
Ij (~ i3 CJ '1 i3 b .,

u'i tg2!....,'Ei"h t

De ahties die de 8Dli36 neemt bij een NMI zijn:

het a(jres van de Nt'11 rOll·tine (ofwel. de ~!~1I'"-vectiJr:)

uit het geheugen gelezen vanaf adres DoDA en oooe.
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(je t02~~;taj~d var1 (je c1eb{.lgger niet veral~derel'n [li·t IJe·tel·{el~·t

dat de stack-operaties niet in het emulatie- of
targetgeheugen mogen pLaatsvinden. (Bij processoren waarbij
de stack in de TUF zelf is opgenomen, zoaLs bij de 8008,
'.,:' (j Y" rn (.7.' n cl EI s t .;';"j c: k Cl P .::.:.= '{O, ,~:i -t.: 'j ':.:: '::::. cl i ::.~. p !.. ·:::1 .:'::1 t "::;; \/ 'j f""i ei i::.:' n t~ (-::.' n Cl n ~j C' \-..' ':.?: n ~~; -1:.: (.?'

beinvloeding van het targetsysteem tijdens het stoppen, die
c~ eh t (~ 'r' n i ("1 t V f? 'r' h i nd (:~ ',~d k 1.1 nr', ("1 n '".,; 0 ·r· den. ) 1'1 (~ ti·,,; iJ (J '/ F: nc:! i en
ongewenst dat de stackoperaties in het gebruikersgeheugen
pLaatsvinden omdat de gebruiker wellicht de stack nog niet
gedefinieerd heeft. In dat geval kunnen die stackoperaties
ongewenste schrijfoperaties op onbekende plaatsen in het
gebruikersgeheugen tot gevolg hebben.
Om ervoor te 20rgen dat de NMI ertoe Leidt dat de
het monitorprogramma begint kunnen de voLgende
Cl e 1-'10 m"21'''1 '-iJ 0 ·r-·cj'2 1'''1 ~

geef de TUP een NMI en wacht op NMI-respons. Deze respons
:~~ ·:;;"1 !.. IÏl I:! t (,:'1 jo:: t: f·:·! I'~' n (~, i... O,9 ; c: ·t:'} cn c) ra -1.'; F! n I....,) D '(' d (:~ 1-'1 v ·~:I '::::. t: DEl ~::; +.: f.~ t. ei ·.";':'1 L ";;;
processor geen NMI-acknowLedge geeft.

".- 'jerj~ir1d Je TljP J ~odra I~ij de ~!t'1I--vectGY~ wil.. !_e~~ej', met
het monitorgeheugen zodat hij de NMI-vector uit dat
monitorgeheugen Leest. Die vector moet dan naar het
t)eg'in varl het m()rli·t()r~)rogY~afnm(~ wijzer')" ~·!·ie)~(:!oOY\ zat.. cJe
-rup na de ~~tac!~operaties verder gaal~ met he·t
monitorprogramma.

zorg ervoor dat de stackoperaties van de TUP pLaatsvinden
op een gedefinieerde plaats in het monitorgeheugen. Omdat
tijcjer'ls het s·topr)el'l van c1e Tl)P de waar(jo van de
stackpointer niet bekend is zal, om de stackoperaties op
een gedefinieerde pLaats in.het monitorgeheugen te Laten
pLaatsvinden~ een apart adresseringsmechanisme het
monitorgeheugen moeten adresseren tijdens die
stacl··;ope·;'i:it i es.:·.

na deze akties
monitorprogramma.

:iY,E:ll.. de TUF bc:'çJ'innen mf:t

Bovenstaande akties kunnen alLeen met succes worden
uitgevoerd aLs kan worden vastgesteld dat de TUF> bezig 1S

met een NMI-respons YQ~C0~i er schrijfoperaties in het
targe"tSYS"teefn pLaatsvindeno [)e TlJP w(:)rdt immers pa~5 na
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targetsysteem beinvLoedt en anderzijds clat de gebruiker de
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hetJben wil. de waay~de var') pr(:)g)~3fn[:ol.lr·)ter er1 vt.. agger} varl de
TUP na het stoppen bewaard blijven.

Om de akties voor het stoppen met een NMI te uit
zijn de volgende funkties nodig in hardware:

- een mechanisme dat op het moment dat de TUP gestopt moet
wOj"-d(?n (':!'?r'l Nr'11 (]f?E,ft ('~n vey'vol... ~~I,'ns i:,',~n '::,ignd.::II.., g.::.:::ft Eli.,,,:;

[Ie TUP op (jie Nt=1I t~e0geeY\t"

;~'(?Il in(,?c:hdili':;;m(~ cL:)t .'::ld'('i'~";;'3E'n op dl:? monito·r···hl..l';:; fO'r-'C':-?E"("t op
het moment dat de TUP bezig is met stackoperaties die bij
de NMI-afhandeling horen.

ALs deze funkties in de architectuur worden opgenomen levert
dit een situatie op als geschetst in figuur 7.4. Hierin is
hf~t; bLok "~:.,t-3c!-\ ady'. gE,r',,," ,:~",)n !::)Lok dat adY'("":.'::;e·r"ing '-100"(" de
TUP in het monitorgeheugen verzorgt tijdens de stac:k-pushes.
I-!E~t bLc)!", "ïnon" o;id'r'" ml..l){." :,,:f:~t t'ijdi::,j'i':ö di;;:: ·::?,t'·"ic::kDpE,'('at'ii."!::C. de
adressen van de adresgenerator ap de monitorbus. Het blok
"r'inT. r·'F:'<:';p. monit." iTlE,(·:!t 1··IDE"·.,'ey'· d(,:· TIJP ·i,:::. mE~t de,' 'i~E"?;poll~öie (.ip

zijn NnI. Uit dit blok worden de besturillgssignalen voar de
mux/demux en de mono adr. mux. afgeleid. Dit betekent dat
het blok NMI resp. monit" voortdurend de reLevante signaLen
van de TUP moet kunnen meten. Welke signalen dit zijn is
afhankelijk van het type TUP.
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Figuur 7.4: Hardware voor stoppen TUP.
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Voordat de TUP met een testrun begint zal hij, na correcte
initiaLisatie van de debugger, bezig zijn met 21Jn
monitorprogramma. Vanuit dit monitorprogramma zal de TUP op
("!c~r-I b(ö'pElaLd moment moetl:?n ~::.tdrt~?r"l m(~t f?f?I-1 1:.:1i.'·".'!.;Y··I.ln. Iri d,·?
voLgende paragrafen zal worden uitgewerkt onder welke
~QQL~~~~~2Q eerl 'testrun nlOe"t kUf1nef1 ~5·taf~·teJ' en op wel.l{e
m~Qj~~ die testrun kan starten.
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systeern waaril' versch·il.l.. er1de debugger~~; ~;taan Or)gestel.. (j

tegeLijkertijd met hun testrun moeten
een bepaald sign3al aktief wordt. Dit kan

E' ~:~ n ':::; "1:; ,O::i Y" 'I:.: :::> -j 9 j'"', i':';'j ~':'~ 1... 'v' '::i 1''', E' {::' ï"l I' I''': 0 D f cl cj E' I:) u 9 D Co::' Y" I'

cl-ie ("'i-r--ij;.\!E~L)

b.? Ci 'j n n l:~' n ~:j I... ':3

ALs aan een van deze voorwaarden voldaan wordt de

"7 .-.

