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SAM E N V A TTl N G

Samenvatting

In een computersysteem in verwerking zijnde processen maken

gebruik van processoren en primair geheugen (RAM) het dat

systeem. Het beheer van de processoren en het geheugen wordt

door het in het systeem toegepaste Operating System verzorgd.

Dit afstudeerwerk geeft een inventarisatie van de technieken en

basis operaties die voor dit beheer noodzakelijk zijn.

Vanuit de taal Pascal zal het primair geheugen gebruik,

toegespitst op adresserings mechanismen besproken worden.

Hierbij zullen de lexicografische adressering, het parameter

mechanisme en het adresseren van multidimensionale arrays aan

de orde komen.

Tenslotte

elementen

worden. De

zal 'Proces Management', het optimaal verdelen van

uit een Computersysteem tussen processen, besproken

hoofdpunten die daarbij behandeld worden, zijn :

Scheduling, Dispatching, Interrupts, Memory

Proces Communicatie en de interactie vaneen

randapparaat.

1
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I N LEI DIN G

1. Inleiding

De grote pakkingsdichtheid van geintegreerde schakelingen die

met de hedendaagse intergratie technieken bereikt kan worden,

maakt het mogelijk microprocessoren te ontwerpen, waarin

complexe functies zijn opgenomen. Dit in tegenstelling tot

eerder op de markt verschenen microprocessoren die enkel van

een eenvoudige instructie set voorzien waren waarmee de

gebruiker zelf die complexe functies moest realiseren. (8080,

Z80, MCbBOO ).

Afhankelijk vande omgeving waarin een microprocessor moet

functioneren zijn er voer de microprocessor sen aantal

standaard handelingen te beschrijven. Het zijn deze handelingen

di e in de mi croprocessor opgenomen moeten worden om een

snellere uitvoering van functies te realiseren. De

snelheidswinst is een gevolg van het feit dat zo'n standaard

handeling minder instructie-fetches benodigd. De standaard

handeling werdt namelijk in microcode gerealiseerd (de

besturingstaal van de hardware) en heeft zadoende minder

instructie-fetches nodig dan wanneer de handeling door machine

instructies gerealiseerd moet worden.

Dit verslag geeft een inventarisatie van de standaard

handelingen nodig bij Memory Management en Parallel Procesing

in een computersysteem.

Ais eerste komt het geheugen gebruik in een hoge

programmeertaal aan bod. Het betoog spitst zich toe op de

adressering van diverse soorten variabelen tijdens de

verwerking van een programma, geschreven in die taal.

Vervolgens wordt het gelijktijdig verwerken van processen door

een computer besproken. Hierbij zal de verdeling tussen

processen van processors, primair geheugen (RAM) en

randapparatuur aan de orde komen.
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Als laatste wordt de Intel iAPX286 besproken als voorbeeld van

een processor waarin standaard operaties voor Memory Management

en Parallel Processing geimplementeerd zijn.

Ik wil de THE bedanken voor de mogelijkheid die mij is geboden

om gedurende mijn studietijd het fenomeen 'Ambtenaar' in als

zijn facetten te hebben kunnen observeren.

L.H. Bots oktober '83
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PRO S RAM M E E R TAL E N

2. Programmeertalen

Veel gebruikers beschrijven functies voor een computer in een

hoge programmeer~aal, de definitietaal. Een definitietaal kent

taalelementen waarmee een gebruiker een functie beschrijft, een

programma. In dit hoofdstuk wil ik Pascal als voorbeeld van een

definitietaal beschrijven. Lit [lJ.

Pascal kent twee soorten taalelementen: 1) 'data-elementen'

zoals variabelen en 2) 'functie-elementen' zoals procedures.

Allereerst een bespreking van data-elementen.

2.1 Data-elementen

Pascal bevat enkelvoudige data-elementen zoals Boolean,

Integer, Real en samengestelde data-elementen zoals Record en

Array. Hat zal duidelijk zijn dat manipulaties met of operaties

op data-elementen, omgezet moeten worden in basis instructies

voor de computer.

De beschikbaarheid van eenvoudige instructies, die operaties en

manipulaties uit de definitietaal kunnen realiseren, levert een

zeer efficiente implementatie voor de taal-elementen.

Instructies moeten voorzien in :

1) Adressering van data-elementen die verscheidene geheugen

referenties vereisen.

2) Operaties met data-elementen zoals gedefinieerd in de taal.

3) Detectie van incorrecte resultaten van operaties.

4) Adressering van een deelelement uit een samengesteld data

element.

Ad 1) Adressering van data-elementen die verscheidene geheugen

referenties vereisen. Ieder computersysteem heeft een

bovengrens voor het aantal databits dat bij een geheugen

operatie getransporteerd wordt tussen bijvoorbeeld het

geheugen en de processor. De implementatie van een data-element

kan zodoende verscheidene geheugen referenties vereisen.
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PRO G RAM M E E R TAL E N

Instructies

verzorgen.

meeten deze extra referentie(s) impliciet

Ad 2) Operaties op data-elementen die op instructie nivo

overeenkomen met operaties in de definitietaal, denk hierbij

aan arithmetische en logische operaties.

Ad 3) Detectie van incorrecte resultaten van operaties. Het

detecteren van een overflow of underflow bij uitvoering van

arithmetische operaties. Bij detectie tijdens of na afloop van

een operatie moet de verwerking van een programm. onderbroken

worden. Aangezien de waarde van een data-element niet 'past' in

de ervoar gereserveerde geheugen locatie(s), is de verdere

verwerking niet zinvol.

Ad 4) Adressering van sen deelelement uit een samengesteld

data-element. Het computer geheugen bestaat uit een sequentieel

geordende lineaire lijst van elementen. Een samengesteld data

element zoals bijvoorbeeld een meerdimensionaal array, moet dus

afgebeeld worden op deze lineaire lijst van geheugen elementen.

Dit vereist de omzetting van sen logische indentificatie van

een deelelement, in de vorm van een aantal indices, naar een

volgnummer in sen lineaire lijst. Het geheugenadres kan nu

worden bepaald door het volgnummer op te tellen bij het

startadres van een toegewezen geheugen gebied. Bij de bepaling

van dit volgnummer zijn een tweetal dingen van belang, een

eenduidigheid en geidigheid.

Allereerst moet er een een-eenduidige relatie zijn tussen een

deelelement en zijn logische identificatie. Hiertoe moet voor

iedere index van een array een beschrijving gegeven worden van

de toegestane waarden : het 'definitiegebied'. Iedere

referentie aan een deelelement moet sen toetsing van iedere

index aan zijn definitie gebied impliceren.

Ten tweede moet een berekend volgnummer binnen een voor dit

array gereserveerde geheugengebied vallen. Dit is oak met

toetsing van indices aan hun definitiegebied te bereiken.
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PRO G RAM M E E R TAL E N

2.1.1 Adressering van Arrayelementen

Er zijn twee mogelijke methodes om het geheugenadres van een

element van een multidimensionaal array te bepalen, direct of

stapsgewijs. Deze twee methodes wil ik aan de hand van een

voorbeeld bespreken. Ais voorbeeld een driedimensionaal array A

van een bepaald type T. De afmeting van T, gemeten in geheugen

elementen, is ook van belang voor de bepaling van het adres van

een deelelement. In Pascal ziet de definitie van A er alsvolgt

uit :

A : ARRAY[ 1•• 2 J of ARRAY[ 0 •• 2 J of ARRAY[ 5 •• 8 ] of T;

De adresbepaling van een element uit A met respectievelijk de

indices Een, Twee en Drie: A[ Een, Twee, Drie J, gegeven het

start adres van het array in een geheugengebied en de drie

indices.

Directe adresbepaling

Het adres van een deelelement wordt bepaald met behulp van

formule (1). Figuur 2.1 geeft de volgnummers voer aIle

mogelijke combinaties van indices.

Adres = ( Een-1 ) x 4x3 x T +

Twee x 4 x T +

Drie-5 x T +

startadres van geheugengebied (1)

Aangezien de waarde van T impliciet bij de declaratie van een

array gegeven is, bestaat de berekening van het adres uit drie

vermenigvuldigingen. Met T = 3 en startadres = 0 ontstaat de

in figuur 2.1 gegeven adressenreeks. Merk op dat het array in

een aaneengesloten geheugen gebied wordt afgebeeld.

De punten in figuur 2.1 stellen een herhaling van eenzelfde
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2

volgnummer 7 8 9 - - - - - - - - - ~23

- - - - - - - - - - - 69adres

Twee 0 • • • 1 • • • 2 • 0 • • . 1 • 2 .

Drie 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8

Illlll I
o 1 2 3 4 5 6

J I I I \ \
o 3 6 9 12 15

figuur 2.1, adresbepaling van deelelementen uit een

multidimensionaal array.

Stapsgewijze adresbepaling

Het adres van een deelelement wordt bij deze methode bepaald

door het successievelijk raadplegen van een aantal lijsten in

het geheugen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten liisten :

Data-lijsten, die de te adresseren deelelementen bevatten.

Descriptor-l i isten , die per lijstelement een lijstadres en een

lijsttypering bevat. Deze lijsttypering beschrijft het type van

de lijst die met 'lijstadres' te adresseren is: 'data' of

'desriptor' •

De adressering van een element uit het array A verloopt nu als

voIgt. De index 'Een' wordt gebruikt om een element te

selecteren uit de descriptor-lijst, aangewezen door het

startadres voor de beschrijving voer het array. Het

geselecteerde element bevat het adres van een andere

descriptor-lijst. Met de index 'Twee' wordt een element uit

deze nieuwe lijst geselecteerd. Dit element bevat het adres van

een datalijst waarmee met index 'Drie', het adres van het

deelelement te bepalen is, volgens formule (2).

7



PRO G RAM M E E R TAL E N

Adres = da~alijs~adres + ( Drie-5 ) x T (2)

Hierin is T de afmeting van een deelelemen~.

een beeld van de lijs~en, nodig voor array A.

Figuur 2.2 geeft

ar

ad

data

data data

data data

adres - data data data

adres data data

adres data

<twee> data

adres data

adres adres

~
data

<Een> \ adres data da~a

adres da~a data data

<Twee> da~a data

ray data data

res ----- data

figuur 2.2, s~apsgewijze adressering bij een multi

dimensionaal array.

Een vergelijking ~ussen deze twee me~hodes voor adresbepaling

(direc~ of stapsgewijs) leidt tot de volgende conclusies:

De directe methode vereist een complexe, tijdrovende berekening

als vermenigvuldigen om het adres te bepalen, terwijl de

stapsgewijze bepaling

impliceert om toegang tot

Ook moet opgemerkt worden

verscheidene geheugen referenties

een deelelement te verkrijgen.

dat de laatste methode extra geheugen

vereist om descriptor lijsten op te slaan.

Andere samengestelde data-elementen in Pascal zoals Set en

8



PRO G RAM M E E R TAL E N

Record zijn direct af te beelden op een lineaire lijst zodat

hiervoor geen speciaal adres translatie mechanisme nodig is.

