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PR1CT2 --- Een Praktikummachine 

Dit rapport beschrijft het ontwerp vo3t de simulatie van een 
multiprogrammeringssysteem• 

De bedoeling is dat, na implementatie het programma gebruikt 
wordt ten behoeve van het praktikurn 'Digitale 
Rekenmachines'• 

Het ontwerp is opgezet uitgaande van de structurering van 
programma's in het geheugen• Dit hebben we doorgevoerd tot 
op het niveau van de variabelen• 

Met behulp van een voorbeeld lichten we het benodigde 
adresseringsmechanisme toe• 

We introduceren een interruptmechanisme en een I/0-systeem, 
beiden aangepast aan ue prcgrammastructurering• 

Uitgaande van het instructieve doel, definieren ve een 
elementaire set van instructies(Boolean)• 

Ten einde een efficient benutten van het geheugen te 
verkrijgen, hebben we een fragmentatiemechanisme ontwikkeld• 
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Mijn opdr~=ht is 
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ontwerpen van een te simuleren 
de bestaande machine PRACT moet gaan 

Reeds gedurende een vijftal jaren, wordt het praktikurn 
'Digitale Rekenmachines• gedaan op een gesimuleerd 
computersysteem, de praktikummachine PRACT• Dit programma 
kan slechts een eenvoudige assembler-acbtige instructieset 
verwerken• Verder zijn de mogelijkheden die PRACT biedt te 
gering om de student een komplete indruk te geven van een 
moderne digitale rekenmachine• 

Een aantal nadelen en gebreken van PRA:T zijn: 

1• Batchverwerking• 
De huidige situatie is de volgende: 
De student zet zijn programma off-line op ponskaarten, 
waarna hij het bij de operateur inlevert• Een halve of 
een hele dag later, kan hij de output komen afhalen• De 
operateur leest een 'batch', d•i• een groep programma's 
in, die na elkaar verwerkt worden • De nieuwe 
praKtikummachine PRACT2 wordt een multiprogram
~eringssysteem• Er worden een aantal typemachines aan de 
IBH 360 aangesloten, waarmee de studenten bun 
programma's direct kunnen intikken• De programma's 
worden in multiprogrammeringsmode verwerkt, d•v•z• 
§Sb1jBg~~f tegelijkertijd• 

2• Het enige geheugen waarover de pr~~rammeur beschikt is 
het kerngeheugen• Randgeheugens. zoals disk en tape, 
kunn~n niet gebruikt worden• 

3• Slechts vier rekenregisters# waarvan er een als 
indexregister gebruikt kan worden, terwijl een tweede 
nodig is om I/0 te bedrijven• 
Het programmeren met de PRACT-instructieset leert, dat 
er behoefte bestaat aan meer rekenregisters• 
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q. Geen floating-point instructies zijn mogelijk, ve kunnen 
enkel met integers verken• 

5• Geen Boolean instructies mogelijk, tervijl we om te 
beginnen in PRACT2 alleen een Boolean instructieset 
definieren, omdat dit het machineniveau van een computer 
vertegenwoordigt• 

6• Geen characterhandling mogelijk• We kunnen geen tekst 
laten uitprinten, alleen maar getallen• 

7• Voorgeschreven I/0-lay-out• De pagina is verdeeld in 8 
kolommen in plaats van in 132 posities• De enig 
toegestane randapparaten zijn de lineprinter en de 
kaartlezer• 

8• Het is niet mogelijk om over een timer te beschikken• 

9• We kunnen slechts een niveau diep aanroepen• In een 
subroutine kunnen we niet een andere subroutine 
aanroepen• 
Programmastructurering is verder niet aanwezig• Evenals 
in assembler kunnen we de 'scope• van een variabele niet 
definieren• Bij PRACT2 is het uitgangspunt de 
programmastructurering• 

10• TRACE-mogelijkheden ontbreken• Het is b•v• onmogelijk 
om via een simpele opdracht er zorg voor te dragen dat 
na elke ·Uitgevoerde instructie de registerinhouden 
wor~en uitgeprint• 

11• Een lager niveau dan dat van de gebruiker is 
niet gedefinieerd• De gebruiker kent 
instructies en vat er mee gedaan kan vorien• 

bij PRACT 
enkel de 

PllACT2 is een multiprogrammeringssysteem waarin deze nadelen 
zoveel mogelijk ondervangen zijn• 

'· 
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Voor de simulatie van PRA:T2 bes=hikken we over een IBa 
360/30 processor, een kerngeheugen waarvan we 44k mogen 
gebruiken, tape en disk als randgeheugens• Een 
consolewriter, . een regeldrukker, een kaartlezer, een 
kaartponser en als IlO-apparatuur voor de 
probleemprogrammeurs enkele typemachines• 

Bij een multiprogrammeringssysteem doen er zich drie 
belangrijke problemen voor: 

1• Geheugenprotectie• 

Er bevinden zich meerdere 
kerngeheugen, waarvan er slechts 
Z1Jn• Dit aktieve programma mag 
geheugengebied dat aa~ een 
toegewezen• 

programma's in 
een tegelijk aktief 
niets verknoeien in 
ander programma 

het 
kan 
het 
is 

In het IBM 360 systeem is het kerngeheugen verdeeld in 
blokken van 2048 bytes lengte• Bij elk blok behoort een 
4-bit lange sleutel• Een programma krijgt een aantal 
blokken toegewezen• De sleutel van deze blokken wordt 
identiek aan die in het PSW van dat programma• Bij elke 
schrijfopdracht wordt de sleutel van een blok vergeleken 
met die uit het PSW van het programma• 