.!... "'fE:." .:!::: lf

Voordat de TUP start met de te debuggen software 2aL hij met
:,,: -j j r"l rno r"i i t D y--pY'D g-lr-':lirJtna be?. -j g :.:~ i j iï. .T. n dit mo r"l-j t 0 y--P-(--O g-r--';;Irnrna

2aL de TUP enige registers gebruiken voor tijdeLijke
dataopsLag of voor het uitvoeren van operaties op data. ALs
de TUP dan start zaL hij zijn registers moeten vuLlen met de
door de gebruiker gewenste waarden" H2t betreft hier
datareg'is·ters? COfldit'ieregisters Cvt.aggerl:) ~ if1~5't~llktieteL.t.. er
etc. Met register move-instrukties kan m2estaL sLechts een
register tegeLijkertijd een waarde toegekend krijgen. Dit
kan een probLeem zijn bij bijvoorbeeld de InteL 80186. Om
met een testrun te starten zal deze processor zoweL zijn
vlag-register als zijn instruktie teLLer met de door de
gebruiker gewenste waarde moeten vuLLen. Hierbij zal de
'il~strLl~t·tie'teLl.. 8r al.,~~ L.aatste eerl 1'112l1we waarde fDC)e"te/'l

~] I~~ b f.~ U. "r" (":.' r'j .,
:.::: 0 " n 'j n '::~. t: '(' u. k -1:,: 'j ('::' 'j ï"i d ;:~, '/ () 'r' en v ·,;'.'1 r":
instruktie waarbij vLaggen enInt['y'-(--upt

beLangrijk p TUP-registers
ge !__ ,J d ',2 n ',_) [) -(- ci en. D-i t Z <::I L d -::1 n
~)2·t mOf1i·torprc)g)"afnn}2 [Jloeten
D(,; ,Tl (~ F~ '::;; L ;::':' t )/ P (~n -r 1.) r:: " ~;::. ;"'1 E' jJ l::J (.:~ rOl

krijgen omdat dit gelijk is aan een spronginstruktie uit het
monitorprogramma vandaan. Dit betekent dat de vLaggen al
hiervoor hun waarde mosten krijgen. Een van de vLaggen van
cic' 2.C!:!.E:b i<;:; di:? "t-(-E::p··-fLag". f\I <:::- c:!f::",èE' vl..a(] Ql?-;:-et \,)o-('c:lt dEi"":

voert de TUP de voLgende instruktie (en dat zou in dit gevaL
de spronginstruktie zijn) uit en genereert meteen daarna (en
dat zou ~QQr de executie van de eerste instruktie in het
targetsysteem zijn) een singLe-step interrupt. Dat betekent
clat de eerste instruktie van cle te debuggen software niet
wordt uitgevoerd omdat de TUP na de spronginstruktie een
~~;'irlgl_e--'step ifl·terrupt l~1'~ijg·t"

011) dit te V()OY'~(Ofnen iD()2t d2 l-~)P zo
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c!c nl(:)1'1itoY~ rlaar~ he't ·te (Jebl.lggen progranlffia "te ~;'tl.lrenn 1~8e d'it
k3n Q2beuren wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt.

'-' ....) '{
-!.. ,. ,.0.:," :d ,.

Al_~~; (Je -r~,;p met eerl l~etLlrn 'from Irl·terrUçJt in~~trul~tie naar t12"t

te debuggen programma wordt gestuurd dan moet ervoor gezorgd
wi)rderl da·t (Je y\egisters die lJi.J e>{e(:~,ltie V3i'1 d'ie 'ij'ls'tru~~ti2

niet hersteld worden van te voren de juiste waarde krijgen.
Hierna moet de TUP die Return from Interrupt instruktie
e><ecutey--en.

Bij 2XeCtlt'ie van (:1222 'ir)str\l.l~~tie

voLgende akties plaats:
'v' i nc:i l,~? n

- de TUP Leest de oude waarde van de programmateller (CS en
IF') Vi3n de s.;tac!-(_.

- de TUP leest de oude waarde van de vlaggen van de staek.

opgel'12·al.de Dl,lde waarde
de TUP begint met ophalen van
g~heugenplaats aangewezen door de
van de programmateller.

i nst{'uht i ,,?~:::- dp

(){Ti b'1 j
emulatiegeheugen niet
~5t.(JrtGl'·l rJl.aa't~~v·il·)derl

van de TUP het targetsysteem c.q.
te b~il'lVL(Jedel' fDogel"1 de a~('ti2~': l:~ij c:!·~ t
alleen maar in het monitorgeheugen

pLaatsvinden. Dit kan op de voLgende manier:

zet de door de
programmateller en
mo I-i -j t 0 {--gf~ hf.-~ uge n.

9 e i:J jr_ u 'j 1-, E' r-
vlaggi:'!n in

gewenste waarden van
het "stacl-ó,----g':?i:Jied" -in hf?t

- laat de TUP een IRET instruktie ophalen.

genereer adressen op de monitorbus als de TUP data van de
'::;;tack Lf:·(~-::.:;t.

verbind de TUP met de target
IRET-akties afgeLopen zijn.

C. Cl • emulatiebus als de

Op deze manier kan de TUP beginnen (of verder gaan) met het
gebruil<erspr(Jgrainina~ [Je l'lierv()or bel'lO(j'igde l'lardwarefui'l!{ties
z -j j n ~
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Figuur 7.5: Hardware voor st.art.en en st.oppen.
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Een voLgende taak voo~ de implementatie van de debugge~ is
!"lG"t kUflrler") e(jiterl var, (:ie "il-)!'1ot.lCj V~!") J"let te cjet)\lgg21~ !5y~;t2enl"

het bekijken en/of ve~onderen van de inhoud T',)F

het bekijken en/of veranderen van de inhoud van het TUP

het bekijken en/of veranderen van de inhoud van TUP 1/0
1... 0 1,<, ,,] t 'j ,:,' 'ö; •

Tijdens dit editen is de TUP niet bezig met een testrun maor
rn i:?: 'e :ö: 'j j 1'-,
me d (~ ,,.,! L~' 'r' J.\ 'j n g

monitorprogr~mma.

varl de -r~.)p ve}'~ei~;t '..", 'I

'.... 0 0 'r' dit

- De gebruiker zal zijn edit
deze interpreteert ieder
nodig, door aan de TUP via
7 .. 1)

COtn'l~ancjo~s geven aar'} de
commando en geeft dit,

de men i/o poc)r~·t (zie

DUP,
indien
of 'j g U U'r'

De TUP staat in zijn monito~prog~amma voortdurend te
wd(:h"ten o~:) (:)P,j}'3<::11terl var') de [)UP die 11ij v'i~J de~~e mo~"~ i/()
rlODy·'t: Dr",t'·./E;":ngt ot

Voor deze communicatie is een bepaalde
programma als in het

een syrlc:tlY~()ni~~dti2 tLlssen
verder wordt uitgewerkt.

l:)OI"l()dig(j 1j"1 zowel. llet J:)~JP

monitorprogramma van de TUP en
beide p~og~amma's, die nu niet

De genoemde edittaken zulLen
~)erdel~ woy~(jen ui'tgewerkt~

Wil... de gebruiker de TUP registers bekijken en/of veranderen
dan is daarvoor medewerking van de TUP vereist" Imme~s

alleen de TUP kan zijn registerinhoud wijzigen door het
executeren van de juiste instrukties.
Omdat de TUP tijdens executie van zijn monitorprogramma
verschillende registers zal geb~uiken mogen wijzigingen aan
de irlholld van (:jie registers I,ie't ineteerl worcjen ui"tgevoerd
omdat dan ene~zijds het verLoop van het monitorprogramma
beinvloed kan wo~den en anderzijds de pas ingesteLde
inhouden van TUP registers weer overschreven kunnen worden
tijdens het monitorprogramma.
Om dit probleem op te Lossen is een voLgende behandeling van
de registers denkbaar~
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al.s de get))l~\j'i~~er -r~,JP 0dis;·teY~5

akties dan uit in het beeld van
T1JP rilD 1"-1 -i t: Cl i'--g~~ he u.ge n.

."', ij 'j to: ~:~ r"; 'j

de TlJP regis·ters in
el i (~

j--l 'cc' !~

Laat e1e TUP, voorelat hij met een test~u.n

inhoud val"} (:1e register~; weeY~ copieren vanLlit
~)e·t nl()r·)i'torgel~et.lg~r·l.

b '::- ~:;Jj 1'--1 t: , cJ e
h:, -i:; b (;! i:,' L ij -j n

Op deze manier kunnen cJe TUP
monitorrun vrijelijk gebruikt
inhouden gescheiden van de door

registers tijdens een
worden en bLijven deze

de gebruiker gewenste

Om in het beeLd
-,;y 1'--1 C 1--1 {-- 0 n i c,; ,::1 t -j (:~

In 0 1""'1 'j t: Ct ·Ir . p "r' Dur ::i en rn ,:':':~

van die registers te editen
'1.:: tI J::' ~~.; l!.~ n \'"0, (~ t: [) I..) F} P '(. i,) 9 '["'" .:::1 In ll"! a (0 n

gebruikt worden zoals in de
hl? t -rIJP

paragraaf genoemd.

