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In dit afstudeerverslag wordt beschreven hoe het UCSD

Pascal systeem, door het schrijven van een p-code interpreter,

is overgedragen op een IBM Serie/1 minicomputer. Nadat in het

kort de belangrijkste eigenschappen van het UCSD Pascal sys

teem en de UCSD Pascal taal zijn besproken, wordt een vrij uit

voerige beschrijving van de UCSD Pascal P-machine gegeven.

Voor de implementatie van de p-code interpreter is een zeer

goed inzicht in de werking van deze P-machine alleszins nood

zakelijk. Hierna volgen een aantal beschouwingen, die als een

toelichting op het gerealiseerde interpreter programma moet

worden gezien.
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1.

O. INLEIDING

Door de snelle vooruitgang op het gebied van integrated

circuits (IC'S) is de halfgeleider industrie in staat om steeds

betere en goedkopere produkten te ontwikkelen. Dit leidt dan

telkens weer tot nieuwe generaties rekenmachines. Om deze nieu

we machines van de benodigde software te voorzien, kan men

geheel nieuwe software ontw1kkelen met als nadeel dat dit veel

tijd en geld kost. Daarom worden nieuwe machines vaak zodanig

ontwikkeld, dat bestaande software ook op de nieuwe machines

bruikbaar is. Deze eis, het compatible zijn voor wat de soft

ware betreft, is dan weer een belemmering voor de ontwikkeling

van nieuwe machines.

Kortom, het zal duidelijk zijn dat er in toenemende mate

behoefte is aan het hebben van machine onafhankelijke software

(portable software). In deze behoefte voorziet o.a. het UCSD

Pascal systeem. Dit systeem gaat uit van het bestaan van een

pseudo-machine ( P-machine ) • Riermee wordt bedoeld dat de UCSD

Pascal compiler pseudo-code (p-code) genereert voor een hypo

thetische machine.

Bij het overdragen van het UCSD Pascal systeem op een host

machine ligt het probleem bij de verwerking van de p-code. Voor

de verwerking van de p-code kunnen de volgende oplossingen

worden gegeven:

1.) Ret ontwerpen van een microprocessor met een instructie

set die precies overeenkomt met de p-code instructies. Bij de

ze hardware oplossing kan de p-code dus direct geexecuteerd

worden (zie fig. 0.1.). Dit is door western Digital gereali-
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seerd met de Pascal Microengine microprocessor.

2) Bet schrijven van een translator (code-generator) die

de p-code kan decoderen en equivalente executeerbare machine

code voor een bepaalde computer kan genereren (zie fig. 0.2).

Elke p-code instructie wordt omgezet in een of meer machine

instructies.

3) Bet schrijven van een interpreter die de p-code kan de

coderen en executeren (zie fig. 0.3). Interpretatie van elke p

code instructie vereist de executie van een aantal machine in-

structies.

Als Pascal gebruikt gaat worden voor onderwijs doeleinden

en slechts korte programma"s gecompileerd en geexecuteerd wor

den, is het schrijven van een efficiente interpreter voor de P

machine de eenvoudigste methode voor de implementatie van het

UCSD Pascal systeem. Door UCSD zijn reeds een aantal interpre

ters voor diverse machines geschreven, zoals voor de PDP-II,

BOBO en Z-BO.

p-code
I
I
I

Isource I IPascal I lip-code
Iprogram1--> Icompiler 1--> Iloaded and I
I I I I Iexecuted

fig. 0.1 p-code processor

p-code machine-code
I I
I I
I --- I

Isource I IPascal I I Itranslator I I Imachine-code I
Iprogram1--> Icompilerl--> I(code generator)I-->lloaded and
I I I I I I Iexecuted

fig. 0.2 p-code translator.
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p-code
I
I

------ 1-
Isource I IPascal I IIp-code
Iprograml-->Icompilerl-->Iloaded and f
I I I I Iinterpreted I

fig. 0.3 p-code interpreter.

In dit afstudeerverslag wordt de implementatie van de p

code interpreter voor een IBM serie/1 minicomputer beschreven.

Door middel van deze interpreter wordt het UCSD Pascal systeem

(versie 11.0) overgedragen op de IBM serie/1, dit betekent dat

de P-machine tijdens run-time wordt geemuleerd door een inter

preter programma dat in assembler taal van de IBM serie/l is

geschreven.
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~ . BET UCSD PASCAL SYSTEEM

Bet UCSD Pascal systeem is een interactief software sys

teem voor kleine computers, maar met veel eigenschappen die

men gewoonlijk aIleen bij middelgrote en grote machines aan

treft. Dit software systeem is ontwikkeld op de university of

California San Diego (UCSD). Bet systeem is machine onafhanke

lijk en zodanig ontworpen dat het met minimale aanpassing kan

werken op de meeste micro- en minicomputers die gebaseerd zijn

op a-bit bytes of ~6-bit woorden.

Bet systeem is bijna in zijn geheel in de Pascal program

meertaal geschreven. Deze taal is voor systeem programmering

en voor op disk gebaseerde interactieve applicaties uitge

breid. Veel meer dan een eenvoudige compiler voor Pascal moet

het systeem gezien worden als een compleet en volledig gein

tegreerd systeem, dat in het algemeen onafhankelijk is van soft

ware uit andere bron.

Bet systeem werkt op een kleine pseudo-machine (interpreter),

die geschreven kan worden in de machine taal van conventionele

processoren of die micro-geprogrammeerd kan worden op machines

die deze mogelijkheid verschaffen. De object code die door de

Pascal pseudo-machine wordt verwerkt, is in vergelijking met

conventionele object code van de meeste processoren gecompri

meerd en heeft globaal een derde tot een half keer zoveel

geheugenruimte nodig. Bovendien heeft het systeem de mogelijk

heid om Pascal pseudo-code routines voor efficient gebruik van

geheugen te combineren met machine code routines voor snelle

verwerking.
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Het UCSD Pascal systeem

1.1 Software componenten

Met software componenten worden de bouwstenen bedoeld waar

uit het hele UCSD Pascal software systeem is opgebouwd, zoals

het operating system, de Pascal p-compiler, editor etc. (zie

fig. 1.1.1). Voor al deze componenten geldt dat zij in Pascal

taal zijn geschreven en m.b.v. de Pascal p-compiler vertaald

kunnen worden naar p-code.

fig. 1.1.1 Software componenten.
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Bet UCSD Pascal systeem

Software componenten

Voor een uitgebreidere beschrijving van de diverse compo

nenten van het UCSD Pascal systeem wordt verwezen naar lit.

[1]. Bier wordt volstaan met een opsomming van de belangrijk

ste componenten met een korte omschrijving.

-Single user operating system.

-Pascal compiler. Een compiler voor standaard Pascal, met uit

breidingen voor strings, disk files, graphics, systeem pro

grammering etc.

-Editors.

ling en

Een screen oriented editor voor programma ontwikke

tekstverwerking en een line oriented editor.

-File manager. Een programma voor het beheer van een uit disk

files bestaande bibliotheek.

-Debugger. Een programma voor single statement en breakpoint

processing. (Nog niet beschikbaar).

-Basic compiler.

-Assemblers. Voor o.a. de PDP-11, SOSO en Z-SO, deze zijn voor

machine onafhankelijkheid in Pascal geschreven, maar genere

ren machine code voor die processoren.

-Linker. Biermee kan de gebruiker pre-compiled files, die in

Pascal of in assembly language geschreven zijn, in de work

file van het systeem combineren.

-utilities. om het aantal commando's op het systeem niveau te

beperken, zijn een aantal special-purpose functions als gecom

pileerde utility programma's beschikbaar. Deze kunnen met het

x(ecute commando worden uitgevoerd.
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Bet UCSD Pascal systeem

1.2 Commando structuur

De structuur van het UCSD Pascal systeem kan het beste

worden weergegeven door een boomstructuur. De "wortel" corres

pondeert dan met het hoogste niveau, terwijl de "takken" over

eenkomen met de lagere niveaus van het systeem. Wanneer een

gebruiker op een bepaald niveau is, laat het systeem een lijst

van beschikbare conunando' s, de "prompt line" zien. Als het

systeem console een CRT is, verschijnt deze prompt line boven

aan het scherm. Conunando's kunnen gewoonlijk worden gegeven

door het intypen van een enkel character op het console key

board. De prompt line voor het hoogste niveau van het systeem

ziet er als voIgt uit:

Command: E(dit, R(un, F(ile, C(omp, L(ink, X(ecute, A(ssem, ?

Door het intypen van "F" gaat de gebruiker over naar een

lager niveau en komt in het Filer programma van het systeem.

Dit niveau heeft weer zijn eigen prompt line en commando set.

Met het Q(uit commando kan de gebruiker de Filer weer verlaten

en terugkeren naar het hoogste niveau van het systeem. De ge

bruiker is dan weer op het niveau van waaruit hij gestart is

na bootstrapping van de machine.

Bij het ontwerp van de commando structuur van het hele

UCSD Pascal systeem stond het concept van de "workfile" cen

traal. Er is slechts een workfile op elk moment toegestaan en

deze kan bestaan uit een text file of een source program text

file vergezeld van een code file. Bepaalde commando's van het

systeem refereren direct naar de workfile. Een meer directe

behandeling van oude en nieuwe workfiles wordt binnen de Filer

uitgevoerd.
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Bet UCSD Pascal systeem

1.3 Benodigde hardware

De benodigde hardware, host machine en randapparatuur,

voor het UCSD Pascal systeem bestaat uit:

-hoofdgeheugen, dat minimaal 48 K bytes groot moet zijn

-processor

-achtergrondgeheugen, waarbij i.v.m. snelheid en grootte

op zijn minst aan een floppy disk systeem gedacht moet

worden

-interactieve terminal, bij voorkeur een CRT terminal die

als CONSOLE kan fungeren

-printer

De termen file en volume worden in het UCSD Pascal systeem

vaak gebruikt. Daarom wordt nu van deze begrippen een korte

uiteenzetting gegeven.

FILES: Onder een file wordt verstaan een verzameling infor

matie, die op disk wordt opgeslagen en waarnaar door een file

naam gerefereerd kan worden. Elke disk heeft een directory die

de filenamen en locaties van alle files op de disk bevat. De

Filer gebruikt de informatie in de directory van de disk om

handelingen op files uit te oefenen.

Een van de attributen van een file is zijn type. Bet type

van de file bepaalt de manier waarop deze gebruikt kan worden.

Bet type van een file maakt als achtervoegsel deel uit van de

'filenaam. Gereserveerde achtervoegsels voor type aanduiding

zijn bijvoorbeeld: .TEXT en .CODE

VOLUMES: De physische I/O apparaten worden in het UCSD

Pascal systeem als logische apparaten aangeduid d . m. v . volume
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Benodigde hardware

names. Een volume name kan elk willekeurig I/O device zijn,

zoals de printer, het keyboard of een disk. Een "block-struc

tured" device is een device dat een directory en files kan

hebben, gewoonlijk een disk. Een niet block-structured device

heeft geen interne structuur; het produceert of consumeert een

voudigweg een stroom data. De printer en het keyboard bv. zijn

niet block-gestructureerd. De onderstaande tabel laat de gere

serveerde volume namen zien om naar niet block-gestructureerde

devices te refereren, het unit nummer gekoppeld aan elk device

en de unit nummers gekoppeld aan de systeem disk en andere

mogelijke disks.

