
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwerp van een virtueel geheugen voor een multiprocessorsysteem

Wever, J.J.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6948321c-4b68-4f50-9073-a350be561e9a


AFDELING DEE ELEI\:TROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL

.EINDHOVEN

Groep Meten en Regelen.

TECHN\SCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

STUDIEBIBLlOTHEEK ;:
ELEKTROTECHNIEK ,:

GNTWERP VAN EEN

VIRTUEEL GEHEUGEN VOOR

EEN MULTIPROCESSORSYSTEE}1

door J.J.Wever.

/

Rapport van het afstudeerwerk

tiitgevoerd van feb.1978 tot feb.1979

in opdracht van prof.ir. F.J .Kylstra

onder leiding van ir. J.J.H.van Nunen.



-2-

It is often easier

to fight for principals

than to live up to them.

Adlai stevenson

/
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SAMENVATTING

De steeds maar dalende prijzen van hardware-componenten maken het

financieel gezien mogelijk om ook kleine computersystemen uit te rusten

met verscheidene processoren. In het kader van projekt ERl7 vindt onder

zoek plaats met betrekking tot het implementeren van multiprocessor

systemen. Een e1gen multiprocessorsysteem (EMPROS), gebaseerd op

DEC LSI-II microprocessoren is in ontwikkeling. Hierbij zijn processoren

en geheugenmodulen door middel van een matrixnetwerk (IICrossbalP switch")

met elkaar verbonden. Dit verslag bevat een beschouwing over EMPROS in

relatie tot andere typen multiprocessorsystemen.

Het eigenlijke onderwerp betreft het ontwerpen en implementeren van een

Ivirtueel geheugen voor EMPROS. Uit het oogpunt van betrouwbaarheid en

flexibiliteit is gekozen voor toepassing van het principe van

segmentatie.

Centraal in het ontwerp staat het idee "windowregister". In de eerste

plaats voorziet dit register in een momentane afbeelding van de adres

ruimte van de processor op het fYsieke geheugen. D~rnaast bezit het

~egister de task om niet toegelaten referenties ~ segmenten te
I

voorkomen.

F,ysiek gezien maken de windowregisters deel uit van een buscontroller,

waarvan het principe van de realisatie in hardware is beschreven.

Tenslotte is de nodige aandacht besteed aan een eerste opzet van de

ondersteunende software.
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1. INLEIDING

1.1 ACHTERGROND.

Bij het ontwerpen van een operating system is het gebruikelijk om van

een aantal virtuele processor"en uit te gaan. Daarbij maakt het niet

uit hoeveel fysieke processoren er aanwezig zijn. Kiest men voor meer

dan ~en 1ysieke processor, dan is er onder nadere voorwaarden sprake

van een multiprocessorsysteem. Uitbreidbaarheid is een belangrijke

eigenschap van zo'n systeem.

Het concept "multiprocessorsysteem" is zeker niet nieuw. Onder de

middelgrote en vooral onder de grote computersystemen treffen we veel

multiprocessorsystemen aan. Om wat voorbeelden van commerci~~le systemen

te noemen:

- Burroughs D-825 (1960)

- IBM 560/67 (1966)

- DEC SYSTEM 10/1055 (1971)

(zie eventueel (lit.1,2,3» ~
WeI maken de sterk dalende prijzen van hardware ~t tegenw~ordig
financieel haalbaar om ook kleine computersystemen met verscheidene

processoren uit te rusten. Een voorbeeld van een klein multiprocessor

systeem is het experimentele systeem Cm *~it.4) van de Carnegie-Mel1on

University, waarbij het doel is de problemen en mogelijkheden te onder

zoeken van modulaire multimicroprocessoren.

In dit verslag worden veel Engelse termen gehanteerd; soms is dit

gebeurd omdat er geen geschikte Nederlandse alternatieven waren, in

andere gevallen om meer aansluiting te verkrijgen bij het door het

Engels beheerste vakjargon.

------ )"
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1.2 PROJEKT ERl7

In de computergroep van vakgroep ER wordt binnen projekt ER17

onderzoek verricht aan het implementeren van een Experimenteel

Multi Processor Systeem (~~ROS). Twee belangrijke overwegingen

liggen ten grondslag aan dit projekt:

- een multiprocessorsysteem bezit een grote flexibiliteit .

in processorcapnciteit

- een multiprocessorsysteem vereenvoudigt mogelijkerwijs de

software ten behoeve van multiprogrammering.

Het is de bedoeling EMPROS modulair op te bouwen rondom een "pool"

van microprocessoren; hierbij valt in eerste instantie te denken

aan LS1-11 processoren (Digital Equipment).

Binnen projekt ER 17 worden de volgende eisen gesteld aan de

so£tware:

- betrouwbaar

- eenvoudig te begrijpen

eenvoudig te wijzigen

- algemeen bruikbaar.

Dit betekent ondermeer dat het gebruik van een goed gestruktureerde

hogere progra~eertaal een eerste vereiste is, zowel in systeem 

als in applikatieprogrammatuur. De nadelen van een hogere program

meertaal (lagere verwerkingssnelheid en minder effici~nt geheugen

gebruik) zijn in dit verband slechts van sekundair belang.

Resum~rend behelst het projekt ER17 de implementatie van een modulair

multiprocessorsysteem, bedreven met betrouwbare en flexibele software.
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1.5 DE OPDRACHT

In EMPROS wordt het concept "virtueel geh~gen" toegepast.

Dit concept is op velerlei wijzen beschreven in de literatuur;

zie bijvoorbeeld (lit.5) . De doelen van virtueel geheugen passen

goed bij de uitgangspunten van EMPROS (modulariteit, betrouwbaarheid

en flexibiliteit). Bovendien zorgt het virtuele geheugen van EMPROS

voor een noodz~~elijke expansie van de beperkte adresruimte van de

toegepaste processoren.

De afstudeeropdracht kan als voIgt onder woorden worden gebracht:

"het ontwerpen en implementeren van een virtueel geheugen voor

EMPROS dat wezenIijk bijdraagt aan de betrouwbaarheid en de

flexibiliteit van het systeem. n

/
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2. MULTIPRDCESSDRSVSTEMEN EN EMPRDS

Een computersysteem voorzien van meer dan 1 processor behoeft nog geen

multiprocessorsysteem te zijn. Een omschri.jving van het begrip multi

processorsysteem geeft aan wanneer dat weI het geval is.

Verder bevat dit hoofdstuk een kla~sifikatie van multiprocessorsystemen.

Op basis hiervan is het mogelijk de organisatie van EMPROS te onderscheiden

van die van andere typen multiprocessorsystemen.

De rest van dit hoofdstuk geeft een meer gedetailleerde beschrijving van

de organisatie van EMPROS en de specifieke eigenschappen ervan.

2.1 MULTIPROCESSORSYSTEMEN.
In dit verslag verstaan we onder "multiprocessorsystemen" een klasse

computersystemen die als .ondersche~ekenmerken gemeen hebben:

- het systeem omvat meer dan een 'processor

- alle processoren van het systeem hebben zonder tussenkomst van andere

processoren toegang tot gemeenschappelijk geheugen~!

Uit de literatuur zijn er tal van mogelijkheden be~~_om multiprocessor

systemen te klassificeren (lit.2, 5, 6, 7) .De nu volgende klassifikatie

komt sterk overeen met die van Ens low ( lit. 2, :5) en is gebaseerd op de

hardware organisatie van de systemen. Enslow stelt dat er slechts drie

verschillende organisaties in gebruik zijn:

- TIME SHARED/COi-1MON BUS (2.1.1)

- CROSS BAR SWITCH (2.1.2)
,-

- MULTIPORT MEMORY (2.1.5)

Hierbij wordt opgemerkt dat de typen "time shared/common bus" en

"multiportmemory" zijn op te vatten als ontaardingen van het type

It crossbar switch" •

'"
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2.1.1 TIME SHAPJm/CO~~~ON BUS (Fig. 2.1/1)
In dit geval zijn geheugenmodulen en gewoonlijk 2 a 3 processoren

door midde1 van een enkele bus met elkaar verbonden.

Voorbeelden van dergelijke systemen zijn:

- MANCHESTER UNIVERSITY MU' 6,

- MEMOREX r.m..x 140

G G

FIGUUR 2.1/1 TIME SHARED/COMMON BUS

P: Processor

G: Geheugen

De belan6rijkste eigenschappen van deze OrganiS~Zijn:
lage hardware kosten

- eenvoudig interkonnektiesysteem

- capaciteit van het systeem begrensd door de capaciteit van de bus

- ultbreiding van het systeem kan de "performance" v~n het systeem

ver1agen

de efficiency van het systeem (gebaseerd op simultaan gebruik van

a11e beschikbare eenheden) is het laagst van a11e 3 systemen.
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2.1.2 CROSSBARSWITCH (fig. 2.1/2»

Bij dit type verbindt een matrix netwerk de elementen met elkaar.

Vertegenwoordigers van dit type zijn:

- BURROUGHS B 7700

- CARNEGIE - MELLON" C. mmp (lit. 7)

G G G

/- complex interkonnektiesysteem

- fUnktionele eenheden zijn eenvoudig

- uitbreiding van het systeem verhoogt de performance in het algemeen

- de efficiency van het systeem kan bijzonder hoog zijn

- de mogelijkheid kan bestaan om het systeem uit te breiden zonder

het operating systeem te herprogrammeren

- in,. principe wordt uitbreidbaarheid van het systeem slechts

begrensd door de grootte van het matrixnetwerk dat modulair kan

worden uitgebreid binnen technische grenzen.

FIGUJR 2.1/2 CROSS BAR SWITCH

In het oog springende eigensehappen zijn:
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2.1.5 MULTI PORT l'-1EMORY (fig. 2.1/5)

In dit geval is de besturingslogika geconcentreerd in de geheugen_

modulen. Representanten van dit systeem zijn:

- C II IRIS 80

- IBM S/560, MODEL 67

- .--------,-- -'~:-., .._-

- vereist cornplexe geheugenmodulen

- kan volstaan met eenvoudige processoren

- de overdrachtssnelheid kan bijzonder hoog zijn

, - uitbreidbaarheid van het systeem is moeilijk aangezien het aantal

poorten per geheugenmoduul vastligt.

De voornaamste eigenschappen van deze klasse

G

FIGUUR 2.1/5

G

MULTI PORT MEr40RY

G

zijn:
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2.2 EMPROS

EMPROS is een multiprocessorsysteem van het type "crossbar switch".

Deze keuze is gedaan op grand van de algemeenheid van dit type

(zie de eigenschappen vermeld in de vorige paragraaf). Een nadeel

van dit type is dat bij uitbreiding van het systeem de interkonnektie

~kosten snel toenemen. Deze paragraaf geeft in principe aan hoe dit na

deel door de vbrrning van Ifclusters" kan worden beperkt. Verder worden

van EMPROS de specifieke eigenschappen belicht.

/
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2.2.1 ORGANISATIE.

mtPROS is in een aantal "clusters" gestruktureerd. De clusters zijn

onderling verbonden met behulp van interclusterbussen. In feite is

elk cluster een multiprocessorsysteem op zich. De organisatie van een

cluster is schematisch weergegeven in fig. 2.2/1.

CLUSTER

---
l 1

I (

I I
1 I

GCG

)1----....--~- ......
I

..--........--.......---4-----....-----e

IB

IS

fIGUUR 2.2/1 ORGANISATIE VAN E&'f CLUSTER VAN EMPROS

P : processor CP : cluster-processor

18 : interclusterbus I/O: I/O units
LG : lokaal geheugen CG : clustergeheugen

G : geheugenmoduul
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In fig. 2.2/1 vallen twee soorten geheugens te onderscheiden:

- lokaal geheugen; dit geheugen is slechts toegankelijk voor de

desbetreffende processor

- clustergeheugen; dit geheugen (opgebouwd uit geheugenmodulen G)

is primair toegankelijk voor aIle processoren behor9nd tot het

cluster in kwestiej sekundair is het clustergeheugen via cluster

processoren toegankelijk voor processoren van overige clusters.
I

Hoewel het de bedoeling is EMPROS later met achtergrondgeheugen uit

te T"l1sten, wordt in dit verslag daar geen aandacht aan besteed.

Dat de vorming van clusters een gunstige invloed bezit op de inter

konnektiekosten blijkt uit de volgende beschouwing. We gaan ar vanuit

dat de interkonnektiekosten in ruwe benadering recht evenredig zijn

met het aantal kraispunten in het matrix-netwerk. Stel dat er N

processoren en M geheugenmodulen met elkaar verbonden moeten worden.

In het geval van een matrixnetwerk bedraagt het aantal kruispunten

N *M. Als processoren en geheugenmodulen gelijkelijk over K clusters

worden verdeeld, dan is dit aantal:

(
N 101 N M ) N * 101 j

. Ie 3f K * K + K + K + 1 ~ -K-- + N + 101 + K.jDoor de vormin~

van clusters wordt dus het aantal kruispunten in eerstebenadering

met een faktor K verlaagd.

"
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In dit verslag staan referenties aan clustergeheugen centraal. Daarom

is he~ wenselijk dit clustergeheU[,eL nader te beschouwen. Zoals gezegd

bestaat het clustergeheugen uit geheugenmodulen die toegankelijk zijn

voor ieder van de processoren van een cluster alsmede de clusterprocessor.