Om software in het geheugen van het te debuggen systeem in
te voeren en om de inhoud van dat geheugen te bekijken en/of
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de ?fnllLat(Jr wardei" deze ui'twer1·(il-lgel' in ver"~;c:hil_l_el'lde

rJar~agra'Ferl behaf'lc1el_du
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het TUP gebruikersgeheugen is nu. equivalent aan editen van
het emulatiegeheugen. Dit kan op twee manieren gebeuren:

- ofwel krijgt de TUP toegang
tijdens zijn monitorrun.

ofwel krijgt de DUr toegang
tijdens een monitorrun van de

tot

-1"" 11-,
I '-../ r- "

Deze W(Jrdel1 in de volgel'1c1e paragY~~'fel"l l,litge0erktm

Wil.. de TUP ln het emulatiegeheugen editen dan
t'i,jder1s eerl fnon·i·to)'~rllr·) 'tC)egarlg fDoetelo'l hetJberl
2'n~.ll_a'ti2b{j~5u Tijder1~; een 'n()nitorruj~ l1eeft tlij da·t
(j"}()g) niet, zie 'figtlllr 7"1,: (je mU)</defTl'l){ vey"b·ir1c]·t de

T,: C) 'r.: cl t:~

'c:! CI.."tE' .... -
-rt) P cl ~'3 n



OiTl de gelleuger)ruimte val" de -rup irl tweeer) te cJeLer1 en ll-)
cle erle hel.f·t varl (jeze rLlitnte (je ~let.,ft val" ~'let
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monitorgeheugen verbonden, ofwel met het emulatiegeheugen
waar hij dan data kan Lezen of schrijven. Er zijn twee
van deze mappingtoestanden nodig: een toestand waarin de
TI.) P '\.:: 0 f.' g.;3 n D k 'r' 'j jiJt tot d (,' 0 I-',C! '::.:' 'r-";;; t!? i"'1 cL ft: ",,::: n 1''',,::, t
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FFFF

t
Cpu
adres.

0000

Hon.

mem.

emu.
mem.

Toestand 1

emu.

mem.

Hon.

mem.

Toestand 2

Figuur B.1: Happen van het monitorgeheugen.

TI.}P

Eel-l arl(jere methode is om de ge~'eugel"ltoegaj~g van de T\JFJ i!l

de !ij~ te verdelen over emubus en lTJonitorbus. ALs de TUP
data rnoet Lezel'l tlit o·F S(:tlY~ijven naar !'let
;;:"i'nuldtif~gc'h(·:!u.gE~n di::ln "COl! ~~'(" I2E'n "V,:::,~;;tl:~il '('·cu"!:.:'jr",c ~:),,'I::)Y"'.J.·ikt

I·~ u n n c= n ',"; IJ '(' d ('::.' ;""'; ij in r::..:' E' r'l b y" t (::1 D ·F ;'/~! 0 0 'j-' d t (~ t.. ::.:.:: :':;: F: n u it.: h i,::" t
emulatiegeheugen en een andere routine om te schrijven
naar het emulatiegeheugen. Het busgedrag van de TUP
tijdens executie van die routine kan van te voren bepaaLd
worden en er is precies een tijdinterval aan te wijzen
gedurende welk de TUP de data Leest of schrijft, zie
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of

ge2o~~g(:i word't cla't
(:Ja1; ·tij(ji!·1t2y~v~l., (je

·,·1·;

~.i;i· fig\.l\lr 7~'j, gGcjllY~ende

met de emulatiebus dan zaL het Lezen

Tl T2 Tl T2 Tl

eIoel<

f~dres -< )--;--< )--;--<

11emrd / \ / \ r-
D&t& < o;,eode > ( d&t& ) C

aeen .i-;n&len
naar emu])us.

................................... .,:
: Sign&len na.&r : Geen sign&len
. e.u])u. act ier. . na.a.r emubu•...

Figuur 8.2: Happen in .• t. ijddome in'· .

Het voordeel van de eerste methode is dat de besturing van
dp mux!demux uit figuur 7.1 vrij eenvoudig is: afhankeLijk
van een adresbit van de TUP en de ingestelde toestand wordt
de TUP ofweL met de emulatiebus ofweL met de monitorbus
verborlcjeil~ Eer') nadoeL val~ deze m.etl,o(je is dat ~le·t

monitorprogramma op twee verschilLende plaatsen moet kunnen
I,,'J (~ 'r"- k i:? n 12 n d u ::~. 9 E' (':~ r"l ~] c:.: IJ '(' u i k iTI a 9 :T: {':I J,::, e n \,' .;':':'J rOl 0:'::-' h '::~- Cr !. Uo t (0::"

adressering (behaLve voor het adresseren van data in het
emulatiegeheugen) . Voor editen van het targetgeheugen bij
de emuLator kan nu alvast worden opgemerkt dat een volgend
nadeeL van deze methode is dat het enige tijd kost om vast
te stellen wat het adres van een geheugen lees- of
schrijfaktie iS j en pas hierna magen signaLen naa~ het
targetsysteem geaktiveerd worden. Dit kan betekenen dat
enige signalen naar het targetsysteem toe vertraagd worden
waardoor die buscyclus niet meer met succes kan worden
uitgevoerd omdat er te weinig tijd voor beschikbaar 15.

Het voordeel van de tweede methode is dat daarbij het hele
emulatiegeheugen te bereiken is gedurende een monitorrun;
het nadeel is dat er een meetsysteem nodig is dat bijhoudt
hoever de TUP is met de betreffende Lees- of schrijfroutine.
Dit meetsysteem zal waarschijnlijk niet erg compLex zijn.
Realisatie met een sequencer Lijkt mogelijk. Voor editen
van het targetgeheugen bij de emuLator kan nu alvast worden
opgemerkt dat de aanwezigheid van het meetsysteem het in
principe weL mogelijk maakt om signalen naar het
targetsysteem op tijd aktief te maken j omdat bekend I~

w.;:~ rOl n El E-:' 'j'" cl C' ~r ij P d (:.~ bus- a 1-:" t 'i E-! 0j n 1"'1 C~ t: t,: ':;;01 Y" 9 t:' t: ':;;~ :.~./ ':; t ~~ (.:~ rn IJ '1 '1" Çi ~;Ol a t:
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'Tijderls eerl monitor~rlln val"l de -rtJP !::~ (je T~)P in 13y~ir'cipe

verbonden met de monitorbus. Hij heeft dan geen toegang tot
c:Ii,~ 1:~ini,ll,_,3t i ;,~bu.~:;. (~(·~dU'(·i!:.. ne!i2 d 'j ~~ t i je! zou de DUF' i 1'''1 I"':et
emulatiegeheugen kunnen editen. Voorwaarde hiervoor is dat
de TUP tijdens een monitorrun geen signaLen naar de
emulatiebus toe stuurt omdat de DUP die bus dan moet kunnen
bf2<;:.tu'(·en.

ALs de DUr een bepaaLd Logisch TUr adres wil aanspreken dan
2aL dit adres vertaald moeten worden naar een fysiek
emulatiebusadres. Dit is mogeLijk door de DUP adressen aan
te Later1 l~iederl tussen vertaLil'9 21") tT)erTlio adres il)ap, zie
f 'j ~;uu'(' t:~, ft:3 ft

Een probLeem dat hierbij bestaat lS dat bijvoorbeeLd een 8
bits DUP niet kan adresseren op een 16 bits emubus.
Bovendien kan het emulatiegeheugen groter zijn dan de
geheugenruimte van de DUP. Dit betekent dat er een
adresseringsmechanisme benodigd is dat de DUr in staat stelt
om op de emubus te adresseren.' Hier zijn adres en
dataregisters in benodigd. Dit adresseringsmechanisme is ook
in figuur 8.3 getekend.

Om geen apart mechanisme te hoeven gebruiken voor
adressering door de DUP in het targetsysteem zou bij een 8
bits TUP een 8 bits DUr gekozen kunnen worden~ bij een 16
bits TUP een 16 bits DUP etc., dit is echter in strijd met
de eis dat het TUP-onafhankelijke gedeelte van de debugger,
waartoe de DUP ook gerekend kan worden, voor aLLe typen
TUP's gebruikt moet kunnen worden.
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Figuur 8.3: Toegang van DUP op emubus.

In de emulator zal de gebruiker ook voor of na een testrun
de inhoud van het TUP geheugen willen editen.
Hi~t ver<:;chiL tU·";~;i:.'n ~;imuL,:Jt;D'r'·· en emui.-ato'(' 'i':=' dat in de
emuLator het geheugen van het te debuggen systeem verdeeld
zal zijn over targetsysteem en emulatiebus en er bij de
simuLator alleen maar emulatiegeheugen is. Om in de
emuLator het TUP geheugen te editen 1S daarom behalve
toegang tot de emulatiebus ook toegang tot het targetsysteem
r-, n 1',1 'j ,.,
I. '._" ...... ~I :f

TDE'gal'i(j to'l:.:
9 i=! 'r e .::) l i'::. ("! (Ol 'ï~ d

met dezolfde methoden
bij de simulator, toegang
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het TUP monitorgeheugen dezelfde methoden toepdsbaar als
genoemd in par. 8.2.1.1. In de emulatar zal de emu/pro
adres map uit Figuur 6.4 bij een TUP geheugen edit aktie
3aflgeVej"1 of cjie aktie I"laar l~et ·tay~getsysteern of flaar (:je
emubus moet pLdatsvinden.

