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Inleiding

In dit verslag wordt besebreven de realisatie van

de eommunieatie tussen kern - en aehtergrond-geheugen,

i.e. disk-units, met botrekking tot het transport van

pointerstrueturen.

Om praktische redenen is het achtergrondgeheugen in het

wcrkgeheugen geeimuleerd.

De ontworpen programma's zijn gesehreven in Fortran en

DAP (Honeywell Assemblertaal) •
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1. Treo-adresseFing en £ointerstructuren

1.1. De tree-adreB6ering

De adret.'!8oring houdt zlch bezig met de transformaties van

de namen. die cen gebruiker in zijn programma gebruikt. nasr

eachine-adressen. ,

De centrale problomen. dio bij de adressering een rol apeleu;

zijn de efficitintia en de geheugentoewijzing. Het geheugen

toewijzingsprobleem houdt zich bezig met de vragen. hoeveel ge

haugen ar voor een programma moet worden toegowezen. wanneer

en waar. Hierbij vormt de inhomogeniteit van het geheugen de

grootste moeilijkheidsfactor. De effici~ntie vereist dat het

accesseren snel geschiedt en de adresseringsoverhead klein is •

Een andere belangrijke faktor is de mate waarin de gebruiker

losgekoppeld wordt van de fysische machine. zodat hij zoveel

mogelijk in de voor hem bekende vaktaal zijn probleem kan

beschrijven. Dit impliceert een dynamische allokatie, die vooral

bij time-sharing- en multiprogrammerings-systemen essentieel

is. Eon eis voor dynamische allokatie is nl. dat het programma

geen weet heeft van de fysische adressen.

De tree-adressering, ontwikkeld door ire Klinkhamer. komt in dit

opzicht tegemoet aan de wensen van de gebruiker. terwijl de

eflici~ntie en de geheugentoewijzingsmethode verbeterd kunnen

worden. De eigenschappen van de tree-adresseringsmetho~ekunnen

nl. als voIgt beschreven worden:

1. er wordt gebruik gemaakt van een gelede adressering. b.v.

).4.3.2. Dit adres is afgeleid van de structuur en de eigen=

schappen van het programma. m.a."". het (virtuele) adres is

programma-geori!nte~rdon onafhankelijk van de fysische

machine. Q

2. de geheugentoewijzing is voordelig: in het kerngeheugen lHlrden

slechta plaatsen toegekend aan relevante leden van het tree

adras (zie vorder 4.1).

Ton bBtQ van de sDolheid 1s de geheugenindeling in het achtpr

grondgeheugen mlnder efficient. Dit probleem en anige nlanieren

om de eff'ici~J1tie t~ v~rgroten worden bef2proken in hoo:fdstuk .?

J. d$ enalbeid is greet: bij de transformatio van het tree-ftdr09

nnar do machine-adressen is or In het kcrngoheougen slechts

66n access por adrescomponent nodig. Daarna kan de vBriab~lp



I

"

•

•

-3-

direct via zijn fysische adres geaccesseerd worden, voor

opgesteld dat dit adres intusoen niet ge~ijzigd is.

4. de tree-adressering is een n-dimensionaal adresseringamethode.

Is het paging ~~d sementing systeem (1) cen drie-dimensionaal

aysteem (met ala dimensies het segmentnummer, het pagina

nummer en het woordlijnnummer), de tree-adre5sering heeft

zoveel dimonsies ala de gebruiker het nodig acht voor zijn

(blok-gestructureerdo) programma of' file systeem. De ge··

bruiker kan dus'net zoveel struktuur in zijn informatio

aanbrengen ala hij wenat, wat de flexibiliteit van het

systeem in grote mate gunstig belnvloedt •

1.2, Pointerstruct~en

Het virtuele tree-adrea wordt op executietijd omgezet

in het f'ysische rnachine-adres m.b.v. een microprogramma. Hierbij

wordt ar gebruik gemaakt van zgn. pointer-of-rnapping-tabel1en.

Het adresseersysteem bestaat dUB uit een aantal pointertabellcD t

die 6'n grote boom vorman ~aarvan de wortel het buitenste biok

van het operating system voorstelt. De totaliteit van tabellen

met verwijzingsadressen, die toegankelijk zijn d.nl.v. de gelede

adressen, noemen wij de pointerstructuur van de \'Jortel 7"1. Een

verkorte versie van een pointerstructuur is een treestruct1.lur:

hierin vertegenwoordigt een knooppunt in de boom ecn tabel van

de pointerstructuur. Elk lqnooppunt is met de \Oortel verbonden

via cell. pad. A:fhankelijk van de lengte van dit pad, bezit olk

knooppuat een bepaald niv0au- of level-~aarde: de wortel is

van niveau i, da dichtobijzijnde knooppunten zijn van lOVEll 2, en;;;;

Een treostructuur kan onderverdeold worden in subtreos. E~n

subtre~ kan zijn: een pad of een verzamoling van paden of

de treeatructuur uitgnande van een willekeurig knooppunt (uit

gszondord de wortel).

Wo nemen aan, dat 'We in dit syateem slechtlJ ta maken hebben met

zuiver0 boomstructuron, d.w.z. boomstructuran, wRarin niet peer

dan 601n vcrwij:d.. ng naar oen tabel voorkomt en. die z(~en closod

loops bevetton.

In fig. 1. la. is oon teenvoud:i.go point<!!rotruetuur g"d;~I;;'l;Hl.d en

.in £ig. 1.10. do overs<;}nk:olilutige trcostructuur.
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• 1.3. ~ay-out van de tabellen

Voor het testen van de to ontwikkelen programma's moet er

een input-tree gesimuleerd worden. Bij de constructie van deze

pointerstructuur zijn de voorstellen, zaals di.e beschreven zijn

in (2), grotendeels ovcrgenOlnen. Bet ui twerken van dez,e voor

stellen benevens onkale endere afaprakan, welke de lay-out van

de tabeJ.len vfJ.stleggen, worden in hot hiernavolgende besproken.

Ad. 1: soorten tabellen
~-~------

Er komen 3 soorten tabellen voor, n.l. 1) pointertabellen

2) operandtabellon on J) gemengde tabellen.