2.2 Functie elementen

Naast data-elementen kent de taal Pascal ook functie-elementen,

waarin manipulaties met data-elementen en operaties op data

elementen beschreven zijn: de 'functie definitie'. Ieder Pascal

programma heeft minstens 1 functie-element in de vorm van het

hoofdprogramma. Andere functie-elementen in deze taal zijn

Procedure en Function, beide met of zonder parameters. Het

verschil tussen een Procedure en een Function zal bij de

bespreking van parameter mechanismen aangegeven worden.

Ieder functie-element wordt in Pascal beschreven door een blok.

Een blok bevat de functie definitie en mogeIijk een declaratie

van andere taalelementen. Figuur 2.3a geeft een voorbeeld van

de structuur van een bIok, waarin enkel data-elementen

gedeclareerd worden. Figuur 2.3b geeft een blok waarin naast

data-elementen ook functie-elementen gedeclareerd zijn. Dit

heeft een nesting van blokken tot gevoIg, die ook weI

'statische nesting' genoemd wordt. De tegenhanger van statische

nesting is 'dynamische nesting': het activeren van functie

elementen door functie-elementen tijdens de verwerking van een

programma.

BLOK :

data-elementen : A, B;

BEGIN van functie definitie

A := B;

END functie definitie

figuur 2.3a, een eenvoudig Pascal biok.

9



PRO G RAM M E E R TAL E 'N

BLOK :

data-elementen : C, D;

functie-elementen :

Functie-1

data-elementen : AF1, BF1;

BEGIN functie definitie Functie-1

AF1 := C;
END van Functie-1

Functie-2

data-elementen : AF2, BF2;

BEGIN functie definitie Functie-2

BF2 := 1;

END van Functie-2

BEGIN functie definitie BLOK

C := 0;

Functie-l;

END van BLOK

figuur 2.3b, een samengesteld blok in Pascal.

Een eigenschap van Pascal is, dat de in een module

gedeclareerde taalelementen enkel in de module zelf kunnen

worden gebruikt en niet erbuiten. Het data-element AF2 in

figuur 2.3b bijvoorbeeld, mag enkel in Functie-2 gebruikt

worden. De taalelementen, die zijn gedeclareerd in de blokken

waarbinnen een functie-element is gedeclareerd, zijn weI te

gebruiken in dit functie-element. Bijvoorbeeld C en D, uit

figuur 2.3b, die zowel in de functie-elementen Functie-1 en

Functie-2, als in BLOK gebruikt kunnen worden.

Noem het aantal blokken waardoor een blok omsloten is het

lexicografische nivo van dit bloke Dan is op ieder willekeurig

punt in een Pascal programma, het lexicografische nivo gegeven.

10
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Ieder blok kent zodoende twee soorten taalelementen :

1) Locale, al die taalelementen die in het blok gedeclareerd

zijn. De taalelementen zijn gedeclareerd 'op' het

lexicografische nivo van het bloke

2) Globale, al die taalelementen die in blokken, die dit blok

omsluiten gedeclareerd zijn. De elementen zijn gedeclareerd

'op'een numeriek lager lexicografisch nivo.

PROGRAM MYPROG (* elementen nivo 0 *)

VAR Ml, M2 simple type; (0,1> <0,2)

STRUCT . compound type; (0,3).
PROCEDURE PPP; (* elementen nivo 1 *) (0,4)

VAR Pi . simple type (1,1).
PROCEDURE QQQ; (* elem. nivo 2 *) (1,2)

VAR Ql : simple type; (2,1)

BEGIN (* functie nivo 2 *)

......
STRUCTC Ql ] .- 684; (0,3) (2,1).-
PPP; (0,4)

END of QQQ;

BEGIN (* functie nivo 1 *)

QQQ; (1,2)

......
END of PPP;

BEGIN (* functie nivo 0 *)

......
PPP; (0,4)

END of MYPROG.

figuur 2.4, lexicografisch nivos in pascal.
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PRO G RAM M E E R TAL E N

Ieder taalelement in Pascal krijgt bij vertaling van een

programma een adreskoppel toegewezen. Dit adreskoppel wordt

gebruikt voor de adressering van een taalelement tijdens de

verwerking van het programma.

Het adreskoppel bestaat uit twee getallen, het eerste getal

geeft het lexicografisch nivo aan van het blok waarin de

declaratie plaats vindt, het andere getal is een uniek nummer

voor dit taalelement op dit lexicografische nivo. Figuur 2.4

geeft van ieder taalelement het adres koppel.

Het in figuur 2.4 weergegeven progrogamma MYPROG kent drie

lexicografische ni vos , 0 tIm 2. Op ieder lexicografisch nivo

zijn taalelementen gedeclareerd en is een functie definitie

gegeven. Aan het eind van iedere regel waarin een taalelement

wordt gedeclareerd of gebruikt, is het bij het taalelement

behorende adreskoppel gegeven. De exacte typering van een

variabele is in dit voorbeeld niet van belang. WeI van belang

is het onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde

taalelementen <zie figuur 2.5).

Nu de beschrijving van taalelementen en functie definities

gegeven is, wil ik aan de hand van MYPROG en andere voorbeelden

een aantal standaard handelingen bij de verwerking van Pascal

programma's signaleren.

Voordat tot verwerking van een programma kan worden overgegaan,

moet het programma eerst vertaald worden naar instructies, die

functie-elementen beschrijven en de geheugen reservering voor

data-elementen definieren. Bij vertaling van MYPROG zou dit

drie instructieblokken opleveren die respectievelijk de functie

definitie van MYPROG, PPP en QQQ bevatten.

Elk instructie blok moet naast een functie definitie ook

instructies bevatten die geheugenruimte reserveren voor de

taalelementen van dit blok. In principe worden twee soorten

geheugengebieden gereserveerd voor taalelementen: de 'Stack' en

12



PRO G RAM M E E R TAL E N

de 'Datagebieden'. Per samengesteld data-element moet een

Datagebied gereserveerd worden. De Stack bevat :

Enkelvoudige data-elementen zoals Integer en Real.

Startadressen van samengestelde data-elementen zoals Array.

Startadressen van instructie blokken die functie-elementen

beschrijven.

Het verwerken van MYPROG vereist het in het geheugen plaatsen

van het instructie blok, dat de functie-definitie van MYPROG

bevat. De wijze waarop de verwerking geactiveerd en het

geheugen verkregen wordt, komt bij Memory management en

Processor management aan de orde. In het instructie blok van

MYPROG staan als eerste twee aanvragen voor geheugen namelijke

voor de Stack en voor het samengestelde data-element STRUCT.

Vervolgens wordt er ruimte in de Stack gereserveerd voor de

beschrijving van de data-elementen van dit blok. Figuur 2.5

geeft een beeld van de Stackinhoud en de in het geheugen

aanwezige taalelementen.

adres PPP

adres STRUCT

var M2

var M1

Stack

instructies

die

functie

beschrijven

MYPROG

data

data

data

data

STRUCT

figuur 2.5, geheugen bezetting bij verwerking van

MYPROG.

In Pascal bestaat de mogelijkheid om vanuit een bepaald blok

een functie-element, in de vorm van een Procedure of Function

aan te roepen: 'dynamische nesting'. Na aanroep zal dit

functie-element ook een deel van de Stack gebruiken voor opslag

van de beschrijving van zijn taalelementen. Om nu bij nesting

13



PRO 6 RAM M E E R TAL E N

van aanroepen van functie-elementen een eenvoudige adressering

van de bij een functie-element behorende globale taalelementen

te verkrijgen, moet er informatie beschikbaar zijn omtrent de

positie van de globale taalelementen van een functie element.

Direct na aanroep van een functie-element wordt door dit

functie-element, een beschrijving van de taalelementen behorend

bij dit element, in de stack geplaatst. Deze vezameling noemen

we het 'stackframe' van dit functie-element.

De Stack wordt, bij verwerking van een programma, beschreven

door een tweetal pointers (registers in de processor).

Allereerst de 'stackframepointer' die naar het eerste element

van het stackframe wijst dat hoort bij het in verwerking zijnde

functie-element. Ten tweede de 'stackpointer' die naar het

laatste element van dit stackframe wijst. De stackframepointer

heeft tijdens de verwerking van een functie-element een vasta

waarde. De stackpointer daarentegen wijst naar de uitbreidbare

kant van het stackframe. Uitbreiding van het stackframe vindt

plaats door tijdelijke opslag van resultaten van berekeningen.

Ook het het doorgeven van parameters van een functie-element

vindt plaats op de Stack, zie hiervoor paragraaf 2.3.

Het toevoegen of verwijderen van stackframes is, door gebruik

te maken van de stackframepointer en de stackpointer een

eenvoudige zaak. Bij toevoegen van een stackframe, moet de

waarde van de stackpointer als nieuwe waarde voor de

stackframepointer dienen, en moet de nieuwe stackpointer

gevormd worden door de oude waarde te verlagen met de benodigde

ruimte voor taalelementen. Het verlagen van de stackpointer

geeft aan dat de Stack zich naar onder toe uitbreidt, aIle

figuren geven evenwel voor de duidelijkheid, bij uitbreiding,

een groei naar boven aan.

Het verwijderen van een stackframe is te realiseren door de

stackpointer te laden met het adres beschreven in de

stackframepointer. De nieuwe waarde voor de stackframepointer

14



PRO G RAM M E E R TAL E N

moet uit een buffer van het verlaten stackframe komen.

Het adresseren van taalelementen in de Stack gebeurt door

gebruik te maken van het bij de vertaling van een programma

bepaalde adreskoppel voor ieder taalelement. Voor adressering

van locale taalelementen is enkel het laatste getal uit het

adreskoppel vereist, dit geeft de plaats van het element in het

stackframe aan. Een eenvoudige sommatie met de stackframe

pointer levert het gevraagde adres.

Voor het bepalen van de plaats in de stack van een globaal

taalelement moet eerst het laatst geactiveerde stackframe

worden gelocaliseerd met een lexicografisch nivo gelijk aan het

in het adreskoppel aangegeven lexicografische nivo.

Door nu administratie te voeren van de plaats in de stack waar

het meest recente stackframe van ieder lexicografisch nivo zich

bevindt, is de adressering van globale taalelementen net zo

eenvoudig als adressering van locale.

Er zijn twee implementaties mogeliik om de stackframepointers

van lagere lexicografische nivos direct beschikbaar te hebben:

aIle pointers naar de

lexicografische nivos. Bij

moeten aIle pointers van de

1) Ieder stackframe voorzien van

stackframes van numeriek lagere

overgang naar een ander nivo,

lagere nivos meegenomen worden.

2) Het in de processor opnemen van een aantal registers, die

elk naar een stackframe van een bepaald lexicografisch nivo

wijzen. Bij overgang naar een ander nivo hoeft enkel het bij

dit Lexicografisch nivo behorende register gewiizigd te worden.

De oude registerinhoud moet in het nieuwe stackframe opgeslagen

worden om bij verlaten van dit lexicografisch nivo weer terug

geplaatst te kunnen worden.