TUPaLs de DUr gebruikt
editen dan kan hij
toegdng krijgen ~ot

targetgeheugen te
probLemen ~orden
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adre~~;s2rillg~3me(:hani~3fne vo()r~ (je 'targetlJus on'tworpef1 moet
worden waarmee de DUr op die tarqetbus kdn adresseren.
Dit mechanisme zaL geheugen Lees- en schrijfakties ln het
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Figuur 8.4: Edi"ten door TUP op emuhus.
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Na een testrun zal de gebruiker in staat moeten zljn om de
toestand van inputpoorten te lezen en waarde naar
Dutputpoorten van de TUP te schrijven.

Omdat de toestand van de in de debugger nagebootste 1/0
alleen gedefinieerd is tijdens emulatie of simulatie is deze
toestand tijdens een monitorrun zonder betekenis. Het is
daarom niet zinvol om de IlO op de emubus te editen: alleen
hE·i; (~ditt?n val! 1/0 in het ta'('~~t?t,::;y,:;tl?t?m i'::, :<~'invoL. O'it
betekent dat alleen in de emuLator een voorziening hoeft te
zijn om TUP- 1/0 te editen.

Om bij de emulator in het targetsysteem
geldt, net als bij het adresseren
targetsysteem, dat deze adressering het
gesch 'i (?de n.

IlO te adresseren
van geheugen in het
best door de TUP kan

Wil de TUP tijdens een monitorrun toegang tot de 1/0 in het
targetsysteem krijgen voor edittaken dan zal die IlO in de
monitor IlO ruimte gemapped moeten worden. Dit kan op een
aantal mani~?ren:

ofwel heeft de TUP tijdens een monitorrun voortdurend
toegang tot de gebruikers 1/0. Als de TUP dan vanuit zijn
monitorprogramma een 1/0 aktie uitvoert dan vindt die
aktie in de gebruikers 110 plaats. Of die aktie naar het
targetsysteem of in de debugger (zinloos~) plaatsvindt
wordt bepaald door de emu/pro adres map. Bij deze methode
kan de TUP niet beschikken over 1/0 mapped 110 voor zijn
man IlO poort en zal hij daarvoor een memory mapped ilo
poort moeten hebben.

het is ook mogelijk om, net als bij de tweede methode
voor editen van het emulatiegeheugen uit par. 8.2.1.1.,
gebruik te maken van vaste monitorroutines voor editen
waarbij een meetsysteem bepaalt op welk moment de
mux/demux uit figuur 8.3 de TUP met het targetsysteem
ve'rb i nd t .

een derde methode is om de 1/0 ruimte van de TUP in
't',,,eeen te delen en de ene heL.ft van de;::e 1/0 'ruimt(~ "op
de moni to)"bus" tr" fD<3ppen en de andere hf.~t 'j n hf:'t t€~

debuggen systeem. Hiervoor zijn dan twee toestanden nodig
om elk van beide helften van de 110 ruimte in het te
debuggen systeem te kunnen mappen.

Het voordeel van de eerste methode is dat op vrlJ eenvoudige
wijze kan worden vastgesteld wanneer de mux/demux de TUP met
het targetsysteem moet verbinden; het nadeel van deze
methode is dat, net als bij editen van het targetgeheugen
bij de emulator misschien te laat kan worden vastgesteld dat
de TUP met een IlO aktie bezig is zodat bepaalde signalen
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naar het targetsysteem te laat aktief worden gemaakt.

Het nadeel van de tweede methode is dat er een meetsysteem
benodigd is dat vast kan stellen hoever de TUP is met de
executie van de 1/0- edit routine. Het voordeel van deze
methode is dat de signalen naar het targetsysteem weLlicht
wel op tijd aktief gemaakt kunnerl worden.

De derde methode heeft dezelfde nadelen als de eerste: er
zal eerst moeten worden vastgesteld dat de TUP een IlO aktie
uitvoert in die helft van de 110 ruimte die in het
targetsysteem gemapped is voordat signalen naar het
targetsysteem toe geaktiveerd mogen worden.

De tweede methode,
TUP is met de
methode.

bijhouden met een meetsysteem hoever de
1/0 edit aktie, lijkt de aantrekkelijkste

Gezien voorgaande overwegingen is een volgende opzet voor te
stellen om in TUP geheugen en 110 te editen:

- voor de simulator, die zo sneL mogeLijk op de markt
gebracht moet worden, kan de DUP de adressering op de
emulatiebus verzorgen. Deze adressering is voor TUP's met
gelijke woordbreedte standaard te maken. In de besturing
van de mux/demux zullen er wel voorzieningen getroffen
moeten worden om bij de emulator deze sturing te kunnen
veranderen zodat de TUP busakties in het targetsysteem
kan uitvoeren in de emulator.

- voor de emulator l die later als een uitbreiding van de
simulator op de markt gebracht zal worden, zal de TUP
voor toegang tot emulatiebus en targetbus zorgen tijdens
het monitorprogramma met de methode met het meetsysteem.

Het voordeel van deze opzet is dat er voor de simulator
alleen maar programmatuur voor het kunnen lezen of schrijven
van TUP registers ontwikkeld hoeft te worden en geen
hardware om tijdens een monitorrun op de emulatiebus te
kunnen adresseren. Hierdoor zou de simulator in principe
eerder op de markt gebracht kunnen worden. Of dit voordeel
opweegt tegen de extra kosten van hardware om de DUP op de
emulatiebus te laten adresseren is een open vraag. Wel moet
bij de ontwikkeling van de simulator rekening gehouden
worden met de toekomstige uitbreiding van de besturing van
de mux/demux voor de emulator en zal het monitorprogramma
van de TUP misschien gewijzigd moeten worden in de emulator
omdat daar routines voor het editen van TUP geheugen en 1/0
in moeten staan waarvan het verloop eenvoudig gemeten kan
worden.
Als de simulator eenmaal op de markt is kan de emulator
verder ontwikkeld worden.
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Tijdens een testrun zulLen er om een aantaL redenen meting0n
aan c!e detlt.lgger l~eSpft tay\g2·t~:;ys~;te2'i) veY\)'\'iC:t"lt: n}()eter') woy'der')~

Die redenen zijn:

- het bewaken van een aantal belangrijke signalen uit
targetsysteem zoals voedingsspanning~ kloksignalen
derueLijke als een targetsysteem gebruikt wordt. Bij
optreden van een fout in deze signalen moet deze fout
gemeld worden. Dit meetsysteem wordt voorlopig niet
verder uitgewerkt omdat het enerzijds afhankelijk is van
het type TUP en anderzijds deze metingen
onafhankelijk van de andere metingen plaatsvinden.

het meten van het verLoop van een bepaald stuk programma.
Hiervoor zullen de TUP akties gemeten moeten worden als
de TUP bezig is met dat stuk programma en zal moeten
worden vastgesteld dat de TUP met dat stuk programma
be:2:ig .";;"

om de TUP te kunnen stoppen of om een meting te starten
of te stoppen onder bepaaLde voorwaarden tijdens een
simuLatie- of emulatierun zal het optreden van die
voorwaarden gemeten moeten worden. Dit is ook nodig als
de opwekking van signalen als interrupt afhankelijk moet
zijn van het optreden van gebeurtenissen in de debugger.

omdat de TUP, zoals beschreven in paragrafen 7.1.3 en
7.2.3, gestopt zaL warden met een NMI signaaL en weGr
gestart wordt met een RETl instruktie zlJn er metingen
nodig om vast te stellen hoever de TUP is met de respons
op dat interruptsignaal resp. de executie van die
.j nSit ·ru!·i, ti;2.

In de volgende paragrafen zal op elk van deze metingen nader
'",or-·dell ·ingl:!!g.::l.:~n.

Naast de genoemde metingen dienen er in de debugger ook
l'd·i<~gnoc:;ti~:;c:hi2 metingf::~n'l V''''l''richt t;(.? 'vJo·(·di:.~I-1 Oifl t·ijdi:.~ns

fabricage van en service aan de debugger fouten te kunnen
detekteren en op te kunnen sporen. Deze metingen worden in
dit verslag niet verder uitgewerkt omdat daarvoor de
struktuur van de debugger duideLijk gedefinieerd moet zijn.