Pointertebellen bevatten slochta pointere ncar andere tabellen

en ir~:formati.c die erbiJ bel-wort. D1.t laatste omvat: a) de lonGtc

Val'} do t~bel, '\e;uarnaar de point0r verwij9tt b) oen f'lngbit, h(,t

PO (pointer/operand) bit. Hot PO-bit is voar con pointer «oout,
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c) het IGA-bit. B0t gebruik ervan wordt besproken in hocfdstuk ll •

Operandtabellen bobben geen verwijzingen naar andere tabellen. Ze

komen dus aIleen voor op het laagste level van een pad. Nao.et

operandwoorden bevat de tabel ook a) de lengte van de operanden

(het aantal operand-woorden) en b) het PO-bit. Dit i6 voor de

operanden niet geset.

In gemengde tabellen komen zowel pointers als operanden '\'"001".

•

•

~d. 2: dubbele pointerwoorden

Er wordt gesimulecrd op de P9200 (Honeywell DDP-516) machine.

Deze heeft "vworden van 16 bits lang. Daar het werkgeheugen 16 K

groot is, beslaat het adresveld van een pointer een vol ,yoard.

De volledige pointer-informatie moet dus verdeeld worden over

2 ",oorden: in het eerate pointerwoord ataan het PO-bit, het

lengteveld en het IGA-bit, in het tweede woord de pointer.

Het aantal woorden voor de operanden (inc. het lengteveld-woord)

is niet beperkt, maar het moot weI can evon getal zijn. Doze

laatste maatregel is genomen om het acceseren van tabellen m.b.v,

de adrescomponenten niet nodeloos te compliceren. De totale

lengto van oen tabel is dU9 altijd een even getal.

__8;..;d--."_J;..;_:;;..._o_v_e_r_f'_l_o_,,_'_,,_'0_0rq~

De eerste twee woorden van aen tabsl hebben cen speciale be

~kenis. Een OV-bit (OV=overf'low) in het eerste woor~ gceft n.l.

aan, of er een bij de huidige (hoofd-)tabel behorende over

flowtabel aan\olBzig is en zo ja~ dan staat in het tweede ,,,oord
en

het adres van de overflowtabel naast het OV-bit de lengte van

daze tabsl. Overflowproblemen van dit soort wo rden in hoofd

stuk 6 bcsproken.

Hoe\1cl bn.ckpointers (uppotnters) van groot nut kunnen zi. jn,

~orden daze inf'orwatiegegevens niet impliciet mcegenomen in de

tabellen. De pointGrf3 in oen tabel zijn dUG Blech1:9 clo\'Jnpointers,

d.w,z. varwijzingon naar tabellen van lager niveau. Uppointers

'Worden (indirect) e(Hmbatj~u\HH'd door arrays of' 3tacks, die de

beginadrasscn bevatten van tabellen op eon pad.

Er kc,n C(lbruik GOl'Ewakt worden von hulp'l-JoQrd",n (oJ.g. hnlprngi s'tl:;rt,)

die 1nrormatio bevatten betr~~fendG do wortnl ~91f. In do pro-

~) VltJor ("<eO ~efJdvldiC:c ref'c(c"'~(lLiltle Vb(l J'i'..
\1~ ... \:rll..","~\;:.,-"l.:i::\.""l"'. 13\;'f!iI:. (J,~,{\(:",qd<l; 1:",~,.::ll<e.1\

. ' J.J OJ'
!...~ (.> Q l'· ..., ',:" 1~' •../nCI~·· ('. ;1£: ('.~ (l,,1 ~ ('I (.,.~_\ ,J; ~,,,~ (\. -i· ~ )
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gramma's zijn daze woordol1 PCl rcsp. PC2 genoemd, inhoudende het

lengtaveld en het IGA-bit resp. het adres van de wortol.

ad. 6: lay-out ynn de tabel

De voor dit verslag relevante bits en velden zijn in de tabel

van fig. 1.2 getekend. Tevens zijn er de hUlpwoordan PCl en PC2

in getekend.

De lengtevelden Z1Jn 5 bits lang. Dit betekent dat een tabel

(incl. zijn overflowtabellen) max. 32 woorden lang is of dat

het maximale aantal operandwoorden 31 is.

ad. 1: het gebruik van het tree-adre~

De interprotatie van een adrescomponent heeft tot gevolg dat
ein een tabel het n woord geaccesseerd is. Daar de pointer-

woorden in tweevoud voorkomen, is n = 2*AC+l, indien AC het

bewuste adrescomponent is. Indian het nO woord negatief is, be

tekent dit dat het PO bit geset is en moeten we GUS het (n+1)e

woord bekijken om het pointeradres te vinden. De ovorflowwoorden

worden slechta onderzocht bij een te groot adrescomponent (zie

hoofdstuk 6); de situatie AC=O moet due niet tot gevolg hebben

dat de overflowwoorden geaccesseerd worden. Een interpretatic

van AC=O zou kunnen zijn dat het proces wordt afgebroken of b.v.

als aanduiding, dat het tree-adres compleat is •
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t.4. De or8"anisati.c van het _"1cr!<tiiehe:-~~!!.

Voor de reali-sa-tie van oen pointerstructuur is cr C',en

speciale storage management nodig. E'n van de mogelijkhedcn

is het buddy-systeem van Meyer (3). Het is in feite €len 8catter

memory systeom, in die zin, dat opgevl"aagda geheugenvelden van

bepaalde langto p af'hlJ.nkelijk van do aanwezigc vrije velden, oye!"'-
':

al in het werkgeheugen bcschikbaar kunnen worden gesteld. Op

doze wijzc kOll1en de tabellen, waarvoor daze geheugenvelden ter

beschikking zijn gosteld, verspreid in het werkgeheugen tcrecbt.

In de ontworpen programma's wordt gebruik gemaakt van cnige

routines van Meyer •

Refcrenties

(1) M.V. Wilkes: Time-sharing computer systems;

Macdonald (London) 1968 (pag. 35 c.v.).

(2) Ir. J.F. Klinkhamer: Tree-addressing;

Nat. [Lab. Technical Note 30/68.

(3) Afstudeerverslag W.H.E. Meyer, mel 1971 •
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~._De filostructuur .in het acht6rgro£.dB:eheu~~.!

2.1. De simuI~tio van het ~chter!,Irondr.eheuK~!l

Do P9200 heeft a18 achtergrondgeheugen de IBM1)16 disk

packs. Eon disk-pack bestaat uit 10 schijfoppervlakken, elk

met 203 tracks. Tracks van dezel~de diameter zijn g~organisoerd

in cylinders.Er zijn dus 203 cylinders van 10 tracks hoog.