De verzameling pointers naar stackframes van het meest recent

15



PRO G RAM M E E R TAL E N

geactiveerde blok van ieder lexicografisch nivo, wordt ook weI

Display genoemd.

Figuur 2.6 laat een drietal momentopnamen zien van de stack

tijdens de verwerking van MYPROG: gekozen is hier voor een

plaatsing van het Display in het stackframe.

De meest linkse figuur geeft de stack na het activeren van

MYPROG. Merk op dat er in vergelijking met figuur 2.5 een

element aan het stackframe is toegevoegd: een copie van de

stackframepointer van het tijdelijk verlaten stackframe. Bij

terugkeer moet dit register hersteld worden. Deze copie heeft

in het stackframe van MYPROG in deze context geen betekenis.

Bij processor management zal hierop nader ingegaan worden.

16
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GlQQ

Frame

ntr LEX 0

Frame

var Q1

var 01

ntr LEX 1

LEX 0

var Gil

pntr LEX 0

pntr Frame

return MYPROG

pntr LEX 0

pntr Frame

return MYPROG

ntr LEX 1 pntr LEX 1

pntr LEX 0 pntr LEX 0

pntr Frame pntr Frame

return PPP return PPP

pntr 000 pntr 000

var Pl var P1

pntr PPP pntr PPP pntr PPP

pntr STRUCT pntr STRUCT pntr STRUCT

var M2 var M2 var M2

var Ml var Ml var Ml

pntr Frame Pntr Frame pntr Frame

activering van na aanroep van weer aanroep

MYPROG PPP en OOQ PPP en QQQ

figuur 2.6, stackinhoud voor verschillende stadia van

verwerking van MYPROG.

De middelste stack in figuur 2.6 is ontstaan door het aanroepen

van respectiefelijk PPP en OQO. Beide stackframes bevatten

pointers naar numeriek lagere lexicografische nivos. Het

adresseren van uit 000 verloopt nu alsvolgt :
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programma lexicografisch stack

variabele adres adres

Qi (2,1> (Frame-register) + 3

Pi (1,1> «Frame-register) + 2 + 2

M2 (0,2) «Frame-register) + 1 + 2

Met de twee haken wordt de inhoud, van wat er tussen benoemd

wordt, registernaam of adres, bedoeld. Merk op dat het opnemen

in het Display van een framepointer naar het eigen stackframe,

een universeel adresserings mechanisme impliceert. Een

taalelement met een adreskoppel

gegeven door :

(L, i) heeft een stackadres

stackadres = «Frame-register) + L+i ) + L + i

Het voordeel van de vergroting van het Display is uniformiteit

qua adressering. Een nadeel is het introduceren van een extra

geheugen referentie bij adressering van locale taalelementen.

Deze extra geheugen referentie werkt vertragend en dat terwijl

modulaire opbouw van programma's het accent, qua frequentie, op

locale adressering legt.

Figuur 2.7 geeft een beeld van de Stack bij gebruikmaking van

Display registers in de processor. De getallen links naast de

'Stack' geven aan waar het Display register van het

overeenkomstige nivo naar wijst.

Het adres van een taalelement in de stack is met Display

registers op uniforme wijze te bepalen. Uitgaande van een

adreskoppel (L,i) kan het adres op onderstaande wijze bepaald

worden. RL is hier het Displayregister behorend bij nivo L.

(L,i) ==> stackadres = ( RegisterL ) + 1 + i

18
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var Gil

copie Lex 2

2 pntr Frame

return PPP

pntr GlOO pntr QOO

var P1 var Pl

opie Lex 1 copie Lex 1

pntr Frame

return QQQ return QOO

var Ql var 01 var 01

copie Lex 2 copie Lex 2 copie Lex 2

2 pntr Frame pntr Frame pntr Frame

return PPP return PPP return PPP

pntr OOQ pntr QQQ pntr OQQ

var P1 var PI var. P1

copie Lex 1 copie Lex 1 copie Lex 1

1 pntr Frame pntr Frame

return MYPROG return MYPROG return MYPROG

pntr PPP pntr PPP pntr PPP

pntr STRUCT pntr STRUCT pntr STRUCT

var M2 var M2 var M2

var M1 var M1 var M1

0 Pntr Frame 0 pntr Frame 0 pntr Frame

MYPROG na aanroep weer aanroep OQQ verlaten

van PPP en QQQ van PPP en QQO

figuur 2.7, stackinhoud voor verschillende stadia van

verwerking van MYPR06, bij gebruikmaking van Display

registers.

De lexicografische adressering van taalelementen is in

combinatie met een Display een zeer efficient mechanisme am

taalelementen eenvoudig te kunnen adresseren tijdens het

dynamisch nesten van functie-elementen in een taal als Pascal.
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Een vergelijking tussen de implementatie met Displayregisters

en een Display in ieder stackframe :

De adresbepaling van Globalen gaat met Displayregisters sneller

dan met een Display, per stackframe in de Stack. De Stack is

bij gebruik van Displayregisters minder groot, zeker als

functie-elementen met een numeriek groot lexicografisch nivo

geactiveerd worden. De extra ruimte, die in de stack nodig is

ter ondersteuning van de lexicografische adressering, is bij

gebruik van Displayregisters tel kens 1 geheugen element per

aanroep van een functie-element, ongeacht zijn lexicografisch

nivo. Bij een Display per stackframe bedraagt de extra ruimte L

elementeo bij aanroep van een functie-element van nivo L. Er

gaat ook tijd verloren die nodig is voor het opbouwen van een

Display op de Stack.

Een nadeel

geintroduceerd

een processor.

van Displayregisters is de overhead, die

wordt bij het omschakelen van processen tussen

2.3 Parameter mechanisme

Zeals aangekondigd in het begin van dit hoofdstuk eerst een

beschrijving van het verschil tussen de functie-elementen

Function en Procedure. Een Function levert naast een resultaat

in de vorm van parameters ook zelf een waarde af, kan zodoende

als term in een expressie gebruikt worden.

Met een Procedure of Function kan een programmeur standaard

operaties definieren voor de oplossing van zijn probleem.

De parameter overdracht, bij aanroep van een functie-element,

vindt plaats in de Stack. Hiertoe moet de aanroeper de

parameters vanaf de door de stackpointer aangewezen plaats, op

de Stack zetten. Bij de declaratie van het functie-element, is

de volgorde van parameters beschreven. Het aangeroepen functie

element plaatst zijn stackframe naast de parameters in de

Stack. Op deze manier kan door gebruik te maken van de eerder
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beschreven stackframepointer, de adressering van parameters op

eenvoudige wijze plaats vinden.

Bij het verlaten van een functie-element, moet de

stackframepointer gel aden worden met de in het stackframe

opgeslagen waarde, en moeten de eventuele parameters van de

Stack verwijderd worden. Dit verwijderen komt neer op het

ophogen van de stackpointer met de het aantal geheugenelementen

dat de parameters in beslag nemen.

Het resultaat van een Function aanroep, wordt normaliter op de

Stack achtergelaten. Dit houdt in dat het stackframe van de

aanroeper met een element is uitgebreid na aanroep van een

Function.

Gegeven de Function ·Opbrengst·, die uitgaande van een drietal

gegevens een gedefinieerde opbrengst berekend. De Function

Opbrengst wordt vanuit een bepaald functie-element aangeroepen.

Function: Opbrengst( Berag, Rente, Jaren : Real );

Ais eerste moet de aanroeper de drie parameters op

zetten. Na aanroep zijn de drie parameters

stackframepointer alsvolgt adresseerbaar :

Bedrag = (stackframepointer) 4

Rente = (stackframepointer) 3

Jaren = (stackframepointer) 2

de Stack

via de

Na beeindiging van Opbrengst moet het resultaat op de Stack

achterblijven. Figuur 2.8 geeft een een aantal momentopnamen

van de Stack bij aanroep van Opbrengst.
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Frame van

stackframepointer Opbrengst

return ad

Jaren Jaren

Rente Rente

Bedrag Bedrag Resultaat

Frame van Frame van Frame van

aanroeper aanroeper aanroeper

stack voor stack na stack na

aanroep aanroep terugkeer

figuur 2.8 y parameters in de stack y bij aanroep van

Opbrengst.

Samengevat moet

elementen moet

zich bergen :

een instructie die de aanroep van functie

verzorgen y de volgende standaard operaties in

Het op de stack zetten van een terugkeer adres van de

aanroeper.

Het opslaan van de stackframepointer van het stackframe dat

tijdelijk verlaten wordt.

een Display naar aIle hagere

afhankelijk van de implementatie van

van

nivos ylexicografische

het Display.

Het reserveren van ruimte op het stackframe voor de locale

Het onderhouden

variabelen van de procedure.

Het construeren van een Display is niet zo ingewikkeld als het

lijkt aangezien de meeste informatie al in het Display van het

stackframe dat verlaten wordt y aanwezig is.

Bij het verlaten van een procedure moet de framepointer weer

naar het vorige frame gezet worden. Tevens moeten eventuele

parameters van de procedure verwijderd worden. Deze twee
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s~andaard opera~ies moe~en in een instruc~ie om een procedure

te verla~en, opgenomen zijn.

2.4 Samenva~ting

De adressering van data-elementen en het aanroepen van functie

elementen uit een taal als Pascal, kan worden on~leed in een

aan~al standaard handelingen. In de voorgaande beschouwingen

ziin een aantal van deze standaard handelingen beschreven. Een

computer voorzien van ins~ructies voor de uitvoering van de

beschreven standaard operaties zorgdragen, maakt een zeer

efficiente implemen~atie van de definitietaal mogelijk.

De instructies moeten voorzien in :

Adressering van data-elementen die verschillende geheugen

referenties vereisen.

Operaties met taalelementen zoals gedefinieerd in de taal.

Detectie van incorrecte resultaten van operaties met als

gevolg het onderbreken van de verwerking van het bewus~e

proces.

Adressering van deelelementen van een samengesteld data

element.

Administratie bij dynamisch nesten van

zoals opslag van de stackframepointer en

variabelen.

Ondersteuning van lexicografische adressering in de vorm van

een Display.

Verwijderen van parameters bij het verlaten van een functie

element en het eventueel achterlaten van een resultaat in de

Stack.
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Dit hoofdstuk geeft een beschrijving

uitvoering van een of meer van de

aanwezige 'gedefinieerde operaties';

management'.

van het verzorgen van de

in het Computersysteem

het zogenaamde 'proces

Een gedefinieerde operatie is een programma, met een mogelijke

beschrijving van een :

rekenopdracht van een student,

kostenbepaling van sen project,

regelalgorithme voor besturing van een systeem,

gereedschap om nieuwe operaties in het systeem te definieren.

gereedschap om een gedefinieerde operatie te activeren, de

operatie gereed te maken voor verwerking in het systeem,

gereedschap om gegevens tussen het RAM geheugen en

randapparatuur te verplaatsen.

gereedschap om gedefinieerde operaties door een processor uit

te laten voeren, een geactiveerde operatie verwerken.

Een Computersysteem kent Gebruikers, een Omgeving en een

Operating systeem.