Als de gebruiker wil onderzoeken hoe een bepaald stuk van
het TUP programma doorLopen wordt dan zulLen de akties (in
de debugger) gedurende de uitvoering van dat stuk programma
gemeten moeten worden. Deze akties bestaan uit busakties die
de TUP uitvoert, gecombineerd met de toestand van signalen
als interrupt naar de TUP toe. Omdat de TUP signalen snel
(in de ordegrootte van MHz) en niet periodiek veranderen



zullen deze signalen voor een meting verzameLd moeten worden
i 1-' eer", gç:,'hr:::ugen.

Deis meting zal plaatsvinden tijdens een simuLatie- of
emulatierun zonder in die run in te grijpen. Er zaL alLeen
een meting pl~atsvinden van signalen in de debugger en het
ever1tLIele t~rge·tsys·t2e(nft

Naast deze metingen is een g~~~l~j~g~r~fl~ soort metingen uit
te VOt~'('(?n: ji::? I\unt d(~ TI.)P LatE!n "·,:.;·ingLI:~·-':=;teppen" cJnO"f' hii:!t "Cf?

debuggen programma en na uitvoering van iedere instruktie in
het monitorprogramma de inhoud van een aantaL door de
gebruiker te specificeren registers bekijken. Op deze manier
I~i::ln de geb'('uik(:?'r-' al".5 h'21: '...'a·re ook "in di,!! Tl")I::>" 'Tlt,ten (?n zii!!.'n
hoe bijvoorbeeld registerwaarden veranderen. Deze meting is
echter niet meer reaL-time en in principe gelijk aan de in
hoofdstuk 7 beschreven voorwaarde voor stoppen van een
testrun als een register een bepaalde waarde heeft bereikt.
Uitwerking van deze methode houdt in dat de TUP teLkens een
in'"trukti,'~ mov:.,t i':~>{i'~c::ut''!!{'~·I-1 van de tF.',,;t;(,:·n <50ft'~;i::''(''(~ en d.;Jn in
het monitorprogramma een aantal akties moet uitvoeren. Deze
methode wordt in dit hoofdstuk niet verder uitgewerkt.

Voor de eerstgenoemde
debugger in twee
paragraaf 2.2.1.)~

met i n~len
Soo'rtE'n

kur"lnen de
v I;? '(,d e e Ld

s'igni31..en Vi':ln
'Ho'r-,den (,~il::'

de
ooh

de ~YO~br~D~ signalen als adres-, data- en controllijnen
van di~ TUP.

de §~YO~br~D~ signalen
dergelijke j meestal naar de

als,
TIJP

'j rïl~e"f'rupt,

toe.

Een probleem dat kan bestaan bij deze metingen is dat in het
in par. 4.1 genoemde voorbeeLd niet alle akties die
pLaatsvinden tijdens een testrun gemeten kunnen worden. Bij
dat voorbeeLd zitten er tussen TUP en systeembus buffers en
drivers waardoor de adresinformatie bij akties van andere
busmasters op de systeembus niet bij de TUP, dus in de
debugger, ter beschikking komt. Lle hiervoor figuur 9.1.
Als er geen buffers en transc::eivers tussen TUP en systeembus
zitten kunnen deze akties wel gemeten worden.



.....................................................................................................

T U P

I I
Memor ...

Hux/demux
s
...
s
i

[> • K/"'-""- e ..
1/0

<] "-r- :
u
s

DMA

Targ.ts'wIst ••m. .
.'O 'O .
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Wel zaL er bij verschillende busmasters een bus-protocoL
zijn waarmee een busmaster, eventueel via een busarbiter, de
bus vraagt aan de TUP. Dit vragen en vrijgeven van de bus
is in ieder geval wel te meten bij de TUP.
In de emulator is daarom wel het optreden van akties,
uitgevoerd door andere busmasters te meten maar niet altijd
het precieze verloop daarvan.

Er zijn twee soorten metingen denkbaar:

~~Dij~~~ metinqen: hierbij worden de meetsignalen
gedurende een bepaald tijdinterval aaneengesloten
opgeslagen. Op deze manier kan het gedrag van de
debugger gedurende dat interval bekeken worden. Een
nadeeL hiervan is dat zo'n meting slechts een, door de
grootte van het meetgeheugen beperkte, tijd kan duren.



g?g~~lili~~~c0~ metingen: hierbij wordt een meetwaarde
(Lees: aktie in de debugger) QLLeen opgeslagen aLs hij
aan bepaaLde voorwaard2n voLdoet. Op deze manier kan de
~] E' b 'r u i k i,~ 'r-' ,'oi L !.. i~' ;:~ n d i f:~ t n c· .,:; t ,;j j""', ei (':.:' !"'l 0 i::) ':;:. L ·::i '::~i ("i '<.J ·,1 '::1 r" 'j n h'j j
geinteresseerd iS j bijvoorbeeld aLLeen IlO-operaties
val" de ·Tt.)P~ l~ierdoor !{311 eel"' 'Tle·til~g eer"' langere tijd
duren dan bij de continue meting mogelijk is. (n.b. Het
onderzoeken of een toestand aan een voorwaarde voLdoet
is een afgeLeide meting).

Voor de eerste soort meting moet het tijdinterval van de
meting (starttijdstip of stoptijdstip, deze zijn afhankelijk
van eLkaar) aLsmede een bemonsterkLok- signaaL gegeven
worden; voor de tweede soort meting moet een puLs Dm een
monster te nemen gegeven worden aan het meetsysteem, aLs een
meetsample voldoet aan een ingesteLde voorwaarde.

't·l·1·

De te metl:?n 'signalE·n ;:,:ulLen {0{'~1(:~n<5 'in c\(? de!Ju~Jgr:'(' "afq{::~t.:::lpt"

moeten wordeh. Dit kan op verschiLLende pLaatsen. Het zal
blijken dat verschiLlende soorten signalen op meer dan een
plaats kunnen worden afgetapt. Aan eLk van die plaatsen zijn
voor- en nadeLen verbonden. In het volgende zaL van elk van
de typen signaLen worden onderzocht waar zij het best kunnen
worden afgetapt. Hierbij wordt uitgegaan van de tot nu toe
gevonden architectuur voor de debugger (in dp hoofdstukken
6,7 en oS).

ALs de TUP tijdens een testrun een busaktie uitvoert leest
of schrijft hij data van of naar ofwel targetbus, ofweL
emulatiebus. Of deze data van/naar de emubus of van/naar de
targetbus getransporteerd wordt is afhankelijk van de
verdeLing van hardware tussen targetsysteem en debugger. De
richting van datatransport wordt gestuurd met de mux/demux
uit figuur 6.1. Dit betekent dat de TUP-data normaal
gesproken op sLechts een van die bussen te~elijk aanwezig
is. Aan de TUP-zijde van de mux/demux is de data wel
gedurende elke TUP-bus aktie aanwezig.

Er zijn twee methoden denkbaar om voor een meting de TUP
data af te tappen, zie figuur 9.2:

- ofwel wordt er aan de TUP-zijde van de mux/demux een
buffer opgenomen waarmee de TUP-data afgetapt wordt

ofwel wordt de mux/demux zo geschakeLd dat de data van de
TUP voortdurend op de emubus ter beschikking is.
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Figuur 9.2: Aft.appen dat.alijnen.

Het voordeel van de eerste methode is dat de funktie van de
mux/demux niet veranderd hoeft te worden.
Het nadeel van deze methode is dat enerzijds de TUP extra
belast wordt door het buffer op de databus en anderzijds dat
de manier waarop de TUP-data op de TUP-bus staat niet
standaard is waardoor er voor verschiLlende TUP's misschien
verschill.ende aftap-methoden ontworpen moeten worden.

Nadelen van de tweede methode zijn:

de funktie van de mux/demux verandert
voortdurend vaar moet zorgen dat
emulatiebus ter beschikking is.

DmdElt d(::o:i~P

d i? Tt) F)'-,j at "j Dp d(-2

d e a·f fJ I:: tap -\:; e dat .;;; L '1 j ni? n'·"" 0 'r-' cl ('2 n d C! 0 '(. v e 'r" t '(':3 Cl i 1-, Cl ,? r-, 'j n ei ;0

mux/demux ten opzichte van andere signalen van cle TUP in
de tijd verschoven, hierdoor is logic timing analyse niet
ilH2el'" mogel.ijk.
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het is bij deze methode bovendien niet mogelijk om, aLs
de DUr in de simuLator toegang kan krijgen tot de
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tijdens een monitorrun zijn) geen metingen van de TUP
datalijnen kunnen worden uitgevoerd.