Het kleinst adresseerbare stuk diskgeheugen is de sector, waar

van de format ongeveer f van een trackformat is. De track is

dus verdeeld in 4 sectoren. Eon sector is 4)2 woorden lang.

De disk wordt vanwe~e praktische redenen in het ~erkgeheugen

gesimuleerd. Er is een kleinere schaal gonomen, opdat de input

tree niet nl te uitgebreid gemaakt hoeft te worden. In plaats

van 4)2 woorden beslaat een sector nu 45 woorden.

De disk free-storage management, ook weI de DSKRAT (disk record

availability table) genoemd, lean gehcel vcrvangon worden door

de geheuganorganisatia van Meyer. Deze zal dus voor de sectoren

geheugenvelden van 45 woorden lang in de administratis moeten

zocken. Doordat er geen actucle IO-bewerking plaata vindt, treedt

er bij doze simulati~ .cen nadelige systeem-overhead op.

!!...: 2. K0.E..te be_~I?rel~ipg van~..s!e fil.l!.-.o_r6:~:misa ti e

De volledige treestructuur bestan~ als een file in het achter

grondgeheugen. Eon file is meestal verspreid over een aantal

records, waarbij met een record bedoeld wordt een sector of de

informatie-inhoud cryan. Op welke recordadressen de fil~ is

terechtgekomen. is een aangelegenheid van de fileo-adressering.

Enige methodes van file-adressering zijn:

- de scquenti81e methode

- de k~y-transformo.tie

- de directe adresseringsmethode

- de dynnmic-track~ methode (zic (2)).
Hot aCCGssoron van ecn rocord gebeurt in 2 fasen:

1. do entry in de file. Hiorbij ,~ordt er gel:l:cuilt gemaakt van de

kaye van de file en de fileadresscringsgegevens. Via de MFD

(Mastar File Directory), die de lijst van gebruikersnamen bevat

de UFD (Deers File Directory) met de programmanarnen van c-en
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gobruiker, en eventuele cylindertrack - en sector-tabell~n

wordt de file geacceBseerd.

2. het vinden van de juiste record in de file geschiedt in dit

systeem m.b.v. het tree-adres en een recordtabel. Hoe dit te

werlc gaat wordt in par. 3.4. besproken.

De file-adrossering komt verder niet meer tel' sprake. Voor nad~re

bijzondorhedan wordt or verwezen naar (1) en (2).

Referenties

(1) ~. Buchholz: File organisation and addressing; I.B.M. Systems

~ Journal. June 1963.
(2) Afstudeerverslag L.M.M. Jordans, juni 1971 •

•



-10-

2,. Het tr~~:E0rt geheufien ~ disk

;.1. Inl~iding

•

•

Zoals in het hooldstuk: Inleiding reeds werd vermeld, bestaat

mijn opdracht hierin, dat het transport van pointerstructuren van

geheugen naar disk en omgekeerd onderzocht en gerealiseerd moet

~orden. Bij het oplossen van daze probleman moet or ook gelet worden

op de ef£iciijntie en de geheugentoewijzing. De efficientie vereist

dat de programmats niat al te ingewikkeld en omvangr~jk zijn en

dat de overhead zo klein mogelijk gehouden wordt.

De geheugentoewijzing moet zo zijn, dat er efficient omgesprongen

wordt met de beschikbare geheugenruimten.

Het essenti~le verschil tussen het kerngeheugen en het diskgeheugen'

is de grootte van het kleinst adressearbare geheugenveld. Is deze

bij het kerngeheugen een woord, bij de (gesimuleerde) disk be

draagt die 45 woorden. De problemen, die hieruit voortspruiten,

worden in de volgende hoofdstukken beschouwd en opgelost.

Allcreerst 'worden de basisproblemen besproken.

1) De verwijzingsadressen in het kerngeheugen, de absolute pointers,

zijn niet meer geldig in het achtergrondgeheugen. Om de pointer

structuur te behouden, moeten de absolute pointers vervangnn

worden door andere soorten pointers of' aanduidingen. Hierbij

blijkt de relatievc pointer het best te voldoen. De relatieve

pointer is een getal, dat aangeeft hoeveel woorden de tabel,

waarnaar de pointer verwijst, Van het begin van de file ver

",'ijderd is. Op deze manier kan van een tabel exact bopaald worder..,

op welk record en op welke plaats in de record deze terecht

is gekomen. In dit systeem worden dUB J soorten adressen gebruikt:

- het absolute adres in het werkgeheugen

- hot relatieve adres op disk

- het tree-adres.

2) Teneinde de tabellcn achtcr elkaar (sequentic(>,l) te kunnen rang

9chikken, moet er cen speciale buffer w de werkbuff'or, aedefini

eerd 'Worden. In dit systeem is de ''1crkbuf'for een gcdeelte van

het werkgeheugcn, maar het zou van praktisch nut kunnen zijn, in

dien eon channel of minicomputer doze speciale IO-activiteiten,

gesitueerd om de werkbuffer, kan vervangeu. Dit bevordert O.B.

de snelhoid van het aysteem, daar de contrale proce~sor in
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mindore mate met IO-interrupts te maken heeft.

J) De grootta van d3 ~erkbuffer moet dezelfde zijn als die VRn

eon sector p dUB 45 woorden. A~hankelijk van het systeem zullen

er "n of meerdere buffers gecreijerd mooten worden. Dit hangt

samen met overflowproblemen van de buffer, die optroden indien

de lengtc van de pointerstructuur grater is dan d~ bufferlcngt.~

zodat da pointerstructuur meer dan een record benodigt.

4) In dit hoofdstuk ~ordt er aangenomen, dat de structuur in hot

~erkgeheugen een volledige treestructuur is. In hoofdstuk 5

komen deelstructuren (subtrees of paden) aan de orde.

J.2. Enige methodes v?or het tran6port=~eh~disk

Er wordt een kort overzicht gegeven van anige methodes, die

• mogelijk zijn voor de realisatio van het transport l,erkgeheug,en

disk, in het bijzonder hot transport l>1erkgeheugen -9 werkbu:ffer.

Dcsproken worden: 1) de prefixmethode

2) de levelmethode.
J) de postfixmethode.