Unit Number volume ID Description

1 CONSOLE: screen and keyboard with echo

2 SYSTERM: screen and keyboard without echo

3 GRAPHIC: the graphic . side" of the screen

4 <volume name> : the system disk

5 <volume name> : the alternate disk

6 PRINTER: the line printer

7 RENIN: serial line input

8 REMOUT: serial line output

9-12 <volume name>: additional disk drives
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2. DE UCSD PASCAL TAAL--_.

De UCSD Pascal taal is volledig gebaseerd op de Standaard

Pascal taal, zoals die in lit.[2] door Jensen en Wirth gede

finieerd is. Er zijn echter een aantal verschillen tussen UCSD

Pascal en Standaard Pascal. Deze verschillen liggen veelal op

het gebied van Files en I/O in het algemeen. Voor een uitvoeri

ge beschrijving van de verschillen tussen UCSD Pascal en stan

daard Pascal wordt verwezen naar lit.[l].

UCSD Pascal heeft bovendien een aantal uitbreidingen op

Standaard Pascal. De noodzaak van de meest belangrijke uitbrei

ding zal nu worden aangetoond. In het vorige hoofdstuk hebben

we gezien dat het UCSD Pascal systeem speciaal ontworpen is

voor kleine machines, die maar een klein geheugen hebben. De

code hoeveelheid van het complete Pascal systeem in gecompi

leerde vorm is echter zo groot, dat deze niet in een keer in

zo'n klein geheugen kan worden opgeslagen. Standaard Pascal

werd nu zodanig uitgebreid dat een groot programma in stukken

verdeeld kan worden. In UCSD Pascal worden deze stukken als

segmenten aangeduid. Tijdens de executie van een groot program

ma zijn op elk moment slechts enkele segmenten in het geheugen

aanwezig. Dit wordt bereikt door in het geheugen "overlay" toe

te passen. Als nl. de code van een segment niet meer nodig is,

wordt deze overschreven zodat voldoende geheugenruimte beschik

baar blij ft.
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2.1 segmentering

De zojuist besproken uitbreiding op Standaard Pascal, de

segmentering, is aan bepaalde regels gebonden. De syntax voor

de declaratie van segmenten is in fig. 2.~.~ weergegeven.

<program>::-<program heading> <segment block>

<segment block>::=<label declaration part>

<constant declaration part><type definition part>

<variable declaration part><segment declaration part>

<segment body>

<segment declaration part>::=SEGMENT<procedure heading>

<segment bloCk>;\SEGMENT<function heading>

<segment block>;

<segment body>::s<procedure and function declaration part>

<statement Part>

fig. 2 .1. ~ SEGMENT declaratie syntax.

Als voorbeeld wordt in fig. 2.~.2 een schematische weerga

ve van een groot Pascal programma, in het vervolg aangeduid

als "Bet programma", gegeven.

PROGRAM PASCALSYSTEM;

VAR

SYSCOM: SYSCOMREC;

CB:CHAR;

PROCEDtmE CLEARSCREEN; FORWARD;
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SEGMENT PROCEDURE USERPROGRAM;

BEGIN

END;

SEGMENT PROCEDURE COMPILER;

VAR

SY,OP: INTEGER;

SYMCURSOR: INTEGER;

PROCEDURE INSYMBOL;FORWARD;

SEGMENT PROCEDURE COMPINIT;

VAR

I , J : INTEGER;

BOOL:BOOLEAN;

BEGIN

I:==J.;

CLEARSCREEN;

INSYMBOL;

END;

-------------------------------LINE C

PROCEDURE INSYMBOL;

BEGIN --- END;

PROCEDURE BLOCK;

BEGIN --- END;

BEGIN (*COMPILER*)

COMPINIT;

INSYMBOL;

END;(*COMPILER*)

SEGMENT PROCEDURE EDITOR;

BEGIN --- END;

PROCEDURE CLEARSCREEN;

BEGIN

-------·------LINE B



13

De UCSD Pascal taal

segmentering

WlUTE( -----------);

END;

BEGIN (*PASCALSYSTEM*)

REPEAT

READ( CB);

CASE CB OF

C: COMPILER;

E:EDITOR;

U:USE}U)RDGRAM

END( *CASE*)

UNTIL CB ·"B"

END.

-LINE A

fig. 2.1.2 Bet Programma ( Pascal operating system) .

De segment declaratie syntax (fig. 2.1.1) eist dat aIle ge

neste segmenten gedeclareerd zijn voor de gewone procedures of

functions van het segment body. Een code segment kan dus volle

dig gegenereerd worden voordat code generatie voor het volgen

de segment begint. Dit is geen functionele beperking omdat

forward declaraties gebruikt kunnen worden om geneste segmen

ten (COMPILER in Bet Programma.) in staat te stellen naar pro

cedures in een hoger niveau gelegen segment body (CLEARSCREEN)

te refereren. Op soortgelijke wijze kunnen segment procedures

en functions zelf forward gedeclareerd worden.

De betekenis van een programma wordt door verdeling in seg

menten op geen enkele manier aangetast. Als een segment (bv .

het COMPILER segment in regel A) wordt aangeroepen, contro

leert de interpreter of het in het geheugen aanwezig is tenge

volge van een voorafgaande aanroep. Als dat zo is, wordt de

controle overgedragen en de executie voortgezet; indien niet
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dan moet het juiste code segment van disk geladen worden voor

dat overdracht van controle plaatsvindt. Als er verder geen

actieve aanroepen van het segment bestaan, wordt de code hier

van uit het geheugen verwijderd. In Het Programma bv. is de

code voor het COMPINIT segment zowel voor als na de executie

van regel A niet in het geheugen aanwezig. Het is dUidelijk

dat een programma zodanig in segmenten verdeeld moet zijn, dat

(niet herhaalde) segment aanroepen niet veelvuldig voorkomen,

omdat anders veel tijd verloren kan gaan bij het laden van

code segmenten.
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3. DE UCSD PASCAL P-MACHlNE

De implementatie van het UCSD Pascal systeem, door het

schrijven van een interpreter voor de pseudo-machine, vereist

op de eerste plaats kennis van de Pascal taal en op de tweede

maar zeker niet minder belangrijke plaats een goed inzicht in

de werking van de pseudo-machine. Daarom zal in dit hoofdstuk

een uitvoerige beschrijving van de P-machine worden gegeven.

De UCSD Pascal P-machine, specifiek ontworpen voor de exe

cutie van Pascal programma's op kleine computers, is afgeleid

van de P-2 pseUdo-machine uit Zurich. (Zie lit.[3]). De P-

machine ondersteunt adressering van variabelen, inclusief

strings, byte arrays, packed fields en dynamische variabelen;

logische, integer, real en set top-of-stack rekenkunde en ver

gelijkingen; multi-element structuur vergelijkingen; verschil

lende typen branches; procedure/function calls en returns,

inclusief overlayable procedures; procedures gebruikt door pro-

gramma's van het systeem en een basic I/O subsysteem.

In eerste instantie zal een globale structuur van de UCSD

P-machine worden geschetst, waarbij wordt aangegeven wat voor

een eventuele hardware realisatie nodig is. Verder zal een ge

detailleerde beschrijving van de code files worden gegeven,

waarin tevens de werking van de P-machine aan de orde komt.

Tot slot wordt een beschrijving van de P-machine instructies

gegeven.
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De UCSD Pascal P-machine

3.1 structuur van de UCSD Pascal P-machine ("hardware")

De UCSD Pascal P-machine is een stack machine. Bij een

stack machine werken aIle instructies op de stack: de operan

den worden van de stack gehaald en er op geplaatst. Hierbij

geldt dat de operanden in omgekeerde volgorde van de stack

gehaald worden als waarin ze op de stack geplaatst zijn. Als

operaties op operanden moeten worden uitgevoerd, worden de

operanden aangeboden aan een rekenkundige eenheid (ALU) en het

resultaat wordt vervolgens weer op de stack geplaatst.

Zoals voor elke machine geldt ook voor de P-machine dat de

werking gebaseerd is op het volgende principe. De machine moet

een reeks instructies uitvoeren, waarbij voor de uitvoering

van elke instructie de volgende stappen doorlopen

worden:

moeten

-fetch

-decode

-execute

het ophalen van de instructie

het decoderen van de instructie

het uitvoeren van de instructie

Voor een reeks instructies moet bovenstaand proces telkens her

haald worden en dit kan als voIgt (zie fig. 3.1.1) worden weer

gegeven.

I I

/: fetch

:~
I

execute I < decode
I

fig. 3.1.1 Instructie cyclus.
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Structuur van de UCSD Pascal p-machine ("hardware")

Indien een echte hardware realisatie van de P-machine nage

streefd zou worden, zouden voor een eventuele processor op

zijn minst de volgende componenten noodzakelijk zijn:

-een instructie decoder

-een aantal registers

waaronder een instructie teller en een pointer naar de

top van de stack

verder een aantal hulp- of werkregisters

-een rekenkundige eenheid (ALU)

-een geheugen ( ROM) , waarin de micro-programma' s voor de

instructies kunnen worden opgeslagen.

Naast deze processor is dan nog een gebruiker geheugen nodig,

waarin een stack en een heap (voor dynamische variabelen ) on

dergebracht moeten worden. Een schematisch overzicht van boven

staande componenten wordt in fig. 3.1..2 weergegeven.

processor memory

- - - - - - - - - I I I
registers I I

I I- I I I I I
I I I IPC I I I STACK I
I instruction I 1---11 I I I
I I I SP I I v I
I decoder I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I I

I I I I
1----1 1----11 I I
I I I I I I
I ROM I I -II I I
I I I I I I
I (micro- I I I I I I
I programs ) I I I
I I I I I ".. I
I I I I I HEAP I
I I ALU I I I I I
I I I I I I I
I I 1---11 I I

I I- - - - - - - - - - I I I

fig. 3.1..2 Schematische weergave van de P-machine.
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De UCSD Pascal P-machine

structuur van de UCSD Pascal P-machine ("hardware")

Een belangrijke vraag is nUl Over welke registers moet de

P-machine de beschikking hebben 1.

We hebben al gezien dat registers voor een

(IPC) en een stack pointer (SP) nodig

korte beschouwing worden gegeven over de

registers die de p-machine moet hebben.

UCSD Pascal kent de mogelijkheid om dynamisch geheugen toe

te wijzen. Dynamisch, omdat ruimte toegewezen voor een dyna

mische variabele weer vrijgegeven kan worden als deze variabe

le niet meer nodig is. In het geheugen moet voor de dynamische

variabelen een apart gebied gereserveerd worden, Dit gebied

wordt de HEAP genoemd. De P-machine moet derhalve een register

(NP) hebben, die een pointer naar de top van de heap bevat.

Een UCSD Pascal programma kan uit een aantal segmenten be

staan. Telkens als een bepaald segment in executie wordt geno

men, wordt de code van dat segment (als deze nog niet in het

geheugen is t.g.v. een voorafgaande aanroep) van disk op de

stack geladen. De P-machine moet dan een register (SEG) hebben

die een pointer naar de code van het huidige actieve segment

bevat.

In een segment procedure kunnen een aantal procedures gede

clareerd zijn. Een code segment kan daarom de code van een

stel procedures bevatten. Als een bepaalde procedure van een

segment in executie wordt genomen is het noodzakelijk dat de P

machine een register (J'l'AB) heeft, die een pointer naar de

code van de huidige actieve procedure bevat.