2• Het gebruik van een hardwareset door alle programma's• 

In het IBM 360 systeem wordt, bij jobswitching en bij 
procedure-aanroepen de toestand van de hardware, die 
relevant is voor het programma, bewaard in een SAVEAREA• 
Als de procedure later de controle veer terug krijgt, 
wordt de toestand van de hardware hersteld uit het 
SAVEAREA • 
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3• De verdeling van de tijd in multiprogrammering• 

He voeren een prioriteitensysteem in, zodat bij het 
inaktief worden van een programma, de controle wordt 
gegeven aan het programma met de hoogste prioriteit op 
dat moment• 

Een programma wordt inaktief op het moment dat het een 
randapparaat nodig heeft. dat bezig is• Het programma 
wordt dan in de wachttoestand geforceerd• 

Een andere mogelijkheid is het toekennen van een vast 
bedrag aan tijd {time-s~ice) aan elk programma• 

Het tasisidee om deze problemen op te lossen in PRACT2 is 
het volgende: 

Het programma van de prob~eem-programmeur is opgebouwd uit 
een aantal procedures• 
Een procedure is een reeks instructies, die 
programmadeel vormen, dat vanuit een procedure 
kan worden• Bij deze a~nroep mogen parameters 
worden• 
We brengen een boomstructuur tot stand 
programmaniveau tot aan dat van de variabelen• 

samen een 
aangeroepen 
~eegegeven 

vanaf het 

Dij de compilatie wordt het programma opgesplitst in zijn 
verschillende procedures• 
Bij de executie wordt aan iedere procedure geheugenruimte 
toegekend• Dan kunnen we ons een programma dat zich in het 
geheugen bevindt, voorstellen als een verzameling 
geheugenblokken (procedures)• In werkelijkheid zal elke 
procedure in stukken geladen mogen worden, ten einde een 
cfficienter geheugengebruik te krijgen• Dit behandelen we 
bij het fragmentatie-mechanisme• 
Het gedeelte van het geheugen dat een procedure beslaat, 
noemen we voortaan een procedureb~ok• 
Het eerste stuk van ieder procedureb~ok is een proloog• 
Hierin bevinden zich o•a• het beginadres en de lengte van 
het geheugenblok dat is toegekend aan de procedure• Door bij 
een schrijfopdracht na te gaan 3f we binnen dit 
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procedureblok adresseren, brengen we een systeem van 
geheugenprotectie tot stand• 

De procedure-afhankelijke hardw1re vorat eveneens ~n het 
procedureblok geadresseerd• Op deze V~Jze heeft elke 
procedure zijn eigen hardvareset• Elke procedure is dan voor 
te stellen als een •virtuele machine••normaal zal dit een 
nogal geheugen-consumerende methode zijn• In dit 
praktikumsystee~ gaan ve uit van niet te grote 
prob1eemprogrumma 1 s, zodat deze methode toelaatbaar is• Het 
is nu overbodig om SAVEAREA's te introduceren• 

Het feit dat elke procedure zijn eigen hardwareset heeft, 
maakt het mogelijk om in een multi-processor-systeem twee 
procedures parallel uit te voeren• 
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Het programma van de probleemprogrammeur is# net als in PL/I 
en in Algol. opgebouwd uit procedures• 
Elke procedure bestaat uit instructies• 
We onderscheiden interne en externe procedures• 
Een procedure is intern, als hij omvat wordt door een andere 
procedure• 
Een procedure is extern, als hij niet omvat wordt door een 
andere procedure• 

rPR~AIN:PROCEDURE 

I •••• 
l •••• 
I rA:PROCEDURE 
I I •••• 
I I •••• 
I I rB:PROCEDURE 
I I I •••• 
I I I •••• 
I I L--E~ID B; 
I I •••• 
I I •••• 
I L--END A; 
1 •••• 
I •••• 
1 .-C:P!!OCEDURE 
1 ! •••• 
I I •••• 
I L--END ,... 

ws 

I •••• 
! •••• 
L-------END PR!1AU; 

In dit voorbeeld is PRHAIN een externe procedure• 
A, B en c zijn interne procedures• 
Een procedure wordt pas uitgevoerd# nadat hij aangeroepen 
is• 

-·~ ......... . 
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Welke typen aanroepen zijn mo;elijk? 

Iedere aanroep is 
uitzonderingen: 

mogelijk, met de volgende twee 

1• Een procedure mag hoogstens 1 niveau diep aanroepen in 
zijn eigen tak• 

2• Een procedure mag niet 1 niveau of dieper aanr~epen in 
een andere tak• 

In het voorbeeld van pagina 9, wordt de ene tak gevormd door 
PRMAIN, A, B en de andere tak door PRMAIN en C• 

We kunnen voor dit voorbeeld in een tabel weergeven welke 
procedure aangeroepen mag worden door een andere procedure• 

AANGEROE!?BNF.: 

r--------------------, 
I PR~AIN I A I B I : I 

r--------r--------+---t---+---1 
1 PaMniN I K I X I 0 I X I 

AANROEPERI A I X lXIXJXJ 
I B I lC IXI'X:IX:I 
IC I X IXIOIXI 
L------

________________ _J 

X geldige aanroep 
0 = ongeldige aanroep 
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Welke ~isen stellen we aan de procedures? 

1• Ze mo~t~n ~~lQ~~~~~tÈ~~ zijn• 
Dit houdt in dat er geen instructies in voor mogen 
komen, die afhankelijk zijn van een absoluut adres• 

Aan welke eisen moet een procedure voldoen om door 
meerdere programma's gebruikt te kunnen worden? 