Gedurende een geheugenreferentie dient een processor een exclusieve toe

gang tot zo'n geheugenmoduul te bezitten. Om dit te verwezenlijken is er

per geheugenmoduul een zogenaamde arbiterschakeling aanwezig

(zie fig. 2.2/2).

G

D : detektor
~ 8': switch..

DE ARBITERSCHAKELING

A

ARBITERSCHAICELING

,--........---------------4,:-----1----

t---.,...-------------------....------r--- - -

I
J
I

FIGUUR 2.2/2

P : processor

A : arbiter
G : g.eheugenmoduul

Elke processor is met be~ulp van een "switch" (bidirektionele schakelaar)

verbonden met een geheugenmoduul. Door. middel van het openen en sluiten

van deze switches verleent de arbiterschakeling telkens aan een processor

het toegangsrecht.



De toegang tot een geheugenmoduul verkrijgt een processor als voIgt:

De door de processor gewenste geheugenreferentie wordt via een del'

detektoren D doorgegeven aan de desbetreffende arbiter. Op zeker moment

verleent de arbiter deze processor toegang tot het geheugen door de over

eenkomstige switch S te sluiten. Na enige tijd geeft de processor de

arbiter vrij en kan een volgende geheugenreferentie plaatsvinden.

In de rest van dit verslag wordt eraan voorbijgegaan dat er zich tussen

een processor en een geheugenmoduul een switch bevindt, aangezien dit

niet relevant is voor de beschouwingen.

/
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2.2.2 EIGENSCHAPPEN.

Ret lokale geheugen, de plaatsing van de I/O-units en de vorming van

clusters in EMPROS voegen aan de elementaire eigenschappen van de

crossbar switch de volgende gunstige eigenschappen toe:

- wegens de vorming van clusters is het systeem in aanzienlijke mate

>'/uit te breiden

het lokale geheugen kan op diverse manieren worden toegepast, hetgeen

de flexibiliteit van het systeem verhoogt.

Riertegenover staan de ongunstige eigenschappen:

- slechts een bepaalde processor kan met een zeker randapparaat

kommuniceren

intercluster-kommunikatie is complex.
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3.ARCHITEKTUUR VAN HET VIRTUELE GEHEUGEN

5.1 INLEIDING.

Uit de literatuur is het begrip "virtueel geheugen" bekend (lit.5,6).

In het algemeen heeft dit begrip betrekking op twee concepten:

- onderscheid tussen "adres~ en "fysische lokatie";

//bij een virtueel geheugen wordt de adresruimte van de processor

dynamisch afgebeeld op het tysieke geheugen._

- I'one level store";

virtueel geheugen geeft de progr~~eur de illusie dat hij een ge

heugen ter beschikking heeft; fysiek is er sprake van een voor- en

een achtergrondgeheugen.

In dit verslag staat het eerstgenoemde concept centraal.

Om aan de eisen van betrouwbaarheid en flexibiliteit tegemoet te komen,

wordt in EMPROS het principe van een gesegmenteerd virtueel geheugen

(lit.5) toegepast. Het idee daarbij is dat een programma in "blokken"

kan worden gesplitst. Onder een blok verstaan we een logisch samen

hangend gedeelte van een programma, bijvoorbeel~e block, procedure

of record. Een segment is nu een deel van het vi . uele ~eheugen dat

een blok kan bevatten. (Evenals in de literatuu wordt in dit verslag

de tenn "segment" ook gebezigd om het fysieke equivalent van een

segment aan te duiden; deze twee betekenissen worden door elkaar

gebruikt.)

Een ideaal virtueel geheugen bestaat uit een zeer-groot aantal segmenten

die van aanzienlijke lengte kunnen zijn. (lit.9).

Ook in V'erband hiermee blijkt een expansie van de adresruimte van de

processor noodzakelijk. In het vervolg wordt met "adresruimte" steeds

de adresruimte van de processor bedoeld.

Omdat een segment een logische eenheid vonnt, is het mogelijk om er

een type aan toe te Kennen. Op het type van een segment berusten een

aantal beveiligingsmaatregelen. EMPROS bevat ook een voorziening die

een gemeenschappelijk gebruik van segmenten door diverse processen

co~rdineert.
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De relevante gegevens over een segment, bijvoorbeeld type, lengte

etc. zijn vermeld in een segmentdescriptor. In het volgende zullen

we segmentdescriptoren in verschillende vormen tegenkomen.

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de afbeelding van de adres

ruimte op het fysieke geheugen.

/
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3.2 VIRTUEEL GEHEUGEN EN DE ADRESRU1MTE.

Deze paragraaf beschrijft op welke wijze de adresruimte (van de

processor) kan worden afgebeeld op het virtuele geheugen. Hierbij blijkt

het wenselijk de adresruimte in een aantal gelijke delen te splitsen

(paginering). Verder worden er .om de adresruimte te vergroten "segment

basisregisters" ingevoerd.

3.2.1 PAGINERlNG VAN DE ADRESRU1MTE.

Een vertaald programma bestaat uit een verzameling machine-instrukties

en data. Een machine-instruktie wordt vastgelegd door een operatiecode

en een of meer operanden. In het algemeen vergt het uitvoeren van een

instruktie ondermeer een aantal geheugenreferentjes; zo betreft de eerste

geheugenreferentie steeds de "fetch" van de instruktie. Ter'llille van de

eenvoud stellen we dat een geheugenreferentie wordt aangegeven met:

- een operatie, namelijk "read" of "write"; in het geval van een LS1-11

is er ook een "read-modify-write" operatie mogelijk; bovendien is aan

te geven of het schrijven op een woord of een Qyte betrekking heeft

- een adres. ~

Met het principe van segmentatie in de gedachten, ~nen we een geheugen

referentie eigenlijk te beschouwen als een referentie aan een segment.

Een segmentreferentie kan worden vastgelegd met:

- een operatie (ltread" of Itwrite"),

- een segmentidentifikatie en

- een offset binnen het segment.

Gezien het"vorige ligt het dus voor de hand om met een door de processor

gegenereerd adres zowel de segmentidentifikatie als de offset aan te geven.

Stel dat een adres wordt gerepresenteerd met bebulp van N bits.Er is voor

gekozen om de segmentidentifikatie te specificer.en met de Iteerste" K bits

van het adres en de offset met de resterende (N-K) bits. (Een juistere

term voor segmentidentifikatie is in dit gevl11 "segmentindikatie ll
).
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Ten aanzien van de adresruimte komt de tweedeling van de adressen over

een met.. een splitsing van de adresruimte in gelijke delen. Deze delen,

waarvan er 2 K aanwezig zullen zijn, worden pagina's genoemd. Elke pagina

is geassocieerd met een segment en het adres binnen een pagina heeft be

trekking op de offset binnen dat segment. Een en ander heeft tot gevclg

dat de maximale segmentgrootte gelijk is aen de paginagrootte.

Een dergelijkelgepagineerde adresruimte roept weI een probleem op. Stel

namelijk dat.. een programma wil refereren aan segment X, dat gekoppeld

is aan pagina i van de adresruimte. Veronderstellen we dat de offset

"dynamisch" wordt berekend, dan bestaat de kans dat het processoradres

buiten pagina i valt; m.a.w. de kans bestaat dat er aan een niet bedoeld

segment.. wordt gerefereerd, zander dat dit wordt opgemerkt. Gaan \'le er

valluit dat segmentering de betrouwbaarheid van het systeem moet onder

steunen~ dan is dit een ongewenste situatie. Dit probleem staat bekend

onder de naam nearry problem" (lit.9). Ret probleem is uitgewerkt in de

appendix (8.1).

/
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5.2.2 SEG~ffiNT BASISREGISTERS.

De paginagrootte bepaalt het aantal pagina's in de adresruimte; dit

heeft een belangrijk gevolg zoals wedadelijk zullen zien.

Als er in een computersysteem sprake is van een virtueelgeheugen, dan

is het niet ongebruikelijk om de adresruimte gelijk te stellen met bet

virtuele geheugen •. In EMPROS bezit een processor een adresruimte van

64 K bytes; deze ruimte is veel. te klein om als ideaal virtueel geheugen

te fungeren. *)

We zijn in staat om de adresruimte te vergroten door gebruik te maken

van segmentbasisregisters. De "eerste" K bits van een door de processor

gegenereerd adres specificeren een segmentbasisregister (SBR) dat het

basisadres van een segment uit het virtuele geheugen bevat. Concatenatie

van het bitpatroon van een SBR en de resterende (N-K) bits van het

processor-adres levert een adres in bet virtuele geheugen. Ala we aan

nemen dat inhoud van een SBR valt te wijzigen, dan is het mogelijk om

het gehele virtuele geheugen te adresseren. Aldus voorziet het SBR in

een momentane afbeelding van een pagina uit de adresruimte op een segment

in het virtuele geheugen. De vergroting van de adr~ruimte is schematisch

getekend in fig. 5.2/1. /

~) Ter toelichting het volgende voorbeeld. Stel dat de paginagrootte 4 K

bytes bedraagt (dit is niet onrealistiscb; vergelijk met de PDP 11/45

(8 K bytes) of met CID* (4 K bytes) ). Deze paginagrootte resulteert in
16 pagina's en dus omvat het virtuele geheugen in een dergelijk geval

slechts 16 segmenten.
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VIRTUEEL
GEHEUGEN

SBR 1

PAG.l

SEGMENT I

PAG.N

I
I
I

SBR N

I
1
I

SEGMENT :I

EIGUUR 3.2/1 RET SEGMENTBASISREGISTER ALS MIDDEL Dr4 DE ADRESRUIMTE

TE VERGROTEN.
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5:2:5 PAGINA- EN SEGMENTGROOTTE.

Gedurende het uitvoeren van een instruktie is het niet mogelijk om de

inhoud van een SBR te wijzigen. Dit betekent dat voor elk segment

waaraan gedurende het uitvoeren van de instruktie wordt gerefereerd,

er een SBR beschikbaar dient te zijn.

Het maximale aantal segmentreferenties per instruktie bedraagt 7 *),
waarbij maximaal 5 verschillende segmenten zijn betrokken. Het aantal

SBR'S en daarmee het aantal pagina1s moet dus minimaal 5 bedragen.

Bovendien dient het aantal pagina's een macht van 2 te zijn (zie 5.2.1),

zodat er minimaal 8 pagina's noodzakelijk zijn. Dit laatste aantal

pagina's resulteert in een paginagrootte van 8 K bytes. In de rest van

dit verslag wordt deze waarde als paginagrootte aangehouden. Bijgevolg

kan .een segment maximaal 8 K bytes groot zijn. Het is een taak van de

compiler om segmenten te genereren die kleiner zijn dan deze waarde.

/

*) Zie (lit.IO).

Dit maximum treedt op in het geval van:

"Index deferred mode" (Voorbeeld: ADD a>X1 (R1), Ii) X2 (R2) )

of in het geval van

- "Relative deferred mode" (Voorbeeld: ADD Ii) A, i>B)
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3.5 DE ADPJ:SRUIMTE EN FYSIEK GEHEOGEN.

Uit een adres in de adresruimte van de processor in kombinatie met de

inhoud van een segment-basisregister valt op eenvoudige wijze het over

eenkomstige adres in het virtuele geheugen af te leiden. Deze paragraaf

geeft eerst een indeling van het aanwezige fysieke geheugen. Daarna

wordt behandeld op welke manier het virtuele geheugen op het fysieke! .
geheugen wordt afgebeeld.

5.5.1 INDELING FYSIEK GEHEUGEN.

In de omgeving vaneen enkele processor zijn er drie soorten geheugens te

onderscheiden:

lokaal geheugen; dit geheugen wordt lokaal genoemd, omdat het aIleen

toegankelijk is voor de desbetreffende processor

- intern clustergeheugen; dit is het gemeenschappelijke geheugen van

van het cluster waartoe de processor behoort

- extern clustergeheugen; dit geheugen bevindt zich in de overige

elusters; het is bereikbaar via de clusterprocessoren.

Naar analogie van deze indeling spreken we van

referenties respektievelijk adressen.

<~~'

lokale, interne en eneme

/
Het clustergeheugen is gepagineerd, waarbij de pagina's even groot zijn.

als de pagina's in de adresruimte. Er is voor paginering van het cluster

geheu~en gekozen vanwege de betrekkelijke eenvoud van dit principe. Die

eenvoud komt vooral tot uiting wanneer EMPROS van een achtergrondgeheugen

wordt voorzien.

Het nadeel van pagineting ("verspilling" van geheugen) speelt bij de

huidige prijs van geheugen lang zoln grote rol niet meer als vroeger.

In verband met later te behandelen protektie-maatregelen is het van

belang om onderscheid te maken tussen pagina's en zogenaamde fysieke

segmenten. Een pagina van het clustergeheugen kan een fysiek segment

bevatten. De lengte van een fYsiek segment is maximaal gelijk aan de
paginagrootte.
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3.5.2 DlTEF.NE REFERENTIES

In het pad dat loopt van de processor naar het clustergeheugen ontbreekt

nog een schakel, namelijk de afbeelding van het virtuele op het fysieke

geheugen. Deze afbeelding kan bijzonder eenvoudig worden samengevoegd

met de afbeelding van de adresruimte op het virtuele geheugen. Dit ge

schiedt door in een SBR niet het virtuele maar het fysieke segment

basisadres te Jvermelden. In verband met de nieuwe betekenis van het

SBR noemen we dit register in het vervolg windowregister (WREG).