~_de pref~xmethod~

In analogie met de prefix notatie van een syntactische b OOGI (1),

vordt de nu volgonde bewerking van een trecstructuur de prerix

of straight Polishmethode genoemd.

Namen we fig. 1.1.b. over en nummeren we nu alle knooppunten

(zia rig. J.1.) dan is de prefix notutie van daze boom:

T1 - T2 - T4 - T5 - TJ - T6 - T7 - T8 •

•
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De prafixmethode beoogt, de tabellen van de boom, op dezalfde

volgorde alo in de prafixmethode, in de buffer to plaatson (ale

aerate 2tap bij het transport nasr disk). ~

Het komt er bij doze methode op neer, dat, to beginnen met de

wortsl Tl, hat maoat linkse pad van de boom het eorst gebufford

wordt (daarom wordt deze methode ook weI de leftlist methode ge

noemd). Over hot algemeen onderscheiden we 2 fasen in het trans~

port werkgaheugen ~ werkbuffer:

1. de inhoud van een tabel copi~ren in de buffer.

2. het wijzigen van de absolute pointers in relatieve adressen p

nadat de beginposities (in do buffer) van de te bufferen of

reeds gebufferde tabellen bekend zijn. geworden.

Af'hankelijk van de volgorde van be,,,erking, ,,,at betreft de boven

geno9mdo fason, kan de prefixmethode op 2 manieren uitgowerkt worden:

- prefix a: eerst een volledige tabal copit}ren en daarna de pointers,

waarvan de locaties in de tabel onthouden worden, navolgen.

- prefix b: sen pointer per tabel en het bijbehorende pad afwerken;

zodoende wordt de tabel in de buffer stap voor stap, m.b.v. een

lopende index, volledig gemaakt. Door het bijhouden van de index

kan het apeciaal onthouden van de pointerposities in de tabel

weggelaten wordon.

De beida methodes verschillen overigens niet veel van elkaar. Het

bezwaar vall de prefixmethode is de omstandigheid, dat de 'Wortel het

eerst in de buffer wordt geplaatst. Bij bufCeroverflow kan het dan

voorkomen dat nog niet alle pointers van de wortel behandeld zijn,

in walk geval er 2 oplossingen mogalijk zijn die beida niet gehcel

bevredigend zijn:

1. ~"r dan 1 werkbuTfer defini!ren; het aantal buffers kan op deze

manier oplopen p want was hierboven beschreven is voor de wortel,

geldt uiter&ard ook voor elk ander lrnooppunt, dat een uitge~

braido 6ubtree-strctuur heeft. Dit bevordert niet het efficient

gebrnik van de geheugenruimte.

2. bij het aebruik van ~6n buffor moaten verscheidene records eolge

keran getr8nsporteerd worden, voordat de record geheel compleat

is. Dit veroorzaakt veel tijdeverlics.

BiJ de levolmothode wordt de trc9structuur van fig. 3.1. Bl~

voJ.~ gfJ;huf:ferd I '"'-" - 112 - T.) - Th •• T5 - 1"6 - 1.'7 - '1"8.
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Het principe is dUSt dat tabe11en van hetze1fdc niveau achter 01

kaar gebufferd worden. Ook hier ~ordt de worte1 het eerst in de

buffer gep1aatst. Doze methode werd onderzocht om een oplosaing to

vinden voor de overf1owproblemen van de prefixmothode. In verge

lijking met de prefixmcthode valt er een voordoel to notere!!;

er hoeft slechts een buffer gedefinieerd to worden, zonder dat or

multiaccossen van records noodzakelijk zijn. Dit komt omdat de

pointers van een tabe1 in een vroeger stadium afgewerkt kUflnen worden.

Daar tegenover ataan echter de ingewiltke1dheid van. hot programma

en voora1 de ineffici~ntie in het transport disk ~ geheugen. Dear

bij dit transport tabellen van een bepaa1d pad in het werkgaheugen

worden gecopieerd en bij deze methode do bewuste tabellen niet

achter elkaar op de record(s) zijn geplaatst, zal de levelmethode

meerdere accessen van records moeten doen dan de prefixmethode.

De postfixmethode is afgeleid van de postfix - of' omgekecl'de

Poolse - notatio (1). Het bufferen van tabeillen van fig. 3.1. ~ordt

dan~

T4 - T5 - T2 - T6 - T7 - T8 - TJ - T1.
Deze methode b1ijkt de nadelen van de voorafgaande methodes niet

te bezitten, terwijl de bijkomstige prob1emen niet 20 moe~lijk op tc

lassen zijn. Er wordt daarom verder gewerkt met de postfixmethodc.

die in de volgende paragraaf uitvoeriger bosproeken wordt.

Zaala in par. J.2. blijkt, wordt bij daze methode de worte] bet

laatst in de buffer geplantst, dit in tegenstelling tot de prefix

en leve1methodes. De wortsl komt dUG terecht in de laatsta record

van do :fila.

Bij het traneport werkgeheuGon ~ workbuffer zullon de 2 faecD t

vermeld in de prefix methodo (wijzigon van pointors en het eiaenJ:ijkG

bufferen). voorafgecu.an moeten 1>lorden door. e011 dnidclijk her};:en.-

b~n'e niCU\H) ftH3El. Hiorin 'I:/ordE)n van eon pad de pcd.nters H8.folr allo

tabellen op dat pad in eon stack gezet (bij dG nndere mothodcs wordt

hot bepalen van deZ0 pointoro afgewioseld mot hot bufrc~cn van

tabollcn of tobelgodeoltenf or is duo geen sprttko van eon npnrte fao q )

Evenale in do prefixmethode wordofi poilltorpoBitica in do tabel sn

oen lopendo index gonotoerd.en bijgohoudcn.
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Beginnendo bij het laagste niveau van een pad worden dus de tabellcn

gebufferd, waarvan de relatiev~ adrossen, llodig voor later gebruik,

n.l. voor nog te bufferen tabellen, reeds in dit stadium bekend

zijn gaworden. Indian bij het opklimmen van de boom een nieuwe

~btree wordt tcgenGckomcn, worden de nieuwe pointers in de stack

gezet en deze lagare-ievel tabellen eerst gebuffcrd. Het afbreken

van de boom m.b.v. de stack kan het best worden ge!llustreerd doqr

fig. 3.2 to bekijken, waarin mornentopnamen van de stackinhoud te

zion zijn bij het behandelen van de boom van fig. 3.1.