2• De procedure moet ~~t§!~~~È~~~ zijn• 
Een procedure is herstartbaar of hergebruikbaar als hij 
na zijn executie weer kan worden uitgevoerd, zonder dat 
hij uit een extern geheugen opnieuw geladen moet worden• 
Er is aan de tekst en de statische variabelen niets 
veranderd• 
In ons ontwerp zijn de gebieden die deze 
als read only storage gedefinieerd• Dit 
procedures herstartbaar zijn• 

twee bevatten 
houdt in dat de 

3• De procedure moet h~tË~1~~~QÈ~~t zijn (re-enterable)• 
Een procedure is herbetreedbaar als hij tijdens gebruik 
door een programma onderbroken kan worden, zodat een 
ander program~a er gebruik van kan maken, terwijl de 
procedure na te zijn vrij gegeven, herstartbaar is voor 
het eerste programma op het punt van onderbreking• 

In geval van multiprogrammering, 
programma's van dezelfde procedures 
de procedures de eis worden gesteld, 
herbetreedbaar zijn• 
Dit geldt dus ook voor PRACT2• 

vaarbij verschillende 
gebruik maken, moet aan 
dat ze herstartbaar en 



Voorbeeld: 

pro=~dure r-----
Jinstructie 11 
1 instructie 21 
I • l 
l • I 
I • I 
l 
I • I 
I • I 
I • I 
I I 
1 instructie nJ 
L-------------1 
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> onderbreking 

De procedure wordt a~ngeroepen door pr~gramma A• Voor 
beeindi~in~ wordt de verwerking onderbroken en wordt de 
procedure aangeroepen door programma B• Nadat àe terugsprong 
naar programma B heeft plaatsgevonden, krijgt programma A 
weer toegang tot de procedure• Programma A gaat nu verder 
vanaf het punt van onderbreking• 

Herbetreedbaarheid is een zwaardere eis dan 
herstartbaarheid• Het verschil zit hem daarin, dat bij een 
procedure die herbetreedbaar is een nieuw gebied voor de 
dynamische variabelen (DSA) gecreeerd en afgebroken mag 
worden voor een aanroep van deze procedure uit programma B 
tijdens de executie van deze procedure voor programma A• De 
eis van herstartbaarheid zegt niets omtrent DSA's• 
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Bij de simulatie van een 
noodzakelijk de te simuleren 
splitsen, nl• 

computersysteem blijkt 
hardware in twee typen 

1• Programma-onafhankelijke hardv~re• 
Deze simuleren we eenduidig, los van de procedures• 
De programma-onafhankelijke hardware bestaat uit: 

a) een instructieregister• 

het 
te 

Een executieroutine zet de uit te yoeren instructie 
in het instructieregister• Daarna vordt hij 
geanalyseerd en uitgevoerd• 

b) een beschikbaarheidsre~ister• 
In het beschikbaarheidsregister verte;enw~~rài;t elke 
bit een device• Is het device fysiek aangesloten, 
d•w•z• van spanning voorzien en gekoppeld aan het 
systeem, dan is het overeenkomstige bit in het 
bescbikbaarheidsregist~r gezet• Zo niet, ~an vordt 
dit bit nul• 

c) een interruptregister• 
In dit register representeert elke bit een interrupt• 
Er gelden hier geen prioriteiten• Deze worden 
geregeld door tijdens de executie van een 
interruptroutine anderen af te maskeren m•b•v• bet 
maskerreg is ter• 

d) een supervisor/problembit• 
Dit bit geeft aan in welke toestan~ het systeem zich 
bevindt, supervisorstate of problemstate• 
Dit is van belang om onderscheid te maken tussen 
gebruikersinstructies en geprivilegieerde instruc
ties• 
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2• Programma-afhankelijke hirdwir~• 
Dez~ simuleren we in de procedureblokkan• 
De programma-afhankelijke hardware kunnen we 
onderverdelen in: 

a) procedure-afhankelijke hardware• 
Deze wordt gesimuleerd in de proloog• 

b) aanroep-afbanke1ijke hardware• 
Deze wordt gesimuleerd in de DSA, dat is het 
met de dynamische variabelen, dat bij aanroep 
procedure wordt gekoppeld• 

gebied 
aan de 
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,..------------- -----------. I PROLOOG: 1• BASEBLDCK I 
I 2• DISPSVA I 
l 3• DI SPD SI\ 1 I 
I qe DISPDSAN I 
I 5• REGAANTAL I 
1-------- I 
I I 
I TXI' I 
1 I I --------------------------------1 
I SVA: 1• ENVWORD I 
I SrAriSCHE VARIABELEN I 
I GLOBlLEI ADRESSENLIJST I , _____ _._______ ----------1 
I DSA: 1• RISTWORD I 
l 2• LEN~rHDSA I 
I 3• JJBNUMBBR I 
I qa MASKREG J 
I 5• ~GNREG I 
1 5• INsraucriErE~LER 1 
I 7• CJNDI!IECODEREGISTER I 
I B• REKEI/INDBXREGISrERS 1 
I DYNAMISCHE VARIABELEN I 
I PARAMErBR ADRESSENLIJST I 
1-------------------------------------1 
• • 
• • 
• • 
1--------------------------------------1 I D5l N I 
l I l.--------------------·----------J 

··~ .. -.#, ..... 
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Een procedureblok is opgebouvi uit vi~r typen gebieden, te 
weten een proloog, tekst, het SVA en een of meerdere DSA's• 