Voordat een procedure die wordt aangeroepen in executie

wordt genomen, moet de P-machine een data segment op de stack

opbouwen. Dit houdt in:

1) het scheppen van ruimte voor de variabelen van de procedure

2) het redden van de pseudo-variabelen, die de omgeving van de

aanroepende procedure karakteriseren, in een mark stack con

trol word.

Voor de P-machine houdt dit in dat het een register (MP) moet

hebben, die een pointer naar het data segment van de huidige
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actieve procedure bevat.

Omdat de P-machine in ons geval door een interpreter pro

gramma wordt geemuleerd, zijn in dit stadium eigenlijk aIleen

het gebruiker geheugen en in het bijzonder die registers die

daarop betrekking hebben van belang. Deze registers met een

beschrijving van hun functies worden hieronder weergegeven.

SP: Stack Pointer is een pointer naar de top van de executie

stack. De stack begint op een hoog adres in het geheugen

en groeit in de "richting van een lager adres (zie fig.

3.1.2). Hij bevat code segmenten en activation records

(data segmenten) en wordt gebruikt om parameters door te

geven, voor return function values en als bron van ope

randen voor veel instructies. De stack groeit t.g.v.

load opdrachten en procedure aanroepen en neemt af bij

store opdrachten, procedure returns en rekenkundige

operaties.

NP: New Pointer is een pointer naar de top van de dynamische

heap. De heap begint op een laag adres in het geheugen

en groeit in de richting van de stack (zie fig. 3.1.2).

Hij bevat alle dynamische variabelen (zie lit.:[2], hoofd

stuk 10) en groeit t.g.v. de standaard procedure 'new'

en neemt af t.g.v. de standaard procedure 'release'.

IPC: Interpreter Program Counter bevat het adres

gende instructie die geexecuteerd moet

code segment van de hUidige procedure.

van de vol

worden in het

JTAB: Jump TABle pointer is een pointer naar de procedure

attributen tabel van de huidige procedure die geexecu

teerd wordt. (zie fig. 3.2.4)

SEGP: SEGment Pointer is een pointer naar de procedure dictio-



20

De UCSD Pascal P-machine

structuur van de UCSD Pascal P-machine ("hardware")

nary van het segment waartoe de huidige procedure die

geexecuteerd wordt behoort. (zie fig. 3.2.3)

MP: Most recent Procedure is een pointer naar het activation

record van de huidige procedure die geexecuteerd wordt.

(zie fig. 3.2.Sa) Locale variabelen van deze procedure

zijn toegankelijk door indexering vanuit MP.

BASE: BASE procedure is een pointer naar het activation record

van de meest recent aangeroepen base procedure (lex

level 0 ). Globale (lex level 0) variabelen zijn toegan

kelijk door indexering vanuit BASE.

Voor de P-machine geldt bovendien nog dat het 16-bit woor

den gebruikt met twee a-bit bytes per woord. Alle bovengenoem

de registers zijn pointers naar woord georienteerde structuren

behalve IPC (Interpreter Program Counter) welk een pointer

naar byte georienteerde instructies is.
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3.2.1 code file van Pascal systeem

De code file die resulteert uit compilatie van Bet Program

ma is weergegeven in fig. 3.2.1. De file bestaat uit een reeks

code segmenten, voorafgegaan door een segment dictionary. De

grootte van elk segment is aangegeven in blocken (een block is

512 bytes). De aangegeven groottes zijn representatief voor

een volledig Pascal systeem. Elk code segment begint op een

blockgrens. De ordening van laag adres tot hoog adres wordt be

paald door de wijze waarop men segment procedure bodies tegen

komt bij het doorlopen van Bet Programma.

high address

niet in
Bet

Programma

1--->
1
1--->
1
1
1
1
1
1
1
1--->

DEBUGGER

FILER

EDITOR

COMPINIT

COMPILER

INITIALIZE

10

17

12

7

41

3

USER PROGRAM 1

PASCALSYSTEM 17

SEGMENT DICTIONARY 1

low address

fig. 3.2.1 Code file van het pascal systeem.
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3.2.2 segment dictionary

De segment dictionary in het eerste block van een code

file bevat de disk locatie en grootte (in bytes) van elk code

segment van de file. De disk locatie wordt relatief t.o.v. het

begin van de segment dictionary (die ook het begin van de code

file is) gegeven en wordt uitgedrukt in aantal blocken. Deze

informatie wordt in het communicatie gebied van het systeem

(SYSCOM genoemd) bewaard tijdens de executie van de code file

en wordt gebruikt bij het laden van niet aanwezige segmenten

als zij nodig blijken te zijn. In fig. 3.2.2 is de segment

dictionary weergegeven met representatieve waarden voor de

code file van het Pascal systeem.

I I
location I 1 I

I -I PASCALSYSTEM
size I 8500 I

I- I
I 18 I
I -I USER PROGRAM
I variable I
I I
I 22 I
I -I COMPILER
I 20932 I
I I
I 63 I
I -I COMPINIT
I 3480 I
I I
I 70 I
I - - - - -I DEBUGGER
I 5880 I
I- I
I I

fig. 3.2.2 De segment dictionary.

3.2.3 code segment
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Een code segment bevat de code voor de body van elk van

zijn procedures, inclusief de segment procedure zelf. Pig.

3.2.3 geeft een gedetailleerd beeld van het code segment van

Het Programma. ( pascalsystem ) . Aan elke procedure van een code

segment wordt een procedure nummer toegekend, beginnend met 1

voor de segment procedure en oplopend tot 255 (voorlopige

limiet is echter 127). Alle referenties naar een procedure

geschieden via zijn nummer. vertaling van procedure nummer

naar locatie in het code segment gebeurt met de procedure dic

tionary aan het eind van het segment. Deze dictionary is een

array, geindexeerd door het procedure nummer. Elk element van

het array is een "self-relative" pointer naar de code voor de

corresponderende procedure. (Dit betekent dat de elementwaarde

van zijn adres moet worden afgetrokken om het adres van de

procedure code te krijgen).

high addresses
I odd even I
I I
I Number of procedures Segment Number I
I in dictionary I
I I
I Procedure #1 PASCALSYSTEM I-I
I - - - - - - - - - -------- I I

1--1 Procedure #2 CLEARSCREEN I I
I I - rest of - - - - - - - I I
I I-I - - - - - procedure dictionary - - - - -I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I PASCALSYSTEM'S outer block code I <-I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I other procedures of the Pascal system I
I I I I
I 1-) I PROCEDURE #3 code I
I I I
1--)1 PROCEDURE #2 ( clearscreen ) code I

I I
low addresses

fig. 3.2.3 Een code segment.

omdat nul geen geldig procedure nummer is, wordt de nulde

entry van de dictionary gebruikt om het segment nummer (even

byte) en het aantal procedures (oneven byte) op te slaan. Merk
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op dat CLEARSCREEN de eerste procedure is waarvoor code gege

nereerd wordt en dat deze aan het begin van het segment ver

schijnt. De code van het buitenste block wordt het laatste

gegenereerd en komt daarom als laatste in het code segment.

3.2.4 procedure code

Een meer gedetailleerd beeld van een afzonderlijke proce

dure code sectie wordt weergegeven in fig. 3.2.4. Deze bestaat

uit twee gedeelten: de procedure code zelf in het onderste

deel van de sectie en een tabel met attrLbuten van de proce

dure. Deze attrLbuten zijn:

LEX LEVEL: Deze oneven byte is de diepte van de absolute

lexicografische nesting voor de procedure. (bv. Lex Level (LL)

pascalsystem = -1, LL COMPILER of CLEARSCREEN = 0, LL COMPINIT

= 1, etc.)

PROCEDURE NUMBER: Deze even byte refereert naar het nummer

gegeven in de procedure dictionary van de ouder segment proce

dure. Bv.het procedure nummer van CLEARSCREEN is 2 (zie fig.

3.2.3).

ENTER IC: Dit is een self-relative pointer naar de eerste

instructie die voor deze procedure geexecuteerd moet worden.

(In ENTER IC staat dan het aantal bytes die men terug moet

gaan voor de eerste instructie).

EXIT IC: Dit is een self-relative pointer naar het begin

van het block procedure instructies die geexecuteerd moeten

worden om de procedure op de juiste wijze te beeindigen.

PARAMETER SIZE: Dit is het aantal bytes van parameters die
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aan een procedure doorgegeven worden vanuit zijn aanroeper.

DATA SEGMENT SIZE: Dit is de grootte van het data segment

(zie 3.2.5) in bytes, zonder de markstack en parameter size.

Tussen deze attributen en de procedure code kan een geheu

gen sectie, de "jump table" genoemd, zijn met daarin adressen

binnen de procedure code. JTAB is een term die in het vervolg

gewoonlijk betrekking zal hebben op de zes attributen die zo

juist besproken zijn en de jump table zelf.

<-----1- I
I Pascalsystem"sl
I Procedure I
I Dictionary I
I Pointer I
1-------1

CLEARSCREEN
CODE

Enter IC

Exit IC

Parameter Size

1
I
I
1
I
I
1<-

-----·--------1

,-----,------------

Data segment Size

Jump Table - - - - -

high addresses
odd even

1--------
I Lex Level I Procedure #

I
I
I
I
I
I
I
I
1->

low addresses

fig. 3.2.4 Procedure code sectie (van CLEARSCREEN).

3.2.5 data segment (markstack)

Fig. 3.2.5 is een momentopname van het systeemgeheugen

tijdens de executie van de aanroep van procedure CLEARSCREEN

van regel C in COMPINIT. De Pascal interpreter bezet het onder

ste gebied in het geheugen. Daarin bevindt zich het communica

tie gebied van het systeem ( SYSCOM genoemd ) , dat zowel voor
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assembly language routines in de interpreter als voor (alsof

het deel uitmaakt van de heap) systeem routines gecodeerd in

Pascal toegankelijk is. Het dient als een belangrijke communi

catie schakel tussen deze twee niveaus van het systeem. De af

zonderlijke stack die van hoog adres naar laag adres groeit,

wordt voor 3 dingen gebruikt:

~) tijdelijke opslagruimte nodig tijdens bepaling van een

expressie;

2) een data segment die locale variabelen en parameters

bevat voor elke procedure activation;

3) een code segment voor elke actieve segment procedure

(zie fig. 3.2.5)

high addresses
1

System Resident Segment 1
1

System Data Segment 1
- - - - - - - - - - - -I

mark stack

Compiler Code Segment

compiler Data segment

mark stack

compinit Code Segment

Compinit Data Segment

mark stack 1--------------1
CLEARSCREEN Data Segment 1

- - - - - - - - - - -I
mark stack 1--------------1

temporaries 1
- - - - - - - - - - -I

1
1
1
1

---·------------1
1

HEAP 1
1
1

Interpreter 1
1

SYSCOM 1<-- <segment dictionary>
1----------------1

low addresses

fig. 3.2.5 Systeemgeheugen tijdens executie van CLEARSCREEN.
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Beschouw de toestand vlak voordat COMPINIT in regel B

wordt aangeroepen. Volgens het concept zijn er zes pseudo-

variabelen die naar locaties in het geheugen wijzen:

een STACK POINTER (SP): die naar de huidige top van de

stack wijst;

een MARK STACK POINTER (MP): die naar de "topmost" mark

stack in de stack wijst, (bedenk dat de stack naar beneden

groeit );

een SEGMENT ( SEG) variabele: die naar de basis van de

procedure dictionary voor de huidige actieve segment procedu

re wijst. Bv. vlak voordat COMPINIT wordt aangeroepen, wijst

SEG naar de procedure dictionary van COMPILER segment;

een INTERPRETER PROGRAM COUNTER (IPC): die het adres bevat

van de volgende instructie in het code segment van de huidige

procedure die geexecuteerd moet worden;

een JTAB pointer: die naar de collectie van procedure

attributen en jump table entries wijst in de body van de hui

dige procedure code sectie;

en een NEW POINTER (NP): die naar de huidige top van de

heap wijst.