Een uitgebreide bespreking van het WREG stellen we uit tot paragraaf 3.4.

We vragen ons af waar de WREG'S geplaatst kunnen worden binnen een

cluster van EMPROS. WeI, de detektor (zie fig. 2.2/2) is ingesteld op

het detekteren van fysieke adressen behorend tot de overeenkomstige

geheugenmoduul. Hieruit voIgt dat het WREG zich onmiddellijk "achter"

de processor dient te bevinden.

Er moet worden voorkomen dat de geschetste interne referentie de

clusterprocessor aanspreekt. Hiervoor wordt een afzonderlijke besturings

Iijn INT(erne) REF(erentie), gebruikt. Deze lijn is verbonden met de

:cIusterprocessor en gedurende een referentie me~et desbetreffende WREG.

Een item van het WREG getiteld "INT(ern) SEG(ment)" zorgt er dan voor dat

de INTREF-lijn met een Iogische "1" wordt aangestuurd. Hieruit blijkt

dat het WREG een ruimere funktie is toebedeeld, dan enkel het weergeven

van het fysieke segmentbasisadres.

5.3.5 EXTEFRE REFERENTIES.

Externe referenties verIopen via de clusterprocessoren van het "bron

cluster" en van het "bestemmingscluster" (zie fig. 2.2/1).

De funktie van een clusterprocessor is dus tweeledig:

- het maken van een pad tussen het "broncluster" en het "bestemmings

cluster"

- het (Iaten) maken van externe referenties aan intern clustergeheugen.
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Voor de adressering zijn in de LSI·ii-bus 18 lijnen beschikbaar.

Dit aantal is voldoende groot om een intern adres te representeren

(mits het clustergeheugen niet groter is dan 256 K bytes). In het

geval van een externe referentie is dit aantal echter ontoereikend.

Dit komt omdat dan ook het cluster, waarop het externe adres betrek

king heeft, gespeeificeerd dient te worden. In verband hiermee ver

onderstellen we dat de clusterprocessor (CP) al voer dat de externe

referentie plaatsYindt, de beschikking heeft over de clusterspecificatie

en het fysieke basisadres van het desbetreffende segment. De CP is daar

mee in staat om de funktie van het WREG over te nemen namelijk het af

beelden van de adresruimte op het !ysieke geheugen.

In het geval van een externe referentie is een WREG van de volgende

inhoud voorzien:

- een adres gelijk aan. het basisadres van de pagina (uit de adres

ruimte) waar het WREG betrekking op heeft; dit adres wordt in het

vervolg aangeduid met "overeenkomstig adres"

- het item INTSEG dat de besturingslijn INTREF met een logische "0"

aanstuurt. ~

Met het laatste item bereikt men dat het internJ'clustergeheUgen, ook

verbonden met INTREF, niet wordt aangesproken, maar de CP wel. Het

overeenkomstig adres heeft als resultaat dat het door de processor

gegenereerde adres ongewijzigd de CP bereikt. Dit maakt het de CP dus

mogelijk om een pagina uit de oorspronkelijke adresruimte af te beelden

op !ysiek geheugen.

De precieze werking van de CP valt buiten het kader van dit verslag.

Het nu volgende heeft dan ook voornamelijk betrekking op interne

referenties •.
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5.4 HET vlINOO~offifuISTER.

Tot nog toe heeft het WREG uitsluitend een funktie vervuld bij het

vergroten van de adresruimte en bij het onderscheid maken tussen interne

en externe referenties. In deze paragraaf zal blijken dat het WREG even

eens een rol is toebedacht bij het beveiligen van segmente~ tegen niet

toelaatbaar geachte referenties. Een en ander heeft tot gevolg dat het

WREG in zekere zin als segmentdescriptor kan worden opgevat.
j

Een windo't,:register heet n gevuld" als het geassocieerd is met een zeker

segment; in het andere geval wordt het "leeg" genoemd. Het vullen van

een windowregister is een taak van de loader respektievelijk van het

runtimesystemj later komen we hier nog op ter~g.

/
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5.4.1 DE INHOUD VAN EEN WINDOWREGISTER.

In EMPROS is het de bedoeling dat alleen geheugenreferenties plaats

vinden die in overeenstemming zijn met het "geldende referentierecht".

Dit begrip komt in het hoofdstuk "Software" uitvoerig aan de orde. Op

dit punt is slechts van belang om op te merken dat het desbetreffende

/'WREG aangeeft of 'een referentie al dan niet toelaatbaar is.

Voor dit doel bevat een WREG in de eerste plaats drie items die aan

geven welke elementaire operaties *) ontoelaatbaar zijn. Deze items

worden aangeduid met:

- NR (not read)

- NWB (not write byte)

- NWW (not write word)

Bij een leeg WREG zijn al deze items gelijk aan "1", zodat er geen

enkele referentie via een dergelijk WREG kan verlopen.

In de tweede plaats bevat een WREG een item dat betrekking heeft op de

lengte van het fysieke segment. Hiermee ken men slechts die referenties

laten plaatsvinden die betrekking hebben op het jf~eelte van de pagina

dat een ~siek segment bevat. J'
Resumerend bevat een WREG de volgende items:

- INTSEG ; dit item geeft aan of het ~sieke segment in intern of

extern ~lustergeheugen'aanwezigis

- een adres; als INTSEG =1 dan is dit een fysiek segmentbasisadres;

in het andere geval is het gelijk aan het basisadres van

de pagina waarop het WREn betre~~ing heeft (overeenkomstig

adres)

- eenlengte; dit betreft de lengte van het fysieke segment

- NR )
- NWB

- NWW

deze items, gezamenlijk aangeduid met de term ~eferentie

verbod, geven aan welke van de elementaire operaties on

toelaatbaar zijn.

*) Het volgende hoofdstuk geeft aan dat elke operatie in gedachten is op

te bouwen met behulp van 1 of 2 elementaire operaties. Er zijn drie

verschillende elementaire operaties: read, write byte en write word.
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5.4.2 DE OMGEVING VAN BEN WllJDOWREGISTER.

Een WREG is betroJr..ken bij de volgende taken:

- referentiecheck; nagaan of de gewenste operatie niet in strijd is met

het geldende referentierecht

- lengtecheck; nagaan of de gegeven offset kleiner is dan de lengte

van het gespecificeerde rys~eke segment

- adresconcatenatie; het samenstellen van een "busadres" uit de gegeven

offset en het adres dat in het WREG vermeld staat

- het aansturen van de besturingslijn INTREF.

In fig. 5.4/1 is schematisch aangegeven op welke wijze deze taken worden

verricht met behulp van een WREG.

read/write

byte/word

NR.
van het,
WREG

offset

... A --;. reference error
~ --

WINDOWREGISTi
~

~
referentie- lengte I
verbod adres INTSEG

....
-,

r--- aansturing
"II ,1# INTREF

I-- < +..... 1---+ -....-
!--

~I\ length ~~
.......-

error

~

Ii"

"'-- '--
proc-essor
adres

~UQR 5.4/1 HET WINDOWREGISTER EN ZIJN OMGEVING.

bus
adres
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4. 1M P LEM -= NTATI E

Dit hoofdstuk behandelt in grote lijn de implementatie van het

virtuele geheugen. De eerste paragraaf geeft op konkrete wijze aan

van welle systeemconfiguratie er is uitgegaan, waarbij we ons tot een

cluster beperken.

Veel aspekten van de implementatie zijn het gevolg van het toepassen

van L51-11 processoren. De eigenschappen van de L51-11 die relevant

zijn voor de implementatie~zijn in een aparte paragraaf ondergebracht.

De rest van dit hoofdstuk heeft betrekking op de ontworpen buscontroller.

De nadruk ligt hierbij op de funktionele aspekten.

/
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4.1 SYSTEEMCONFIGURATIE.

Binnen een cluster van EMPROS vindt aIle kommunikatie plaats over

twee "bussen":

- de lokale LSI-~l-bus, die direkt met de processor is verbonden;

deze bus maakt onder meer ~eferenties aan het lokale geheugen

mogelijk

- de niet-Iokale LSI-11-bus; deze bus geleidt de interne en externe

referenties,

Kortheidshalve worden deze bussen in het vervolg lokale en niet

lokale bus genoemd. Tussen beide bussen bevindt zich een scha~eling

die de naam "buscontroller" draagt. In fig. 4.1/1 is aangegeven welke

eenheden er op deze bussen zijn aangesloten.

/
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LOKALE LSI-11 BUS

FIGUUR 4.1/~ DE CONFIGURATIE VAN EEN "PROCESSORTAK"

P · LSI-11 processor OP · clusterprocessor· •

LG · lokaal geheugen ROM · read only memory• •

BC : buscontroller DREG'S: deviceregisters

CG · clustergeheugen WREG'S: windowregisters•

Als toelichting bij fig. 4.1/1 zij vermeld dat de WREG'S op twee manieren

toegankelijk zijn. Enerzijds zijn zij via de lokale bus als "normale"

deviceregisters toegankelijk. Anderzijds kunnen zij door de buscontroller

worden geraadpleegd ten behoeve van de adre5Serin~.
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4.2 DE LSI-11 PROCESSOR

In EMPROS worden LSI-11 processoren van het type KD11-F toegepast. In deze

paragraaf stippen we slechts de voornaamste eigenschappen van deze

processor aan. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de dokument

atie van de fabrikant (lit.l0)~

De adresruimte van de processor is 64K bytes groot. De hoogste 8K bytes

hiervan vormen samen de zogenaemde IO-page, hetgeen inhoudt dat deze

adressen niet gebruikt kunnen worden bij het refereren aan clustergeheugen.

De processor bezit een lokaal geheugen (lion board memory") ter grootte

van aK bytes. Ret is zander ingrijpende wijzigingen niet mogelijk om

tussen het lokale geheugen en de processor een WREG te plaatsen. Daarom

geschieden referenties aan dit geheugen bUiten de WREn'S om (zie fig.

4.1/1). Het lokale geheugen beslaat de laagste aK qytes van de adres

ruimte van de processor; dit gedeelte van de adresruimte heet "local

page". Referenties die via de IO-page of de local [Bge geschieden, worden

lokale referenties genoemdj zij mogen alleen op de lokale bus verschijnen.

IDe lokale (LSI -11) bus is rechtstreeks met de processor verbonden. Be-

langrijke lijnen van deze ~ zijn. ~
- 16 data/adreslijnen; overdracht van adressen en data' over deze lijnen

geschiedt "tijd multiplex"

- 2 reserve adreslijnen

-'besturingslijnen.

De data/adres- en de besturingslijnen zijn open-coliector-lijnen, die

aktief la~g worden aangestuurd. Op de 131-11 bus zelf is er sprake van

"negatieve logika".
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lIke machine-instruktie vergt een of meer zogenaamde buscyeles. De voor

ODS doel belangri)ke buseyeles zijn:

- DATI

(data input)

- DATO en DATOB

(data output van een woord respektievelijk byte)

- DATIO en DATIOB
(data input gevolgd door een data output van een woord respektievelijk

byte).

Zoals eerder opgemerkt kan elke ~seyele (operatie) opgebouwd gedacht
twee , h h' d ftworden uit een orvelementaire operatles. Het se ema leron er gee aan

op welke wijze.

READ
WRITE
BYTE

WRITE
WORD

DATI X

DATO

DATOB X

DATIO X X i<
DATIOB X X

In konkreto bes~aat een buscycl'e_uit twee delen. I ijdens het adresserings

deel stuurt de processor gedurende een vaste tijd de data/adreslijnen aan.

met een adres. Na dit deel begint het data-overdrachtsdeel dat bestaat uit

1 of 2 van de reeds genoemde elementaire operaties. Deze operaties verlopen

asynchroon en vereisen een responsie van de geadresseerde geheugenmoduul.
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4.5 DE BUSCONTROLLER.

4.5.1 INLEIDING

De buscontroller vormt de verbinding tussen de lokale en de niet-

lokale LSI-11 bus. Om de eerste opzet van deze buscontroller niet nodeloos

ingewikkeld te maken, is hij ge~nt op de maximale paginagrootte (8K bytes).

De.struktuur van de adressering is voor dit geval weergegeven in fig.

4.5/1, waarbij!is afgezien van externe referenties.

In het volgende bezien we eerst de taken die de buscontroller moet ver

vullen. Daama vindt een beschrijving van de realisatie plaats.

/
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LOKAAL
'GEHEUGEN

LOCAL PAGE

ADRESRUIMTE
V.AN DE PROCESSORo

WREG'S

INTf.P~J

CLUSTERGEHEUGEN

8K..L.f----~

1

2

4

5

6

WREG'S

/,1---' \DEVICE

I ,jREG'S

, 1 )ROM

64K rO-PAGE

(BYTES)

FIGUUR 4.5/1 DE STRUKTUUR VAN DE ADP~SSERING.
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4.5.2 TAKEN.

De buscontroller verricht de volgende taken:

- maskeren van lokale referenties

tussenschakelen van windowregisters

- detekteren van fouten

/;:. behandelen van fouten.