6ebruikers definieren operaties en beschrijven deze op een

randapparaat zoals een Disk of leveren een beschrijving ervan

aan via een terminal.

De Omgeving I evert opdrachten die de uitvoering van

gedefinieerde operaties impliceren.

Het Operating systeem is de verzameling gereedschappen die de

mogelijkheden van het Computersysteem definieren. Het Operating

systeem bestaat uit twee onderdelen, gereedschappen die

permanent in het RAM geheugen aanwezig zijn: 'de Kernel', en

gereedschappen die opgeslagen zijn op achtergrondgeheugen, de

·Utilities'. Proces management maakt deel uit van het Operating

systeem.
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De permanent in het geheugen aanwezige gereedschappen (de

Kernel) garanderen een snelle reactie op opdrachten uit de

Omgeving.

Bij Omgeving moet gedacht worden aan :

een student aan een terminal,

een autonoom randapparaat als een disk- of tape-drive

een te besturen systeem.

De opdrachten uit de Omgeving zijn zo te beschrijven door

commando's van een terminal

interrupts van een randapparaat zoals een disk- of tape-drive

signalen van een te besturen systeem

Opdrachten uit de Omgeving impliceren dus het activeren van een

of meer gedefinieerde operaties. Een opdracht kan de activering

van verscheidene operaties tot gevolg hebben, zoals: 1) een

command interpreter, 2) het ophalen van een operatiedefinitie,

3) een mogelijke vertaling van deze definitie en 4) de

uiteindelijke activering van de gedefinieerde operatie.

Bij aanwezigheid van verscheidene opdrachtgevers in de

Omgeving, bestaat er een redelijke kans dat er meer dan een

operatie geactiveerd wordt. Een geactiveerde operatie noemen we

een proces. Op ieder moment zijn er dus een aantal processen

die voor verwerking in aanmerking komen.

Proces management behelst nu het optimaal verdelen van het

systeem tussen de verschillende processen.

Het optimaal verdelen, is afhankelijk van de eisen die aan de

responsie van een gegeven opdracht verbonden zijn.

Onderscheidt een drietal klassen van interactie van het

computersysteem met zijn omgeving.

1) Batch

2) Interactief
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Ba~ch : In een gegeven opdrach~ beva~ aile informa~ie die nodig

voor de ui~voering van een proces nodig is~ er vind~ ~ijdens de

verwerking geen in~erac~ie plaa~s me~ de opdrach~gever.

Na~uurIijk kan weI in~erac~ie me~ randapparatuur zoals disks en

tapes plaa~svinden.

He~ s~reven bij deze opdrach~en is meestaI, de verwerkingstijd

per proces (~urn around)~ evenredig met zijn processor

bezet~ing te la~en zijn. Dit om aile verschillende Ba~ch

opdrach~gevers een even snel sys~eem voor ~e spiegelen, me~

andere worden een eerlijke verdeling van de processoren tussen

de gebruikers.

In~erac~ief : Wanneer processen tijdens de verwerking gegevens

uitwisselen met de opdrachtgever, normali~er via een terminal.

Ais regel wordt er in deze omgeving ges~reefd naar een snelle

respons op signalen in de vorm van gegevens ui~ de omgeving.

Het is hier weI zaak om processor-in~ensieve opdrachten te

scheiden van die me~ een geringe benodigde processor bezet~ing~

dit om he~ responsie gedrag ~e kunnen garanderen.

Realtime : deze omgeving wordt gekenmerk~ door signalen die

binnen een gegeven tijdsin~erval (deadline) een response

vereisen~ bijvoorbeeld bij het bes~uren van een fysisch proces

door de compu~er.

Onderscheid~ nu twee soor~en compu~er sys~emen, zuiver Real

time of gecombineerd met Ba~ch en / of in~erac~ief.

Een zuiver real-~ime systeem~ heeft een Kernel die enkel aile

processen en gereedschappen bevat om het geeiste responsie

gedrag te kunnen garanderen.

Een gecombineerd systeem, waarbij de responsie eisen <Real

time) en de hiervoor benodigde processor bezetting~ in de regel

zodanig zijn~ da~ een interactief en / of batch gebruik ernaas~

mogelijk is. Het kan noodzakelijk zijn een deel van het

beschikbare RAM geheugen permanent voor de verwerking van een
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real-time gericht proces te reserveren.

Voor de verwerking van

opgebouwd gedacht worden

processen gebruik maken :

processen kan een computersysteem

uit drie soorten elementen, waarvan

1) Processoren, die de verwerking verzorgen.

2) RAM geheugen, nodig bij verwerking.

3) Randapparatuur, die processen van gegevens moeten voerzien.

Samen met eerder geformuleerde wensen I eisenqua response zijn

nu de functies van Proces management in een computersysteem als

voIgt te fermuleren :

1) Scheduling: het toelaten van nieuwe processen voer

verwerking.

2) Dispatching: het verdelen van processoren tussen processen.

3) Memory management, het verdelen van RAM geheugen tussen

processen.

4) 10 management: het verzorgen van de communicatie van proces

sen met randapparatuur.

3.1 Scheduling

Het besluiten tot toelating van een proces voor verwerking,

gebaseerd op de volgende criteria:

1) Het type van een proces, Batch, Interactief of Real-time.

2) Een in de opdracht gedefinieerde urgentie voor·verwerking.

3) De voor verwerking benodigde processorbezetting, de

hoeveelheid RAM geheugen en de communicatietijd met

randapparatuur, beiden gerelateerd aan de totale systeem

bezetting.

De totale systeem bezetting wordt beschreven door een drietal

zaken :
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1) De verhouding tussen de tijd waarin processoren processen

verwerken en de tijd waarin ze beschikbaar zijn om processen

te verwerken.

2) De hoeveelheid RAM geheugen dat door de processen gezamelijk

wordt bezet, ten opzichte van de hoeveelheid beschikbaar RAM

geheugen.

3) De mate van gebruik van randapparatuur oftewel de duur van

communicatie ermee door processen, gerelateerd aan een zeker

maximum.

Bij het negatief uitvallen van het besluit tot verwerking van

een proces, moet het proces in een hiervoor gedefinieerde

wachtlijst opgenomen worden. Deze wachtlijst moet in de Kernel

zijn opgenomen en moet bijvoorbeeld bij het afnemen van de

systeembezetting geraadpleegd kunnen worden. De exacte

definitie van het proces, die in de gegeven opdracht beschreven

is of waarnaar verwezen wordt, moet opgeslagen worden in RAM of

op het achtergrond geheugen.

Bij een positief besluit om tot verwerking over te gaan, moet

een proces beschrijving opgesteld worden die aIle informatie,

nodig voor die verwerking, bevat.

Daze proces beschrijving bevat gegevens die door de Scheduler

worden bepaald, uit de gegeven opdracht en het type proces.

Daarnaast bevat deze beschrijving gegevens die door een

Vertaler zijn vastgesteld bij de vertaling van de proces

beschrijving (Definitietaal) naar machinetaal.

Kortom een procesbeschrijving bevat de volgende gegevens:

de urgentie voor verwerking. (Scheduler)

een maximaal toegestane systeem bezetting. (Scheduler)

adres van een of meer verzamelingen instructies die dit

proces beschrijven. (Vertaler)

een beschrijving van de Stack en Samengestelde data-
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structuren, wat betreft afmeting. (Vertaler)

een schatting voor benodigd Ram geheugen. (Vertaler)

een beschrijving van de benodigde randapparatuur bij de

verwerking van het proces. (Scheduler & Vertaler)

een beschrijving van benodigde gegevens op achtergrond

geheugen. (Vertaler)

De urgentie voor de verwerking wordt door de Scheduler bepaald

uit de opdracht die het proces geactiveerd heeft. Een opdracht

van een randapparaat als een disk, kan impliciet een bepaalde

urgentie inhouden.

De max i maal toegestane systeem bezetting is een zeer ruim

begrip. Meestal wordt hiermee de maximale verwerkingstijd op

een processor bedoeld. Het kan echter ook nodig zijn aan de

hoeveelheid RAM die een proces mag gebruiken, een bovengrens te

stellen. De Scheduler vult dan meestal vaste grenzen per type

proces in.

Zowel de Vertaler als de Scheduler leveren de gegevens aan voor

de beschrijving van benodigde randapparatuur. De Vertaler

verzameld deze gegevens uit de definitietaal. De Scheduler kan

in een opdracht extra informatie over een randapparaat

aangeleverd krijgen, denk hierbij aan het definieren van een

specifieke printer.

In de Definitietaal kunnen taal-elementen met gegevens op een

achtergrond geheugen geassocieerd zijn. De exacte beschrijving

van deze associatie wordt beschreven met de identiteit van het

randapparaat en een eventuele benoeming van een element van dit

randapparaat.

De scheduler definieert een lijst met beschrijvingen van

geactiveerde processen. Deze processen moeten aan processoren

toegewezen worden. Een module in het Operating Systeem genaamd

Dispatcher is hiervoor verantwoordelijk.
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De Dispatcher is het onderdeel van het Operating System dat

verantwoordelijk is voor de evenredige verdeling van

processoren tussen processen, die door de Scheduler voor

verwerking in een lijst zijn geplaatst. Noem deze lijst de

'Ready to Run' lijst. Deze paragraaf bespreekt processor

management in een Uni Processor Systeem. In hoofdstuk 6 worden

de verschillen met een Multi Processor Systeem aan gegeven.

Het evenredig verdelen slaat op het verwerken van processen,

gebaseerd op hun beschreven urgentie. Een eenvoudige

implementatie hiervoor is, steeds het meest urgente proces voor

verwerking te selecteren. Aangezien processen niet aIleen van

processoren gebruik maken, zullen minder urgente procesen de

processor kunnen gebruiken als deze tijdelijk vrij kamt.

Door nu processen met gelijke urgentie bij toerbeurt een

processor toe te wijzen, wordt per urgentie klasse een turn

around verkregen die evenredig is met de processorbezetting van

een proces uit deze klasse. Turn-around is in deze context

gedefinieerd als de tijdsduur tussen een gegeven opdracht en

een verkregen resultaat. De ordening van processen van een

zelfde urgentie zal dus First In First Out meeten zijn.

De Dispatcher moet de beschikking hebben over een tweetal basis

operaties : een om een proces uit de Ready to Run lijst toe te

kennen aan een processor: allocatie van een proces. De tweede

basis operatie bestaat uit de inverse operatie : het

deal Ioceren van een proces. Deze twee noodzakelijke operaties

vragen om een extra element in de proces beschrijving : de

'inhoud' van een processor. Deze inhoud bestaat uit de copieen

van aIle processor registers en vlaggen.

Om een onderscheid te kunnen maken tussen de in verwerking
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.l
urgentie 1 proces A Proces 8

First, beschr. beschr.

~
ILast__ <next> - <next'

! - -
urgentie 2

First

Last I

l
urgentie 3 proces C

First............ beschr.

Last_ ~ <next ... I

~

zijnde processen en de processen uit de 'Ready to Run' lijst,

wordt een status voor een proces geintroduceerd : 'Running' of

'Ready to Run'.