Als segment procedure COMPINIT wordt aangeroepen in regel

B, wordt zijn code (inclusief alle compiler initialisatie

procedures) op de stack geladen. Het COMPINIT data segment

wordt vervolgens op de top van de stack opgebouwd. Fig. 3.2.5a

geeft een beeld van het data segment voor COMPINIT.

In het bovenste deel van het data segment wordt ruimte toe

gewezen voor variabelen die locaal zijn met betrekking tot de

nieuwe procedure. Het data segment van COMPINIT bv. wijst zo-
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wel ruimte toe voor integer variabelen I en J als voor de bool-

ean BOOL.

high addresses
1----
1 other COMPINIT variables
1
1 BOOL
1-----
1 I
1-------------,
1 J
1- ------ <-
1 MSSP
1-----
1 MSIPC
1 ----
1 MSSEG1--------------------- --) markstack
1 MSJTAB
1---------
1 MSDYN1-------------------------

1--1 1 MSSTAT
1 MP 1-) 1-------------------- <-
1---1 low addresses

fig. 3.2.5a Een data segment,

In het onderste deel van het data segment is een "mark

stack", Als een of andere procedure wordt aangeroepen, worden

de huidige waarden van de pseudo-variabelen, die de operating

environment van de aanroepende procedure karakteriseren, opge

slagen in de markstack van de aangeroepen procedure. Dit om de

pseudo-variabelen weer de waarden van voor de aanroep te kun-

nen geven bij een return naar de aanroepende procedure.

De aanroep van COMPINIT bv, heeft tot gevolg dat de condi

ties in COMPILER vlak voor de aanroep, worden opgeslagen in de

markstack van COMPINIT op de volgende manier:
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Markstack DYNamic link (MSDYN) <--- MP

or IPC (MSIPC) <--- IPC

" or SEGment pointer{MSSEG) <--- SEG

" " Jump TABle (MSJTAB ) <-- JTAB

" Stack Pointer(MSSP) <--- MSSP

Bovendien wordt een Static Link field een pointer naar het

data segment van de lexicografische ouder van de aangeroepen

procedure. In het bijzonder wijst deze naar het Static Link

field van de markstack van de ouder. Na het opbouwen van het

data segment worden nieuwe waarden voor IPC, SEGP, SP, MP, en

JTAB voor de nieuwe procedure vastgesteld.

Als de aanroep van CLEARSCREEN in regel C wordt gemaakt,

wordt weer een data segment aan de stack toegevoegd en weer

worden de pseudo-variabelen in de nieuwe markstack opgeslagen

evenals de juiste Static Link. opnieuw vindt updating van de

pseudo-variabelen plaats. Merk op dat SEGP nu niet langer

wijst naar de COMPINIT procedure dictionary, maar naar de

pascalsystem dictionary.

Geen code segment voor CLEARSCREEN is aan de stack toege

voegd voor het data segment, omdat de code voor CLEARSCREEN al

aanwezig is in segment pascalsystem. Door de aanroep van CLEAR

SCREEN wordt alleen een data segment aan de stack toegevoegd.

Als CLEARSCREEN en COMPINIT zijn afgehandeld, zal het COMPILER

data segment weer het top element op de stack zijn.
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3.3 p-machine instructies
---------------------

3.3.1 Formaat van de instucties

zoals we eerder gezien hebben~ genereert de compiler van

het UCSD Pascal systeem pseudo-code (p-code) instructies voor

de P-machine. De op-code van deze instructies heeft in het al

gemeen een lengte van een byte; in enkele uitzonderingsgeval

len gevolgd door een tweede byte voor een nadere type aandui

ding waarop de operatie betrekking heeft. Bij een hexadecimale

representatie liggen de op-codes in de range OO ..FF (dus in

totaa1 256 mogelijke instructies).

Na een instructie op-code kunnen er in de code nog een aanta1

parameters volgen (nul tot vier), die van verschillend type

kunnen zijn. Een parameter in de code kan een byte zijn, een

byte of een woord afhankelijk van de waarde of gewoon een

woord.

Met nadruk wordt er hier nog eens op gewezen dat de P-machine

een woord-machine is, hetgeen betekent dat de informatie gege

ven door een byte parameter als een woord gespecificeerd moet

zijn. De verschillende types van de Parameters zijn:

UB unsigned byte: dit betekent dat de hogere orde byte van het

informatie woord impliciet gelijk aan nul is.

SB signed byte: dit betekent dat de hogere orde byte de teken

voortzetting van bit 7 is.

DB don' t care byte: kan als SB of UB behandeld worden, omdat

de waarde altijd in de range 0 ..127 ligt.
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B big: deze parameter is een byte lang als deze gebruikt wordt

om waarden in de range 0 •. 127 te representeren en is

twee bytes lang als waarden in de range 128 .. 32767 weer

gegeven moeten worden. Als de eerste byte in de range

0 .• 127 is, is de hogere orde byte van het informatie

woord impliciet nul. In het andere geval wordt bit 7 van

de eerste byte "gecleared" en deze byte wordt dan als de

hogere orde byte van het informatie woord gebruikt. De

tweede byte van de parameter wordt als de lagere orde

byte gebruikt.

W word: twee bytes, waarbij de eerste byte als de lagere orde

byte van het informatie woord gebruikt wordt. opm: de

p-code is niet woord georienteerd (niet op woordgrenzen)

dus de bytes moeten afzonderlijk worden opgehaald.

Enkele voorbeelden van instructies met verschillend for

maat zijnl

1) Instructies die enkel uit de op-code byte bestaan zijn

bv. een deel van de instructies waarbij operaties op integers

en reals worden uitgevoerd.

2) Instructies die uit twee bytes bestaan zijn de compare

instructies. De eerste byte geeft aan welke relatie getest

moet worden, terwijl de tweede byte het type aangeeft van de

dingen die vergeleken moeten worden.

3) Instructies waarbij de op-code byte gevolgd wordt door

een byte parameter zijn bv. procedure call en return instruc

ties. Hierbij geeft de op-code zelf aan wat voor soort proce

dure aangeroepen wordt (locale, globale, intermediate, base of

external procedure) en de tweede byte geeft het nummer van de

aan te roepen procedure.
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3.3.2 Formaat van de operanden

Hoewel een element van een structuur slechts een bit kan

bezetten, zoals in een PACKED ARRAY OF boolean, zijn de varia

belen in de P-machine altijd op woord (16-bit) grenzen geori

enteerd. Bij alle top-of-stack operaties wordt er van uitge

gaan dat de operanden uit tenminste een woord bestaan, ook als

niet aIle informatie in een woord geldig is. Voor de P-machine

geldt dat de minst significante bit van een woord bit 0 is en

het meest significante bit 15. (voor de IBM Serie/1 is dat

juist andersom).

BOOLEAN: Een woord . Bit 0 ( LSB) geeft de waarde (false - 0,

true = 1) aan en dit is de enige informatie die bij bool

ean vergelijkingen wordt gebruikt. De boolean operatoren

LAND, LOR en LNOT werken echter op aIle 16 bits.

INTEGER: Een woord, in two's complement notatie, waarmee waar-

den in de range -32768 32767 gerepresenteerd kunnen

worden.

SCALAR: (door gebruiker gedefinieerd): Een woord, in de range

o .. 32767.

CHAR: Een woord, met character in low byte. De' interne charac

ter set is "uitgebreide" ASCII, waarin 0 127 de stan

daard ASCII set representeert en 128 •• 255 een gebruiker

gedefinieerde character set is.

REAL: Twee woorden met een formaat dat implementatie afhanke

lijk is. Het systeem is echter zodanig ontworpen dat aI

leen de interpreter het gedetailleerde interne formaat van
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REAL-S (afgezien van het feit dat zij twee woorden bezet

ten) hoeft te weten.

Er volgt nu een meer gedetailleerde representatie van

floating point getallen voor de IBM Serie/1 zoals die bij

de implementatie van het UCSD Pascal systeem op deze mach

ine is gebruikt.

Elk floating point getal wordt gerepresenteerd als een com

binatie van twee dingen: een numerieke fractie en een

macht van 16 waarmee de fractie wordt vermenigvuldigd. De

macht van 16 wordt de "characteristic" genoemd, naar analo

gie bij logarithmen. Bet getal 1 wordt bv. weergegeven

door 1/16 * 161 . Bet 1/16 wordt als een hexadecimale frac-

tie opgeslagen: O.l/ b • De characteristic wordt in "excess"

64 notatie geschreven, dit betekent dat elke characteris

tic 64 ID groter is dan de macht die feitelijk gerepresen

teerd wordt. Dus de characteristic +1 wordt weergegeven

als: 1 + 64 - 65/ 0 = 41,6' De characteristic -1 wordt:

-1 + 64 - 63,p- 3P,6' De excess 64 methode wordt gebruikt

om de noodzaak van een teken voor de characteristic te ver-

mijden.

Bij de implementatie van reals is alleen het single preci

sion formaat van de IBM Serie/1 bruikbaar, dit vanwege het

feit dat reals maar twee woorden mogen bezetten. Dit for-

maat ziet er dan als volgt uit (zie fig. 3.3.2)

-bit 0 geeft het teken van het getal aan

-bits 1 7 bevatten de excess 64 exponent

-de volgende drie bytes bevatten de numerieke fractie

I-I I 1----1
lsi I I I I
I i Icharac-I I. I
I9 I teris-I If~A. ,t I.Prtl I
In I tic I I I I
1-1---1----1 I I
o 1 7 15 31

fig. 3.3.2 Ploating point representatie van serie/1.
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POINTER: Een of drie woorden, afhankelijk van type van de poin

ter.

Pascal pointers, interne woord pointers: een woord dat een

woord adres bevat.

Interne byte pointers: een woord dat een byte adres bevat.

Interne packed field pointers: drie woorden

woord 2: woord pointer naar het woord waarin field is

woord 1: field-width (in bits)

woord 0: right-bit-number van field

SET: 0 .. 255 woorden in data segment, 1 .. 256 woorden op de

stack. Sets zijn als bit vectoren geimplementeerd, altijd

met een laagste index gelijk aan nul. Aan een set variabe

le, gedeclareerd als set of m.. n, worden (n+15) div 16

woorden toegewezen. Als een set in het data segment is, be

vatten alle toegewezen woorden geldige informatie.

Als een set op de stack is, wordt deze gerepresenteerd

door een woord die de lengte bevat en vervolgens dat aan

tal woorden die geldige informatie bevatten. Er wordt ver

ondersteld dat alle elementen voorbij het laatste woord

van een set geen elementen van de set zijn. Voordat een

set weer terug in het data segment geplaatst wordt, moet

de set op de toegewezen grootte gebracht worden, daartoe

moet een ADJ instructie uitgevoerd worden.