• S"Tl'c\<.. (t-t)
-----

~"tFlCK(~) 'TL\

S'tf)c. r. {'l.) -n-
----_.-

STA~K(') Ii
(a)

'\5 'T6 "T1- --ng
._-,- ~.~--- ---"_._--~_ ..-. '-'._-.. __....._. '-'---

T'2.. 'T~T~ '3
lb)

In fase (b) is T4 reeds gebufferd en zijn relatief adres bekend.

In Case (c) geldt dit voor T5 en T2 enz. Het is nu weI duidclijk,

dat er sI0chts "0 buffer benodigd wordt. Bij bufferoverflow wordt

dit feit geconstateerd, v66rdat de tabsl die de overflow vcroor

zaakt, gebuff0rd wordt. Dan moet de buffer eerst naar de disk

gebracht wordeD, voordat de bewuste tubel in de nu vrijgemaakte

buffer geplaatst uordt.

In dit systaem .orden achterin op do record enigo woorden gerc

serveerd, waarin eventuoel file-d~ta geschreven kunnen worden (ZQ
worden enige gegevenn over de worteltabel in het 41 e cn het 42 8

_

woord van do wortolrecord, dUB de lnstato record, gezet). Zodoendo

wordt er voor oyorflo,q getilSlt bij l~O :Lp.v. bij h5 woorden inf'or

m&ti.eIc,ngt(~. DllaT do totalo len.gto van tabcll(~l1 cp een reoord nist

altijd 40 woordon b~draagt: kan hot Rental n1et gobruikto velden op
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eon record grater zijn dan 5 woorden.

Voor nadoro bijzondQrhedan ovor do postfix methode \'1ordt er ven>J(',zen

naar bet Fortranprogrnmma en het nu volgende :flowdiagram (:fig. 3.3.).

t=:~1
Wo-rr.eQAd r(,5 i..n
~todt(\) r~t::S~.
~~ I.llCTJ"trl'. i

c:t..

I~~~_cL....t....._o_O_rd__--..J
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J..l~... D.e ,~~rdtab!"_-l

Via de werkbuffer moet de treestructuur op di6k gebracht

~orden. Op welke record(s) de structuur uiteindelijk terccht is

gekomen, hangt, zoals in par. 2.2. ward besproeken. van de ~ile

adresserinaomethodo uf. Het recordadree wordt weI doorgegeven aun

de recordtubel.

Ds file op disk kan beechouwd worden ala aen aaneengesloten 8tU~

virtueel geheugen. nit is mogelijk gemaakt door de relatieve

adressen van de tabellen te betrekken op het begin van de earste

record. Bet terugvinde.n van aen tabel gebeurt d.m.v. zijn relatief'

adres en de recordtabel.

Hot relatief'adres dient am het indaxnu~~er van de record en de

• locatie van de tabol in deze record te kunnen bepalen. De :formules

voor het berekenen van deze getallen zijn als voIgt:

indien N - indexnummer van de record

'RA = relatief' adres Van de tabel

L = locatio van tabel in de record,

dan i9 N == RA"45' + 1

en L = modulus (RA, 45).

Met het gevonden indexnummer wordt in de recordtabel het or-

mee corresponderende recordadres (sector) bepaald. Naast de

rocordadressen worden in de recordtabel oak opgenomen: 1. de in

formatiel.eugte bij de entry van een record in de recordtabel

2. de informatielengte zoals die is nadat enige tabell.en VWl de

• record in het werkgeheugen zijn gebracht en daarna op een andere

sector terechtgekomen. Zie verder hoo:fdstuk 5.

(1) \1egner: Programming Languages, Inf'ormation SY8tems and Machine

Organization; McGraw Hill 1968.
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!!.. Bet t~~.2E.t <;!isk.':: geheu~1];

4.1~ De c~nstructie van £~den

Bij het transport disk ~ geheugen lyordt de gohele inhoud

van een rocord in do buffer geplaatst. In de meeste gevallen

zal het programma, dat dit transport ten uitvoer bceft gebracht.

slechts een gadeelte van de record (enige tabollon) tot zijn
¥

beschikking willen hebben. Het lijkt dus zinvol om aIleen de rrJ-

levante tabellen in het werkgeheugen te copi~ren en de andere

tabollen in de buffer ongemoeid te laten. Bij het copieren

in het werkgeheugon mooten de pointers naar do tabellon vanzelf

sprekend weer absolute adrossen zijn.

Na het copiUren van enkele van deze tabellen vanuit cen of

meerdere records, zal er een pad geconstrueerd zijn, waarlangs

elk tabel van het pad verder geaccesseerd \"ordt. Desge"Wonst

kunnen er meerdere paden in lHJt werkgeheugen worden aangelegd.

Daar "fir nu een duidelljke afscheiding i9 gevormd tUBsen de tabeJIcn,

die zich op de paden in het werkgeheugen bevindcn en die, wolke

in bet achtergrondgeheugen zitten 9 wordt voar de tabellen in het

\lJerl-:::gcheugen het IGA-bit geset. Het IGA Up 1.£eheugen ~am,ezig),-bit~

dat betrekking hee:ft op een pointer naa.r cen tabel (z.il?: pa.r. 1. J

en :fig. 1.2), goeft, zodra hot geset is, dUB aan. dat van een tabcl

de geldige vorsie op dat moment in het ,~erkgeheug-(~n aanwezig is.

In aen tabsl kunnen euige IGA-bits geset zijn, omdat de ermt'H:::

corresponderellde subtrees van de tabsl in het geheugen zijn ge

copieerd, terwijl andere IGA-bits ongewijzigd blijven •

De sclectia van de te construeren paden wordt bepaald door bet

gebruikersprogramma. Daar dit programma mat de logische trG0-

adressen werkt, resul teart de interprctatie van het t:c(,ic-.",..dres

in het volge:n van een pointerstructuur, die 1n hot '.Ierkgehcugen

aanwezig is of moot zijn.