Om de processor bezetting van een proces te beheersen, moet de

Dispatcher de mogelijkheid hebben om de verwerking van een

proces in discrete stappen te kunnen laten verI open. Hiertoe

moet de processor voorzien zijn van een interruptie-timer die

na verstrijken van een instelbaar interval, de Dispatcher

activeert.

De Dispatcher moet na geactiveerd te zijn bekijken of het

huidige proces nog weI het meestgeschikte is om te verwerken.

Hiertoe moet de Ready to Run Iijst onderzocht worden op het

meest urgente proces.

Onderstaande figuur geeft een mogelijke structuur van een Ready

to Run Iijst. Iedere proces beschrijving is uitgebreid met een

pointer veld, om naar een andere proces beschrijving te kunnen

wi jzen.

ongeldige pointer

figuur 3.1, een mogelijke 'Ready to Run' lijst.
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Het dealloceren, door de Dispatcher van een in verwerking zijnd
,

proces, om plaats te maken voor een ander, wordt preemptie

genoemd. Vanzelfsprekend moet de Dispatcher als enige de

interruptie-timer kunnen besturen.

Toevoegen van een proces beschrijving, door de Scheduler of bij

preemptie, vindt plaats bij Last. Het elimineren, bij allocatie

van een proces door de Dispatcher, bij First.

Merk op dat de Dispatcher zelf geen proces is, maar een

procedure uit het Operating Systeem die geactiveerd wordt 'in'

een proces. Dit om onnodige deallocatie van een in verwerking

zijnd proces te voorkomen.

Dispatcher 1) Stop interruptie-timer, om er zelf niet

door gestoord te worden.

2) IF thisproces.status = Running

THEN

thisproces.status := Ready to Run;

3) zoek-Ready-to-Run( proces );

4) IF thisproces ~ proces

THEN

Dealloceer( thisproces );

thisproces := 'proces;

Alloceer( proces );

5) thisproces.status := Running;

6) Start interruptie-timer;

7) RETURN

figuur 3.2, de Dispatcher.

Figuur

proces

3.2 geeft

waarin de

de structuur van de

Dispatcher actief
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aangeduid als 'thisproces'. 'proces' en 'thisproces' zijn beide

pointers in de Ready to Run lijst.

Bij de beeindiging van een proces, wordt de status ervan door

het proces zelf op 'Exit' gezet waarna de Dispatcher

geactiveerd wordt, om een nieuw proces in de Ready to Run lijst

te zoeken.

am nu te voorkomen dat geen Ready to Run proces gevonden wordt,

moet er in het systeem een NULL-proces gedefinieerd zijn om ook

het idle zijn van processoren voor te kunnen schrijven.

Regel 2) in figuur 3.2 moet ervoor zorg dragen dat een

'Running'-proces dat door de Dispatcher geinterrumpeerd wordt,

bij deallocatie in 'Ready to Run' lijst terecht komen. Dit om

dat de Dispatcher de 'Ready to Run' lijst onderzoekt, en het

onderbroken proces nog steeds de meest geschikte kandidaat voor

verwerking kan zijn. Dit in tegenstelling tot beindigde

processen, die niet in de 'Ready to Run' lijst geplaatst moeten

worden.

Zoals al eerder aangegeven, maken processen ook gebruik van

andere Resources als primair geheugen en randapparatuur. Om nu

een processor niet te bezetten met een proces dat wacht op de

reactie van een ( traag ) randapparaat of op de toekenning van

een niet direct beschikbaar stuk primair geheugen, wordt een

derde toestand voor een proces geintroduceerd : 'Waiting'. Een

proces in deze toestand valt buiten de Dispatching, totdat de

uitvoering van een gedaan verzoek heeft plaatsgevonden. Zie ook

hoofdstuk 5: 'communicatie met randapparatuur'.

3.3 Interrupts

Er zijn in principe twee mogelijkheden om de opdrachten die de

Omgeving genereert voor een Computersysteem, te signaleren :

1) Polling: het met een bepaalde regelmaat onderzoeken van
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comandobuffers in een apparaat

2) Interrupts : het definieren van een proces of procedure die

direct verwerkt moet worden bij het optreden van een bepaald

signaal uit de Omgeving.

Afhankelijk van de door de Omgeving geeiste respons en de

frequentie van voorkomen van een opdracht, kan voor een van

beide methoden gekozen worden. Relatief trage regelmatige

polling of snellere tijdsonafhankelijke interrupts.

Een bij polling gesignaleerde opdracht moet een of meer

processen activeren, die door de Dispatcher in verwerking

moeten worden gebracht. Bij interrupts vindt een directe

allocatie en dus verwerking van het bewuste proces plaats.

Randapparaten (zoals terminals) en trage systemen, worden

meestal gepold. Disk- en tape-drives communiceren in de regel

op interrupt basis. Deze vorm van communicatie zal in dit

hoofdstuk nader toegelicht worden, Polling komt in het volgende

hoofdstuk aan de orde.

Het via interrupts direct alloceren van procesen 1evert een

verstoring van het door de Dispatcher voorgeschreven patroon

van procesverwerking. Een interrupt onderbreekt een in

verwerking zijnd proces en alloceerd een nieuw proces.

Dit. i-ntroduceert twee nieuwe toestanden voor een proces :

Interrupted, een proces dat door een interrupt tijdelijk voor

verwerking wordt uitgesloten.

Awaiting interrupt, de processen die door een specifieke

interrupt gealloceerd worden.

Onderstaande figuur geeft aIle proces toestanden met mogelijke

overgangen ertussen.
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service done

-::: Interrupted :>< Awaiting interrupt >

-::: Ready to Run :>.. < Wai tlng :>

~atch ~empt ~ice request

~{R~ng >

~eturn~~nterrup~

figuur 3.3, toestanden van een proces.

Een interrupt heeft een proces omschakeling tot gevolg : Het in

verwerking zijnde proces wordt gedealloceerd als Interrupted;

Een tevoren aan de interrupt toegeschreven proces, wordt

gealloceerd. Dit toeschrijven kan plaats vinden via een aantal

vast met bepaalde interrupts verbonden, adressen in het

geheugen.

Er is dus sprake van software Processor Management, door de

Dispatcher en hardware Processor Management, door interrupts.

Door het maskeren van interrupts, is een accent verschuiving

tussen beide te realiseren. Het enkel toestaan van de timer

interrupt voor de Dispatcher, legt het accent geheel bij de

software. Het toestaan van aIle interrupts, maakt proces

allocatie door interrupts dominant.

Voorkomen moet worden dat de Scheduler een door een interrupt

gealloceerd proces dealloceert en %0 de vereiste snelle respons

in gevaar brengt. Hiertoe moet een scheiding tussen hardware en

software processor management aangebr.acht worden, bijvoorbeeld

door ieder, door een interrupt gealloceerd proces, als zodanig
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aan te merken in de proces beschrijving.

Bovendien moet het model van de Dispatcher uit figuur 3.2,

worden uitgebreid met een identificatie wie dit proces

gealloceerd heeft. Deze identificatie hoeft enkel plaats te

vinden als de Dispatcher een proces onderbreekt, dus niet als

het proces de Dispatcher aanroept. Bijvoorbeeld na aanvraag van

communicatie met een randapparaat door een proces.

Een andere oplossing is het gedurende de verwerking van een

door een interrupt gealloceerd proces, stil zetten van de

interruptie-timer. Hierdoor zal het proces niet onderbroken

worden door de Dispatcher. Deze laatste oplossing vindt ik

persoonlijk eleganter omdat er geen extra software voor nodig

is. Dit stilzetten moet deeluitmaken van het allocatie

machanisme van een proces bij een interrupt.

Een andere aanpak voor interrupt afhandeling, is het door

interrupts laten activeren van een procedure uit het Operating

systeem 'binnen' het actieve proces. Dit proces heeft in

principe niets met deze interrupt te maken heeft. Deze

procedure heeft als enige functie het bij een interrupt horende

proces 'Ready to Run' te markeren.

Dit is een verkapte vorm van polling : het commando impliceert

altijd de zelfde operatie namelijk het 'Ready to Run' maken van

een bepaald proces.

3.4 Samenvatting

Het eventueel gelijktijdig uitvoeren van verschillende

processen door een computer, moet gebaseerd zijn op een in het

systeem gedefinieerde lijst met procesbeschrijvingen. Het

toewijzen van processen aan processoren, vereist een aantal

standaard gereedschappen.
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Een interruptie-timer, om de Dispatcher regelmatig te kunnen

activeren.

Standaard operaties voor allocatie en deallocatie van

processen.

Mogelijke impliciete proces omschakeling bij interrupts of

activering van een procedure.

Exclusieve toegang door de Dispatcher tot een element uit de

lijst met proces beschrijvingen.

Gegevens in de proces beschrijving voor Dispatching.
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Bij de verwerking van verseheidene proeessen in 1 Computer

systeem, zijn er voor wat Memory management betreft, door het

Operating system twee taken te verriehten :

1) Het optimaal verdelen van primair geheugen (RAM)

deze proeessen.

2) Toezien op het gebruik van geheugen door proeessen.

tussen

Ad 1) Ieder proees heeft voor verwerking primair geheugen

nodig, bij aanwezigheid van verseheidene proeessen moet het

geheugen dus verdeeld worden tussen deze proeessen. Zolang de

hoeveelheid benodigd geheugen de in het systeem besehikbare

hoeveelheid niet teboven gaat, is het verdelen eenvoudig.

Moeilijkheden treden dan op als de aanvraag voor geheugen de

besehikbare hoeveelheid te boven gaat. Dit hoofdstuk bespreekt

een uniforme aanpak voor het verdelen van geheugen voor beide

gevallen.

Ad 2) Het feit dat onafhankelijke proeessen gelijktijdig het

primair geheugen gebruiken, implieeert de noodzaak tot

beseherming van het aan een proees toegewezen geheugen tegen

toegang door andere proeessen. Tenzij explieiet toegang gegeven

wordt aan een ander proees. Dit hoofdstuk bespreekt hoe een

seheiding van de adresruimten van proeessen tot stand kan

worden gebraeht en geeft aan hoe gezamelijk geheugen voor

proeessen te realiseren is.

Om deze taken te kunnen vervullen moeten in het Operating

system een aantal routines opgenomen zijn. In de onderstaande

bespreking wordt hier en daar gesproken over het onderbreken

van een proees door het Operating system, hiermee wordt bedoeld

dat een van deze routines geaetiveerd wordt. Dit aetiveren

vindt plaats bij een onjuiste geheugen referentie, dus niet op

initiatief van een proees!
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Om geheugen te kunnen verdelen en het gebruik ervan te kunnen

controleren, moet het op een of andere wijze qua plaats,

afmeting en toegestaan gebruik, zijn vastgelegd.

Beschouw een descriptor van een geheugengebied met de volgende

inhoud :

Een start adres

Een afmeting

Toegestaan gebruik

Door aIle geheugenreferenties van processen indirect via een

descriptor te laten lopen, en zodoende het geheugen gebruikt te

toetsen aan het toegestane gebruik, is het mogelijk in

verwerking zijnde processen te onderbreken bij onjuist gebruik

van het geheugen.