RECORDS en ARRAYS: Elk willekeurig aantal woorden (tot aan

16384 woorden in een dimensie ). Arrays worden in "row

major" volgorde opgeslagen en hebben altijd een laagste in

dex gelijk aan nul. Alleen fields of' elementen worden op

de stack geladen, nooit de structuur zelf. Packed arrays

moeten een zelfde aantal elementen in elk woord hebben om

dat packing over woord grenzen heen niet is toegestaan.

(Het aanwezig zijn van niet gebruikte bits in elk woord is

acceptabel). Het eerste element in elk woord heeft bit 0

als zijn low order bit.
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CONSTANTS: constant scalars, sets en strings kunnen in de in

structie stroom zijn, in dit geval hebben zij speciale for

maten.

Alle scalars (behalve reals) niet in de range 0 .. 127: twee

bytes, low byte eerst.

Strings: alle string literals bezetten length{literal) + 1

bytes en zijn byte georienteerd. De eerste byte geeft de

lengte, de rest zijn de feitelijke characters.

Reals en sets: woord georienteerd en in omgekeerde woord volg

orde.

3.3.3 Betekenis van de instructies

Voor een volledig overzicht van de p-code instructies

wQrdt verwezen naar de Engelstalige beschrijving van de in

structie set (zie bijlage 1). Daarin zijn referenties naar een

element op de stack context afhankelijk en kunnen betrekking

hebben op een tot 256 woorden. Bovendien worden, tenzij nadruk

kelijk aangegeven, de operanden van de stack "gepopped".

Er zijn vaak afkortingen gebruikt, maar hiervoor gelden

eenvoudige afspraken. Parameters zijn geschreven als X of X_n,

waarbij X is UB, SB, DB, B of W (zie 3.3.1) en n is een inte

ger die de positie van de parameter in de instructie aangeeft.

Tos betekent de operand op de top van de stack en tos-1 de vol

gende operand. Mark Stack Control Word is afgekort tot MSCW.

Veel instructies refereren naar het activation record

(data segment) van een procedure (zie 3.2.5).

De dynamic chain refereert naar die calling chain, die bij

het doorlopen ervan gebruik maakt van de MSCW .MSDYN links. De

static chain refereert naar de lexicografische of ouderlijke

chain, die bij het doorlopen ervan gebruik maakt van de MSCW.

MSSTAT links.
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In dit hoofdstuk worden aIleen die eigenschappen van

de IBM seriell genoemd, die voor een programmeur in eerste in

stantie van belang zijn. De IBM serie/l is een minicomputer

met een hoofdgeheugen van maximaal 128 K bytes, dat in parti

ties verdeeld kan worden, waarbij een partitie maximaal 64 K

bytes groot mag zijn. Voor het UCSD Pascal systeem is een par

titie ter grootte van 64 K gereserveerd. Voor de registers

geldt dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen systeem

registers (per system registers) en level registers (per level

registers). De IBM serie/1 heeft nl. 4 priority interrupt

levels. Een programmeur heeft bij het schrijven van een assem

bler programma te maken met de per level registers. Elk level

heeft de beschikking over de volgende registers:

I
IAR I FRO

I
AKR I

I
LSR I

I
RO I FR3

I
Rl I

I 64-bit registers
I
I

I I
I I
I I
I I
I R7 I
I I

16-bit registers

fig. 4.1 IBM serie/1 registers.
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De betekenis van de in fig. 4.~ weergegeven registers is:

IAR instruction address register

dit register bevat adres van de uit te voeren instructie

AKR address key register

dit register dient voor geheugen bescherming

LSR level status register

dit register bevat de indicator bits die door rekenkun

dige operaties bepaald worden (carry, negative, positive,

zero, overflow etc. )

RO-R7 general registers

deze registers kunnen bij assembler instructies gebruikt

worden

FRO-FRJ floating point registers

deze registers kunnen bij assembler instructies voor

floating point getallen gebruikt worden, zowel voor

single precision (32-bit) als voor double precision (64

bit)

Voor de IBM serie/~ zijn de volgende operating systems te

gebruikenl

RPS : Realtime Programming System

EDX: Event Driven Executive

Bij de implementatie van de p-code interpreter voor de IBM

serie/~ is het EDX operating system gebruikt. Dit is gedaan

omdat het EDX operating system als voordeel heeft dat een

assembler programma naast de gewone assembler instructies ook

EDL (Event Driven Language) instructies kan bevatten. Deze EDL

instructies die alleen in het I/O gedeelte van de interpreter

zijn gebruikt, maken het mogelijk om zoveel mogelijk van de

I/O faciliteiten van de IBM Serie/~ gebruik te maken. Voor uit

gebreide informatie omtrent de IBM Serie/~ wordt verwezen naar

lit.[5].



38

5. IMPLEMENTATIE VAN DE P-CODE INTERPRETER
========-ET ====-~==-=-=

In dit hoofdstuk wordt de structuur van het interpreter

programma in eerste instantie d.m.v. een schematisch programma

in Pascal weergegeven. De UCSD Pascal interpreter voor de IBM

serie/l, geschreven in assembler taal, is op diezelfde struc

tuur gebaseerd. Bierna zal een beschrijving worden gegeven van

de gevolgde werkwijze bij het schrijven en testen van het in

terpreter programma ( de implementatie strategie ) . Vervolgens

zal de realisatie van sommige p-code instructies worden bespro

ken. Dit moet beschouwd worden als een toelichting op het ge

schreven interpreter programma. Voor de implementatie van aIle

p-code instructies wordt verwezen naar het gerealiseerde inter

preter programma.

Voordat wordt overgegaan naar de beschrijving van de imple

mentatie van de p-code interpreter voor de IBM serie/l minicom

puter, wordt eerst de positie van de interpreter in het gehele

computer systeem aangegeven (zie fig. 5.1). De twee buitenste

schillen in deze figuur geven tesamen het UCSD Pascal systeem

weer. De UCSD Pascal compiler in de buitenste schil genereert

p-code voor een P-machine. Daartoe is in de derde schil van

fig. 5.1 de p-code interpreter, die de P-machine tijdens run

time emuleert. Tenslotte kunnen we in de binnenste schil de

hardware en het EDX operating system van de IBM Serie/l den

ken. Als we nu van buitenaf tegen dit systeem aankijken, is de

eigenlijke IBM machine niet meer te herkennen. We hebben als

het ware een andere machine verkregen, een machine die p-code

kan executeren en waarop dus het UCSD Pascal systeem kan wor

den overgedragen.
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fig.S.l Positie interpreter in computer systeem.
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5.1 structuur van de interpreter

Bij de implementatie van het UCSD Pascal systeem op inter

preter basis, moet de interpreter de P-machine emuleren. Dit

betekent dat de P-machine zodanig door de interpreter moet wor

den nagebootst, dat de interpreter dezelfde data kan accepte

ren, dezelfde programma"s kan uitvoeren en dezelfde resultaten

kan afleveren als de P-machine. Bij een terugblik naar de P

machine in hoofdstuk 3 zien we op de eerste plaats de noodzaak

van het ophalen van een p-code instructie uit het geheugen en

vervolgens het decoderen van deze instructie. In een eerste op

zet van het interpreter programma, dat hieronder in Pascal

wordt weergegeven, zijn deze functies ook terug te vinden.

program interpreter;

var ...

procedure procO

procedure proc1

end;

end;

procedure proc255;begin end;

begin

init; (*initialisatie van de interpreter*)

repeat

fetch; (*ophalen van de instructie*)

~ opcode of (*decodering*)

opcO: proco;

opc1: proc1;

opc255: proc255;
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end;

until false

end.

De decodering kan in Pascal geschieden met het case statement.

Afhankelijk van de waarde van de opcode wordt naar die proce

dure gesprongen die de betreffende p-code instructie uitvoert.

Deze procedures zijn bij deze software realisatie in de plaats

gekomen van de micro-programma: s zoals die bij een hardware

realisatie in een ROM geheugen worden opgeslagen (zie 3.1).

Bij de realisatie van de interpreter voor de IBM serie/l,

waarbij de interpreter in assembler is geschreven, is voor de

zelfde opzet gekozen. In de interpreter is een mainloop voor

het ophalen van de p-code instructie uit het geheugen, waarbij

gebruik gemaakt wordt van de Interpreter Program Counter. Bij

het decoderen van de instructies wordt gebruik gemaakt van een

transfer table. Deze transfer table bevat de adressen van de

routines die de p-code instructies uitvoeren. Hierbij moet men

het interpreter programma zien als een aantal routines, voor

e1ke p-code instructie een aparte routine. Afhankelijk van de

waarde van de opcode, opgehaald in de mainloop, wordt m.b.v.

de transfer table naar de juiste routine gesprongen. De opcode

van de p-code instructie wordt hierbij als een offset-waarde

t.o.v. het base adres van de transfer table gebruikt (zie fig.

5.1.1). Aan het einde van alle routines voor de p-code instruc

ties wordt teruggesprongen naar de mainloop, zodat de volgende

p-code instructie opgehaald kan worden.
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Structuur van de interpreter

Transfer table Routines voor p-code
instructies

base ---> 1-------
1-----
1-----~

:--------:
1 1
1 1

--.....:;,--_-.... 1-------1
1 1
1 1
1 1

1 -I
1 1
1 1
1----1

fig. 5.1.1 Transfer table.

Van de acht beschikbare registers van de IBM Serie/1 voor

assembler programmering (zie fig. 4.1), worden er een paar ge

bruikt voor dezelfde functies zoals die voor de P-machine (zie

fig. 3.1.2) zijn gedefinieerd. zo zijn in het interpreter pro

gramma twee registers (RO en Rl) gereserveerd voor respectieve

lijk de Interpreter Program Counter (RIPC) en de Stack Pointer

(RSTACK) • Hierbij geldt dat RSTACK een pointer naar een Stack

control block is en dat het eerste woord in dat block een poin

ter naar de top van de stack is. De resterende registers van

de IBM serie/1 (R2 R7) worden als werk registers gebruikt.

In het interpreter programma zijn verder een aantal geheugen

plaatsen gereserveerd die de taak van de overige registers van

de P-machine voor hun rekening nemen. Deze zijn: NP, MP, BASE,

JTAB en SEGP.
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5.2 Implementatie strategie

In aansluiting op de zojuist besproken transfer table kan

nu de werkwijze worden aangegeven, zoals die bij het schrijven

van de interpreter gehanteerd is. Bij het begin van de reali

satie werd de hele transfer table gevuld met het adres van een

speciale routine, de routine NOTIMP voor niet geimplementeerde

instructies. In dit stadium deed deze routine niets anders dan

terugspringen naar de mainloop. Telkens als een bepaalde p

code instructie was geimplementeerd, werd in de transfer table

het adres van NOTIMP vervangen door het adres van de betreffen

de routine. In een volgend stadium maakt de routine NOTIMP

deel uit van het "run-time error support" gedeelte van het

interpreter programma (zie 5.3.1)

Een tweede punt bij de gevolgde strategie is de wijze waar

op geimplementeerde p-code instructies werden getest. Voor de

eenvoudigere instructies is dit als voIgt gedaan:

1) er werd een testcode samengesteld, die de opcode met even

tuele parameters bevat, en in het codegebied op de stack

geplaatst

2) de benodigde operanden werden in het datagebied op de

stack geplaatst

De testcode en operanden zijn daarbij door respectievelijk de

registers RIPe en RSTACK adresseerbaar. ·vervolgens werd de p

code instructie uitgevoerd, waarbij de debugger van de IBM

serie/1 werd gebruikt. op deze manier kon voor het merendeel

van de p-code instructies worden nagegaan of zij correct

werden uitgevoerd.