De proloog bevat louter procedure-afhankelijke 
woorden, waarmee ve b•v• de basisadressen van 
gebieden van deze procedure kunnen berekenen• 
procedureblok is de lengte van PROLOOG even groot• 

control
de andere 
Voor elk 

Uet tekstgebied TXT bevat de objecttekst van de procedure• 
TXT tevat geen bijzondere controlwoorden• Het is per 
definitie een read-only gebied• 

SVA is de afkorting van Static Variabie Area• Dit gebied 
bevat de grootheden die tijdens de uitvoerin~ van de 
procedure niet veranderen, de statische variabelen• Per 
definitie is het SVA, evenals TXT, een read-only gebied• Een 
uitzondering vormt de recordcounter in een FCW(zie I/0)• Het 
SVA wordt direct na de compilatie aan de procedure 
toegevoegd, in tegenstelling tot het DSA• 

USA is de afkorting van Dynamic Storage Area• 
Dit gebied bevat de grootheden die tijdens de uitvoering van 
de procedure kunnen ver~nderen, de dynamische variabelen• De 
DSA wordt pas bij aanroep van een procedure toegekend en is 
slechts aktief tijdens de uitvoering• Daar we recursieve 
aanroepen toestaan, is het mogelijk dat een procedureblok 
meerdere DSA's bevat• 

We onderwerpen de indeling van de verschillende gebieden aan 
een nader onderzoek: 

a) De PROLOOG• 

BASEDLOCK geeft het eerste adres van het blok• Dit is 
het basisadres• Het is afhankelijk van de plaats waar de 
LOADER de procedure laadt(we spreken over relokateerbare 
procedures) • BASEBLOCK wordt door de LOADER gezet• 

DISPSVA is de displacement van het SVA t•o•v• 
BASEBLOCK• Dit bedrag is voor een bepaalde procedure een 
konstante• DISPSVA wordt gezet door de co1piler• We 
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berekenen BASESVA door sommatie van 
DISPSVA• 

BASEBLOCK en 

DISPDSA1 is de displacement 
enige) DSA t•o•v• BASEBLOCK• 
de compiler• ~e berekenen 
DISPDSA1 te sommeren• 

van de eerste (eventueel de 
DISPDSA1 wordt gezet door 

BASEDSA1 door BASEBLOCK en 

DISPDSAN is de displacement van de laatste (eventueel de 
eerste) DSA t•o•v• EASEBLOCK• DISPDSAN wordt berekend 
en gezet door het CALL-mechanisme• We berekenen BASEDSAN 
do~r BASEBLO:K en DISPDSAN op te tallen• 

REGAANrAL is het door het programma gevraagde aantal 
rekenregisters in ~e DSA• 

b) rxr• 

rxr bevat de objecttekst van de pr~cedure• 
Dit gebied wordt geladen door de =ompiler• 

c) Het SVA• 

Het belangrijkste controlwoord is ENVRJRD, het 
environmentwoord• Het bevat de BASEBLOCK van deze 
procedure• ENVWORD is de pointer naar de omvattende 
procedure in het programma• Bij de compilatie geeft de 
compiler aan, welke procedure de omvattende is• Bij het 
laden van het programma in het kerngeheugen wordt 
ENV~ORD gezet door èe LOADER• Het environmentwoord is 
het belangrijkste hulpmiddel om de globale variabelen te 
adresseren• 

SVA de statische 
de F:w•s• De 

variabelen•· De 
ter sprake bij 

Verder bevindt zich in het 
variabelen(konstanten, literals) en 
statische variabelen zijn read-only 
FCW's, File Control Woorden, komen 
behandeling van het r;o-systeem• 

Het laatste gebied in het SVA is de globalen 
adressenlijst• Dit is een lijst van woorden, waaruit we 

'· 
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de adressen van de globalen kunnen halen• 
d) Het DSA• 

Het belangrijkste controlvoor~ is HISrKono, het 
historyvoordi HISTRORD is de pointer naar de vorige 
procedure in de tijd• Het bevat BASEBLOCK van deze 
procedure + de displacement van de juiste DSA• Bij 
gemeenschappelijke procedures behoeft dit niet de 
laatste te zijn• HISTWORD wordt door de executieroutine 
gezet, tijdens de CALL, de aanroep van een procedure• 
Het hlstoryvoord is het belangrijkste hulpmiddel om de 
parameters te adresseren• 

LENGTHDSA is de lengte van de betreffende DSA• LENGTHDSA 
wordt door het CALL-mechanisme gezet, bij de toekenning 
van geheugenruimte voor de nieuwe DSA• Door de 
displacement van de eerste DSA te bevaren en tevens de 
lengtes van de volgende DSA's, zijn alle 
DSAbasisadressen bekend• DISPDSAN+1 = DISPDSAN + 
LENGTHDSAN• 

JOBNUMBER is een identifikatie die vertelt bij welke job 
de procedure behoort• JOBNUMBER wordt door de compiler 
gezet• 

MASKREG, het maskerregister, is een programma
afhankelijk hardware-register, dat door het 
interruptsysteem wordt gebruikt om te testen of een 
interrupt wel of niet gehonoreerd mag worden• Met behulp 
van het maskerregister kunnen we een prioriteitensysteem 
verwezenlijken• Een bepaalde interruptroutine kan door 
het zetten van ~!jn MASKREG, de interrupts met een 
lagere prioriteit onderdrukken• Bij de bespreking van 
het interruptsysteem, komt de funktie van het 
maskerregister nog ter sprake• 