Maskeren van lokale referenties.

De buscontroller dient te voorkomen dat er lokale referenties op de

niet-lokale bus verschijnen.

Tussenschakelen van windowregisters.

In het geval van een niet-lokale referentie moeten gedurende het adres

seringsdeel van een buscycle een drietal data/adreslijnen van de niet

lokale bus aangestuurd worden vanuit het gespecificeerde WREG. Tijdens

de data-overdracht is het noodzakelijk dat de data/adreslijnen van de

beide LS1-11 bussen rechtstreeks met elkaar zijn verbonden. De bus

controller regelt het tussenschakelen van WREG'S.

Detekteren van fouten. ~
Bij een niet-lokale referentie vinden er een len echeck en een aantal

referentiechecks plaats. De lengtecheck kan ged rende het adresserings

deel van de buscycle geschieden. Tijdens de data-overdracht wordt'elke

elementaire operatie van de buscycle vergeleken met het gespecificeerde

referentieverbod van het desbetreffende WREG. Er vinden dus een of twee

referentiechecks plaats.

Behandelen van fouten~

Als een referentiecheck of een lengtecheck een negatief resultaat

heeft, voert de buscontroller de volgende akties uit:

- voorkomen dat de gewenste referentie wordt uitgevoerd

interrumperen van de processor

- korrekt voltooien van de buscycle

- "faken" van de erna volgende buscycles totdat de interrupt wordt

gehonoreerd.
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Met "faken" van de buscycles wordt bedoeld dat de buscontroller de

desbetreffende buscycles onderschept en op de juiste wijze beantwoordt;

geen van deze buscycles verschijnt dus op de niet-lokale bus.

De bij de interrupt horende routine verzorgt een "adequate" foutmelding.

/
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4.5.5 REALISATIE.

Het onderstaande betreft de realisatie van de buscontroller in hardware.

De nadruk valt hierbij op de funktionele aspekten; er is daarom gekozen

voor de volgende uitgangspunten:

- de initialisatie van de bus~ontroller en de komm1h~ikatie tussen

- processor en WREG'S blijven buiten beschouwing

- er wordt slechts aandacht besteed aan globale timingsvoorwaarden

er is niet op gelet of alle toegepaste elementen commercieel ver

krijgbaar zijn.

De toegepaste poorten zijn weergegeven in fig. 4.5/2.

D- D-
AND OR D-
O- D- POORT MET

/
INVERTERENDE

NAND NOR INGANG

FIGUUR 4.5/g TOEGEPASTE POORTEN

Algemeen geldt dat signalen die beru.sten op "negatieve logika"

(zoais op beide LSI -11 bussen) zijn voorzien van een "L". De signalen

na de busre<:eivers ofvoor de busdrivers zijn gemerkt met een "H".

De buscontroller bestaat uit een aantal eenheden die corresponderen met

de in het vorige vermelde taken. Deze eenheden zijn aangegeven in het

blokschema van fig. 4.5/5.
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BUSCONTROLLER
LOKALE N1ET-

LOKALE
LS1-11 BUS LS1-11

BUS

MASKEER- SCHAKEL-
FOUTBEHANDELINGS

- EENREID
I .. EENHE1D EENHE1D

I
1\ 11\

\'

\' FOUT-
~ DETEKT1E-

WREG'S EENHE1D

FIGUUR 4.~ RET BLOKSCHEY~ VP~ DE BUScONTROLLER

~oals eerder vermeld wordt de lokale bus slechts gedurende een zekere

tijd aangestuurd met een adres. De tijd die verloopt tussen het verschijnen
,I

vaneen adres op de lokale bus en het verschijnen VI!.et daaruit afgeleide

adres op de niet-lokale bus heet de tijdvertraging.· de buscontroller. Er

wordt aangenomen dat dezetijdvertraging klein gen eg is om een juiste

werking van de arbiterschakeling (fig.2.2/2) te kunnen garanderen.

Er voIgt nu een behandeling van de afzonderlijke eenheden.
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MASKEEREENHEID.

Principe: het synchronisatiesignaal SYNCH wordt gemaskeerd wanneer het

een lokale referentie betreft.

DAL15H

DALl4H~-+ -t

DALl5H

··BS7H

MASKEEHEENHEID

ADPRT

SYNCH SYNCINH

FIGUUR 4.5/4 DE MASKEEREENHEID.

ADPRT ~= addressing part from buscycle

OS = one shot ( triggert op een positieve flank)

DAL i = data / adreslijn i

BS7 =bank 7 select (IO-page)

DELAY = schakeling die het signaal vertraagd doorgeeft.
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TOELICHTING.

Uit SINCH wordt het signaal ADPRTK afgeleid, dat tijdens het adres

seringsdeel van een buscycle gelijk aan Ifi" is. Voor het signaal ADPRT

geldt:

ADPRT =ADPRT * . BS7H. (DAL15H + DAL14H + DALl5H)

_.
= ADPRT * . BS7H. DAL15H. DALl4H • DALl5H

In het geval van een niet-lokale referentie zal ADPRT dus gedurende het

adresseringsdeel gelijk aan "1" zijn. Bijgevolg wordt flip-flop dus enkel

geset wanneer het een niet-lokale referentie betreft. De DELAY-schakeling

wordt toegelicht bij de schakeleenheid.

Doordat de lokale referenties nu gemaskeerd zijn, krijgen de volgende

eenheden slechts niet-lokale referenties te verwerken.

/
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SCHAKELEENHEID.

Principe:
Tijdens het adresseringsdeel van een buscycle moeten de data!adres-

lijnen DALlS, DAL14 en DAL15 van de niet-lokale bus aangestuurd worden

vanuit het gespecificeerde WREG. Dit speci~iceren gebeurt met behulp van

de overeenkomstige lijnen van de lokale bus. Gedurende de data-overdracht

dienen genoemde lijnen van beide L51-11 bussen rechtstreeks met elkaar

verbonden te zi~n. Voor DAL15 is dit in fig.4.5!S aangegeven. De DAL14

en de DAL15 lijn zijn op overeenkomstige wijze geschakeld.

13EXL

.'
IsCHAKELEENHEID

Sl

131

rD--
RT

L(]= I

I J
DAL

~
52

15H
SELECT

4H

5H WREG

DAL1~INL.

ADP

DAL

DAt

DAt1

DAL!

FIGUUR 4.5/5 DE SCHAKEL~~HEID
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Toelichting.

De toegepaste poorten bezitten een open collector; een dergelijke poort

stuurt een buslijn dus of ~passief hoog" of "aktief laag" aan.

Data-overdracht over een 1$1-11 bus geschiedt in twee richtingen. Sl stelt

een bidirektionele schakelaar v.oor die is gesloten als ADPRT =O.

Adressen op de niet-lokale LS1-11 bus behoeven slechts in een richting

overgedragen te worden. S2 fungeert als een schakelaar die een signaal

in de aangegeven richting doorlaat als ADPRT=l. Dit signaal is afkomstig

van de schakeling "SELECT WREG", waar we nu nader op ingaan.

"SELECT WREG" kiest het gespecificeerde WREG en levert aldus de volgende

signalen:

- DAL13INL, DAL141NL en DAL151NL alsmede BAD16L en BADl7L; deze

signalen representeren het adres-item van het WREG

- INTSEG; dit signaal stuurt de INTREF-lijn aan

- een signaal dat betrekking heeft op de lengte van het te refereren

segment; bij de bespreking van de foutdetektie komen we hier op terug

- NR, NWB, NWW; deze signalen geven het referentieverbod weer.

Voor de duidelijkheid is in de tekening van SELECT WREn (fig.4.3/6)

enkel aangegeven hoe het signaal DAL151NL wordt ~'roduceerd. AIle

overige signalen komen op overeenkomstige wijze)tot stand. .

Toelichting op SELECT WREG

Uit de signalen DALl3H, DALl4H en DAL15H worden selektiesignalen SEL i

afgeleid. Hoogstens een van de SEL i signalen is gelijk aan "1". Als

SEL i=l, dan worden de uitgaande lijnen aangestuurd vanuit WREG i-

Na beeindiging van het adresseringsdeel van een buscycle hebben de

signalen op de uitgaande lijnen geen betekenis meer. Dit is echter niet

relevant, omdat S2 (zie fig. 4.5/5) dan niet meer is gesloten.
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SELECT WREG

-
:1 SELJ

L--
! WHEG I -->-- SEL2 1']" t-

15-
I
I

SEL5

DAL1:51NL
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SEL4

l--+----0I:a
......--01 ,. .....

~)0--+---
'r-L-/

WREG 6

-
-

I
...-

SELS

SELS

1"l'-

15
I
I

~~ /
~}---
-

FlGUUR 4.5L6 HET KIEZEN VAN EEN WINDO\oIHEGISTER •

. , FF15: fiip-flop'die betrekking heeft 'op DALii '

Het zal dUidelijk zijn dat het kiezen van een WREn evenals het omscha
kelen, dat in de rest van de schakeleenheid plaatsvindt, tijd kost. Er

vordt daarom aangeno~en dat het signaal SYNCINH (fig.4.5.4) pas "In
vordt als de sch~\eleenheid op de juiste wijze staat ingesteld; dat wil

zeggen dat het kiezen van het gewenste liREG is voltooid en dat de scha

kelaar S2 is gesloten. In verband hiermee is de :DELAY-schakeling in

de maskeereenheid (fig.4.5!4) opgenomen.
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FOUTDETEKTIE-EENHEID.

Deze eenheid bestaat uit twee schakelingen, genaamd "lengtecheck" en

"referentiecheck".

Bij de lengtecheck gaat het om de lengte van een'fysiek segment. Deze

lengte moet worden vergeleken met het offsetgedeelte van het processor

adres en dus kan de lengtecheck tijdens het adresseringsdeel van een

buscycle plaatsvinden.

Vanwege de aantrekkelijkheid ervan spreken we in het vervolg over de

maximale offset (MOFF) inplaats van over de lengte (~OFF+1) van een

segment ("offsetcheck" zou nu een betere benaming zijn). Het op een byte

nauwkeurig aangeven van de MOFF van een segment vergt een tamelijk groot

a.antal (15) flip-flops in een WREG. Bovendien kost het uitvoeren van een

lengtecheck in dit geval relatief veel tijd, hetgeen resulteert in een

grote tijdvertraging van de buscontroller. am deze nadelen te beperken

wordt de MOFF in veelvouden van 512 bytes uitgedrukt, zodat er slechts

4 flip-flops benodigd zijn.

Voorbeeld. Een NOFF met een

9 bits

~
XXX XXX XXXo 000

bitpatroon OOOO-laat de volgende

~tX~o
offsets toe:

of 1

15 bits

De lengtecheck is te realiseren met behulp van een commercieel verkrijg

bare 4 bits comparator. Ook de schakeling in fig. 4.5/7 is mogelijk.
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LENGTECHECK
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DAl.,10H
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OALIOH

XOff'10
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CI0

E12
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Ell
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LEF.R

~nj:: UHf ---tt------t DELAY 1------1 ILas

!1GUUR 4.5/7 DE LENGTECHECK

LERR =length error

Ei = nerror" i

Ci = ncarryn i

OS = one shot
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Toelichting op de LENGTECHECK.

KOFF, gerepresenteerd door de signalen MOFF9 tot en ~et MOFF12, is

af'komstig uit de schakelingSELECT WREG (fig.4.3/S). MOFF wordt

vergeleken met de signalen DAL9H tot en met DALl2H; deze signalen

vertegenwoordigen de 4 meer signifikante bits van de offset. Voor

een goede werking van de schakeling is het noodzakelijk dat de ver

traging van de DELAY-scpakeling groter is dan de tijd die met de

vergelijking is gemoeid. De OS zorgt ervoor dat de vergelijking

slechts binnen het adresseringsdeel van een buscycle plaats vindt.

(Daarna hebben de DAL i H ~ijnen zoals gezegd geen betekenis meer).

In tegenstellingtot de lengtecheck vindt de referentiecheck plaats

tijdens het data-overdrachtsdeel van een buscycle. Zoals eerder ver

meld kan het gespecificeerde WREG na het adresseringsdeel niet meer

worden geraadpleegd. Hierdoor is het noodzakelijk om het referentie

verbod van het desbetreffende WREG te "onthouden". Dit gebeurt met

behulp van een latch die een onderdeel is van de referentiecheck-

Bohakeling (fig. 4.5/6). /

Toelichting op de REFEP~TIECHECK.

De lijnen NR, NVffi en NWW zijn afkomstig van SELECTWREG. De OS bewerk

stelligt in kombinatie met SYNCINH dat de signalen van deze lijnen op

het~uiste" moment worden overgenomen door de latch. De daadwerkelijke

referentiecheck spreekt voor zich.
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, JC~TJP. 4. 3f8 DE REFERENTIECHECK.

TLFERR =reference error

DIN = data in

Vl'B =write / byte

DOUT = data out

NR := not read

NWB .= not write byte

NWil := not write word

OS := one shot
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-- _. __ ...._._-- --_._ ..._------

FOUTBEHANDELINGSEENHEID(fig. 4.5/9). ------

Principe: zodra er een length error of een reference error optreedt,

zorgt deze schakeling ervoor dat e~ geen ~chronisatie

signaal meer verschijnt op de niet-lokale bus.