Voor de meer ingewikkelde instructies (procedure calls en

returns) kon deze methode om practische redenen niet meer wor

den toegepast. Dit vanwege de complexe structuur van zowel het
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codegebied als van het datagebied bij dit soort instructies.

om deze structuren in een juiste vorm ter beschikking te heb

ben, werden dan ook eerst de volgende zaken gerealiseerd:

1) de implementatie van het "bootstrap loader" gedeelte van

het interpreter programma (zie 5.3.2) waarinl

-initialisatie van de interpreter plaatsvindt

-gevolgd door het laden van de code van system Pascal

(het buitenste block van het systeem)

-gevolgd door het creeren van een initieel stack frame

(mark stack control word)

-en tenslotte wordt teruggesprongen naar de mainloop

2) de implementatie van het I/O gedeelte van het interpreter

programma (zie 5.3.3)

noodzakelijk om de in 1) genoemde code van disk in het ge

heugen te kunnen laden.

Nadat bovenstaande punten waren gerealiseerd kon het sys

teem worden opgestart en werden de eerste procedure calls en

returns van het Pascal operating system getest. D.w.z. er werd

gecontroleerd of de noodzakelijke dingen bij procedure aanroe

pen (zie procedure calls en returns) juist werden uitgevoerd.

Daartoe werden diverse procedures van het pascal operating sys

tem gedisassembleerd. Dit is een belangrijk hulPmiddel bij het

testen, omdat een disassembled listing van een procedure naast

de mnemonics en opcodes van de p-code instructies ook het seg

ment nummer, het procedure nummer en in~tructie nummer geeft.

Biermee waren echter niet alle problemen uit de wereld. Tij

dens het testen bleek dat bepaalde zaken bij de uitvoering van

system Pascal niet correct verliepen. om dit te verhelpen

moest eerst het volgende probleem worden opgelost. Als er nl.

in het Pascal programma iets niet goed wordt uitgevoerd, zit

ten we met het probleem waar de fout in het interpreter pro

gramma zit. We weten dan niet waar we breakpointen in het inter-
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preter programma moeten zetten. Bovendien heeft het zetten van

breakpointen op plaatsen waar de fouten kunnen zitten tot ge

volg dat de interpreter een zeer groot aantal keren stopt op

plaatsen waar de fout niet blijkt te zitten. Daardoor wordt

het opsporen van de fouten een onbegonnen werk.

Wat we zouden willen is het volgende: voer het Pascal pro

gramma uit tot aan het punt waarop het mis gaat, m.a.w laat

hier de interpreter stoppen en ga dan aan de hand van de dis

assembled listings breakpointen zetten om de fout nader te kun

nen localiseren. Daartoe is naast de IBM debugger een "Pascal

debugger" ontwikkeld, waarmee breakpointen in een Pascal pro

gramma (of in een disassembled programma) gezet kunnen worden

door respectievelijk het segment nummer, het procedure nummer

en het instructie nummer op te geven.
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5.3 Realisatie p-code interpreter

In dit gedeelte van het verslag worden enkele aspecten van

het gerealiseerde interpreter programma voor de IBM serie/~

beschreven. Bierbij zal dikwijls worden verwezen naar dat pro

gramma, dat vanwege zijn omvang niet in het verslag is opgeno

men. Voor enkele specifieke onderdelen van de interpreter,

zoals run-time error support, SYSCOM, bootstrap loader en I/O

zal een algemene beschrijving worden gegeven. Verder zal op de

realisatie van sommige p-code instructies nader worden inge

gaan.

5.3.~ Run-time error support

Voor een overzicht van de "execution errors" wordt verwe-

zen naar het interpreter programma (section mainloop) of naar

Table ~ in lit.[~). Als er een run-time error optreedt, stopt

de P-machine de executie van de huidige instructie en draagt

de controle over aan de XEQERR routine.

De routine XEQERR is in het interpreter programma opgeno

men en voert achtereenvolgens de volgende stappen uit:

~ ) de error code van de laatste run-time error wordt in het

veld XERRCD van de SYSCOM ( zie onder) geplaatst

2) de pointer in MP zoals die na stap 4 zal zijn wordt be

paald en in het veld BOMBP van de SYSCOM geplaatst (de

grootte van het activation record van EXECERROR, zie

stap 4, moet voor de P-machine bekend zijn)

3) de huidige waarde van IPC wordt in het veld BOMIPC van

de SYSCOM opgeslagen
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4) IPC zelf wordt een pointer naar een CXP 0,2 (call opera

ting system procedure EXECERROR, segment 0 procedure 2)

instructie

5 ) de executie van de interpreter code wordt hervat, begin

nend met de CXP.

SYSCOM: Soma is het noodzakelijk dat het Pascal operating

system en de P-machine informatie kunnen uitwisselen. Daartoe

is in het interpreter programma een communicatie gebied (zie

SYSCOM in section declarations) opgenomen. In het Pascal ope

rating system is een variabele C'SYSCOM) gedeclareerd, welk

een pointer naar dat zelfde communicatie gebied is. Het commu

nicatie gebied is dus toegankelijk voor zowel de interpreter

als het pascal operating system. De belangrijkste velden van

het gebied SYSCOM zijn:

IORSLT: bevat de eror code afgeleverd door de laatst geacti

veerde of beeindigde I/O operaties (zie EDXIO section en

operating system read and write procedures)

XERRCD:bevat de error code van de laatste run-time error ( zie

run-time error support)

SYSUNIT: bevat

operating

het unit nummer van het device van waaruit het

system werd "geboot" (zie bootstrap loader)

BOGSTATE: bevat de huidige debuggerstatus (zie BPT instructie)

GDIRP: bevat een pointer naar de meest recent ingelezen disk

directory, tenzij sindsdien dynamische geheugen toewij

zing of afwijzing heeft plaatsgevonden (zie MRK, RL5 en

NEW instructies)

BOMBP: bevat een pointer naar het activation record van de ope

rating system procedure EXECERROR als er een run-time



48

Implementatie van de p-code interpreter

Realisatie p-code interpreter

error optreedt (zie run-time error support)

BASE, MP, JTAB en SEGP (zie P-machine registers)

BOMIPC: bevat de waarde van IPC als er een run-time error op

treedt (zie run-time error support)

BLTLlNE: zie BPT instructie

BRKPTS: " " "

CRTINFO: een aantal velden voor console informatie

SEGTABLE: bevat de segment dictionary voor het Pascal systeem

5.3.2 Bootstrap loader

De bootstrap loader in het interpreter programma (section

booter) dient om het Pascal System dat op disk staat in het

geheugen te laden. De bootstrap loader gaat er van uit dat de

complete interpreter (dus met booter) door de host machine is

geladen. Bovendien wordt verondersteld dat op unit 4 (de sys

teem disk), block 2 een directory is met daarin het Pascal ope

rating system, "SYSTEM.PASCAL". De booter leest deze directo

ry, initialiseert de interpreter om het buitenste block van

het Pascal systeem naar binnen te kunnen halen en keert vervol

gens terug naar de mainloop.

stap-

EDXIO), de

control block

het dynamisch

Voor de realisatie van Pascal kunnen dan de volgende

pen worden onderscheiden:

1) initialiseer alle I/O drivers (zie section

grootte van het geheugen en het Stack

2) lees de directory van absoluut block 2 in
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geheugen, dus in de heap die zich vlak boven de interpre

ter bevindt en zoek "SYSTEM.PASCAL"

3) lees relatief block nul (deze bevat de segment dictiona

ry, zie 3.2.2) en vul deze in de absolute segment table

(SEGTBL in SYSCOM)

4) lees de code van segment nul (het buitenste block van

het pascal systeem), aangewezen door SEGTBL[O], in het

hoogst mogelijke geheugen adres en laat de SP naar de bo

dem van de zojuist ingelezen code wijzen

5) initialiseer aIle p-machine registers (SP, NP, MP, BASE,

IPC, JTAB en SEGP), creeer een initieel stack frame en

mark stack control word (MSCW)

6) keer terug naar de mainloop

5.3.3 I/O

Voor een uitgebreide beschrijving van het UCSD Pascal I/O

Subsystem wordt verwezen naar lit.[6]. Hieronder worden de be

langrijkste eigenschappen van dat systeem kort aangegeven.

Het UCSD Pascal systeem is op een hierarchische wijze opge

bouwd. In dat systeem kunnen de volgende niveaus worden aange

geven:

~) Pasca.l level

2) Interpreter level

3) Basic Input/Output Subsystem (BIOS) level

Behalve voor het emuleren van de P-machine, wordt ook machine

code gebruikt voor machine afhankelijke zaken zoals input/

output devices. De body van de code die deze niet-emulerende

functies implementeert, wordt de Runtime Support package ( RSP )

genoemd. In UCSD pascal is een standaard interface gedefini

eerd tussen de configuratie-onafhankelijke RSP/IO code en een

configuratie-specifiek Basic Input/Output Subsystem (BIOS ge

noemd) die de eigenlijke I/O uitvoert.
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Alle I/O calls op het Pascal level worden door de compiler

en het operating system afgebeeld als calls naar een groep

UCSD pre-declared procedures, bekend als de Unit I/O procedu

res. De Pascal programmeur kan deze Unit I/O procedures direct

aanroepen of hij kan gebruik maken van de pascal I/O procedu

res, zoals READ, WRITE, GET en PUT. De Unit I/O procedures

zijn niet in Pascal geschreven, maar zijn in feite de machine

code procedures die samen de RSP/IO vormen en zich op het

Interpreter level bevinden.

Alle machine code routines in de RSP (zoals UNI TREAD en

UNITWRITE) worden aangeroepen door de CSP (Call Standard Proce-

dure p-code instructie) opcode, in de p-code stroom gevolgd

door een unsigned byte die het procedure nummer bevat. Voor de

pascal gebruiker die direct aanroepen van Unit I/O routines

gebruikt, zien deze er net zo uit als elke andere pre-declared

procedure.

In het interpreter programma is voor de realisatie van de

CSP p-code instructie gebruik gemaakt van een standard procedu

re transfer table die o.a. de adressen van bovengenoemde RSP/

IO routines bevat (zie section CSPPROCS).

De RSP/IO roept op zijn beurt de BIOS aan die de controle

heeft over de eigenlijke device operaties. De implementatie

van de BIOS is specifiek voor een gegeven processor en I/O con

figuratie. Voor de realisatie van dit gedeelte van de interpre

ter wordt verwezen naar het interpreter programma (section

EDXIO).

5.3.4 Realisatie van enkele p-code instructies

Bier zullen enkele p-code instructies die betrekking heb

ben op SETS nader worden toegelicht. UCSD Pascal voorziet in

aIle constructies zoals die door Jensen en Wirth voor sets

zijn gedefinieerd (zie lit.[2], hoofdstuk B). Voor het operand
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formaat voor een set variabele wordt verwezen naar 3.3.2 en

voor een beschrijving van onderstaande instructies naar bijla

ge ~.