IGNREG, het ignoreregister, is een programma-afhankelijk 
hardware-register, dat door het interruptsysteem wordt 
gebruikt om een interrupt te onderdrukken• net andere 
woorden, de interruptmelding in het interruptregister 
wordt gereset• Het ignoreregister maakt het mogelijk om 

··~·····' 
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b•v• tijdens de executie van de interruptroutine 
'Program Check• te verbieden, dat de interrupt 'Program 
Check' doorkomt• Bij het interruptsysteem komen we hier 
nog op terug• 

INsrRUCTIETELLER bevat steeds het nummer van de 
instructie die uitgevoerd wordt• INSTRUCTIETELLER is 
vooral van belang, om na terugkeer van een CALL uit deze 
procedure, het RETURNadres te kunnen vinden• 

CCNDITIE CODE register 
voorwaardelijke sprongen 
conditiecoda-register is 3 
bepaalde instructies kan 
beïnvloeden• Het is ook 
register• 

is het hulpmiddel om 
te kunnen realiseren• Het 

bits lang• Het resultaat van 
de stand van het cc-register 

een programma-afhankelijk 

REK~N/INDEX registers• Het aantal is nog nader te 
bepalen• 

Het DSA bevat de dynamisc~e variabelen• 

Het laatste gebie~ in de DSA is de parameter
adressenlijst• Dit is een lijst van woorden. waaruit we 
de adressen van de parameters kunnen halen• 
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Een procedure bestaat uit instructies• 
De instructies bevatten variabelen• 

Wel~e soorten variabelen kennen ve? 

We onderscheiden lokale variabelen, globale variabelen en 
parameters• 

Een variabele is 
is• 

in het blok waarin hij gedeclareerd 

Een variabele is 9l2B~~l , als hij gedeclareerd is in een 
omvattend buitenblok• 

Een E~r~~g1~! is een variabele, vaarvan de vaarde of het 
adres bij aanroep van een procedure wordt meegegeven• In ons 
geval het adres• 

Een statische variabele is een data-eenheid, of een adres 
dat ti)dë;s-de executie van een procedure niet verandert• 

Een ~1n~~i§2h~ variabele is een data-eenheid, die tijdens de 
executie van een procedure mag veranderen• 

In het SVA bewaren we: 

1• De statische variabelen, dat zijn: 

a) De lokale variabelen, dat zijn variabelen, die 
tijdens de compilatiefase reeds vast staan, zoals 
konstanten, array-afmetingen en characterstringlengtes• 

b) De globalen-adressenlijst, dat is de lijst met de 
adressen van de globalen• ren tijde van compilatie, is 
deze lijst reeds bekend• Tij~ens de compilatie kan het 
SVA dan ook toegekend worden• 
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In het DSA bewaren ve: 

2• De dynamische vari~belen, àat zijn: 

a) De lokale variabelen die tijdens de executie van het 
programma kunnen veranderen• 

b) De parameter-adressenlijst, dat is de lijst met de 
adressen van de parameters van de procedure• ren tijde 
van executie van de procedure, is jeze lijst bekend• De 
DSA kan tijdens de executie pas toegewezen worden• 
Tijdens de compilatie worden de displacements van.de 
dynamische variabelen berekend voor een virtuele DSA• 

Een instructie tussen een register 
(een RX-instructie), heeft in de 
gedaante: 

en een geheugenplaats 
IBM 360 de volgende 

r----------------------------1 
I OPCODB I R 1 1 X2 I B2 I D2 I 
L-------------------- J 
0 1 8 11 1215 1619 2031 

waarin het effectieve adres E2 = D2 • (X2] • (B2)• 

In ons geval vervangen ve B2 door een 2-bit basedescriptor, 
waaruit we het basisadres kunnen berekenen• De lay-out van 
de RI-instructie wordt dan: 

r---------
1 OPCODE I R1 I X2 I DESCRIPTOR l 02 l 
L------------------------------------1 
0 1 8 11 1215 16 17 1831 

Voor de basedescriptor geldt: 

1ste bit = 0 --> SVA --> 2de bit : 0 -->lokaal 
2de bit = 1 --> gl~baal 

··~ ... .,. .. , .. 
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1ste bit = 1 --> DSA --> 2de bit = 0 --> lokaal 
2de bit = 1 --> parameter 

Met deze informatie kunnen we het basisadres van de 
variabele vinden• 

Als we tijdens de executie van een procedure een globale 
variatele nodig hebben, doet zich het probleem voor, dat 
deze in een ander procedureblok aanwezig is, dan dat waarin 
de executie plaats vindt• Met andere woorden 1 het basisadres 
waarbij de displacement moet worden opgeteld om het adres 
van de variabele te krijgen, is niet hetzelfde als het 
basisadres dat gebruikt wordt bij de adressering van een 
lokale variabele• 
Hetzelfde galdt voor de parameters• 
Bij de aanroep van een procedure wordt het adres van een 
parameter doorgegeven naar het aangeroepen procedureblok• 
Het is ook mogelijk om de waarde van de parameter mee te 
geven• In geval van grote aLrays leidt deze methode echter 
tot het gebruik van onnodig veel geheugenruimte• 

Hoe kunnen we nu de globalen en ~e p!rameters in het goede 
blok adresseren? 