M.b.v. fig. 3.1. \'Jordt hi.. eronder eon voorbecld gegevcn hoe het
{:",

transport disk ~ ,,~or'1cgehougen in zijn work gaat. N"ollwn \H~ cU?H

dat op disk 2 rocorda nodig zijn voor de boom met in record de

tabellen T4 - 1'2 - 1'5 - 1'6 en 11'1 rocord 2: 1:7 - 1'8 - TJ - 1'1,

on Deem Yoortu nan dat or nog GBsn paden acnwezig zijn in Lot

gehougen. Bet gebr"lkBrBprosra~n~wanat op een bepaald moment de

gegevonB g vel~o sijn bevat in tnbel T7~ tot zijn boschikking tG
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hobben • Voor dit doel moet hot ~ree-adres T7t nl. Tl.2.2. door ge

gaven worden aan het 9ysteemprogramma, dat het transport disk ge

haugen belH:lOrt.

Hot lid Tl van het tree-adras effectueert het transport van record

or. 2 van de file naar de buffer en het copiijren van de ~ortel

in het werkgeheugen. D.m.v. het tweedo adrescomponent wordt het

5a en het 68 woord van T1 geaccesseord (zie par. 1.3.) en zodoonde

de relatievQ pointer van TJ gevonden. Met dit adres wordt de

locatio van T) in record nr. 2, die nag in de buffer zit, bepaald,

waarna TJ gecopieord lean worden. Tenslotte wordt op dezeIfde wijze

m.b.v. hot d~rde adrescomponent T7 gelocaliseerd en gecopieerd.

We zion dat in dit goval, aIleen record nr. 2 in de buffer ge

plaatst hoaft ts worden. Als aanvulling van het bovenstaande wordt

in fig. 4.1 het £lowdiagram van het transport disk ~ gehougen ge-

gaven •

'\\(' 1..\. \ FQ()I.,.;,\\o.qjnq'i
--.:r-_ __. -"-"--.--.- __ ._." J_. '" .._.,_.

'~.~::~.:r.:~.~~._._.-=~~:.~~~~~~
k"-e, I ~ (.' t V"~'''< Of ....,·...__...._.-4-...._..'. <~~. :._':
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ovcrigens lijkt het wenselijk am J soorten transport_on diak+ gc

heugen to ondorscheiden, n.l.

1. \-;aarbij or veranderingen worden gebracht in de pointerstructuur

door wijziging van, toevoeging aan of ongeldig verklaren van

enige tabellen op oen pad. In dit gaval moeten de tabollen in

het geheugen weer naar het achtergrondgeheugen gebracht worden en

de pointers naar deze tabellen aIleen verwijzen naa~

bun nieuwe versies. Zie verder hoofdstuk 5.
2. waarbij er geen upda~ing plaats vindt. Hat transport geheugen

disk ken hier vervallen.

J. waarbij de gehele treestructuur naar het geheugen 'Wordt gebrac:ht

(zonder updating). Dit is ten behoeve van de reorganisatie van

• de :filestructuur, welke ook i12 hoo:fdstuk 5 ."ordt beschroven.

Bovenstaand flowdiagram geldt niet voar deze situatie.

(.'

•
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.5. ~_~t x:.a~ ~J?.2.rt ._~.r:he@1::.f>e.n ." d i sl-t: (,verv2.;.~)

2.-.1 • .!:Let bl!.~fert;!~~5ubtre£.!!.

In hoofdstuk 3 ward de postfix-methode bosproken voor het

tranaportaoheugan ~ disk. Er waa toen aangenomen, dat hot

werkgeheugen eon volledige pointerstructuur bevat. In hcofd~

stuk 4 \'lard oen niou\llo configuratie geI.ntroduceerd in de vorm

van subtraos of' paden, '''marin IGA-bits geset zijn. In deze 1

paragraaf' wordt nagegaan, wat de consequenties zijn van het

transporteren van subtrees naar de disk.

Het progra~~a voor. het afbreken en bufferen van subtrees ver

schilt in principe niet veol van dat welke galdt voar een

complete treestructuur. We kunnen dit verschil als volgt uit

drukken: in een volledige treestructuur worden aIle pointers,

ltJsnrvan bet IGA-bit nul is, behandeldj in een deelstructuur

worden aIle pointers, waarvan het IGA-bit geset is, in de stack

gezet. Is in laatst gcnoemde structuur een bit niet geset, dan

worden de betreffende pointerwoorden verder niet bekeken~ zodat

doze relatievB pointerB ongewijzigct blijven. Op daze manier

worden slechts die tabellen, die deel uitmaken van een pac1~ in

de buffer gebracht~ Doze vorsies van de tabellen krijgen steeds

andere relatieve adressen dan de vorige, daar de nieuwe vorsies

virtuosI gezien terecht komen op records met hogere index

nummers. Daar or naar een tabel slechts een downpointer ver

wijst, gaan de pointers na8r de oude veraies verloren en be

staan do tabellen van de oude versie, logisch gezien, dUB niet

meer. Ten510tte moot ar opgemerkt worden, dat bij het buf£eren

gCBette IGA~bito gereset moeten worden.

De nieu..,;e versics van de tabelloD hebben n:teuwe bestermningen

gekrogcn op disk, tcr~ijl de Dude vereieo wcggolaten worden.

Danr het slechts tabellen betreft en geBn records, kan door

het wogvlll.len van onigo tabellen ui t e .."<n bepaalde record de

desbetroffonde rocord niet automatisch vrijgegeven worden. Daze

omr"ltandigheid voroorzaalb:t dU3 €len nogal ine:ff'iciGnt gcbrui.k

van de diBk~u1mt~. Bij het afwezen van de voor- on nadulen

prevalcert hier hot voordeol VBn de grotore snelheid van dit

syst {tem in verge1 :i.jking- mot oeD. syste(;!TI. \Jac,rbi. j cen he 1 e rc cord



•

-21-

in hat geheugon vordt gecopieard opdat de record direct vrijge

gaven .kan ~orden.

Indicn ~lle tabellen op een record niet meer gelden, kan de

record ~el vrijgegeven worden. Om dit te kunnsn constateren,

l'iordt in de recordtabel do re~elo in:formatielengto van cen re

cord bij alle transportbewerkingen bijgehouden. De informatie

lengte van een record wordt verminderd met de lengte van een

tabel, die elders verplaatst is. De informatielengte moet dus·

nul zijn voordat de record aan de DSKRAT toegevoegd kan "'ord.en.