~) Adjust set (ADJ).

Bij de implementatie van deze instructie is gebruik gemaakt

van de volgende algorithme:

szfinal:-next opcode; pop(szorig); (*get final and original

size*)

if szfinal<>szorig then

if szorig>szfinal then

begin (*crunch set*)

dst:=SP+(szorig-~)*2; src:-SP+(szfinal-l)*2;

thru szfinal do

begin dstA:=srcA ; dst:=dst-2; src:=src-2 end;

SP:-dst+2

end

else (*expand set*)

begin

src:=SP; dst:-SP-(szfinal-szorig)*2; SP:-dst;

thru szorig do

begin dstA:-src~; dst:=dst+2; src:-src+2 end;

thru (szfinal -szorig) do

begin dstA:-O; dst:-dst+2 end;

end

opm: omdat de uitvoering op woordbas~s is, worden verande

ringen in pointerwaarden (adressen) met een factor 2 vermenig

vUldigd.

vb.

szorig-S > szfinal-3 (*crunch set*)
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stack voor ADJ:

1------1------1------1------1------1------1--------------------
Iszoriglwordl Iword2 Iword3 Iword4 Iword5 1 rest of stack
1------1------1------1------1------1------1--------------------

1\
I SP

stack na ADJ:

1------1------1------1
Iwordl Iword2 Iword3 1 rest of stack
1------1 1----1

'"1 SP

2) Set bUilding instructies (SGS en SRS).

Bij de implementatie van deze instructies is gebruik gemaakt

van de volgende algorithme:

xx:=bittez:[j mod 16); t:=j div 16;

while t>i div 16 do

begin push(xx); xx:=<all ones>; t:=t-l end;

xx :-xx and unbitr[i mod 16); t:-i div 16;

while t>-O do

begin push(xx); xx:-<all zeroes>; t:=t-l end;

push(j div 16 + 1) (*set size*)

waarin: j-tos, i-tos-l (voor SGS i-j-tos)

bitter 000l. unbitr FPFF
0003 FFFE
0007 FFFC
OOOF PFF8
OOl.F PFFO
003F FFEO
007F FFCO
OOFF FFeO
Ol.FF FFOO
03FF noo
07FF FCOO
OPFF F800
J.FFF FOOO
3PFF EOOO
7PFF COOO
FFFF 8000

vb.

SGS: stel i-j-32
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xx:"'bitter[j mod ~6]=bitter[O]=000~

t:"'j div ~6 ... 2

while b 2 do begin .... end;

XX:-XX and unbitr[i mod ~6]aOOO~ and FFFF"'OOO~

t:"'i div ~6 ... 2

while b=O do

begin push(xx); xx:=OOOO; t:=t-~ end;

push(j div ~6 + ~)

dit resulteert in:

---1--1---1--
1 0003 1 0000 1 0000 1 000~ 1 rest of stack
1----1---1---1---1--------------------

l' SP

Voor de verdere realisatie van de set instructies wordt

verwezen naar het interpreter programma (section SETRTMTC).

5.3.5 Procedure/function calls en returns

Bet algemene schema gebruikt bij procedure/function aan

roepen is als voIgt:

~ ) Bereken de data-size en de parameter-size van de aangeroe

pen procedure door gebruik te maken van de informatie in de

huidige procedure dictionary (aangewezen door SEG).

2) Breid de stack uit met data-size bytes of met parameter

size + data-size bytes (afh. van al of niet ingelezen code).

3) Copieer parameter-size bytes van de oude top-of-stack naar

het begin van de zojuist toegewezen ruimte.

4) Bouw een MSCW (mark stack control word) , waarin SP, IPC,

SEG, JTAB, MP en een pointer naar het meest recente activation

record van de directe ouder van de aangeroepen procedure

(static link) gered worden.

5) Bereken nieuwe waarden voor SP, IPC, JTAB, MP en indien
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Realisatie p-code interpreter

nodig SEG. Controleer op stack overflow.

6) Als de aangeroepen procedure een lexlevel heeft van -1 of

o ; BASE redden en een nieuwe BASE berekenen.

In het interpreter programma (section PROCS) is een routi

ne BLDMSCW opgenomen die gebruikt wordt voor het bouwen van

een mark stack control word. Elke procedure opcode gebruikt de

ze routine als basis alvorens nog wat te doen (gewoonlijk het

geven van de juiste waarde aan de static chain pointer.

BLDMSCW heeft aparte entry points voor externe (ander seg

ment) procedure aanroepen en standaard procedure aanroepen in

het operating system, nl. BLDXNL en BLDSTP.

De routine BLDMSCW voert eerst punt 1) van het algemene

schema uit. Er is voor gezorgd dat NEWSEG de pointer naar de

huidige procedure dictionary bevat. Bet procedure nummer van

de aangeroepen procedure wordt als terugwaartse index in de

procedure tabel gebruikt. Dit geeft een pointer naar een proce

dure entry die self-relative is. Aftrekken van deze entry van

de pointer resulteert in een pointer naar de code sectie van

de aangeroepen procedure. (Deze pointer komt in NEWJTAB). De

data-size en de parameter-size kunnen nu uit deze code sectie

worden opgehaald.

BLDMSCW is vervolgens toe aan punt 2 ) van het algemene

schema, nl. het op de juiste manier uitbreiden van de stack.

Indien geen code is ingelezen kan de uitbreiding van de stack

beperkt worden tot data-size bytes. Dit vanwege het feit dat

in dit geval bij uitvoering van punt 3), de benodigde ruimte

voor de parameters in dezelfde grootte op zijn beurt aan de

bovenkant weer vrij komt. Als weI code is ingelezen ( dat nood

zakelijk kan zijn bij de aanroep van een externe procedure),

moet de stack met parameter-size + data-size bytes worden uit

gebreid.

Na deze uitbreiding worden volgens punt 3) de parameters

van de oude top-of-stack naar het begin van de zojuist toege

wezen ruimte gecopieerd.
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Realisatie p-code interpreter

vervolgens wordt volgens punt 4) een MSCW op de stack ge

bouwd, waarbij er van uit wordt gegaan dat een locale procedu

re aanroep heeft plaatsgevonden. Dit houdt in dat de static

link van het MSCW op de oude MP wordt gezet.

Tenslotte wordt volgens punt 5), nadat gecontroleerd is

dat geen stack overflow is opgetreden, de omgeving voor de aan

geroepen procedure klaargemaakt.
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CONCLUSIE en SLOTWOORD

Uit het feit dat het UCSD Pascal systeem op succesvolle

wijze is overgedragen op de IBM Serie/l minicomputer, valt te

concluderen dat de gevolgde strategie bij de implementatie van

de p-code interpreter een juiste was. De getroffen voorzienin

gen voor het testen van het interpreter programma hebben duide

lijk hun nut bewezen. Dit laatste is gebleken uit het feit dat

fouten in het gerealiseerde interpreter programma in korte

tijd konden worden gelocaliseerd en verholpen.

Tot slot wil ik allen danken die direct of indirect hebben

bijgedragen aan mijn afstudeerwerk en het verslag dat hier

voor U ligt.

In het bijzonder wil ik dank zeggen aan mijn beide begelei

ders, ir. H. Dortmans en ing. L. van Bokhoven voor hun opbou

wende kritiek en de vruchtbare discussies die ik met hen heb

gehad.
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overgenomen uit literatuur [1] )

THE UCSD PASCAL P-CODE INSTRUCTION SET

MNEMONIC OP-CODE PARAMETERS FULL NAME AND OPERATION

A VARIABLE PETCHING, INDEXING, STORING, AND TRANSPERING

A.1 ONE WORD LOADS AND STORES

A.1.a CONSTANT ONE WORD LOADS

SLDC

LDCN

LOCI

O•• 127

159

199 w

Short load word constant. Pushes the

opcode,with high byte zero, onto stack.

Load constant nil. pushes the imple

mentation-dependent value of nil.

Load constant word. Pushes W.

A. 1 . b LOCAL ONE WORD LOADS AND STORE

SLDL16 231

SLDL1

LDL

216

202 B

Short load local word. SLDLx fetches

the word with offset x in MP activati

on record and pushes it.

Load local word. Fetches the word with

offset B in MP activation record and

pushes it.
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LLA

STL

198

204

B

B

Load local address. Fetches address of

the word with offset B in MP activati

on record and pushes it.

store local word. stores tos into word

with offset B in MP activation record.

A. 1 •c GLOBAL ONE WORD LOADS AND STORE

SLD01 232

SLD016 247

Short load global word. SLDOx fetches

the word with offset x in BASE activa

tion record and pushes it.

LDO

LAO

SRO

169

165

171

B

B

B

Load global word. Fetches the word

with offset B in BASE activation

record and pushes it.

Load global address. Pushes the word

address of the word with offset B in

BASE activation record.

Store global word. Stores tos into the

word with offset B in BASE activation

record.

A. 1 •d INTERMEDIATE ONE-WORD LOADS AND STORE

LOD

LOA

182

178

DB,B

DB,B

Load intermediate word. DB indicates

the number of static links to traverse

to find the activation record to use.

B is the offset within the activation

record.

Load intermediate address.
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STR 184 DB,B store intermediate word.

A.1. e INDIRECT ONE-WORD LOADS AND STORE

STO

SINDO

154

248

Store indirect. Tos is stored into the

word pointed to by tos-l.

Load indirect.

A.2 MULTIPLE WORD LOADS AND STORES (SETS AND REALS)

LDC 179 UB, <block> Load multiple word constant. UB is

the number of words to load, and

<block> is a word aligned block of UB

words, in reverse word order. Load the

block onto the stack.

LDM

STH

188

189

UB

UB

Load multiple words. Tos is a pointer

to the beginning of a block of UB

words. Push the block onto the stack.

Store mUltiple words. Tos is a block

of UB words. tos-l is a word pointer

to a similiar block. Transfer the

block from the stack to the destinati

on block.

A.3 BYTE ARRAYS

LSA

LPA

166

208

Load string address. Put byte-length

address of string constant on tos. Com

piler has aligned address to a word.

Load packed array address. Put address
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of first data byte of a string con

stant on tos. Compiler has aligned

address to a word.

LOB

STB

J.90

J.9J.

Load byte. Push the byte (after zero

ing high byte) pointed to by byte poin

ter tos.

Store byte. Store byte tos into the lo

cation specified by byte pointer tos-J.

A.4 STRINGS

SAS

IXS

J.70

J.SS

UB String assign. Tos is either a source

byte pointer or a character. (Charac

ters always have a high byte of zero,

while pointers never do.) Tos-J. is a

destination byte pointer. UB is the

declared size of the destination

string. If the declared size is less

than the current size of the source

string, a run-time error occurs; other

wise all bytes of source containing va

lid information are transferred to the

destination string.

Index string array.

A.S RECORD AND ARRAY INDEXING AND ASSIGNMENT

MOV J.68 B Move words. Tos is a source pointer to

a block of B words, tos-J. is a destina

tion pointer to a similiar block.

Transfer the block from the source to

the destination.
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SINDO

SIND7

IND

INC

IXA

249

255

163

162

164

B

B

B

62

Short index and load word. SINDx index

es the word pointer tos by x words,

and pushes the word pointed to by the

result.

static index and load word. Indexes

the word pointer tos by B words, and

pushes the word pointed to.