Na bestudering van een aantal moderne computersystemen, 
hebben we een methode ontwikkeld, die het meeste lijkt op 
het adresseringsmechanisme van de BURROUGHS 6500• 

Om dit duidelijk te maken behandelen we het volgende 
voorbeeld: 
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1 I 1\ (V4) ; 
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Bij de verwerking van de~e pro=ejure in het BORROUGHS
systeem wordt~ alvorens de executie start aan dit 
Algolprogramma een geheugengebied toegewe~en, waar het zijn 
stapel kan opbouwen• Schematisch geven we dit als volgt 
~o~eei:: 



r-~ 1 • • 
!SI----> I TOSWORDt 
L-J J-··---1 
r-1 • • 
!F I-w • • 
L-J I • • 

1 1-------1 
r----L-->1 MSCR I 
I l------1 
I PR:>C•A • • 
I 1-------1 
l I V3 l 
I 1-------1 
I I I 
I l-------1 
I r------>1 I'ISCW I 
IJ 1------1 
IJ PROC•D • • 
ll 1------1 
11 I '15 I 

r--, 11 1-------1 
l D3 1 I 11 I I 
1--1 11 1- I 
• • 11 I I'ISCR 1 
• • I! 1------1 
• • 11 PROC•C I V4 I 
1---1 11 1-----1 
I D4 1-• I • • 
1---l I !----! 
ID3 1--• I I'ISCII I 
1---1 1----1 
ID2 l-1 • • 
1---1 I ourER 1----1 
l D 1 I I BC.OCK I V2 I 
1---1 I 1--------1 
I D:l l I I V1 I 
L--1 I 1------1 

I I I 
I 1----1 
L------->1 r~s:11 

L-------1 
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ADDBESSUG 
ENVIRONMENT HISTOlU 
c.rsr C.IST 
r----, r-l 
lDISPJ-, I DF J-, 
L----1 I L--J I 

I I 
I I 
I l 
1 I 
I I r----, <-• r---s <• 

IDISI?l IDFI 
L----•--, L--1-y 

I I 
I I 
I I 
1 I 
I l 

,..--, I ....--. (J 

I DISPJ-, I I DFl 
L--_J 11 L--J-, 

11 I 
l I I 
l I l 

.----, <• I ....--. (J 

I DI SPI 1 JDFI 
L---J-,j L--J-, 

11 I 
11 I 
11 1 
I! I 
I I I 
IJ I 
I l l 

.-----, <• I ....--. I 
IDISI?I I !DF!<• 
L--J (-J L--1 

................ ,., , .. 

•. 



25 
PRA:r2 --- Een Praktikammachine 

De stapel(in PRACr2 is dit een boomstractaur) bestaat uit de 
data en de controlwoorden van de verschillende procedures• 
Als we een procedure aanroepen, wordt er een MSCW(Mark Stack 
Control Word) in de stapel gezet, waarna data en 
controlwoorden geladen worden• In de figuur zien we dat elk 
deel van de stapel dat bij een bepaalde procedure hoort, 
begint met een f.SCW• Een set D-registers wijst steeds naar 
de MSCW's van de aktieve tak van het programma, in het 
voorbeeld naar die van OUTER ELOCK, PROC•A en PROC•B• Als 
een procedure wordt uitgevoerd, worden Z1Jn parameters en 
lokale variabelen relatief ten opzichte van de laatste MSCW 
geadresseerd• 
Een F-register wijst naar de bovenste MSCW• 
Een S-register wijst naar het laatste woord dat in de stapel 
is gezet• 
Het r.scw-mechanisme hebben we overgenomen in PRACT2• 
Een MSCW bestaat uit een ~nYiiQ]Eent~oo~~ en een 
hi§lQil~QQI~! 
De environmentwoorden samen vormen de environmentlist• 
De historywoorden vormen samen de h12~~~ÏÏ1§~~--------
De MSCW's zijn verbonden door hun historywoorden• Elk 
historywoord (DF in de figuur) wijst terug naar het punt 
waar de vorige proced~re begon• Als een procedure verlaten 
wordt, wordt zijn deel van de stapel afgestoten• Dit gebeurt 
door het stapelpointer-register S te richten op het woord 
dat vooraf gaat aan de laatste MSCW• Dit laatste MSCW, dat 
door het F-register wordt geadresseerd, wordt ongeldig, door 
het F-register te vullen met het adres van het voorgaande 
MSCW• Dit blijkt een handige methode te zijn om subroutines 
te betreden en te verlaten• Elk D-register(D=display) 
adresseert steeds hetzelfde MSCW tijdens de executie van een 
bepaalde procedure• Bij het betreden of het verlaten van een 
procedure, worden de D-registers aangepast, opdat ze de 
juiste MSCW's adresseren• De lijst van MSCW 1 s die door de D
registers worden geadresseerd, heet de ~dd~~22ing 
~]!l~QQ~~n! van de procedure op dat moment van de executie• 
De D-registers adresseren de MSCW's van de procedures van 
die tak van het programma, waarin de executie bezig is• In 
het voorbeeld is dat de tak PROC•B, PROC•A, OUTER BLOCK• Het 
aanpassen van de D-registers gebeurt met behulp van de 
addressing environmentlist• Hierin wijst elk woord terug 
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naar het ~scw van de omvattende procedure in het programma• 
In de bistorylist wijst elk woord terug naar de "SCH van de 
vorige procedure in de tijd• ie zien dat de bistorylist een 
dynamisch geheel is. dat verandert tijdens de executie van 
het programma• De environmentlist daarentegen, ligt reeds 
vast op het moment dat de programmeur het programma heeft 
geschreven• Deze wordt bepaald door de blokstructuur van het 
programma• 

Hoe ver~erken we deze twee lijsten in ~RACr2? 