Een groot voordeel van de tweede methode van aftappen van
data is wel dat de datalijnen na de vertaLing van de TUP
signalen worden afgetapt en dus aan de emubusstandaard
voldoen. Dit betekent dat het data gedeeLte van het
meetsysteem geLijk gehouden kan worden voor processoren met
geLijke woordbreedte.

Omdat de tweede methode slechts
uitgewerkt voor vele typen
aantrekkelijker dan de eerste.

e e nfrtë:la l
TUp··s

".40l'··dE'n
ilii'2 t hoc:! ':::'

De adressignalen die tijdens een testrun gemeten dienen te
worden zijn de adressignalen van de TUP. Zoals eerder
vermeld kunnen adressen van bijvoorbeeld een DMA controller
die in het targetsysteem DMA akties uitvoert niet altijd
gemeten worden. HoeweL deze akties niet verder worden
uitgewerkt wordt toch opgemerkt dat aLs deze akties gemeten
worden dit op de targetbus dient te gebeuren.
De te meten adressignalen zijn afkomstig van TUP en kunnen
in principe voortdurend naar zoweL emulatiebus, aLs
monitorbus als targetbus gestuurd worden, behaLve als de TUF
de adreslijnen tri-state maakt voor busakties van een andere
busmaster. Dit betekent dat die adressignalen op elk van die
drie bussen gemeten kunnen worden aLs de mux/demux ervoor
zorgt dat de adressignalen van de TUP voortdurend naar die
bussen gestuurd worden. In hoofdstuk 6 is al aangenomen dat
de adreslijnen van de TUP voortdurend naar de emulatiebus
gestuurd worden om de mapping informatie ter beschikking te
krijgen tijdens een testrun.

Er is een tweetaL methode denkbaar waarop da
worden afget~pt, zie ook figuur 9.3.

de adressignalen kunnen rechtstreeks bij
afgetapt met een extra buffer

de

de adressignalen
afgf?tapt.

h unnE~ n op f?mU L.;:1 1:: i '2 bu·::~ '~"J 0 ·,~·d e n
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Aan de eerste methode zijn de zelfde nadelen verbonden
vermeld bij het aftappen van de datalijnen: de TUP bus
zwaarder belast en daardoor zullen de TUP signaLen
vertraagd worden.

'.,Jo "(""dt
eHt"('a

Het nadeel van de tweede methode is dat de adreslijnen van
de TUP niet op de emulatiebus kunnen worden afgetapt als de
DUP op die bus adresseert voor het editen van het
emulatiegeheugen, zoals vermeld in de paragrafen 8.2.1.2
en 8.2.2, aLs er voor gekozen wordt om de DUP deze edittaken
te laten uitvoeren.
Het voordeel van deze methode is net als bij het aftappen
van de datalijnen dat de adressignalen op een standaard
manier worden afgetapt, zodat de de hardware hiervoor voor
verschillende typen TUP's gebruikt kan worden.

Om te kunnen vaststelLen wat voor type
uitvoert zullen de controlsignalen van de

busaktie de TUP
TUP gemeten moeten
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worden. Deze controlsignalen zullen
debugger afgetapt moeten worden.

ook ergens i rl de

Omdat de controlsignalen
controlsignalen telkens
die wordt aangewezen door
aantal mogelijkheden cm
figuur 9.4.

een busaktie sturen mogen die
maar naar die bus gestuurd worden?
de hardwareverdeling. Er zijn een

die signalen af te tappen? zie

ofwel worden de controlsignalen rechtstreeks bij
via een buffer afgetapt.

de TUP

- ofwel worden de controlsignalen
emulatiebus afgetapt.

tussen vertaling en

Aan de eerste methode zijn dezelfde nadelen verbonden aLs
aan het aftappen van adres en datalijnen op dezelfde manier.
Het voordeel van deze methode is dat er geen poorten tussen
TUP-controLLijnen en emulatiebus hoeven te zitten.

Het nadeel van de tweede methode is dat de controlsignalen
naar de emubus tegengehouden moeten worden als de
hardwareverdeling aangeeft dat de huidige busaktie niet op
de emubus pLaats dient te vinden. Dit betekent dat er
tussen het aftappunt en de emubus poorten moeten zitten om
de controlsignalen tegen te kunnen houden. Hierdoor worden
de controlsignalen naar de emubus toe extra vertraagd
waardoor de geheugens en 1/0 op die emubus weer iets sneller
moeten zijn om een busaktie op tijd te kunnen uitvoeren.
Een ander nadeel van deze methode is dat alleen die TUP
control signalen kunnen worden afgetapt van de emubus die op
die emubus gedefinieerd zijn, zoaLs memory-read etc. ALs de
TUP extra controlsignalen afgeeft over bijv. supervisor/user
mode dan zulLen deze controlsignalen? die ook per busaktie
geldig zijn? bij de TUP zelf afgetapt moeten worden.
Het voordeel van de tweede methode is dat er wederom met de
standaard signalen van de emulatiebus gewerkt kan worden
zodat de hardware hiervoor wederom voor verschillende typen
TUP's gebruikt kan worden.
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Om het verloop van signalen aLs interrupt en dergeLijke te
meten zullen die signalen ook in het meetgeheugen moeten
worden opgenomen. Aangezien deze signalen niet altijd
synchroon ten opzichte van buscycli hoeven te veranderen is
het niet correct om de toestand van deze signalen op een
vast tijdstip in een buscyclus te bemonsteren. Een van deze
signalen kan tussen twee bemonstertijdstippen aktief zijn en
dit zal dan niet worden gemeten, zie figuur 9.5.
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Voor de meting van het programmaverloop is het precieze
tijdverloop van de signalen niet interessant: alleen het al
dan niet aktief zijn van de signalen is interessant. Om het
aL dan niet aktief zijn van deze signalen tijdens een
busaktie van de TUP te kunnen me'ten zal ge(j\lrende een
meetcyclus (busaktie van de TUP) bekeken moeten worden weLke
van de signaLen aktief geweest zijn (de signaLen worden zo
"<5yncl"n~oon gemaakt") en c1"it iöll dar, Iî'i('?t <::d"\t;"ie"F ,;:"ijn zë::l in
het meetgeheugen moeten worden opgesLagen.

akt"if2fn"j f~t

eind
van deze methode is dat het al dan
zo'n signaaL pas bekend is aan het

Een gevolg
z."ijn van
i:)LlSCYC l us ..
Omdat het aantal en de soorten asynchrone signalen
verschiLLend zijn per type TUP Lijkt het niet mogeLijk om
deze signalen op een standaard manier, zoals bijv. op de
emulatiebus, af te tappen. Het is bovendien zo dat die
signalen zowel in de debugger als in het targetsysteem
opgewekt kunnen worden. Daarom lijkt de beste plaats om die
signaLen af te tappen rechtstreeks bij de TUP te zijn. Dit
Levert een situatie op als getekend in figuur 9.6. Hierin
staat h,:!t: blok "s,ync\""",{-". 10 '100"(" het ';;::,yr-"Icr"j"("oon mi;~kf.!n van dE'

signaLen aLs interrupt.
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Figuur 9.6: AC~appen in~errup~ e~c.

In de vorige paragrafen is gebleken dat er twee soorten
meetgegevens zijn die verzameLd moeten worden voor het meten
van h.?t p·("og·",ammi3'.'i~·r~loop van de TIJP, namE·lijk dE' I";:;ynch"",one 'l

:-signaLen die bij TUP--busakti,?~; hOl"en en de "a~:;ync:h·("DnE·1I

signalen aLs interrupts die synchroon gemaakt worden. WiL
de tijdordening tussen die twee soorten signalen bewaard
blijven dan zal de toestand van deze signaLen voor iedere te
meten buscyclus samen moeten worden opgesLagen in het
meetgeheugen. Dit betekent dat een woord in het meetgeheugen
de toestand van aLLe te meten signaLen moet bevatten,
bijvoorbeeLd zoaLs getekend in figuur 9.7.
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Een probleem dat bestaat bij het nemen van een meetsample is
dat niet alle signalen tegelijkertijd bekend zijn~ in het
algemeen zal het adres eerder bekend zijn dan de data bij
!2f:~n busal~tie; bO\If~nd"ien :2ijr1 di2 "~::;ynchron(?" "3"igna l_en b(~ki.?nd

t"ijdens een busa~d;"ie en de "asynchl'"'one" s"jgni::ll(0n pi:E; na E~(~!n

busaktie. Om nu toch alle signalen in een woord van het
meetgeheugen op te slaan zal de toestand van een aantal
signalen onthouden moeten worden, hiervoor zijn twee
methoden mogelijk:

ofwel worc:l,?n alL.e "syncITI"one" ~";'ignaLETi g('~Latc:hed t'ijden~5

een buscyclus van de TUP en na die buscyclus tezamen met
de waarde van de asynchrone signalen als een woord in het
meetgeheugen geschreven,

ofwel worden de TUP-signalen in een aantal groepen
verdeeld en is er voor ieder van die groepen 2en
schrijfsignaal naar het meetgeheugen aanwezig. Tijdens
een buscyclus worden dan op verschiLlende tijdstippen de
TUP-data, adres en controlsignalen naar het meetgeheugen
geschreven, na die busaktie worden de asynchrone signaLen
geschreven en wordt indien nodig het voLgende woord in



het meetgeheugen geadresseerd.