A:fgezien van doze incidentele operaties, kan ar aen algamone

reorganisatie plaatsvinden van de filestructuur. Daze re

organisatie kan op gang gebracht worden m.b.v. een goed gc

kazon criterium. Men kan b.v. de diskruimte A, die in beslag

genomen wordt door geldigc tabellen , vergelijken met de

totals fileruimte B (dus inclusie:f ongeldige tabellen. maar

zonder do reservevelden meegerekend). Indien de verhonding ~

een bepaalde bovengrens overschrijdt, wordt het reorganisatie

programma aangeroepen. Dit programma brengt de gohele tree

structuur in het werkgeheugen (waarbij dus geon IGA-bits ge

set hooven to worden), waarna de structuur gebufferd en op

een compacters manier op disk bewaard wordt. De gegevens voor

het bepalen van A en B staan in de recordtabel. Doze zijn de

reeds eerder gen.oemde rcesle informatielengte RIL van een

record en de in par. 3.4. vermelde :1-n1 tiele informa\.ielengte

IIL, d.i. de informatielengte bij de entry van een record in

de recordtabel. Door vaal' alle records van de recordtabel

de RIL's rasp. de IIL's op te tellen, ..JOrdt A resp. B verkrcgen.

In het outputprogramma, dat als bijlage bij dit versIng is

opgenomen, \<Iordt getoond hoe de recordts.b(d. na elk updat.:i!'lg","

prograTh~a van inhoud verandert en wat het resultant is van

een reorgnnisatieprogramm.a. Er wordt hl(~rbij echter gee!)

cri t erium me egogev(:IIl I' daDT het bepalen (H'''''Y"oXl onbek.ond i ~.

De oorDts fano van het reorganisntie-progrnruna bostaBt uit hut

traneportoren van de gOhGlo troo8tructuur VQn de di~k naar
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op oen pad direct geacc8sseerd kan worden via dit pad. Het 11gt

dan voor de hand om voor hot transport werkbuffer .:;. \1erk

goheugen de £~efixme~d~ to gebruiken, immers bij deze methode

\/iordt de wortel het eerst behandeld, in dit geval in het 1.I/erk

geheugen gecopieard. De laatste record van de file zal dUB

het eerst in de buffer geplaatst worden en kan nadat de wortel

in het gehaugen zit, de gebele treestructuur via de relatieve

adrosson van de tabellen geaccesseerd en evenzo gecopieerd

worden. Bij een geordende file hoeft een record slechta ~~n

maal verplaatst te worden. Daar het reorganisatie programma

juist bedoeld is om een vorsnipperde filestructuur te ordenen,

bestaat de mogelijkheid dat er meerdere transporten van een

record gedaan moetcn worden.

Nadat aIle tabellen ill he t geheugen aamvezig zijn, kan de

eigenlijke reorganisatie van de fi1estructuur plaatsvinden.

Deze omvat het vrijgeven van de gebruikte sectoren en het

ongeldig verklaren van de oude rccordtabel. Dit laatste ge

beurt eenvoudig door de recordtabel te initialiseren t dUB door

aan te nemon dat deze uit 0 records bestaat. Eon nieu.we~ een

voudiger recordtabel wordt opgesteld nadat de pointerstructuur

opnieuw opgeborgen is op disk.
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Eon tabel moet dynamisch varieerbaar zijn d.w.z. zijn

lengte moet naar believen kunnen worden vergroot of verkleind.

Eon onvor~achte verlenging moet liefst zo weinig mogelijk

verschuivingen van andere informatie in het geheugen ten ge-

volga hobben. Daarom is hat voordelig om gebruik te maken van ave;:

flo~tabellen. De reeds bestaande tabel hoeft dan niet var-

plaatst te worden naar een andere grotere geheugenruimte.

Zoals we zagen, zijn in de tabellen voorzieningen getroffen

voor het gebruik van overf'lowtabellen door hiervoor de eerste

twee "oorden to reserveren. Overflowtabellen belloren dezeJ.fdc

karakteristiel-cen ta hebben a15 de hoo:fdtabellcn.

We gaa~ uit van de situatie ,~aarin overflo1vtabellan reads als

aanhangael bij de hoo:fdtabel in het kerngeheugen aanwezig

zijn en de respectievelijke OV-bits geset zijn. Een over~low

tabel komt, logisch gezien, na de hoafd tabel. I-I<.~t aantaJ. ovor,·

:flowtabellen behorende bij een hoofdtnbel is nlat bepex·kt.

We onderscheiden 2 situaties.

,. het accesseren van hoofd- en over:flowtatJel in het ,,;erkge

haugen, d.n.v. het treeadres.

2. het buf'feren van de ketting van zulke tabellen.

dit kan het best verklaard worden met het flo;..'diagr£lm in f'ig.

6.1. ell met fig. 6.2.
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De maatregelen die genomen moeten worden bij het bufferen

van hoordtabel en overflowtabellen kunnen over het algemeen

als voIgt beschreven worden:

de hoofdtabel wordt op de gevone wijze afgehandeld; nadat de

lopende inde~ gelijk is geworden aan de tabellengte, worden

de overflowwoorden bekeken. Is het overflowbit geset dan

moet er minstens ~~n overflowtabel meegebufferd worden. Dit

feit moet in beschouwing worden genomen bij het testen

van bufferoverflow. De lengte van de hele ketting van ta

bellen moet dan bekend zijn voordat er tot het testen wordt

overgegaan.

- in een overflowtabel kunnen ook pointers voorkomen. De tabellen

waarnaar de pointers verwijzen, hebben dan de status van

hoofdtabel (ze vormen nieuwe knooppunten in de boom), omdat

ze niet geaccesseerd worden via de overflowwoorden van de
I

overflowtabel. Deze tabellen horen dus niet tot de ketting

van tabellen van de huidige hoo:fdtabel. De nieuw gevonden

subtree moet eerst afgewe~kt worden voordat er verder wordt

gegaan met de eerstgenoemde over:flov,tabel.

- om de oorspronkelijh:e structuur van de hoof'dtabel te be

houden, lijkt het wenselijk om overflowwoorden in de ketting

van Dverflowtabellen niet mee te bufferen.