Verder heeft deze schakeling als taak he~ interrumperen van

de proce~sor en het "faken" van buscycles.

Toelichting op de foutbehandelingseenheid.

IFFF = interrupt/fake flip-flop

RFF = reply flip-flop

LERR = length error

REFERR = reference error

Namen van lijnen die op "EXL" eindigen maken deel uit van de

niet-lokale bus.

In de schakeling staat de interrupt/fake flip-flop (IFFF) centraal.

Deze flip-flop wordt geset bij het optreden van een fout en gereset

bij het honoreren van de interrupt. Als de IFFF geset is, zorgt sub

schakeling A ervoor dat er geen synchronisatiesign~almeer op de niet

lokale bus verschijnt. Hierdoor worden niet toege;'ten referenties voor

komen, mits SYNCEXL gelijk aan "1" is veer dat DfNEXL of OOUTEXL "0"

kunnen worden. In verband met deze voorwaarde is er in de lijnen DINEXL

en DOUTE XL een DELAY-schakeling opgenomen. Een ander gevolg van het

setten van de IFFF is het interrumperen van de processor met behulp van

het signaal IRQL.

Subschakeling B geeft. aan op welke wijze het "faken11 van de buscycles
,.

geschiedt. Subschakeling C tens lotte is betrokken bij de interrupt-

afhandeling; deze schakeling levert onder meer het resetsignaal voor

de IFFF wanneer de interrupt wordt gehonoreerd.
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FOUTBEHANDELINGSEENHEID
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FIGUUR 4.3/9 DE FOUTBEHM~DELINGSEENHEID.



5. SOFTWARE

5.1 INLEIDING.

Ret grootste deel van dit hoofdstuk betreft de software die nodig is

om de windowregisters hun funk tie te kunnen laten vervullen. Op dit

moment zijn de details van compiler en runtimesystem nog niet vastge

steld. Daarom zal de nadruk liggen op hoofdzaken en eenvoud van de onder

steunende software.

Deze inleiding is bedoeld om een kader te scheppen waarbinnen de onder

steunende software gestalte kan krijgen. Er wordt eerst aangegeven

op welke wijze een door de programmeur geschreven programma wordt

verwerkt. Vervolgens vindt ~en omschrijving plaats van enige begrippen,

zoals bijvoorbeeld "proces". Ook aan verscheidene protektiemaatregelen

wordt de nodige aandacht besteed.

Na de inleiding voIgt een bespreking van die gedeelten van compiler

en runtimesystem die relevant .ijn vaar dit ver~



-56-

5. ].] PROGRAMMAVERWERKING.

Omdat we ons willen concentreren op die aspekten van de software

die van belang zijn voor de "implementatie van het virtuele geheugen,

staat ons een eenvoudig systeem van programma-verwerking voor ogen

(fig. 5.1/]). Hierbij wordt het door een programmeur geschreven

programma ("source file") in zijn gehee I in een keer door de compiler

verwerkt. De compiler levert een "execute file"; deze file vormt

de input van het runtimesystem (RTS) , dat zorg draagt voor het uit

voeren van het aangeboden programma. ZO bezien heeft het RTS dus

tevens de taak om programmacode in het voorgrondgeheugen te plaatsen

("loaden") .

compiler

FlGUUR 5.1/1 HET VERWERKEN VAN EEN PROGRAMMA.

1----1 runtimesystem
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5.1.2 PROCESSEN.

In het volgende gaan we er vanuit dat een progranrrna het "recept"

vormt voor het uitvoeren van een aantal processen. Onder een

proces verstaan we een opeenvolging van operaties die strikt na

elkaar worden uitgevoerd. Ret al dan niet uitvoeren van een

proces wordt bepaald door een verzameling uitvoeringsvoorwaarden:

als aan aIle uitvoeringsvoorwaarden is voldaan kan het proces

worden geaktiveerd.

Ret is aantrekkelijk om het begrip proces in te voeren; een proces

is namelijk:

een overzichtelijk geheel

- een logische eenheid in het protektiesysteem (zie: 5.1.3)

een logische eenheid bij de coordinatie van gemeenschappelijk

gebruik van resources (devices of fysieke segmenten)

- een zinvolle eenheid om processortijd aan toe te kennen.

Onder het domein van een ptoces verstaan we de v~zameling segmenten

waaraan het proces gedurende zijn bestaan mag~fereren. De omgeving

van een proces, een deel van het domein, is de verzameling van aIle

segmenten die het proces V1a zijn aktuele windowregisters kan betre

den.

Relevant~ gegevens van een proces staan vermeld .in een "procesdes

criptor" (vaak 1n de vorm van pointers) •
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5. 1.3 SEGMENTEN.

Op deze plaats gaan we eerst iets dieper in op het begrip segment

zoals dat reeds in paragraaf 3.1 aan de orde is gekomen.

Naast de opvatting dat een 'programma een "recept ll vormt voor het

. uitvoeren van een aantal processen, is het ook mogelijk om een

programma op de volgende wijze te beschouwen. Hierbij is een

programma globaal bezien in twee gedeelten te spli tsen:

- een specifikatie van de operaties die uitgevoerd moeten worden;

dit is het eigenlijke programma

- een spe.cifikatie van dataverzamelingen waarmee en waarop het

eigenlijke programma opereert.

In het algemeen bezitten deze delen een zekere struktuur, opgebouwd

uit verscheidene logisch samenhangende eenheden C'blokken") zoals

bij voorbee ld:

blocks, procedures, arrays en records.

Al eerder is een deel van het geheugen dat een blo( kan bevatten een

segment genoemd. In verband met protektiemaatre~(lenwordt aan elk

segment een type toegekend. Bij deze type ring lpreken we naar

analogie van bovenstaande programma-splitsing generaliserend over

programma- en data segmenten. Het opdelen van een programma in ge

typeerde segmenten (segmenteren) is een taak van de compiler.

Ten aanzien van de windowregisters (WREG'S) heeft de compiler de taak

om code te leveren die WREG'S associeert met de segmenten waaraan

het onderhavige proces wenst te refereren. 'We noemen dit het aanvra

gen van segmenten. Het verkleinen van de omgeving van een proces

wordt het afmelden van segmenten.genoemd. De hiermee overeenkomende

taken van het RTS heten respektievelijk het vullen en ledigen van

WREG'S.
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Zoals gezegd berusten op bet begrip "segment" een aantal protektie

maatregelen. Doordat segmenten getypeerd zijn, is bet namelijk

mogelijk om voorwaarden te stellen aan bet betreden van segmenten

door processen. Rierbij gaan we uit van twee grondgedacbten:

het recht om een zeker segment te betreden (bet "betreedrecht")

kan niet gekoppeld worden aan dat segment zelf;

voorbeeld: ~en segment dat een "messagebuffer" bevat, zou zich

bijvoorbeeld aan een proces moeten voordoen als

"read only" segment en aan een ander proces als ''write

only" segment

konklusie: elk proces dient gekoppeld te Z1Jn aan recbten met

betrekking tot het betreden van segmenten

- om de invloedssfeer van "fouten" zoveel mogelijk te limiteren,

moet een proces ten aanZ1en van elk segment een zo beperkt moge

lijk betreedrecbt verkrijgen.

Ret betreedrecbt speelt zicb af 1n twee dimensies: ,

bij het beslissen of aanvraag van een segment t~laatbaar is

(toegangsrecbt) /

bij het bes lissen of referentie aan een segment toelaatbaar is

(referentierecbt).

Ret toegangsrecbt legt vast of er Uberhaupt aan een segment gere

fereerd mag worden. Ret referentierecbt bepaalt onder welke nadere

voorwaarden een segment mag worden betreden.

Toegangsrecht.

"At compiletime" is bet toegangsrecht vervat 1n de gebruikelijke

"scoperules" van een hogere progrannneertaalo Na de compilatie is bet

toegangsrecht voor elk proces vastgelegd in een domein van segmenten.
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Voor wat betreft het toegangsrecht moet er "at runtime" aan twee

voorwaarden worden voldaan om een segmentaanvraag te honoreren:

het segment dient tot het domein van het proces te behoren

als het een blokkeerbaar segment betreft mag het niet geblokkeerd

zijn; we komen later op het begrip biokkering terug.

Ret niet voldoen aan de eerste voorwaarde is aanleiding tot een

foutmelding. Ais aan de tweede voorwaarde niet is voldaan, stelt

het RTS het verlenen van toegang uit totdat dit weI het geval is.

Referentierecht.

Ret refer~ntierecht als onderdeel van het betreedrecht dient zo

beperkt mogelijk te zijn. Daarom wordt "at compiletime" bij elke

segmentaanvraag het minimale referentierecht bepaald dat een proces

nodig heeft om aan het betreffende segment te mogen refereren.

"At runtime" wordt alvorens een WREG te vullen nagegaan of het ge

wenste referentierecht in overeenstemming is met het segmenttype.

Voorbeeld: het referentierecht "send" stemt overeen met het type

"message buffer". Ook het referentierecht speelt flus een rol bij

het honoreren van een segmentaanvraag. In geva~an· overeenstemming,
wordt uit het gewenste referentiereCht in kombinatie met het seg-

menttype een zogenaamd "geldend referentierecht" afgeleid, dat een

van de volgende.vormen kan aannemen:

read only

- wri te only

d / . *)- rea wr1te •

* De toegepaste LSI-II processor maakt het niet op eenvoudige wijze

moge lijk om een "execute only" protektie te imp lementeren. Di t komt

doordat zowel een "instruction fetch" als een "data fetch" via een-

zelfde DATI buscycle verlopen (zie lit. 10).
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Zoa1s verme1d in paragraaf 3.4.1 bevat een WREG het referentie

verbod, de negatie van het ge1dende referentierecht. Bij e1ke

segmentreferentie wordt er gecheckt of deze niet strijdig is met het

referentieverbod.

Lengtecheck.

Een protektiJmaatrege1 van gehee1 andere aard is de 1engtecheck.

Hierbij wordt nagegaan of de door de processor gegenereerde offset

niet groter is dan de maxima1e offset van het te refereren segment.

De 1engtecheck is a1 eerder besproken in paragraaf 3.4.1.

B1okkering.

Zoa1s bekend 1S het in het a1gemeen noodzake1ijk om gemeenschappe1ijk

gebruik van segmenten door processen te coordineren. Voor dit doe1

bestaan er in EMPROS b10kkeerbare segmenten (naast de overige segmen

ten). Een b10kkeerbaar segment kan slechts door een proces tege

1ijkertij d worden be treden. "At runtime" bes chikt ~en proces na een

gehonoreerde segmentaanvraag automatisch over d~xc1usieve toegang

tot een derge1ijk segment; het RTS draagt zorg;~oor het b10kkeren

van het segment voor de overige processen. Bij het afme1den van het

betreffende segment ver1iest het proces het exc1usieve toegangsrecht,

zodat een ander proces dit recht kan verkrijgen. (Dit 1aatste geeft

aan waarom het noodzake1ijk is om segmenten te kunnen afme1den).
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5.2 COMPILER

5.2.1 SEGMENTERING

De beschrijving van projekt ER17 rechtvaardigt de aanname dat een

source file in blocks, procedures, records en dergelijke gestructu

reerd is. Op basis hiervan is de compiler in staat om de source file

te verdelen i~ een aantal overeenkomstig getypeerde segmenten. Bij

deze segmentering wordt elk segment van een segmentdescriptor voor

zien. Deze descriptor bevat onder meer de volgende items, die in de

loop van het compilatieproces hun waarde verkrijgen:

(unieke) segmentidentifikatie

- segment type

lengte (van het gecodeerde segment)

blocki tern.

Ret laatste item geeft aan of het segment bij een aanvraag door een

proces al dan niet geblokkeerd dient te worden ten aanzien van overige

processen. ~

"Een tweede hoofdtaak van de compiler is het cOd,J:n van de gegenereerde

segmenten.

Ret coderen van data-segmenten is relatief eenvoudig, maar wordt in

dit verslag niet behandeld. In verband met het volgende vermelden we

aIleen dat na deze codering de koppeling bekend is tussen de namen

van de gedeclareerde datastructuren enerzijds en de corresponderende

segmentidentifikaties en offsets anderzijds.

Bij het coderen van programmasegmenten is er ~n het kader van onze

beschouwingen een aspekt bijzonder belangrijk. Dat is namelijk de

wijze waarop een naam, voorkomend in een statement van de source file,
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wordt vertaald in een operandx), als element in de overeenkomstige

machine-instruktie(s).

De eerste stap van deze vertaling is het omzetten van een naam in een

segmentidentifikatie plus een offset. Een moeilijkheid hierbij is dat

namen in een programma niet uniek behoeven te zijn; daarmee wordt

bedoeld dat een naam met meer dan een segment geassocieerd kan zijn.
!

De context legt 1n een dergelijk geval het preciese segment vast waar

de naam betrekking op heeft. In verband hiermee introduceren we een

"contextafhankelijke naamlijst". Deze lijst beschrijft de aktuele

koppeling tussen namen enerzijds en segmenten alsmede de desbetreffende

offsets anderzijds. Wijzigingen in de contextXx) stemmen overeen met

wijzigingen in de naamlijst. Onder meer de genoemde koppeling tussen

datanamen en segmenten/offsets komt in de naamlijst tot uitdrukking.