In het Computersysteem moet een lijst met descriptors aanwezig

zijn waaruit, bij adressering door een proces een descriptor

geselecteerd wordt. Met het startadres uit de descriptor moet

een geheugen adres gegenereerd worden. Figuur 4.1 geeft aan hoe

dit in zijn werk gaat. Processen genereren Logische adressen

die omgezet worden naar geheugen adressen.

Bij een onjuiste adressering, moet het bewuste proces

onderbroken worden door het Operating systeem. 'Onjuist' zijn

bijvoorbeeld een referentie buiten het door de descriptor

beschreven geheugen gebied of een referentie aan een niet bij

het proces behorend geheugen gebied.
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logisch adres <descriptor>,<offset>

descriptor

lijst

geheugen

gebied

figuur 4.1, adressering via een descriptor

4.2 Geheugen gebruik

Een gescheiden adres ruimte (per proces) moet er voor zorg

dragen dat processen enkel geheugen gebruiken dat aan hen

toegewezen is. Dit toewijzen zal in 4.3 besproken worden. Door

nu elke proces beschrijving te voorzien van een lijst met

descriptors die de bij dit proces behorende geheugen gebieden

beschrijven, ontstaat de gescheiden adresruimte. Bij

adressering door een proces moet dan impliciet gebruik gemaakt

worden van deze, in de proces beschrijving, gegeven lijst.

Het Operating systeem voorziet in een aantal gereedschappen die

het processen mogelijk maken om te communiceren met de Omgeving

(terminals, disks, tapes en andere systemen). In hoofdstuk 5

zal blijken dat deze gereedschappen door de processen gedeeld

moeten worden. Hiertoe moeten de gereedschappen voor aIle

processen toegankelijk zijn. Om nu te voorkomen dat in de

descriptor lijst van ieder proces eenzelfde verzameling

descriptors moet worden gegeven om gebruik van die

gereedschappen door aIle processen mogelijk te maken, moet het

in figuur 4.1 gedefinieerde Logische adres uitgebreid worden.
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Processen moeten ook een gezamenlijke descriptor lijst kunnen

adresseren.

Een bit in het Logische adres moet aangeven welke descriptor

lijst gebruikt moet worden om een descriptor te selecteren, de

locale in de procesbeschrijving, of de globale in het systeem.

Logisch adres : <locaal/globaal>,<descriptor>,<offset>

Seheugengebieden die door meer dan een proces gebruikt worden,

kunnen nu op twee manieren geimplementeerd worden :

1) het opnemen van de descriptor in de globale descriptor

lijst, met als nadeel dat deze gebieden dan door aIle, in

het systeem aanwezige, processen geadresseerd kunnen worden

en zo door een foutieve adressering van een proces dat in

principe geen toegang heeft, verminkt kunnen worden.

2) het per proces dat in principe toegang heeft, opnemen van

een descriptor van het gebied in de descriptor lijst van

zijn proces beschrijving.

Een ander facet van geheugen gebruik door een proces is het

toetsen op de juistheid van het gebruik. Denk hierbij aan het

modificeren van Read-only gebieden, het in executie brengen van

data-gebieden of het modificeren van instructie gebieden. Het

toegestane gebruik van een geheugen gebied staat beschreven in

de descriptor, bij onjuist gebruik moet het proces, door het

Operating system afgebroken worden.

Iedere geheugen referentie van een proces moet getoetst worden

aan het in de descriptor van het gebied voorgeschreven gebruik.

Dit moet door de adresseringslogica gebeuren.

4.3 Verdelen ~ geheugen tussen processen

Iedere proces beschrijving bevat een lijst met descriptors van

geheugen gebieden, waaraan mogelijk, door het proces

gerefereerd kan worden. Bij de vertaling van een proces
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beschreven in een definitie taal, wordt een lijst met

descriptors aangemaakt. De Vertaler vult de desriptors met de

gewenste afmeting van het geheugengebied en een beschrijving

van de toegestane operaties door het proces. Het startadres van

het gebied, moet bij toewijzing van een geheugengebied aan een

descriptor, door het Operating system ingevuld worden. Dit

vindt pas plaats na activering van het proces. Ook een typering

van de inhoud van het geheugengebied wordt door de Vertaler

gegenereerd, denk hierbij aan Code, Data of Stack.

Door een descriptor van een veld te voorzien, dat aangeeft of

er al dan niet een geheugengebied aan is toegewezen, kan bij

iedere referentie van een proces aan dat geheugen gebied,

wanneer het niet toegewezen is, alsnog een procedure uit het

Operating system geactiveerd worden, die het gebied toewijst.

Onderscheidt nu : geldige descriptors, waaraan een

geheugengebied is toegewezen, en ongeldige descriptors, waarbij

dit nog niet heeft plaats gevonden. Een referentie aan een

ongeldige descriptor door een proces zal dus een verzoek tot

toewijzing impliceren : allocatie.

Het veld dat in een descriptor aan geeft of hij geldig is of

niet, wordt ook weI 'presence-bit' genoemd.

Zo als in het begin van het hoofdstuk al is aangegeven, kan het

voorkomen dat de vraag naar geheugen de in het systeem

beschikbare hoeveelheid overtreft. Zo moet het dus ook indien

nodig, mogelijk zijn om toegewezen geheugen aan een proces te

ontnemen : deallocatie.

Het in het systeem aanwezige is of ingebruik door processen

(gealloceerd) of beschikbaar voor allocatie aan processen. Om

geheugen te kunnen verdelen is een administratie noodzakelijk

van beschikbaar en gealloceerd geheugen.

De beschrijving van beschikbaar geheugen, bijvoorbeeld in de

vorm van een lijst, hoeft enkel voor het Operating system

toegankelijk te zijn. Deze beschrijving wordt bij allocatie en
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deallocatie geraadpleegd.

Met de beschrijving van gealloceerd geheugen ligt het

moeilijker. Zowel het Operating system als processen moeten

over informatie betreffende gealloceerd geheugen kunnen

beschikken. Deze informatie is beschikbaar in de descriptor

lijst van ieder proces en de globale descriptor lijst. In het

vorige hoofdstuk is al een lijst met procesbeschrijvingen

geintroduceerd, met aIle in verwerking zijnde processen in het

systeem. Via deze lijst zijn aIle locale descriptor lijsten

bereikbaar en is dus de informatie over gealloceerd geheugen

beschikbaar.

De verdeling van geheugen tussen processen vraagt dus om twee

basis operaties : allocatie en deallocatie. Het in iedere

descriptor aanwezige 'presence' bit, vormt de basis voor deze

operaties.

4.3.1 Geheugen allocatie

Een referentie van een proces aan een ongeldige descriptor,

moet een procedure uit het Operating system activeren die de

deallocatie van een benodigde het gebied moet verzorgen.

Zoals al eerder is aangegeven, moet het beschikbare geheugen

beschreven zijn. Uitgangspunt voor iedere allocatiestrategie is

dat het geheugen is opgedeeld in fragmenten,v~n variabele

afmeting die al dan niet door een proces in gebruik zijn. De

verzameling vrije fragmenten wordt beschreven door een, op

startadres van het fragment, geordende lijst. Deze ordening is

noodzakelijk om gebieden die door processen zijn terug gegeven

, te combineren met eventuele aangrenzende vrije fragmenten.

Deze aanpak voorkomt een versplintering van het geheugen in een

verzameling kleine gebiedjes.

Uit de literatuur bekend zijn :

- First Fit: kies het eerste beste geheugen fragment waarmee
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aan de allocatie aanvraag voldaan kan worden.

Best Fit: kies dat fragment waarvan de afmeting het beste

overeenkomt met de gewenste afmeting.

Worst Fit: kies dat fragment dat na toekenning van de

aanvraag het grootste fragment over laat.

Naast de afmeting van, en de toegestane operaties op, dient ook

een beschrijving van de gewenste inhoud van het gebied, als

invoer voor de allocatie procedure. Bij deze beschrijving moet

gedacht worden aan een adres van de inhoud op een achtergrond

geheugen of een definitie 'leeg'. (gevuld met nullen)

Alseerste, moet de procedure in de lijst met beschikbaar

geheugen een qua afmeting geschikt gebied zoeken. Ais dit

gevonden is moet het aan de descriptor toegewezen, en uit de

lijst van beschikbaar geheugen verwijderd worden. Het toewijzen

aan een descriptor komt neer op het vullen van het startadres

met het adres van het eerste element van het gebied.

Afhankelijk van de gewenste inhoud van het gebied, moet het met

o gevuld worden (leeg), of er moet opdracht gegeven worden om

de inhoud van een achtergrond geheugen naar het gebied te

transporteren. De precieze gang van zaken bij dit transport

wordt in het volgende hoofdstuk besproken. Hier wil ik volstaan

met een opsomming van de gegevens die deze transport opdracht

moeten vergezellen :

Een indentificatie van de gewenste inhoud op het achtergrond

geheugen.

De descriptor, met startadres en afmeting van het gebied.

Een beschrijving van de door het proces toegestane operaties.

Deze beschrijving wordt bij beeindiging van het transport in

de descriptor geplaatst. Dit kan niet eerder, omdat de

adressering van het gebied via de descriptor moet veri open,

en er bij het transport van bijvoorbeeld Read-only gegevens

geen 'onderbreking voor onjuist gebruik' mag optreden.
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Ais er geen geheugen beschikbaar is~ zijn twee mogelijkheden :

1) De verwerking van het proces stop zetten totdat er geheugen

beschikbaar komt~ bijvoorbeeld bij de beeindiging van een

ander proces. Dit komt neer op het plaatsen van de proces

beschrijving in een lijst, die bijvoorbeeld na beeindiging

van ieder proces onderzocht moet worden.

2) Het dealloceren van geheugen dat in gebruik is. Hoe dit in

zijn werk gaat, wordt in de volgende paragraaf besproken.

De keuze tussen de twee genoemde mogelijkheden kan gebaseerd

worden op een of meer van de onderstaande criteria :

De prioriteit van verwerking van het proces dat het allocatie

verzoek veroorzaakt.

De tijd dat zo'n proces al op verwerking wacht ( UNIX V.6 ).

Het al of niet net gedealloceerd zijn van het segment,

terwijl de afhandeling ervan nog niet voltooid is.

4.3.2 Geheugen deallocatie

Onder deallocatie verstaan we hat tijdelijk op een achtergrond

geheugen opslaan van de inhoud van een geheugen gebied dat nog

door een proces in gebruik is. Dit kan nodig zijn als de vraag

naar primair geheugen, de in het systeem aanwezige hoeveelheid

overschreid. Een mogelijke oorzaak kan het activeren van een

proces zijn dat een hoge verwerkings ur~entie heeft wat

deallocatie van geheugen van minder urgente processen

impliceert. Het 'ongeldig' maken van het 'presence' bit in een

descriptor is voldoende om de eigenaar ervan bij een referentie

te onderbreken~ door de Allocatie routine uit het Operating

system.