- de beginadressen van overf'lo'Wtabellen worden in cen apart

array ge&et; in de stack worden aIleen pointers naar hoofd

tabellen geplaatst.

nadat de ketting van hoofd- en overflowtabellen gebufferd is,

moot het overflowbit in de hoofdtabal gereset worden. Het

lengtevold LV, dat de lengto van de hoofdtabel aanduidt, moet

gewijzigd worden en wel als voIgt:
n

LV (ni<;;lu"h')""LV(oud) + L
i=l

n = aantal Qver:flowtabellen behorende bij cen hoofdtabel

LOTi c longto overf'lowtabol nr. i.
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Over het alg<'uneen worden de programma t 8 zavocl mogelijk in

Fortran geschrevcn en slechta dan in DAP indien dit niet in

Fortran mogolijk of wenselijk is. Net name geldt dit voar
¥

shift-instructies en het uitlezen van indiroct-geadresseerde ge-

heugenvolden. De antworpen programma's worden achtereenvolgena

kort toegelicht:

POSTFX behandelt €len pointerstructuur in het werkgeheugen vol

gens de postfix-methode. De belangrijkste bewerkingen in deze

subroutine zijn:

- het opbouwen van de stack

- het noteren van de pointerpositie in €len tabel

- het testen van bufferoverflow

- het bufferen van tabellcn

- het wijzigen van de absolute pointer.

POSTFX heeft €len parameter meogekregen, \vaardoor hij geschiJd;

is om volledige pointerstructuren zowel alB deelatructurcn

to behan,delen.

2. Subroutine GET

GET verzorgt het transport van een subtree V<l.n de disk naar

het werkgeheugen. Hieronder vallen o.a.

- de interpretatie van het ingetypte adrescomponent

- het omrekcn011 van het ralatief adres van een tabcl naar h2t

indexnummer van on dc, loeatie in oen l:"'Qcord.

- het set ten van het IGA-bit

- het accasseren van een reeds bostaand pad

- de parameters RIL en TIL (zie par. 5.2,) berokenen.

GET knn m.b.v. een parameter oen onderachoid maken tU5scn con

transport dat gekoppeld wordt met updatinG-operatioa en het

geval waarbij geen wijzigingen worden aangebracht 6an de

pointmrstructuur.
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Hot eigcnlijke copi~rcn van een tabsl in hot werkgehougen ~ordt

gedaa.n door PAD. Voor dit doel wordt m.b.v. de subroutine BV14

van Meyer het benodigde geheugenveld aangevraagd.

Verder wordt bier het relatievo adres veranderd in de pointer

naar de tabsl in het werkgebeugen.

~.. Subroutine "WRREC.......... l<l_~_ 1 _ ....

WRREC schrijft informatie uit de buffer op de disk.

De geheugenruimte voor het gssimuleerde recordadres wordt door

BVM gereserveerd.

• 5. §ubroutin~ RD~E~

RDREC verzorgt het transport disk

Subroutine RECTAB

..:; \lIerkbuffer.

Dc recordtabel wordt opgcsteld door RECTAB. De gsgevens over

RIL, IIL en het rocordadres worden in de recordtabel geplaatst.

TABEL print de inhoud van de recordtabe! uit en berekent de

totale treelengte A en de totals fileruimte B (zie par. 5.2.).

Voor de reorganisatie van de filestructuur wordt REORG aange

raepen. Doze verplaatst een valledige treestructuur van de disk

naar het werkgeheugen. De prefix-methode wordt gebruikt voor

het transport werkbuff'er ..,. werkgeheugen.

Na bc~indiging van het gahele transport worden de gesimuleerde

secteren vrijgegavcn m.b.v. BOB, een andere subroutine van

Meyor. T e n5lotto wordt de recordtabel geinitialiseerd.

TAK lceat de inhoud va.n cen tabelwoord, dat geaccessccX'd

wordt via do pointer naar de tubel en eEn index; daze lopende

index wordt elke keer met 1 verhoogd.
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Een overzicht van het gebruik van deze subroutines in het

systeem wordt gegeven in fig. 7.1. en 7.2.

[

\J ~-:.o..._A«l • \:...- II-LJof s.,~t:n:. .~
o/.[l...~..A1-<"/~"

___1
l_p-?_~·~-r~~=-----_J
~RRi~-~

[ r\ECT~B-l
.- ....---_.

[~M:~---·-I

. f--'" . ]-<=_.
n-u. SoX ,",u•.t41 ....t- 1
""1) <\ i."I9A:

_. ------
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De DAP-subroutines zijn van hat type Junction in het Fortran-

programma.

Het neemt dus de waarde in do accumulator (A-register) na be-

eindiging van de DAP-routine over •
..

De belangrijkste DAP-subroutines zijn:

1. SUbrou,:t ~.!}.2. !:~NGTE

LENGTE leest het lengteveld in een woord. Het lengteveld be

staat, zoals bekend, uit 5 bits.

2. Subroutine LRNIL
...- --~-

LHNlL plaatst de halfwoorden LREC ( = indexnummer van record)

en NTAB (= RlL) in de recordtabel.

~SUb.£.c:~.~.~_e_~..RDlL

LHDlL haait NTAD uit de recordtabel.

4. Subroutine LRDBIT_____~...._-=,,_. 1\ • _ •

Met LRDBIT wor-dt getest of' het lGA-bit (i6e bit van eerstt~

pointerwoord) geset is.

2...:......§~e TN1lO~D

Leest de inhoud van een geheugenveld via indirect adrcssering

~n indexering.

Hat inputprogramma bestaat naast verschillende aanroepen van

de subroutines POSTFX, GET en REORG voornamelijk uit het op

bouwen van de inputtree-structuur. Doze wordt weergegeven in

fig. 7.3.
Naast de gevolgdo methode kan de pointorstructuur oak gedeel

telijk geconstrueerd ,~orden m.b.v. de HVN~subroutinci.

Het outputprogramma print de volgBnde gegevens uit:

- de recordtnbol (bij POSTFX-Banroep) en de waarden van A cn B

- gegevens over tabellen van eon pad, dat in GET geconstrucerd

is m.b.v:

- de ndreecomponenten ADCOMP.

bij de output van HEORa kan duidelijk gezien ~ordenp hoe do

tebollon volg'(H13 de pre:fix m~thode in het werlq;(~h(n.1g(,,:n
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terechtkomen.

De nieuwe recordtabel na het transport naar disk is oak ge

geven. Omdat er gC10n daad\"erkelijke updating heef't pllJ.ats

gevondorl t ziot daze recordtabel er cender nit als de allcr-

eersts t uitgezonderd de waarden van de rocordadressen.
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