Met bebulp van de naamlijst wordt een naam dus omgezet in een segment

identifikatie plus een offset (zie ook fig. 5.2/1).

~) Vanwege de eenvoud gaan we er vanuit dat een~andwordt aange

duid met een absoluut adres. Voor een LSI-)) processor komt dit

overeen met mode 3 van "program counter addressing", assembler

syntax: OPR Q)AfA (zie lit. )0). De LSI-)) beschikt over.een

gr~ot aantal adresseringsmogelijkheden.

xx) Wijzigingen in de context vinden plaats bij het binnentreden en

verl~ten van blokken die deklaraties bevatten.
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Bij de tweede stap van de vertaling vindt een afbeeldingplaats van

het gesegmenteerde virtuele geheugen op de gepagineerde adresruimte

van de processor. Hierbij wordt eerst de segmentidentifikatie met be

hulp van een hierna te bespreken ''windowregisterlijst'' gekoppeld

aan het nummer van een WREG. Na deze bewerking is de segmentidentifi

katie dan tevens gekoppeld aan het basisadres van een pagina. Immers,

uit fig. 4.3/' blijkt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen

het nunnner van een WREG (N) en het basisadres van een pagina; dit

verband wordt gegeven door:

basisadres = N * 8192 (8192 = 8K)

waarbij 1 ~ N ~ 6, omdat er 6 WREG's aanwezig zijn.

Optelling van het bepaalde basisadres en de genoemde offset levert

tens lor.te het operandadres in de overeenkoms tige machine-ins truk tie (s) •

Dit is dus een adres uit de adresruimte van de processor.

Fig. 5.2/1 geeft een overzicht van de besproken vertaling.

/



-65-

/

naam \

contextafhankelijke
~

/
~ naamlijs t

segrnentidentifikatie, offset

.JI' windowregisterlijst-
WRE G-numrne rIp aginab asis adres , offset

optelling van pagina-
~

basisadres offset..... en

operandadres
.

FIGUUR 5.211 DE VERTALING VAN EEN NAAM IN EEN OPERANDADRES

Conceptueel gaat het koppelen van een segmentidentifikatie aan een

pagina-basisadres gepaard met het leveren van code om het betreffende

segment aan te vragen. De "windowregisterlijst" maakt het mogelijk

het aantal segrnentaanvragen aanmerkelijk te reduceren.
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5.2.2 DE WINDOWREGISTERLIJST

Bij het coderen van segmentaanvragen en -afmeldingen door een proces

maakt de compiler gebruik van een "windowregisterlijst" (WREG-lijst).

Deze lijst is een overzicht.van de momentele koppeling tussen

segmenten en WREG's, zoals die tijdens uitvoering van het proces zal

optreden. De WREG-lijst heeft dus betrekking op segmenten die reeds

zijn aangevraagd maar nog niet zijn afgemeld. Nog bondiger uitgedrukt:

een WREG-lijst legt de momentele omgeving van een proces vast.

In konkreto bestaat de lijst uit 6 entries, waarbij de Nde entry cor-

d h de 0 'f 0 okrespon eert met et N WREG. Een entry 1S 0 gel1J aan een segment-

identifikatie (gevuld WREG) of gelijk aan 0 (leeg WREG). De compiler

is nu in staat het aantal segmentaanvragen te reduceren door het

aanvragen van segmenten die in de WREG-lijst zijn opgenomen, achter

wege te laten.

De WREG-lijst speelt een belangrijke rol bij he t bepalen van een

d d b OO if Ok 0 doperan a res op aS1S van een gegeven segment1dent1 1 at1e en e
00 I .

b1Jbehorende offset. Vanwege het ~erder genoemdJ'verband tussen het

nummer van een WREG en hetpagina~sisadres relateert deze lijst

een segmentidentifikatie namelijk tevens aan een pagina-basisadres.

Al d Od 0 fO 0 de 0s e segment1 ent1 1kat1e de N entry van de WREG-11jst vormt, dan

,valt het operandadres eenvoudig te berekenen volgens:

operandadres = N * 8192 + offset (I ~ N 26).

Het is duidelijk dat elke segmentaanvraag of -afmelding een verande

ring in de WREG-lijst met zich mee brengt. In het volgende komen deze

aanvragen en afmeldingen uitvoerig aan de orde.
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5.3.3 ·SEGMENTAANVRAGEN EN -AFMELDINGEN

Alvorens een proces in uitvoering kan refereren aan een segment, moet

het ermee geassocieerde WREG gevuld zijn. Ret vullen is een taak

van het runtime-system, terwijl het associeren van een WREG met

een segment een v~n de taken van de compiler is. Ret leggen van deze

associatie noemen we "het aanvragen van een segment", een overigens

niet geheel juiste benaming.

Doelen.

Met het aanvragen van een zeker segment hebben we slechts een doel

voor ogen: het tijdens uitvoering van een proces mogelijk maken van

referenties aan dat segment.

Met het afmelden van een segment kan men verschillende doelen beogen:

zodra een proces zijn referenties aan een blokkeerbaar segment

heeft voltooid, dient het dit segment af te melden, anders kunnen

de overige processen nooit toegang tot dat segment verkrijgen.

-" stel dat een proces volgens het ~n de "scoperulesi ' vervatte

toegangsrecht een zeker segment niet meer mag }~reden; het ver

dient dan aanbeveling om dat segment af te melden, zodat er inder

daad niet meer aan dat segment gerefereerd kan worden (zie ook:

8. 1 Carry p rob lem)

Als een proces een segment wil aarivragen terwijl de WREG-lijst

geheel bezet is, dient het proces een der segmenten opgenomen ~n

de WREG-lijst af te melden.
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Strukturering.

Laten we eens veronderstellen dat de compiler pas een segment

aanvraagt wanneer dat volgens het programma noodzakelijk is. In

feite is het dan niet mogelijk om over een WREG-lijst te spreken.

Immers, de WREG-lijst is een voorspelling van de vulling van WREG's

"at runtime". Nu kan een proces in het algemeen een programma via

diverse wegen doorlopen. Als de vulling van de WREG's nu afhanke

lijk is van de (niet voorspelbare) weg die wordt gevolgd, dan is de

compiler niet in staat om een WREG-lijst aan te leggen.

Dit probleem is te omzeilen door struktuur aan te brengen in het

aanvragen en afmelden van segmenten, rekening houdende met de eerder

genoemde doe len. Strukturering is mogelijk door de WREG-lijst steeds

in overeens tenuning te laten zijn met de "contexe' van een proces.

Hiermee bedoelen we dat de WREG-lijst aIle segmenten bevat, waaraan

het proces overeenkomstig de "scoperules" mag refereren*).

Met andere woorden: pas als de context zich wijzigt, worden er
I

segmenten aangevraagd of afgemeld. Blokkeerbare s;gmenten vormen een

uitzondering op deze regel: een blokkeerbaar se~ent mag pas worden

aangevraagd wanneer het proces er daadwerkelijk aan wenst te refe

reren; zodra de referenties aan dit segment zijn voltooid, moet het

proces het betreffende segment afmelden.

Het probleem dat met deze strukturering ontstaat als de context

uit meer dan 6 segmenten bestaat, blijft in dit verslag buiten

beschouwing.
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Sys tem9alls •

Ret vullen en ledigen van de WREG's is een taak van het runtimesystem.

De programmacode nodig om deze taken te aktiveren levert de compiler

in de vorm van "sys temc.alls". Een segmentaanvraag bezi t de volgende

vorm:

AANVRAAG (SID, N, RECHT); hierbij geldt:

- SID is de identifikatie van het segment waar de aanvraag

betrekking op heeft

- N is het nummer van het te vullen WREG

- RECHT 1S het referentierecht waaronder het proces het segment

wenst te betreden.

Een segmentafmelding is van de vorm:

AFMELDING (N, SID); hierbij is:

- N het nummer van het te ledigen WREG

- SID de identifikatie van het segment dat

dient te worden.

De akties die het runtimesystem onderneemt na

worden besproken in paragraaf 5.3.

mogelijk gedeblokkeerd

Iys temeaUs
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5.3.4 SAMENSTELLING EXECUTE FILE

In het voorafgaande zijn lang niet aIle taken van de compiler aan

de orde geweest. Toch is het in verband met de bespreking van het

runtimesystem van belang om enig inzicht te hebben in het resultaat

van deze taken: de execute file.

De voornaamste onderdelen van een execute file zijn:

- een verzameling gecodeerde programma- en datasegmenten

- een segmentdescriptorlijst; een segmentdescriptor bezit onder

meer de volgende items:

• segmentidentifikatie

• lengte

• type

• blo~kitem

een procesdescriptorlijst; een procesdescriptor bezit in ieder

geval:

• een procesidentifikatie )'

• een pointer naar het domein van het betref~~de proces; een

domein 1S een lijst met identifikaties vap'segmenten waar het,
proces (onder nadere voorwaarden) aan mag refereren.



.',
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5.3 RUNTUfESYSTEN

Het feit dat E}WROS nog niet 1S uitgerust met een achtergrondge

heugen heeft voor het runtimesystem (RTS) tijdens het uitvoeren

van een programma een aantal belangrijke gevolgen:

- aIle segmenten bevinden zich in voorgrondgeheugen (cluster

geheugen)

de fysieke lOkatie van segmenten verandert niet

- het "reserveren" van een WREG voor een door een proces aange

vraagd segment is onverbrekelijk verbonden met het ter beschikking

stellen van het betreffende fysieke segment aan dat proces%).

De implementatie van het RTS hangt verder nauw samen met eerder

gedane aannamen (zie: 5.2 COMPILER).

*) Ter toelichting het volgende:

In geval van achtergrondgeheugen kan men met betrekking tot het aan

vragen van een segment twee akties van het RTS onderscheiden (protektie-

maatregelen blijven buiten beschouwing): ~
- reserveren van een WREG; dit vindt plaats als;l~n proces een

segment aanvraagt; het reserveren houdt in dat "SEGMENT PRESENT",

een item van het aangegeven WREG, de waarde "false" krijgt; het

RTS "onthoudt" op welk segment het gereserveerde WREG bet.rekking

heeft

- ter beschikking stellen van een fysiek segment; dit vindt plaats

als een proces refereert aan een gereserveerd WREG waarvan "SEGMENT

PRESENT" gelijk is aan "false"; het ter beschikking stellen houdt

in dat het RTS het geassocieerde segment zonodig in voorgrondge

heugen plaatst en het betreffende WREG onder meer voorziet van een

adres; uiteraard maakt het RTS "SEGMENT PRESENT" gelijk aan "true".

Deze implementatie heeft het voordeel dat een segment niet in het

voorgrondgeheugen geplaatst hoeft te worden als het proces er na zijn

aanvraag niet aan refereert. Verder opent de implementatie met name moge

lijkheden om het (de-)blokkeren van segmenten anders ~e regelen.

Het bestek van dit verslag laat niet toe hier verder op in te gaan.
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Ret RTS kent bij de verwerking van een execute file twee fases:

een voorbereidings- en een uitvoeringsfase. Pas in de uitvoerings

fase vindt een daadwerkelijke uitvoering van het gebruikers

programma plaats. In de voorbereidingsfase plaatst het RTS onder

meer de gecodeerde segmenten in het clustergeheugen. De bijbehorende

fysieke segmentbasisadressen worden, naast een aantal andere items,

in een tweetal typen segmentliJsten vastgelegd (zie 5.3.1).

Aan het slot van de voorbereidingsfase vult het RTS twee WREG's:

- een WREG geassocieerd met het programmasegment dat in de uit

voeringsfase als eerste wordt uitgevoerd

- een WREG dat een "link" legt tussen het gebruikersprogramma en het

RTS
x); deze link maakt kommunikatie mogelijk tussen het gebruikers

programma en het RTS, bijvoorbeeld om een segment aan te vragen.

Ret eerste gedeelte van deze paragraaf behandelt de struktuur van het

RTS voor zover dat past in het

gedeelte betreft het vullen en

uitvoeringsfase plaatsvindt.

kader van dit verslag. Ret tweede
i

ledigen van WREG~oalS dat in de

x)
Als de link met behulp van het lokale geheugen tot stand

wordt gebracht, kan een dergelijk gevuld WREG achterwege

blijven.
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5.3. 1 STRUKTUUR

Om in staat te zijn segmentaanvragen en -afme1dingen te verwerken,

beschikt het RTS na de voorbereidingsfase over verscheidene

segment1ijsten. We onderscheiden een tweeta1 typen:

- de prive-1ijst; ieder proces bezit een prive-lijst die de

descriptoren van de enkel aan dat proces bekend zijnde

segmenten bevat

- de gemeenschappelijke lijst; deze lijst, waarvan er slechts een

aanwezig 1S, omvat aIle descriptoren van segmenten die bekend zijn

aan meer dan een proces.