Increment field pointer. The word poin

ter tos is indexed by B words and the

resultant pointer is pushed.

Index array. Tos is an integer index,

tos-l is the array base word pointer,

and B is the size (in words) of an

array element. A word pointer to the

indexed element is pushed.

IXP

LOP

STP

192

~97

OB_~,OB_2 Index packed array. Tos is an inte

ger index, tos-l is the array base

word pointer. OB_l is the number of

element-per-word, and OB_2 is the

field-with (in bits). compute and push

a packed field pointer.

Load a packed field. Push the field

described by the packed field pointer

tos.

store into a packed field. Tos is the

data, tos-~ is a packed field pointer.

store tos into the field described by

tos-l.
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A.6 DYNAMIC VARIABLE ALLOCATION AND DE-ALLOCATION

NEW

MRK

~58

~58 3~

~ New variable allocation. Tos is the

size (in words) to allocate the varia

ble, and toS-2 is a word pointer to a

dynamic variable. If GDIRP is non-nil,

cut NP back to GDIRP and set GDIRP to

nil. store NP into word pointed to by

tos-~, and increment NP by tos words.

Mark heap. Release GDIRP and set to

nil if necessary, then store NP into

word pointed to by tos.

RLS ~58 32 Release heap. Set GDIRP to nil, then

store word pointed to by tos into NP.

B TOP OF STACK ARITHMETIC AND COMPARISONS

B.~ LOGICAL

~32

LOR

Logical and. And tos into tos-~.

Logical or. Or tos into tos-~.

LNOT ~47 Logical not. Take ~ne's complement of

tos.

EQUBOOL ~75 6

NEQBOOL ~83 6

LEQBOOL ~80 6

LESBOOL ~8~ 6

GEQBOOL ~76 6

Boolean -,

<) ,

<,
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GTRBOOL 177 6

B.2 INTEGERS

64

and > comparisons

Compare bit 0 of tos-1 to bit 0 of tos

and push true or false.

ABI

ADI

NGI

SBI

MPI

SQI

DVI

MODI

CBK

128

130

145

149

143

152

134

142

136

Absolute value of integer. Take absolu

te value of integer tos. Resu1t is un

defined if tos is initially -32768.

Add integers. Add tos and tos-1.

Negate integer. Take the two's

complement of tos.

Subtract integers. Subtract tos from

tos-1.

Multiply integers. Multiply tos and

tos-1. This instruction may cause over

flow if result is larger than 16 bits.

Square integer. square tos. May cause

overflow.

Divide integers. Divide tos-1 by tos

and push quotient. (IBM series/1

quotient defined as in Jensen and

Wirth) •

Modulo integers. Divide tos-1 by tos

and push the remainder (as defined in

Jensen and Wirth).

Check against subrange bounds. Insure
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that tos-1 <= toS-2 <= tos, leaving

tos-2 on the stack. If conditions are

not satisfied a run-time error occurs.

EQUI

NEQI

LEQI

LESI

GEQI

GTRI

195

203

200

201

196

197

Integer =,

<> ,

<=,

<,

>=,

and > comparisons

Compare toS-1 to tos and push true or

false.

B.3 REALS

Allover/underflows cause a run-time error.

FLT

FLO

TNe

RND

ABR

138

137

158 22

158 23

129

Float top-of-stack. The integer tos is

converted to a floating point number.

Float next to top-of-stack. Tos is a

real, toS-1 is an integer. Convert

tos-1 to a real number.

Truncate real. The real tos is trunca

ted (as defined in Jensen and Wirth)

and converted to an integer.

Round real. The real tos is rounded

(as defined in Jensen and Wirth), then

truncated and converted to an integer.

Absolute value of real. Take the abso

lute value of the real tos.



Bijlage

ADR

NGR

SBR

MPR

SQR

DVR

POT

131

146

150

144

153

135

158 35

66

Add reala. Add toa and toa-l.

Negate real. Negate the real toa.

Subtract reala. Subtract tos from

tos-l.

Multiply reals. Multiply tos and tos-l

Square real.

Divide reals. Divide tos-l by tos.

Power of ten. The integer tos is chec

ked for 0 <= tos <= x (X=75 for IBM

series/I), a run-time error occurring

if the conditions aren-t satisfied.

The implementation dependent value

10 ~ tos is pushed. This facility al

lows the rest of the system to be inde

pendent of floating point format.

EQUREAL 115 2

NEQREAL 183 2

LEQREAL 180 2

LESREAL 181 2

GEQREAL 116 2

GTRREAL 111 2

B.4 SETS _

Real "",

<) ,

<"",

< ,

)"",

~d ) comparisons.

Push true or false.

ADJ 160 UB Adjust set. The set tos is forced to

occupy UB words, either by expansion

(putting zeroes "between" tos and tos-
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SGS

SRS

INN

UNI

INT

DIF

151

148

139

156

140

133

67

1) or compression (chopping of high

words of set), and its length word is

discarded.

Build a singleton set. The integer tos

is checked to insure that 0 <= tos <=

4079, a run-time error occurring if

not. The set [toS] is pushed.

Build a subrange set. The integers tos

and tos-l are checked as in SGS, and

the set [tos-I.. tos] is pushed. (The

set [ ] is pushed if tos-l > tos.)

Set membership. See if integer tos-l

is in set tos, pushing true or false.

Set union. The union of sets tos and

tos-l is pushed. (Tos 2! tos-l. )

Set intersection. The intersection of

sets tos and tos-l is pushed.

(TOS and tos-l. )

Set difference. The difference of sets

tos-l and tos is pushed.

(Tos-l and not tos. )

EQUPOWR 175 8

NEQPOWR 183 8

LEQPOWR 180 8

GEQPOWR 176 8

B.5 STRINGS

set -,

<>,

<a (subset of),

and >

(superset of) comparisons.
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EQUSTR 175 4

NEQSTR 183 4

LEQSTR 180 4

LESSTR 181 4

GEQSTR 176 4

GTRSTR 177 4

B.6 BYTE ARRAYS

EQUBYT 175 10

NEQBYT 183 10

LEQBYT 180 10

LESBYT 181 10

GEQBYT 176 10

GTRBYT 177 10

string ==,

<>,

<,

>=,

and > comparisons.

The string pointed to by word pointer

tos-1 is lexicographically compared to

the string pointed at by tos.

BYte array ==,

<>,

<=,

<,

>=,

and>

comparisons. <=, <, >=, and> are only

emitted for packed array of char.

B.7 ARRAY AND RECORD COMPARISONS

EQUWORD 175 12

NEQWORD 183 12

C JUMPS

Word or mutiword structure ==

and <>

comparisons.

Simple (non-case statement) jumps are always two bytes

long. The first byte is the op-code, the second is a SB jump

offset. If this offset is non-negative, it is simply added to

IPC. (A value of zero for the jump offset will make any jump a

two-byte nop.) If SB is negative, then SB div 2 is used as a
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word offset into JTAB, and IPC is set to the~ address

(JTABA [SB div 2] )-JTAE[ SB div 2].

UJP

FJP

EFJ

NFJ

us

1.61.

21.1.

21.2

SB

SB

SB

SB

Unconditional jump. Jump as described

above.

False jump. Jump if tos is false.

Equal false jump. Jump if integer tos

<> tos-1..

Not equal false jump. Jump if integer

tos ... tos-1..

1.72 W_1.,W_2,W_3, <case table>

case jump. W_1. is word-aligned, and is

the minimum index of the table. W_ 2 is

the maximum index. W_3 is an unconditi

onal jump instruction past the table.

The case table is W_2 - W_1. + 1. words

long, and contains self-relative loca

tions.

If tos, the actual index, is not in

the range W_1. •• W_2, then IPC is poin

ted at W_3. otherwise, tos-W_1. is used

as an index into the table, and IPC is

set to byte_addres~(casetable[index

min_index})-casetable[index-min_index]

D PROCEDURE AND FUNCTION CALLS AND RETURNS

CLP 206 UB Call local procedure. Call procedure

UB, which is an immediate child of the

currently executing procedure and in
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the same segment. Static link of MSCW

is set to old MP.

CGP

CIP

CBP

207

174

194

UB

UB

UB

Call global procedure. Call procedure

UB, which is at lex level 1 and in

same segment. The static link of the

MSCW is set to BASE.

Call intermediate procedure. Call pro

cedure UB in same segment as the cur

rently executing procedure. The static

link of the MSCW is set by looking up

the call chain until an activation re

cord is found whose caller had a lex

level 1 less than the procedure being

called. use that activation record's

static link as the static link of the

new MSCW.

Call base procedure. Call procedure UB

which is at lex level -1 or O. The sta

tic link of the MSCW is set to the sta

tic link in BASE's activation record.

The BASE is saved, after which it is

pointed at the activation record just

created.

CXP 205 DB_1,UB_2 Call external procedure. Used to

call any procedure not in the same seg

ment as the calling procedure, inclu

ding procedures at lex level -1 or O.

It works as follows:

1) Is desired segment in memory? This

is determined by traversing up the

call chain until an activation record
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CSP

RNP

RBP

EXIT

158

173 DB

193 DB

158 4

of a procedure in the desired segment

is found, or the operating system's re

sident activation record is

encountered.

2a) no: read in segment from disk

using the information in the segment

dictionary, then build an activation

record. However, extend stack by data

size + parameter-size in step 2.

2b) yes: build activation record nor

mally.

3) calculate the static link for the

MSCW: If the called procedure has a

lex level of -1 or 0, set as in CBP,

otherwise set as in CIP.

Scan this document for op of 158.

Return from non-base procedure. DB is

the number of words that should be re

turned as a function value (0 for pro

cedures, 1 for non-real functions, and

2 for real functions). DB words are co

pied from the bottem of the data seg

ment and "pushed" onto the caller"s

top-of-stack. The information in the

MSCW is then used to restore the cal

ler"s correct envi~onment.

Return from base procedure. The saved

base is moved into BASE, after which

things proceed as in the RNP instruc

tion.

Exit from procedure. Tos is the proce-
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dure number, tos-1 is the segment num

ber. This operator sets IPC to point

to the exit code of the currently exe

cuting procedure, then sees if the cur

rent procedure is the one to exit from

If it is, control returns to the in

struction fetch loop.

Otherwise, each MSCW has its saved IPC

changed to point to the exit code of

the procedure that invoked it, until

the desired procedure is found.

If at any time the saved IPC of main

body of the operating system is about

to be changed, a run-time error occurs

E SYSTEMS PROGRAMS SUPPORT PROCEDURES

Zie lit. [1] voor beschrijving van deze procedures.

BYTE ARRAY PROCEDURES

PLC

SCN

MVL

MVR

158 10

158 11

158 02

158 03

Fillchar

Scan

Moveleft

Moveright

COMPILER PROCEDURES

TRS

IDS

1.58 08

1.58 07

Treesearch

Idsearch

DEBUGGER

BPT 21.3 Breakpoint (conditional HALT)
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MISCELLANEOUS

73

TIM

XIT

NOP

1.58 09

21.4

21.5

Time

Exit

No operation


	UCSD Pascal interpreter voor TBM Serie/1 minicomputer
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1. Het UCSD Pascal systeem
	2. De UCSD Pascal Taal
	3. De UCSD Pascal P-Machine
	4. De IBM Serie/1
	5. Implementatie van de P-code Interpreter
	Conclusie en slotwoord
	Literatuur
	Bijlage