Zoals al eerder is aangegeven, wordt het gealloceerd geheugen

beschreven door de descriptors in de globale lijst en de bij
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ieder proces horende locale lijst. Dit vormt de basis voor

iedere deallocatie strategie. Uit de literatuur zijn bekend :

First In First Out: het als eerste gealloceerde gebied als

eerste eruit.

Least Recently Used: dat gebied dat het langste niet gebruikt

werd eruit.

Least Frequently Used: het minst frequent gebruikte gebied

eruit.

Om een van deze deallocatie strategi~n toe te kunnen passen,

moet of per descriptor of in het Operating system datgene wat

nodig is voor een beslissing, geadministeerd worden.

De inhoud van het gebied moet zo snel mogelijk naar een

achtergrond geheugen getransporteerd worden om het allocatie

verzoek dat de deallocatie veroorzaakte te kunnen uitvoeren. De

precieze gang van zaken bij dit transport van de inhoud van een

gebied naar achtergrond geheugen zal in het volgende hoafdstuk

aan bod komen. De gegevens die een transportopdracht

vergezellen zijn :

De descriptor van het bewuste gebied met zijn adres en

afmeting. Deze descriptor is niet dezelfde als die van het

proces, die voar het transport door de deallocatie procedure

als ongeldig gemarkeerd wordt.

Het adres van de descriptor in de procesbeschrijving van het

proces, waarvan het gebied gedealloceerd wordt. Hier moet het

adres op achtergrond geheugen opgenomen worden, voor een

toekomstige reallocatie.

4.3.3 Virtueel Geheugen

Door het eerder geintroduceerde indirecte adresseren, via een

descriptor, is het natuurlijk mogelijk de logische adresruimte

groter te maken dan de fysische adresseerbare. Hierdoor kunnen
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processen verwerkt worden die meer primair geheugen vereisen

dan in het systeem aanwezig is. De eerder vermelde ontkoppeling

'gebruik' en 'toewijzing' zorgt ervoor dat deze processen geen

speciale vertaling <compilatie) vereisen.

Door het beschikbare primaire geheugen te combineren met een

snel achtergrond geheugen, hebben processen de beschikking over

een groter geheugen, dat bij adressering soms trager is door

activering van deallocatie of allocatie procedures.

4.4 Samenvatting

Samenvattend kan gesteld worden dat de geheugendescriptors de

in het begin van dit hoofdstuk gestelde taken van memory

management, goed ondersteunen.

Een computer moet voorzien in :

AIle geheugen referenties lopen via een descriptor.

Activeren van een procedure uit het Operating system bij

referentie door een proces, aan een ongeldige descriptor.

Activeren van een procedure uit het Operating system bij

onjuist gebruik van het geheugen door een proces.

Voorzien in informatie in de descriptor betreffende zijn

gebruik door processen.

Het definieren van operaties met descriptors die enkel door

het Operating system uitgevoerd mogen worden.

Het afschermen van de descriptor lijsten van een proces.

Herstartbare instructies na de referentie aan een ongeldig

segment.
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5. Communicatie met randapparatuur

De aanwezigheid van verscheidene processen in een systeem

vereist een coordinatie van het gebruik van de randapparatuur

door die processen. De reden hiervoor is dat het gelijktijdig

gebruik van randapparatuur door processen niet altijd zinvol

is, bijvoorbeeld in het geval van printers of cardreaders; aIle

door 1 proces gegeven opdrachten moeten na elkaar geprint of

gelezen worden. Ook wanneer gelijktijdig gebruik wenselijk is,

in het geval van een disk bijvoorbeeld, moet ieder proces op de

hoogte gebracht worden van de uitvoering van zijn gegeven

opdracht.

Zo heeft ieder randapparaat of een klasse ervan, een

coordinator (in de vorm van een proces) in het Operating

system. Deze coordinator verzorgt de communicatie, nodig voor

het gebruik van randapparatuur door processen. Denk hierbij aan

het transporteren van data (blokken) tussen het primaire

geheugen en een randapparaat. Om nu processen te ontlasten van

de specifieke eigenschappen van een apparaat als snelheid en

eenheid van transport en specifieke besturings commando's,

verzorgt de coordinator de aanpassing aan deze eigenschappen.

Aan een coordinator worden de volgende functies toebedeeld :

Het omzetten van uniforme communicatie commando's van

processen in specifieke commando's voor randapparatuur.

Het verzorgen van datatransport tussen geheugen en het

randapparaat.

Het op non actief zetten van een proces na aanvraag tot

gebruik van het randapparaat (status = Waiting) en het

activeren van een proces na inwilliging van het verzoek tot

gebruik (status = Ready to Run).

ad 1 Het vertalen van commando's van processen naar specifieke

instructies voor een randapparaat is in dit verband niet

interessant omdat dit te zeer apparaat gebonden is.
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ad 2 Het transporteren van data gaat meestal op DMA basis om de

processor niet te hoeven interrumperen bij ieder deeltransport.

De DMA operatie moet door de coordinator geactiveerd worden en

de beeindiging ervan moet de coordinator activeren om het

evereenkomstige proces 'Ready to Run' te maken.

ad 3 Het beperken van het aantal gelijktijdige gebruikers van

een apparaat kan met behulp van semaforen gerealiseerd worden.

De wijze waarop dit plaatsvindt, zal in de volgende paragraaf

bespreken worden.

5.1 Semaforen

Een semafoor (seinpaal) is een variabele waarmee processen,

afhankelijk van zijn waarde, zichzelf kunnen blokkeren of een

ander proces activeren. Een semafoor bestaat uit drie velden

met de volgende betekenis:

Een vlag om exclusieve operaties met de semafoor te kunnen

uitvoeren.

Een waarde 7 die het aantal processen dat mag

aangeeft.

Een queue 7 rij met wachtende processen.

'passeren'

Een semafoor is dus een gezamelijke variabele van een aantal

processen. Om exclusief gebruik ervan, door een proces, te

bewerkstelligen is een vlag die het al dan niet in gebruik zijn

van de semafoor aangeeft noodzakelijk. Ieder proces moet een

niet door een ander preces interrumpeerbare 'test-and-set'

operatie op deze vlag uit kunnen voeren, om na te kunnen gaan

of een semafeor ep een bepaald moment door een ander proces in

gebruik is.

Met de twee op semaf~ren gedefinieerde peraties 'Passeer' en

'Verhoog', is het mogelijk een bevengrens te definieren veer

het aantal gelijktijdige gebruikers van bijvoorbeeld een

randapparaat of een stuk geheugen. De 'waarde' van een semafoor
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stelt namelijk het aantal 'Passeer' operaties voor, dat door

een proces op de semafoor uitgevoerd kan worden, zonder dat het

betreffende proces op non-actief gezet wordt : in queue van de

semafoor. Onderstaande figuur geeft de structuur van 'Passeer'

en 'Verhoog'. Het aanroepende proces wordt aangegeven met

'thisproces', het proces dat geactiveerd wordt door een

'Verhoog' operatie met 'aproces'.

Passeer( sem );

IF sem.waarde = 0

THEN

thisproces.status := Waiting;

Enqueue ( thisproces );

call DISPATCHER;

ELSE

sem.waarde := sem.waarde - 1;

RETURN

Verhoog( sem );

IF sem.queue = leeg

THEN

sem.waarde := sem.waarde + 1

ELSE

Dequeue( aproces );

aproces.status := Ready to Run;

call DISPATCHER;

RETURN

figuur 5.1, operaties op een semafoor.

De Enqueue operatie zet het 'Running' proces in de queue van de

semafoor, een Dequeue operatie moet een proces terug zetten in

de 'Ready to Run' lijst, rekening houdend met de urgentie voor

verwerking.

Uitgaande van een initiele waarde I van een

volgende relatie aan te geven tussen het
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( dat processen ongehinderd uit kunnen voeren

'Verhoog' operaties.

en

aantal 'Passeer' - aantal 'Verhoog' ~ I

5.2 De Coordinator

De communicatie van processen met rand apparatuur loopt via een

coordinator. De manier waarop processen met een specifieke

coordinator communiceren, is voor ieder proces het zelfde. Het

kan zelfs zo zijn dat coordinatoren van verschillende

randapparaten op dezelfde wijze met processen communiceren. Om

nu te voorkomen dat ieder proces voorzien moet zijn van

routines die deze communicatie verzorgen, moeten deze

communicatie routines in de Kernel van het Operating system

opgenomen worden en door ieder proces te gebruiken zijn. Merk

op dat gelijktijdig gebruik enkel toegestaan is als de

communicatie routines reentrant geschreven zijn. Reentrant

houdt een scheiding van code en variabelen in, ieder proces

gebruikt bij aanroep eigen variabelen (Stack) maar dezelfde

code. Onderstaande figuur geeft een schets van de wijze waarop

poeessen van randapparatuur gebruik maken.

proces ••---flr--......' coordi nator

communicatie

routines

+----tj!+--......,apparaat

interrupts

en basic 10

figuur 5.2, communicatie verloop

Uit de gegevens die een proces aanlevert, moet de communicatie

routine een boodschap voor de coordinator samenstellen. Bij

gegevens moet gedacht worden aan een hoeveelheid data,

beschreven door een variabele; een geheugen adres, impliciet

gegeven door een te transporteren element; en een identificatie

van een plaats op achtergrond geheugen.
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Deze boodschap moet aan de coordinator aangeboden worden. Dit

kan op velerlei wijzen, belangrijk is echter dat het aanbieden

van een boodschap niet door twee of meer processen

tegelijkertijd plaatsvindt. Twee boodschappen kunnen namelijk

over elkaar geschreven worden. Het aanbieden van een boodschap

moet dus een exclusieve operatie van een proces zijn.

Nadat een boodschap aan de coordinator aangeboden is, kan er

uit twee mogelijkheden gekozen worden: 1) het proces wacht op

het resultaat of 2) het proces zet de verwerking voort en test

op de aanwezigheid van een resultaat op een later tijdstip. In

beide gevallen meet het wachten plaats vinden door uitvoering

van een 'Passeer' operatie op de semafoor 'operatie-klaar', een

semafoor uit de adresruimte van het proces.

Onderstaande figuur geeft de structuur van een communicatie

routine, waarbij het proces wacht op het resultaat van een

gegeven opdracht (regel 6) in figuur 5.3.

communicatie

routine : 1) stel boodschap samen

2) Passeer( aanbieden

3) bied boodschap aan

4) Verhoog( aanbieden )

5) Verhoog( aantal-boodschappen

6) Passeer( operatie-klaar )

7) Return

figuur 5.3, de 'Passeer' operatie

Merk op dat het met '1' initialiseren van de waarde van de

semafoor 'aanbieden' exclusiviteit voor het aanbieden van

boodschappen garandeerd. De semaforen 'aanbieden' en 'aantal

boodschappen' zitten beiden in de adresruimte van het

coordinatie-proces en zijn publiek toegankelijk. De semafoor

'operatie-klaar' zit in de adresruimte van het aanvragende

proces.
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Initieer randapparaat.

aanbieden.waarde := 1;

aantal-boodschappen.waarde := 0;

DO forever

Passeer( aantal-boodschappen );

Passeer( aanbieden );

Pak boodschap uit lijst.