Dit onderscheid maakt het mogelijk om de descriptoren van prive- en

gemeenschappelijke segmenten verschi1lend samen te stellen; we komen

hier straks op terug. Een belangrijke eigenschap, waar in het

volgende gebruik van wordt gemaakt, is dat elk segment slechts eenmaal

in a1 deze lijsten voorkomt. Ret 1S duidelijk dat er bij een proces

twee lijs ten behoren: zijn eigen prive-!ijs t en de gemeenschappelijke

lijst. I
De besproken opzet heeft de voorkeur boven een fete algemene lijst

voor aIle processen gezamenlijk. Ten eerste is namelijk de kombinatie

van een prive-lijst en de gemeenschappelijke lijst eenvoudiger te

hanteren zoals in de loop van deze paragraaf zal blijken.

,Ten tweede houdt deze opzet een protektiemaatregel in: een proces kan

geen beschikking krijgen over een segment dat voorkomt in de prive

lijst van een ander proces.

In figuur 5.3/1 is aangegeven op welke wijze de lokatie van de diverse

segmentlijsten va1t af te leiden.
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procesdescriptoren
pr1ve- 1Jsten

PRO C E S 1

L I J S T 1
prive-pointer

elus te rnummer

proees sormnmner

~

gemeenSCh~ijke
lijstsysteemdeseriptor

PROCES 2
L I J S T 2

prive-pointer

elusternunnner

processornummer

~

gemeensehappelijke
. pointer

FIGUUR 5.3/1 DE PROCESDESCRIPTOREN EN DE SYSTEE}IDESCRIPTOR
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Een procesdescriptor verschaft informatie over het betreffende

proces. Zo duidt "clusternummer" op het cluster waartoe de processor

behoort die momenteel het onderhavige proces uitvoert. De systeem

descriptor verstrekt informatie die geldig is voor aIle processen.

Vandaar dat deze descriptor de "gemeenschappelijke pointer" bevat.

Ret refereren aan segmentlijsten door het RTS is simpel, wanneer

dat op basis tan indexering kan geschieden ("direct access"). Riertoe

is een manier ontwikkeld, waarbij een segmentidentifikatie wordt

voorgesteld door een geheel getal. Ret teken van dit getal specifi

ceert het type van de te refereren lijst, terwijl de modulus ervan

gelijk is aan de index in de desbetreffende lijst. Deze vorm van

segmentidentifikatie is mede mogelijk doordat een segment slechts

in een van beide typen segmentlijsten voorkomt. De geschetste wijze

van refereren betekent ook dat de samenstelling van een segment

descriptor relatief eenvoudig is, doordat deze geen segmentidentifi

katie hoeft te bevatten.

Een segmentdescriptor uit de gemeenschappelijke ~t bevat twee

items meer dan die van een prive-lijst. Dit ber~t op het feit dat

eenpriv~egment geen blokkeringsvoorziening noaig heeft. Immers,

aan een prive-segment kan slechts door een proces worden gerefereerd,

terwijl een proces segmentreferenties strikt na elkaar uitvoert

(zie 5.1.2).

De basis voor de segmentdescriptoren uit de segmentlijsten wordt

gelegd,door de compiler (zie: 5.3.4 samenstelling execute file).

Ret RTS voegt hier in de voorbereidingsfase enige items aan toe.

De descriptor van een prive-segment is het eenvoudigst en bevat

de volgende items:
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- type

- lengte

- clusternumrner

- adres.

Initieel wordt de "lengte van een segment vastgelegd door de compiler.

Ret is niet uitgesloten dat "het RTS deze lengte tijdens de uitvoe

ringsfase op verzoek van een gebruikersprogramma wijzigt (de maximaIe

lengte is gelijk aan de pagina grootte). Dit onderwerp valt echter

buiten het kader van dit verslag.

Ret aangegeven clusternumrner specificeert het clustergeheugen waarin

het prive-segment is opgenomen. Vergelijking van dit nummer met het

clusternummer van het proces (vermeld in de procesdescriptor) geeft

aan of het segment zich ten opzichte van het proces in intern dan

weI extern clustergeheugen bevindt. Deze kennis is nodig bij het

vullen van een WREG. Bet vermelde adres tenslotte heeft betrekking

op het fysieke segmentbasisadres binnen het gespecificeerde

clustergeheugen. ~

Naast bovengenoemde items bevat de descriptor van een gemeenschappe

lijk segment nog een tweetal items:

- blockitem

- semafoor.

Ret blockitem geeft aan of het segment een exclusief toegangsrecht

kent. Ais dit het geval is, heeft het laatste item de betekenis

van eel{ semafoor, of juister gezegd de betekenis van een semafoor

teller (initiele waarde = 1). In het andere geval heeft het laatste

item geen betekenis.



-77-

Voor ons doel is hiermee de struktuur van het RTS voldoende

beschreven. In het volgende zullen we Z1en hoe de segmentlijsten

worden toegepast bij het vullen en ledigen van WREG's.

/
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5.3.2 VULLEN VAN WINDOWREGISTERS

In het vorige zijn de voornaamste bouwstenen aangedragen die het

RTS in staat stellen WREG's te vullen en te ledigen. Alvorens dit

te behandelen is het nodig enige uitgangspunten en een aantal hulp

~procedures te bespreken.

We bezien eerst nog eens de segmentlijsten. Om de ruimte die deze

lijsten innemen te beperken is elke lijst precies zo lang als

nodig is om de desbetreffende segmentdescriptoren te bevatten. De

maximaal mogelijke index (MAXINDEX) is telkens als eerste entry in

de lijst opgenomen. Op basis van dit getal kan het RTS nagaan of

een proces een bestaand segment specificeert.

Er is al eerder gesproken over de link tussen het gebruikers

programma en het RTS. Deze link dient ten aIle tijde aanwezig te

zijn. We nemen aan dat hiervoor het zesde WREG is gereserveerd.

Hieruit voIgt voor N ( het gespecificeerde nummer van het te

vullen/ledigen WREG) de eis: 1 < N < 5. ~.

De betekenis van de parameter SID uit een 'systemcall is als voIgt

vas tgelegd:

- SID> 0 duidt op een prive-segment

- SID < 0 heeft betrekking op een gemeenschappelijk segment

- als SID = 0 of als ]SIDI > MAXINDEX van de betreffende lijst is,

dan geeft de systemcall een niet bestaand segment aan.

In het volgende is er sprake van twee typen clusternummers:

- CLUSTERNUMMER; dit is het nummer zoals dat voorkomt in de

descriptor van het beschouwde proces

- CLUSTERNR; dit nummer staat vermeld in de descriptor van het

desbetreffende segment.
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Per systemcall wordt slechts eenmaal gerefereerd aan een fysiek

WREG. De toekomstige inhoud van een WREG wordt zolang opgeslagen

in een "integer array" PSEUDOWREG C1: 6] • De index (I) heeft de

volgende betekenis:

I be tekenis I betekenis

1 lengte 4 NR

2 adres 5 ID-lB

3 INTSEG 6 NWW

We gaan nu over tot de behandeling van de toegepaste hulppro

cedures. Deze zijn gegeven in de vorm waarop ze worden aange-

roepen.

B: = READLIST (SID, PROCESNR, LENGTE , CLUSTERNR, ADRES, BLOCKITEM)

Deze procedure gaat na of SID een bestaand segment aangeeft. Als

di t het geval is, worden de i terns van de betreffe,k segment

descriptor (op de semafoor na) overgenomen in e~ aantal hulp

variabelen. Dit is gedaan om te voorkomen dat voor ieder afzonderlijk

item de segmentlijst geraadpleegd moet worden.

De procedure is van het type "Boolean". De eers te twee parameters

zijn invoerparameters en maken het mogelijk de wa~rde van MAXINDEX

te bepalen. Als ISIDI > MAXINDEX of als SID = 0 krijgt B de waarde

"false",en eindigt de procedure. In het andere geval krijgt B de

waarde "true" en verkrijgen de overige (uitvoer-) parameters een

waarde overeenkomstig de door SID en PROCESNR aangegeven entry.

BLOCKlTEM krijgt slechts een waarde als het de gemeenschappelijke

lijst betreft (dus als SID < 0).
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B-: = RIGHTCHECK (RECHT, SID, PROCESNR, PSEUDOWREG)

Di t is eveneens een procedure van he t type "BooIe an". De ze p ro

cedure gaat na of het gespecificeerde referentierecht van een

segmentaanvraag (RECHT) in overeenstemnnng is met het type van het

aangevraagde segment, gespecificeerd met behulp van SID en

PROCESNR. Ais er geen overeens temming is, krijgt B de waarde "false"

en eindigt de !procedure. In het andere geval krijgt B de waarde

"true" en wordt het PSEUDOWREG voorzien van een referentieverbod.

Dit verbod wordt zoals bekend bepaald uit RECHT en het type van het

aangevraagde segment.

SENDTOCP (ADRES, CLUSTERNR, N)

Deze procedure stuurt de aangegeven parameters naar de cluster

processor (CP). Dit is nodig wanneer het aangevraagde segment

zich ten opzichte van het proces in een extern cluster bevindt.

Met deze procedure krijgt de CP de beschikking over:

- het

- het

- het

segmentbasisadres

clusternummer van het segment /

nummer van het WREG (N) dat wordt ge1uikt.

SENDTOWREG (PSEUDOWREG, N)

Met behulp van deze procedure wordt WREG N gevuld met de gegevens

vermeld 10 het PSEUDOWREG.

P (SID, PROCESNR) en V(SID, PROCESNR)

Het ka~ voorkomen dat een gemeenschappelijk segment ge(de)blokkeerd

moet worden. Bovenstaande procedures maken P- en V- operaties

mogelijk op de semafoor die met een dergelijk segment geassocieerd

is. SID en PROCESNR bepalen in welke segmentdescriptor de semafoor

is te vinden.
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'In pseudo-Algol voIgt nu een beschrijving van een segment

aanvraag. Toelichting ~s tussen akkolades vermeld.

AANVRAAG (SID, N, RECHT);

if N < 1 or N > 5 then goto ERROR 1;

c B: = READLIST (SUi, PROCESNR, LENGTE, CLUSTERNR, ADRES, BLOCKITEM);

if not B then goto ERROR 2;

B: = RIGHTCHECK (RECHT, SID, PROCESNR, PSEUDOWREG);

if not B then goto ERROR 3;

if CLUSTERNUMMER {van proces} = CLUSTERNR {van segment}

then INTSEG: = 1

else begin

SENDTOCP (ADRES, CLUSTERNR, N);

INTSEG: = 0;

ADRES: = N x 8192 {8K} {zie: 3.3.3 EXTERNE REFERENTIES}

/
INTSEG;

LENGTE;

ADRES;

PSEUDOWREG C1J:
PSEUDOWREG [2J: =

PSEUDOWREG C3J:

if SID < a
then begin {dit gedeelte betreft enkel gemeenschappelijke segmenten}

if BLOCKITEM = 1 then P (SID, PROCESNR)

end;

goto SLOT;

ERROR

ERROR 2

ERROR 3

SLOT:

·.... ,
·.... ,
·.... ,
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5.3.3 LEDIGEN VAN WINDOWREGISTERS

Met de besproken hulpprocedures is een segmentafmelding bijzonder

eenvoudig te implementeren. Hierbij wordt expliciet gebruik gemaakt

van het feit dat een prive-segment nooit gedeblokkeerd hoeft te

worden. Daardoor wordt het afmelden van een prive-segment veel

simpeler.

AFMELDING (N, SID);

if SID < 0

then begin

B: = READLIST (SID, PROCESNR, LENGfE, CLUSTERNR, ADRES, BLOCKITEM) ;

if not B then goto ERROR I;

if BLOCKITEM = then V(SID, PROCESNR)

end; .

if N < I or N > 5 then goto ERROR 2;

for I: = 4, 5, 6 do PSEUDOWREGCIJ: = I; {NR =
SENDTOWREG (PSEUDOWREG, N);

goto SLOT;

ERROR I: --- ;

ERROR 2: ---;

SLOT:

= I}
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6. NABESCHDUWING

De opdracht (zie 1.3) vermeldt dat het virtuele geheugen een wezen

lijke bijdrage moet leveren ten aanzien van flexibiliteit en

betrouwbaarheid. Daarin zijn we inderdaad geslaagd, wat voor een

groot deel mogelijk is geworden door het principe van segmentatie

toe te passen.

De bijdrage aan de betrouwbaarheid mag blijken uit:

- het ontwikkelde idee over betreedrecht neergelegd in zowel

software als hardware

- het uitvoeren van een lengtecheck

- de automatische blokkering van een segment waarvoor dit noodzakelijk

is.

Voor de algemene eigenschappen van segmentatie ter verhoging van de

flexibiliteit wordt verwezen naar (lit. 5, 8~ In het bijzonder kan

hier genoemd worden: "

- de beperking opgelegd door de kleine adresruimt( van de processor

is opgeheven door de toepassing van windowregi~ers
- de mogelijkheid om een segment te blokkeren ~ een eenvoudig mecha

nisme om het gemeenschappelijk gebruik van segmenten (en daarmee

ook van devices) door diverse processen te coordineren

- het geheugen is fysiek gezien gepagineerd (en niet gesegmenteerd);

dit maakt dat het geheugen-beheer relatief een eenvoudige taak is;

in het bijzonder speelt dit een rol als EMPROS is uitgerust met een

achtergrondgeheugen.
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8. APPENDIX

8.1 CARRY PROBLEM

8.1.1 INLEIDING

In principe wordt een operandadres in de adresruimte van de processor

als voIgt berekend:

operandadres = paginabasisadres + offset (zie 5.2.}).