Het environmentwoord is een statisch gegeven• Het 
niet tijdens de executie van het programma• We 
voor het environmentwoord een vaste plaats in het 
procedure• Dit bevat het adres van het eerst 
buitenblok van de procedure• Hebben we N 
procedures, dan kunnen we vanuit het binnenblok 
environmentvoorden het buitenste blok bereiken• 
van N-1 environmentwoorden is de environmentlist• 
van de environmentlist kunnen we de globale 
adress~ren• 

verandert 
reserveren 
SVA van de 
omvattende 

•geneste' 
via de N-1 
De string 
Met behulp 
variabelen 

Het bistorywoord is een dynamisch gegeven• Het is 
afhankelijk van de loop van het programma• We reserveren 
voor het hlstorywoord een vaste plaats in elke DSA van de 
procedure• Dit bevat het adres van de vorige DSA1 

chronologisch gezien• Hebben we N procedure aanroepen, 
waarin N maal dezelfde parameter wordt meegegeven, dan 
kunnen we vanuit het laatste blok, het eerste blok, waarin 
we de parameter kunnen vinden, bereiken via de N-1 
historywoorden• De N-1 hlstorywoorden vormen samen de 
historylist• Met behulp van de bistorylist kunnen we aldus 
de parameters adresseren• 
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Deze adresseringsmetbode heeft tot gevolg, dat ae lay-out 
van een woord van de globalen-adressenlijst er als volgt 
komt uit ta zien: 

r-------------- ., 
IE&VLEVELJVIBTDEEL ADBESISVA/DSA BIT! 
L---------------- ------·------------1 
ENVLEVEL geeft het aantal stappen aan, dat we terug 
moeten doen langs de environmentlis~ om in net blok te 
komen waarin de globale is gedeclareerd• 

VIBrUEEL ADRES is de displacement van de variabele in' 
het blok waarin hij gedeclareerd is, t•o•v• de 
BASESVALOK, in het geval van een statiscbe of t•o•v• 
BASEDSALOK, in het geval van een dynamische variabele• 
BASESVALOK EASESVA BASEBLOCK + DIS!?SVA 
BASEDSALOK = BASEDSA • BASBBLOCK + DISPDSA 

het SVA/DSA-BIT geeft aan of we BASESVALOK of BASEDSALOK 
moeten gebruiken in het oorspronkelijke blok• 

De lay-out van een woord van de parameter-adressenlijst 
wordt: 

r-------------------------------------------------, !iliSTLEVELIVIRrDEEL ADRESJSVA/DSA BITIL~K/GL~B BIT! 
L-------------------------------------------------1 
HISrLEVEL geeft het aantal stappen, dat we teru~ moeten 
doen langs de h1212~ï1!21 , om in het blok te komen van 
waaruit de parameter is mee~egeven• 

vrnroEEL ADRES is de displacement van de variabele in 
het blok waarir. hij gedeclareerd is, t•o•v• de 
BAS~SVALOK, in het geval van een statische of t•o•v• 
BASEDSALOK in het geval van een dynaciscne variabele• 

Het SVA/DSA Bir geeft aan of we BASESVAL~K of BASEDSALOK 
moeten gebruiken in het oorspronkelijke blok• 

··~~.·'-··· 
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Het LOK/GLOB BIT geeft aan of de parameter een lokale 
dan wel een globale is in het blok van waaruit hij 
meegegeven is• 

Re introduceren de volgende afkortingan: 

s statisch 
D dynamisch 
L lotaal 
G "' globaal 
P parameter 

~et behulp van het voorgaande kunnen we 8 verschillende 
typen variabelen adresseren• Deze typen zijn: 

SL 
SGSt. 
SGDt. 
DL 
DP5r. 
DP5:öSL 
DPS:>DL 
DPDr. 

In een boomstructuur zien we dui~elijk velka variabelen. 
moeilijk te adresseren zijn. en welke niet: 

'· 
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VARIABELE 
I 

r-----------
1 
5 
I 

r----------.,..--1 
I I 
SL SG 

I 
r---------, 
I I 

S~SL SGD[. 

-, 
I 
D 
I 

r--------, 
I I 
Dr. DP 

I 
r--------, 
I 

DPS 
I 

r--------, 
I 1 

DPSr. DPSG 
I 

I 
DPDr. 

r--------, 
I I 

DPSGSr. DPSGDL 

In het flowdiagram op pagina 28 bes=hrijven we het 
adresseringsmechanisme in PRACT2• 

Y~~~l~~irr~-Y~rr_h~t_flQ~di~g~~m! 

A1: Ingang van het flowdiagnm• 

B1: Het objectdeck van de procedure wordt geladen, met 
als eerste adres BASEBr.OCK• 

C1: Instructieteller = 1• 

D1: Het instructieregister wordt ;Jela:ien met instructie 
nummer 1• 

E1: De instructieteller wordt opgehoogd• 

F1: De label ADRESNODIG is het punt waar we 
terechtkomen nadat het adres van de variabele 

'· 
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berekend is• Het is ~a in~ang van het 
microprogramma, dat behoort bij het type instructie 
dat door OPCOJE wordt aangegeven• 

Gl: Ga door als we met een RI-instructie te maken 
hebben• 

J1: Uit de instructie volgt het registernummer• 

K1: Eveneens het indexregisternummer• 

A2: Dit blok vertegenwoordigt het programmadeel 
ADDRESSING, dat start in D2• 

B2: Als het adres berekend is gaan we naar het label 
dat aangegeven wordt door de labelvariabele 
ADRES NODIG• 

D2: In het programmadeel ADDRESSING worit het adres 
berekend van de geheugenplaats uit de RI
instructie• 