Bij beide methoden zal er voor ieder
signaLen een schrijf- of strobe signaaL
meetgeheugen ofweL de latehes moeten zijn
te kunnen latehen.

van die groepen
naar het Qf~eL het
om de meetdata in

!-Ü?t nadc~eL van de eer<:'.;te methode 'is dat alLe ISYI-'ICh'('onp"
TUP-signaLen geLatched moeten worden (voor de 80186 zijn dit
21 adressignalen, 5 controlsignalen en 16 datasignalen, voor
de 68020 zijn dat 34 adressignalen, 32 datasignalen en 5
controlsignalen); dit kost een aantal latches.

Een nadeel van de tweede methode is dat er aLtijd geschreven
wordt in het op dat moment geadresseerde woord in het
meetgeheugen, ook als de huidige buscyclus niet in de meting
opgenomen dient te worden. Dit betekent dat het laatst
',:I".;.,,:jd'r"e,=,<:;r~'?rc.I,,'? '''''oo'r'd irl het me(2tg(:~h(:luiJ,:?n gi::~b'('u'iht ',Jo'('d!:,: ,:::11...'::,

Latch en dat de inhoud daarvan niet aLtijd geLdig is na een
meting. Het voordeel van deze methode is dat er geen
Latches nodig zijn om de waarde van de TUP-signaLen in op te
sLaan gedurende een TUP-busaktie.

Er is ook een mengvorm van beide methoden denkbaar waarblJ
een aantaL groepen signalen direkt in het geheugen
geschreven worden en waarbij de resterende signaLen perst
afzonderlijk geLatched worden en vervolgpns samen in het
meetgeheugen geschreven.

Het op deze manier opsLaan van synchrone en asynchrone
signaLen heeft consequenties voor het verrichten van
gequaLificeerde metingen: het kan hierbij bijvoorbeeLd
gebeuren dat een interruptsignaal naar de TUP toe aktief is
tijdens een busaktie die niet in het meetgeheugen wordt
opgeslagen. Het aktief zijn van dit interruptsignaal zal dan
niet in de meetgegevens terug te vinden zijn, terwijL de
respons op die interrupt misschien wel in het meetgeheugen
'Hordt opgenomen.

Om een meting te starten of stoppen, om een simuLatie- of
emulatierun te stoppen en om het verloop van signalen aLs
interrupt etc. afhankelijk te maken van het optreden van
bepaaLde ~g~r~~~r~~Q ofwel ~~QD~ê of combinaties van
voorwaarden zal het optreden van die voorwaarden
gedetekteerd moeten worden.

Deze voorwaarden hebben betrekking op het verloop van
signaLen in de debugger. Deze signaLen zijn in de vorige
pai~dg'('a'3F in t'..Jee g{"oep;~I-1 vf~rd;2f~ld, n<3iT1l~L'ijl-\ df~ "sync:h'l"or-,':?"
s'ign,:;~len i::ILs acl'r"'es, data etc:. E'n de 1,:1~-';YT,c::l"lr'one" sign<3l_en
<3ls inte'('rupt.
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[)e~~G twee SOof~ten signal"211 ZlJf1 fTlees"tal .. I-,iet op l·{f)rte
termijn (binnen enkeLe cycLi van de TU? kLok) gecorreleerd.
Dit be·t~l~erlt dat V(]oy\waar(jerl voor deze twee sigflal.8!'
Bn~ib~D~~Ljih van eLkaar gedefinieerd kunnen worden:

een ~Yn~br~D~ Y~Q~~~~C~~ wordt gedefinieerd als een
bepaaLde toestand van de synchrone signalen op het moment
dat die signaLen geldig zijn: deze toestand wordt
gedefinieerd door voor ieder signaal op te geven of dit
"hoog", "li::lag" of "don··t ca're" i~:;.

'5! e n sL2::LDS.br::..QQ~

akt'ief wO'rden
i ntE"I"'rupt in d(~

:::'.Q Q..:c"~2~r\lQ

o·f ZlJlï

del:ll..lgge·('.

•.... 0 rd t:
van een

gedefinieerd als
asynchroon signaal

het
al'::;

Naast het detekteren van deze ~~QYQ.YQ29g voorwaarden is het
nuttig om bepaalde ç.QmbiD~!i~~ van deze voorwaarden te
detekteren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn aLs de gebruiker
het gedrag van de SiflluLator wil bekijker) als de processor
voor de n-de maal een bepaalde lus doorloopt. Een
samengestelde voorwaarde kan aLs volgt gedefinieerd worden:

een samengestelde voorwaarde is waar als
voorwaarde of een andere samengestelde
instelbaar aantal malen is opgetreden.

een e(~nvolldige

voor'.... aa"f'de eE'n

een samengestelde voorwaarde is de
van twee andere (eenvoudige
v oo·r'.... aar'den.

een samengestelde voorwaarde is de
van twee andere (eenvoudige
v [I 0 "(",Ja a Y"cj en"

logische of-funktie
of samengesteLde)

logische en-funktie
of samengestelde)

een samengesteLde voorwaarde
twee andere voorwaarden: de
waar als zowel de ene als
opget·reden.

is de I'b()th"--'fur-Ikt:'i(~ van
samengestelde voorwaarde is

de andere voorwaarde is

een samengestelde voorwaarde is de concatenatie van twee
andere voorwaarden. (Het optreden van de ene voorwaarden
gevolgd door het optreden van de andere voorwaarde).

Om deze samengesteLde voorwaarden te reaLiseren zal er in de
d(~l::lug~](~'r een "ev(:~nt--·sequencelr." mo€!ten zlJn d'iF~ h'ijhoudt
weLke combinaties van voorwaarden zijn opgetreden. De
gebruiker moet hierin voor een meting bepaalde sequenties
van voorwaarden kunnen vastleggen.

Een probleem dat kan optreden bij het herkennen van
voorwaarden wordt veroorzaakt door het feit dat het
meetsysteem ook (een aantal Lagen) logica zal bevatten: er
zal dan een vertraging kunnen zijn tussen het optreden van
een voorwaarde en de herkenning daarvan door het



Hierdoor kan het voorkomen dat die voorwaarde
niet in de huidige buscyclus of zelfs niet in de huidige
instruktiecyclus van de TUP herkend wordt~ maar later. Dit
betekent dat een meting af een testrun Later kan stoppen dan
door de gebruiker gewenst. Dit verschijnsel is
onvermijdelijk en wordt m~~!~liQ genoemd. Dit houdt ook in
dat opwe~king van signaLen als interrupt ten gevolge van het
()ptolr'(",df~r-I varOI VOO 1"0 Y.I Ei a 0('c!('2 rOj °ir1 de c:lf~l::iugger "tE' ldi::!t 'l kan zijn.

Het aftappen van signalen voor het herkennen van voorwaarden
kan ook nu weer op de emulatiebus en bij de TUP zelf
gebeuren. Hoewel de signalen bij de TUP eerder bekend zlJn
dan op de emulatiebus wordt er toch voor gekozen om zoveeL
mogeLijk signaLen op de emulatiebus af te tappen om een zo
groot mogelijk gedeelte van dit voorwaarden meetsysteem
standaard te houden. De signalen die van de emulatiebus
afgetapt kunnen worden zijn TUP-adres-~ data- en
controlsignalen. Deze TUP-signalen zulLen bij elke TUP op
de emubus aanwezig zijn, tezamen met hun strobesignalen. De
andere synchrone signalen van de TUP alsmede de asynchrone
signalen zullen met hun strobes op dezelfde plaats afgetapt
kunnen werden als bij de in de vorige paragraaf beschreven
metingf.~n .. De st"('Db{:~ :3 0ignalen 'Woy'dE·n °in hE·t "vrJo'(O°'Wa<:jy'dE~n

in f! i,~ t <:; y S t 1;:) (~m 11 g 12 b Or' u 0j ~(t 0 rn het mom er-I t ,3 ,3 n t I'? 9 12 V i2 n '..1 0:::1 61 rop d e
verschillende TUP signalen vergeleken dienen te worden met
door de gebruiker ingesteLde waarden.