Verhoog( aanbieden );

Stel bericht Ope

Verstuur bericht : Basic 10.

'wacht op gereedmelding van apparaat'

Verhoog( operatie-klaar );

figuur 5.4, coordinatie-proces

De gereedmelding van het randapparaat kan op drie wijzen tot

stand komen :

1) Het door middel van een interrupt alloceren van het

coordinatie-proces dat zichzelf, na het versturen van het

bericht, in de toestand 'Awaiting interrupt' moet zetten.

2) Het via een interrupt procedure uit het Operating system

'Ready to Run' maken van het coordinatie-proces dat dus in de

toestand 'Waiting' stond, als gevolg van een 'Passeer' operatie

op een semafoor. Deze semafoor moet gedefinieerd zijn in de

adresruimte van de coordinator en hoeft niet publiek

toegankelijk te zijn.

3) Het na polling 'Ready to Run' maken van het coordinatie

proces dat 'Waiting' was, op dezelfde semafoor als bij 2).

Polling is het door een timer op regelmatige tijden laten

activeren van een procedure/proces uit het Operating system,

die de status van een of meer apparaten leest en afhankelijk

hiervan overeenkomstige coordinatie-processen activeerd ('Ready

to Run').
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De keuze voor een bepaalde aanpak wordt vooral door de snelheid

waarmee een apparaat data aanlevert/verwerkt, bepaald.

5.3 Samenvatting

Het communiceren van processen met randapparatuur vereist de

aanwezigheid van communicatie routines in het Operating system

en coordinatie-processen (uit het Operating system) in het

systeem. De communicatie van processen met coordinatie

processen en randapparaten, kan eenvoudig gerealiseerd worden

met behulp van semaforen. Het ondersteunen van het type

semafoor en het definieren van exclusieve, ondeelbare operaties

ermee, is een noodzakelijk hulpmiddel voor de communicatie.
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6. IAPX286 Proces Management

286

Net als de iAPX86 heeft de iAPX286 vier segment selector

registers, CS voor een code segment, SS voor een stack segment

en DS & ES voor data segmenten. Een uitgebreide beschrijving

van de iAPX286 processor wordt door lit [5] gegeven. Bij het

laden van een segment selector wordt de gehele segment

descriptor inhoud, onzichtbaar voor het proces, in de processor

gebufferd. Dit voorkomt extra geheugen referenties bij

adressering van geheugen dat door de descriptor aangewezen

wordt.

6.1 Proces omgeving

In de iAPX286 wordt ondersteuning geboden voor Proces

Management, ieder mogelijk proces van de iAPX286 wordt

beschreven door een Task State Segment. De hardware

verwacht/onderhoudt hierin de processor 'inhoud' van een proces

bij allocatie/deallocatie. De processor heeft een Task

Register, dit register bevat altijd de descriptor van de Task

State Segment van het in verwerking zijnde proces. Het laden

van het Task Register met een selector naar een Task State

Segment, impliceert het activeren van het door Task State

Segment beschreven proces.

Ieder proces beschikt over een descriptorlijst waarin aIle bij

dit proces behorende segmenten zijn beschreven. Deze lijst

wordt Local Descriptor Table (LDT) genoemd, en is uniek voor

een proces. Naast de Local Descriptor Table (GDT) is er ook een

Global Descriptor Table, deze bevat descriptors voor aIle

mogelijke segmenten die zich in het geheugen kunnen bevinden en

door meer dan een proces toegankelijk moeten zijn.

Er zijn in de processor twee registers, speciaal voor

descriptors naar de Local Descriptor Table en de Global

Descriptor Table.
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Een proces :

code segment ]

data segment ]

~-----..-.....~ OS procedure J

/--------------------~f stack segment ]

.. ........ ).

-:~ •••••••••• >..

Local Descriptor

-< descr. code

<: descr.

<: descr. data -
descr. OS procedure >

Task State Segment

descr. LDT :>

figuur 6.1, iAPX286 proces in geheugen.

Een proces heeft ook een Privilege Level (PL) , dat bepalend is

voor de operaties die uitgevoerd mogen worden. Er worden vier

Privilege Levels (0-3) onderscheiden, waarbij het numeriek

laagste Privilege Level de meeste privileges heeft. Zo mag

aIleen bij Privilege Level = 0 gemanipuleerd worden met

processen. Ieder segment heeft een Privilege Level beschreven

in zijn descriptor. Het Privilege Level van een proces, het

Current Privilge Level, wordt bepaald door het Descriptor

Privilege Level van het code segment dat in executie is. Het

Privilege Level dient om onderscheid te kunnen maken tussen

Operating System kernel (Privilege Level=O) , systeem service

OperatingLevel=l),routines (Privilege

(Privilege Level=2)

Level=3) •

en gebruikers

System

programmas

extensies

(Privilege

Het is onmogelijk voor een proces met een bepaald Current

Privilge Level, direct een procedure aan te roepen waarvan het

Descriptor Privilege Level kleiner is dan zijn Current Privilge

Level. Dit is enkel mogelijk door gebruik te maken van een

zogenaamde Gate descriptor, die op zijn beurt weer een

Descriptor Privilege Level moet hebben dat groter of gelijk is
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aan het Current Privilge Level van het aanroepende proces. Dit

dient ter afscherming van gebruikers programmas en het

Operating System. Zo moet dus op ieder Privilege Level

aangegeven worden welke procedures, processen en datasegmenten

met een numeriek kleinere Descriptor Privilege Level gebruikt

mogen worden.

{~nt~~data segment)

LDT = <c~>.<~tack>.<gate descr.>

PL = 3

<Operating System procedure>

PL = 2

figuur 6.2, privilege levels.

6.2 Proces Representatie

De inhoud van een Task State Segment wordt door de architectuur

voorgeschreven en bevat de volgende elementen :

1) een selector voor de Local Descriptor Table van dit proces.

2) een copie van aIle processor registers, selectors an flags.

3) selectors van stackframes en stackpointers behorend bij

Privilege Levels 0, 1 en 2. De selector en stackpointer van

level 3 staan beschreven in de bij 2) genoemde copie bij

onderbreking van het proces tijdens de verwerking op level 3.

Bij. een onderbreking van de verwerking op een ander level, is

de selector en stackpointer van level 3 bevat in de stack.

4) een selector naar een Task State Segment van het onderbroken

proces, als dit het geval is bijvoorbeeld bij het aanroepen van
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een proces door een proces. De geldigheid van deze selector

wordt aangegeven door de NT-vlag in het PSW, opgeslagen in deze

Task State Segment.

De stack descriptors en pointers naar aIle Privilege Levels

zijn nodig omdat bij overgang naar een ander Privilege Level

automatisch ook de bij dit level behorende stack gebruikt

wordt. Dit om te voorkomen dat een verkeerde stack manipulatie

van een procedure, fouten veroorzaakt op een meer

gepriviligeerd, vertrouwd nivo.

Naast de gegevens in het Task State Segment die door de

architectuur gedefinieerd zijn, kan een systeem ontwerper zelf

vel den definieren voor bijvoorbeeld de prioriteit van een

proces.

6.3 Interrupts

De iAPX286 voorziet in een Interrupt Descriptor Table, dit is

een lijst met descriptors van procedures of processen. Het bij

een interrupt, door de peripheral of interruptcontroler

meegeleverde identificatie nummer, impliceert het activeren van

het door dit nummer aangewezen proces I procedure uit de

Interrupt Descriptor Table.

Bij interruptie van een proces door een ander, wordt bij het

nieuwe proces de 'Nested Task vlag' gezet door de architectuur.

Dit om aan te geven dat de eerder genoemde Task State Segment

selector, die bevat is in het Task State Segment van het nieuwe

proces, wijst naar het Task State Segment van het onderbroken

proces. Na beeindiging van een 'interruptie'-proces wordt het

onderbroken proces geactiveerd door dat het Task Register

gel aden wordt met de selector naar het Task State Segment van

het onderbroken proces.
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Aile processen van een iAPX386 zijn beschreven door Task State

Segmenten in de Global Descriptor Table of de Interrupt

Descriptor Table. De processen in de Interrupt Descriptor Table

hebben dus impliciet de status 'Awaiting interrupt', besproken

in hoofdstuk 3. Om nu te voorkomende de dispatcher de

verwerking van deze procesen uitsteld, moeten aile processen in

de Interrupt Descriptor Table als zodanig gemarkeerd worden

door de scheduler, bij plaatsing ervan in de Interrupt

Descriptor Table.

De processen die onder de verantwoording van de Dispatcher

vallen, staan beschreven in de Global Descriptor Table. De

Dispatcher zelf moet als procedure (met PL=O) beschreven staan

in de Interrupt Descriptor Table. Op ieder Privilege Level moet

een Gate descriptor beschikbaar zijn om de Dispatcher aan te

kunnen roepen vanuit een proces.

6.5 Memory management

Zoals al eerder is aangegeven beschouwd de iAPX286 het geheugen

als een verzameling segmenten van variabele afmeting. Ieder

segment wordt geadresseerd met een descriptor met navolgende

inhoud :

een 24 bit startadres van het segment

een 16 bit segment afmeting

een typering : gebruiker of systeem

een Privilege Level

een Present-bit

een Accessed-bit

Met het Present-bit wordt zoals in hoofdstuk 4 is beschreven de

allocatie van primair geheugen verzorgd. De Accessed-bit biedt

de mogelijkheid om een gebruiks profiel van geheugensegmenten
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te construeren. Bij gebruik van een descriptor door een proces

wordt deze bit namelijk automatisch geset. Door de accessed-bit

van aIle geheugen segmenten periodiek te resetten, kan bij een

mogelijke deal10catie van een segment van deze informatie

gebruik gemaakt worden.
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Adressering met een iAPX286, van een databestand groter dan 64

Kbyte.

De iAPX286 heeft een gesegmenteerde

hebben een maximale afmeting van

geheugen opbouw, segmenten

64 Kbyte. Een groot

databestand bestaat dus uit meerdere segmenten.

Willekeurige adressering binnen zo'n bestand, impliceert zowel

het laden van een segment selector als het zetten van een

offset binnen een segment. Bij een klein bestand is enkel deze

laatste operatie noodzakelijk.

Ais de iAPX286 in de protected mode werkt, ondersteuning van

virtueel geheugen, dan is het laden van een segment register

een tijdroved karwei, getuige onderstaand vergelijk.

Het verschil in accesstijd van een grote en kleine dataset

klein . MOV BX, ** H 2.
~V AL, [ BX ] 5

groot : LES BX, **** H 21 )

MOV AL, [ ax ] 5 )

Bovenstaand voorbeeld van willekeurige adressering, geeft een

verschil van een factor 4 in snelheid.

Ik ben van mening dat de frequentie van voorkomen van deze

afmetingen van bestanden opweegt tegen deze factor 4. Als het

toch een bezwaar is, kan een meer indirecte opzet bij de

adressering deze factor 4 misschien nog wat verkleinen.
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