Zoals bekend is er met het paginabasisadres een zeker segment

geassocieerd. Wanneer de offset uit de berekening niet voldoet aan

de voorwaarde

o < offset < paginagrootte

dan heeft dit tot gevolg dat het operandadres buiten de "bedoelde"

pagina valt; met andere woorden het operandadres heeft betrekking

op een niet bedoeld segment. Dit verschijnsel staat bekend onder de

naam "carry problem" (lit. 9).

In het volgende gedeelte (8.1. 2) gaan we dieper oj.. oorzaken van

het carry problem in. Bij deze behandeling maken,.,(,e gebruik van twee

begrippen: statische en dynamische adresberekening. Er is sprake van

statische adresberekening wanneer de compiler het genoemde operand

adres berekent. Deze methode is behandeld in 5.2.1. Dynamische adres

oerekening betekent dat het in uitvoering zijnde programma zelf het

operandadres berekent (mede op basis van het paginabasisadres bepaald

door de processor).
"

In het laatste gedeelte van deze paragraaf trachten we het carry

problem op te lossen binnen de gegeven mogelijkheden. Er blijkt een

oplossing mogelijk te zijn, maar deze is niet erg elegant.
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8. 1 • 2 OORZAKEN

De wezenlijke oorzaak van het carry problem ligt in het samen

voegen van een segmentindikatie en een offset tot een adres. Rierdoor

ontstaat namelijk de mogelijkheid dat er tengevolge van een te grote

offset (of een negatieve offset) een "carry" optreedt van offset naar

segmentindikatie.
I

De direkte oorzaak van het carry problem is een onjuiste adresbereke

ning. Rierbij zijn een tweetal gevallen te onderscheiden. Ret ene

geval betreft een onjuiste statische adresberekening. Ret berekenen

van een statisch adres wordt volledig door de compiler uitgevoerd.

We zullen daarom aannemen dat een onjuiste statische adresberekening

niet kan optreden.

Ret andere geval betreft een onjuiste dynamische adresberekening.

Er zijn twee typen dynamische adresberekeningen te onderscheiden:

dynamische adresberekeningen die direkt het gevolg zijn van het

uit te voeren programma. Voorbeeld: het bepalen plan het adres

van een array-element op basis van een index ~ tijdens de uit~
voering van het programma wordt berekend

- dynamische adresberekeningen die enkel het gevolg zijn van de

wijze van coderen door de compiler.

Een o~juiste dynamische adresberekening kan dus het gevolg zijn van:

- een niet goed werkend programma. Voorbeeld: een berekende

array-index valt buiten de array-grenzen

- een niet goed funktionerende compiler.
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8.1.30PLOSSINGEN

In dit gedeelte trachten we oplossingen van het carry problem te

vinden, gegeven het feit dat we een segmentindikatie en een offset

met behulp van een adres uitdrukken. Gezien de onder "OORZAKEN"

genoemde gevallen·kunnen we stellen dat het carry problem het

gevolg is van een onjuiste dynamische adresberekening.

Ret is vrij gebruikelijk dat dynamische adresberekeningen die het

gevolg Z1Jn van het programma zelf, gecheckt worden door een stuk

programmacode dat de compiler heeft tussengevoegd. Voorbeeld:

alvorens er een referentie aan een array plaatsvindt, wordt er nage

gaan of de aangegeven index tussen beide array-grenzen ligt.

Ten aanzien van dynamische adresberekeningen die het gevolg zijn van

de compiler valt te denken aan twee oplossingen.

De eerste "oplossing" zou z1Jn het toevoegen van een speciale

machine-instruktie aan de bestaande instruktiesetjfDeze oplossing

is toepasbaar als het dynamische adres wordt ber~end volgens:

dynamisch adres = paginabasisadres ,~ offset.

De bedoelde machine-instruktie luidt "ADDOFF(set)" en wordt als

voIgt in assemblertaal toegepast:

ADDOFF OFFSET,

MOV PBA , DYNADRES

DYNADRES

PBA = p agi nab as is adres

De werking van ADDOFF verschilt in zoverre van een normale ADD

instruRtie dat er een "trap" plaatsvindt wanneer OFFSET niet voldoet

aan de voorwaarde

o < OFFSET < paginagrootte.

Roewel deze oplossing voor het genoemde geval elegant is, past hij

niet in het raam van de gegeven mogelijkheden.
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De tweede oplossing bestaat uit hetOinbedden van elke dynamische

adresberekening in een stuk programmacode dat de berekening

controleert. Deze oplossing is weI realistisch maar gaat per controle

gepaard met tamelijk veel extra code%). Ret hangt af van het aantal

keren dat de compiler dynamische adressering gebruikt of deze oplos

sing al dan niet aanbeveling verdient.

Programmacode gegeven in assemblertaal:

(8K bytes) voorstelt.

/0; paginagrootte

o
0010

1110

G :

GI:

x)
Ter ondersteuning van de gedane bewering het volgende eenvoudige

voorbeeld.

Stel dat dynamische adres wordt berekend volgens:

dynamisch adres = b + x,

waarin b: een willekeurig adres in bedoeld segment ("basis"),

aanwezig in RI

x: een getal ("index"), aanwezig l.n R2.

Referentie aan het bedoelde segment vindt plaats als:

o < b mod G + X < G,

waarin G de paginagrootte

Controlecode: MOV Rl, R4

BIC #GI, R4

ADD R2, R4

BMI ERRI

CMP R4,#G

BMIo OKAY

copy b

R4: = b mod G

R4: = b mod G + X

if b mod G + X < 0

if b mod G + X < G

ERRI: JSR ERROR

Adresberekening:

OKAY: ADD R2, RI ; RI: = b + x (right address)

In dit eenvoudige geval zijn er dus al zorn 7 instrukties nodig

voor de controle van de adresberekening, terwijl er met de adres

berekening zelf slechts I instruktie gemoeid is.
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8~2 EEN TWEEDE SET WINDOWREGISTERS

8.2. 1 INLEIDING

Conceptueel beschikt zowel een gebruikersprogramma ("user program")

als het runtimesystem (RTS) 'over een set WREG's. Er bestaat een

tweetal mogelijkheden om dit concept te verwezenlijken:

- userprogram en RTS delen een set WREG's

- userprogram en RTS bezitten. elk hun eigen set WREG's.

Ret delen van een set WREG's kan op twee manieren plaatsvinden:

- reserveren; het ene deel van de set WREG's is (continu) gereser

veerd veor het userprogram en het andere deel voor het RTS

- ~edden/herstellen; als het userprogram over de processor beschikt

(llusermodell) dan is de set WREG's toegewezen aan het userprogram;

in het andere geval ("systemmode") is de set toegekend aan het

RTS; het omschakelen van de ene nsar de andere mode ("mode switch")

gaat gepaard met:

• het redden van de momentele inhouden van de W~G's
• het herstellen van de inhoud van de WREG's ,(ereenkomstig

de voorafgaande mode. /'

Zowel aan reServeren als aan redden/herstellen kleven nadelen. In

het geval van reserveren kan al gauw het probleem optreden dat er

, voor een efficiente uitvoering van een user/system program te

weinig WREG's beschikbaar zijn. Bij een gelijke verdeling van het

'aantal WREG's beschikken beide programma's namelijk slechts over

drie WREG's. Bovendien is een optimale verdeling van WREG's over

beide programma's moeilijk te bepalen. Redden/herstellen heeft het

nadeel dat dit relatief veel tijd kost.
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Systemen uitgerust met een dubbele set WREG's onderscheiden

zich in de manier waarop een mode switch wordt uitgevoerd.

In deze paragraa£ wordt een tweetal implementaties beschreven.

De ene implementatie maakt gebruik van het lokale geheugen,

terwijl de andere berust op een uitbreiding van twee instrukties.

Aangezien de microcode zo goed als onmogelijk is te wijzigen, kan

deze uitbreidIng worden gerealiseerd door het toevoegen van hardware.

Een mode switch houdt verband met een systemcall of met een inter

rupt service. In het geval van een systemcall 1S dit verband een

voudig: bij het begin van een systemcall moet het systeem overgaan

van usermode in systemmode en bij het einde ervan dient het tegen

overgestelde te geschieden.

Met betrekking tot een interruptservice ligt dit moeilijker, met

name in het geval van een voltooide interruptservice. Immers, in

het laatste geval wordt het al dan niet overschakelen naar usermode
j

bepaald door de mode waarin het systeem verkeerde/lak voor de

aanvang van de interruptservice. Aangezien er nij is besloten

realisatie van een tweede set WREG's hee£t het leen zin bij de

beschrijving van mode switches aIle gevallen in aanmerking te nemen.

Daarom blijven mode switches verbonden met interruptservice buiten

beschouwing.
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8.2.2 IMPLEMENTATIE

Alvorens ~n te gaan op beide implementaties, richten we onze

aandacht op hetgeen er precies moet gebeuren bij een mode switch.

Bij de beschrijving hiervan gebruiken we een aantal afkortingen:

UM usermode SM systennnode

uP use rprogram RTS runtimesystem

PSW PROGRAMSTATUSWORD PSW
RTS

vast PSW van RTS

PC programcounter PCRTS
vast entry adres van RTS

De operaties die moeten plaatsvinden bij het begin en einde van

een systemcall zijn:

PC

begin van een systemcall

(UM 7 SM)

onthouden van PC
UP

en PSW
UP

PC .- PCRTS

PSW := PSW
RTS

mode:= SM

parameteroverdracht*)

einde van een systemcall

(SM ~ UM)

: = :P1GuluP'
pSW':- /6_
mode:= UM

parameteroverdracht

Essentieel voor beide mode switches is dat het wijzigen van de

PC, de mode en het PSW een ondeelbare aktie dient te zijn. Aan deze

eis hoeft niet te worden voldaan als de PC betrekking heeft op de

"local " page" (zie fig. 4.3/ I) omdat lokale referenties buiten de

WREG's om verlopen.

*) Aan parameteroverdracht wordt verder geen aandacht besteed.
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Zoals eerder gezegd z~Jn er twee implementaties ontwikkeld.

Deze hebben gemeen dat er een I-bits "moderegister" (MREG)

wordt toegepast. De inhoud van het MREG discrimineert tussen user

en systemmode; anders gezegd: het MREG bepaalt welke set WREG's er

gebruikt moet worden.

/
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Tmplementatie met behulp van het lokale geheugen.

Deze implementatie berust op het feit dat de inhoud van het MREG.

geen invloed heeft als de PC appelleert aan de "local page". Ret

MREG is geimplementeerd als een deviceregister (via de IO-page

bereikbaar). De code die gepaard gaat met een systemcall ziet eruit

als voIgt:

userprogram: TRAP PC
UP

en PSup worden op de (hardware)

stack gezet

PC~ = (34) adres 34 en 36 vormen

PSW:= (36) samen een software-interrupt-

vektor

(34) ~s een adres in het lokale geheugen.

RTS: (34): "change mode" de inhoud van het MREG wordt gein

verteerd

JSR Rl, CALLRTS

"change mode"

RTl

feitelijke systemcall

PC . = PC ~w =• UP !PS1

Ret nadeel van deze implementatie ligt in het feit dat de link

tussen het userprogram en het RTS zich enkel in het lokale geheugen

, kan bevinden.
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lmplementatie met behulp van uitgebreide instrukties.

Deze implementatie berust op een tweetal uitgebreide instrukties

(TRAP en RTI) , in die zin dat zij een automatische mode switch tot

gevolg hebben. nit kan worden gerealiseerd door een schakeling die

/met de LSI-]] bus is verbonden. Wanneer de betreffende instrukties

op de bus verfchijnen inverteert deze schakeling de inhoud van het

MREG. (Dit register maakt deel uit van de schakeling).

We kunnen bij deze implementatie dezelfde codering toepassen als

bij de andere implementatie, mi ts we de operaties "change mode"

er uit verwijderen. Bovendien behoeft het entry adres van het RTS

nu niet in het lokale geheugen te liggen.

Ret nadeel van deze implementatie is de relatief omvangrijke schake

ling die nodig is om de genoemde instrukties te detekteren.

/



-95-

8.2.3 KONKLUSIE

In bet stadium waarin EMPROS momenteel verkeert, is er besloten

om af te zien van bet 1nvoeren van een tweede set WREG's. Deze

beslissing is genomen op basis van de volgende·overwegingen.

Ten eerste bestaat er geen noodzaak tot invoering, omdat een

tweede set WREG's nauwelijks invloed heeft op de betrouwbaarheid

of de flexibiliteit van het systeem. AIleen de "performance" van het

systeem kan ermee worden verhoogd.

Onafhankelijk van de gekozen implementatie treedt er ruwweg een ver

dubbeling op van de hardware van het adresseringsmechanisme.

Hierbij merken we nog op dat interrupts het noodzakelijk maken om

naast bet genoemde moderegister een "previous moderegister" in te

voeren.

Mocht in een later stadium blijken dat mode switches een bottle-,
neck vormen ten aanzien van de performance van het "lysteem, dan kan

er alsnog een tweede set WREG's worden geimplemen"'erd. In dat

geval verdient de implementatie met behulp van .(et lokale geheugen

de voorkeur omdat deze de minste extra hardware vereist.
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