Het voorwaarden meetsysteem wordt
uoitl-.l(~'I"'hin~] is aOFlîanh(:~lij\J., Vo::ln
moeten kunnen worden en de manier
gecombineerd moeten kunnen worden.

niet verder uitgewerkt~ de
de voorwaarden die herkend

waarop deze voorwaarden

In hoofdstuk 7 is uitgewerkt hoe
interruptsignaal gestopt kan worc!en
hoe hij met een Return from Interrupt
een testrun kan beginnen.

de TUF'
tij d e ns een

0j r-I's t 0(0 u I..; t i (,?

met e(~n

tf:!~.;t'i'°'un E·n
Wf~e'(' ml,~t

Een systeem hiervoor is getekend in figuur 7.5. Voor dit
starten en stoppen zal de TUP op de juiste momenten door de
mux/demux met de juiste bus verbonden moeten worden. Om
deze juiste momenten vast te stellen zal gemeten moeten
worden hoever de TUP is met zijn respons op dat
interruptsignaal. Deze meetsystemen zijn in figuur 7.5
getekend al".:; (onclE"rd(:?et van de) "~H'lI l"o'::!'::;pon'5 detektoie" f?n
".lr~ET °l~espons mon i to'(' i r1g" .

Voor beide meetsystemen geLdt dat zij hun meting zeer sneL
moeten kunnen uitvoeren omdat afhankelijk van het resultaat
van zo'n meting de insteLLing van de mux/demux tijdens een
busaktie van de TUP moet kunnen veranderen. In figuur 7.5
zijn beide meetsystemen op de monitorbus getekend. Of dit de
juiste plaats is, is afhankelijk van het type TUP en de
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hangen om de vereiste sneLheid te haLen.
Oind o:J t; d '':! Z [! In 'i:! ::o~ t 5 yo;;; t "! in en 0:;; +; ;0::' °i' k -'ij oF h,o:,: r"1 kc, loi j h
TUP worden zij nu niet verder uitgewerkt.



In de debugger moet de 1/0 en de
processorsysteem nagebootst worden.
buitenwereld eerst gemodeleerd moeten
De 1/0 van het processorsysteem is,
l·{ u Fl ::':! i:? l... -j r"1 g t u .~-:. ~3 E' n d '."-.:1 t P -(- r] C f:! ~::. :::. (j Y" ~:~ ~'/ '::~. t Î:':" C':' iÎ)

buitenwereLd van
Hiervoor zaL die 1/0

ZlP figuur app.l,
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Figuur app.l: koppeling 1/0 - bui~enwereld.

De CPU kan op een ~lLl~~~y~jg moment een inputinstructie
executeren en vraagt dan via een wiLlekeurige inputpoort om
data van de buitenwereLd. Tijdens die inputinstruktie moet
die data gereed staan. Na ingeLezen te zijn wordt de data in
het programma van de CPU verder bewerkt.

Bij een outputinstruktie schrijft de CPU data naar de
buiten'.... e·('eLd. De buit,?n',yl::~l"eLd z",l op dez.e data '('eagE"''--'er''"in
principe is de data in het processorsysteem niet meer
benodigd na de outputinstruktie.

Er zal nu een tweetal modellen behandeld worden om de 1/0 en
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te kunnen nabootsen. Bij de eerste methode
WOr(jei'1 "inpll"t en (Jllt~)lj·t OI'laftlanl'~8l_'ijl{ VO)~ol'1d~~rstel_cl~

tweede methode wordt er van uitgegaan dat
wisseLwerking bestaat tussen input en output.

In de vorige paragraaf is vermeld dat de CPU data uit de
buitenwereLd Leest met inputinstrukties en data naar die
buitenwereld schrijft met outputinstrukties. Het is mogelijk
om deze processen als zijnde onafhankeLijk van elkaar na te
bootsen, dit is weergegeven in figuur app.2.

input.
dat.a
generat.or

buit.enwereld

output.
dat.a
collect.or

........ ~._-_ . . - - _ _.. --- .._-.- .

input.

t.arget.syst.eem.

out.put.

Figuur app.2: onafhankelijke input. en out.put..

In di:? getF!I"(.0ndE' opstelling :~o"r-'gt d.:;! "'input data gene'r~i3tol,1l

ervoor dat data voor inputinstrukties op ieder moment
tijdens het testen van software ter beschikking staat. De
"ouput data ve'jRZamelë:lar'" houdt bij ....I(,:'l..I·IO data c1é~ CPU t'ijd(21-1~=;

outputinstrukties naar weLke outputpcorten schrijft.

E'r~ is \c~erÎ

~:;'j iTlU la ti i?-'

f;j("!·:;te! \",ij:

,:3Eln1.;,::lI_ iTI("lthoden
of emuLati(?·r··U.r""i

df:)nhbaar
'j nputclat""

waarop tijdens een
ter beschikking wordt

te bootsen inputpoort per
tijdseenheid (bijv. per buscyclus van de TUP) wat de
toestand van die poort is. Deze toestanden kunnen in
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testrun door de TUP via inputoperaties uit te Lezen. Bij
deze opslag van data wordt de tijd afgebeeld op een
(gedeelte van) het adres van het geheugen. Dit is
geschetst in figuur app.J.

sLa de informatie uit de vorige methode wat minder
redundant op: veranderingen in de inputpatronen zuLlen
niet snel (niet eens per buscyclus) optreden. Houd in
het geheugen nu, ofwel per poort, ofwel voor alle poorten
tegeLijk, de toestand bij en het moment waarop die
toestand verandert. Als dat moment is aangebroken ,
adresseer dan de volgende toestand (en verander-moment)
in het geheugel-l.

map de input naar de gebruiker: stop de TUP als deze een
inputoperatie uitvoert, vermeld het adres van de
inputpoort aan de gebruiker en vraag om data. Hierbij zal
een testrun tijdelijk onderbroken moeten worden: de tijd
moet eVE~n IbeVl~DY--en" 'Horden.
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Figuur app.3: vastleggen van illputtoestanden.

Vooral de eerste twee methoden vereisen een gedegen kennis
van het verloop van de ingangspoort signalen in de tijd van
de gebruiker. Bovendien kost de eerste methode nogaL wat
gf,?hi?u,](?n.

Deze module is eenvoudig
iedere buscyclus ten

tI:' realis-,E!-('en
hoogste een

omdElt de TI...JP
outputopf?y'at -j E'

-j n

z,,~ l
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verrichten. Van aLLe outputoperaties kan tijdstip van
optreden, adres van de poort en geschreven data worden
opgesLagen in een geheugen zodat de gebruiker deze gegevens
na een testrun kan bekijken.

Het is niet eenvoudig om de koppeling die tussen input en
output bestaat te modeLeren. Een aantal mogeLijkheden zijn~

neem voor die buitenwereLd ook een processorsysteem
waarin de afhankelijkheid tussen input en output van het
te testen ':5Y~5teem via '::;oft',Jare v·:3n het "l/O-sy~;teE'm"

wordt nagebootst, zie figuur app.4. Dit processorsysteem
kan bijvoorbeeld een aantal standaard routines aan boord
hebben om 1/0 bouwstenen uit de familie van de TUP na te
bootsen en ook de interrupt en/of DMA akties hiervoor
opwekken c.q. uitvoeren.

map input en output na de gebruiker, deze kan dan zeLf de
koppeLing verwezenlijken.

Ioutput

input.

1/0 nahoots
systeem.

t.arget.syst.eem.

input

out.put.

buit.enwereld
naboot.s
processor

processor
systeem

Figuur app.4: Processorsyst.eem voor nabootsen 1/0.

Op deze manier is de koppeling tussen input en output, zij
het met enige moeite, redeLijk fLexibel na te bootsen.
Het is ook mogelijk om een "starre" koppeling t(0 maken
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tussen input en output, bijvoorbeeld~

- neem tussen een bepaalde outputpoort en 20n andere
inputpoort een queue op (van instelbare lengte). De TUP
kan dan met inputoperaties data teruglezen die hij eerder
in die queue heeft geschreven.

De ~~Q~~y~j~ die hier getrokken kan worden is dat input en
output afzonderlijk relatief eenvoudig zijn na te bootsen
maar dat koppeling tussen input en output niet eenvoudig en
wellicht ook niet goedkoop (extra processorsysteem) is na te
bootsen.
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