TJee mogelijkheden: 

1• D2: Bit 1 van de basedescriptor = 0, hetgeen betekent 
dat het een SVA-variabele is• 

E2: ADRES= (KJ+ BASEB~OCK + DIS~SVA + DISP, dit is 
het adres binnen het SVA• 

Weer twee mogelijkheien: 

1•1• F2: Dit 2 van de basedescriptor = 0, hetgeen betekent 
dat het een lokale variabele is• 

B2: GO ro ADRESNODIG• ADRES vertegenwoordigt nu het· 
juiste adres van de variabele• De instructie kan 
uitgevoerd voràen• 

1•2• F2: Bit 2 van de basedescriptor: 1, hetgeen betekent 
dat bet een globale variabele is• 
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G2: Neem ENVLEVEL uit (ADRES )• De ENV[.EVEL vertelt 
hoeveel stapjes we terug moet~n doen langs de 
environmentlist• 

H2: B = SVA/DSA-bit• B geeft aan ~f we in het 
oorspronkelijke blok in het SVA of in het DSA 
moeten adresseren• 

J2: Doe ENVLEVEL stappen langs de environmentlist• 

K2: In het nieuwe blok vinden we in de proloog de 
BASEBLOCK, DISPSVA en de DISPDSAN• 

A~: DISP = VIRTUEEL ADRES uit de glob~lenlijst• 

B~: B = SVA? Ree, dan wordt DISPDSAN gebruikt in de 
ad.resberekening (A3) • Zo ja, dan wo::-<lt DISPSVA 
gebruikt (C4) • 

B2: GO TO ADRESNODIG• ADRES is weer het juiste adres• 

2• D2: Bit van de basedescriptor = 1, hetgeen betekent 
dat het een DSA-variabele is• 

H4: ADRES= [XJ + BASEBLOCK + DISPDSAN • DISP, dit is 
het adres binnen het DSA• 

Weer twee mogelijkheien: 

2•1• J4: Bit 2 van basedescriptor = 0, houit in dat het een 
lokale variabele is• 

B2: GO TO ADRESNDDIG• ADRES vertegenwoordigt het juiste 
aires weer:• 

2•2• J4: Bit 2 van basedescriptor = 1, houdt in dat het een 
par-ameter is• 

Kl: Neem HISrLEVEL uit [ADRES]• HISTLEVEL vertelt 
hoeveel . stapjes we terug moeten doen langs de 
historylist• 

................. , .. , .. 
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A5: B = SVA/DSA -bit• B geeft aan of we in het 
oorspronkelijke blok in het SVA of in het DSA 
moeten adresseren• 

B5: C = LOK/GLOB-bit• C geeft aan of we in het 
oorspronkelijke blok met een lokale of ean globale 
te rnaken hebben• 

CS: Doe HISTLEVEL stappen langs de historylist• 

DS: In het nieuwe blok vinden ve in de proloog de 
BASEDLOCK, DISPSVA en de DISPDSAN• 

ES: DISP = VIRTUEEL ADRES uit parameterlijst• 

FS: B = SVA? Zo nee, dan wordt DISPDSAN gebruikt in de 
adresberekening• Via KS komen we in B2• ADRES is 
het juiste adres• Zo ja, dan ga door• 

GS: C = LOKDIT• Nee, brengt ons in G2 waar het 
globalenadres op eêrder besproken vij2e wordt 
berekend• Zo ja, dan wordt DISPSVA gebruikt in de 
adresberekening (HS), waarna we weer in B2 
terechtkomen• 
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**********•**t~ I • * I \ I ***************** 

I I \ 
I I I 
I lr.DRESSitl~ "*. I 
I I !) t. I 
I \ .• ·~ ~~~R*· •• DS~ 11 

I 1

1 *•DSS- 0 mJR "*----------------*. 0... \ • t: 

l ! *. 0 * I,. *. • <~ 
lil * SVil I 
· · 

1
) I 

I I 1

1

1 

I 1

1 V 
*****E?********** I 

.··j J~l : ADi'ZS"' (X)+ : t·:,.-. • B.i.Sr:ll"t:O:I+ • * rnsr·:::vA+ orsP * 
* * I I ***************** I · 1 : I l l ~l;. '; --. . . ·:.~-. 

I i I 'I<. 

------------------------1 

I 
I· 
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001 
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**** 
* * * AS * 
* * 
***" 

l 
*****A5********** 
* * 
* * * R=SVA/DSA DIT * 
* * * * ***************** 

I 
I 
V 

*****BS********** 
* * * * +C=LQK/GLOD BIT * 
* * * "' ***************** 

I 

I 
I 
~ 

*****CS********** 
* * * no.:.-; :; * * STAPP * * HISI * 
* * ***************** 

I 

I 
t 

*****ns********** * VItlD NIEU~Z * * RASEPLOCK, * * DISPSVA, * * DISPDSAN • 
* * ***************** 

I 

1 
*****E5********** 
* * * DISP= * 
•VIRT•AD~ES Uir * 
•PARA~ETERLIJST * 
* * '*************•*** 
~- J 

I 
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Het volgende Algol-programma is een voorbeel~, vaarin alle B 
typen variabelen verwerkt zijn: 

R!!QfJ;;]QJlli! A: 
r- BE~;Hl 
1 --RËÄr. v1· 
1 p;gg~rvi:1:10J; 
I ~EQÇ~Q[gg B(V3); 
I jlf;[!!;, V3; 
l ,-- BE:>IN 
I I --~EQf~Qgg~ C(vq,vs); 
I I R~!~ VI!; 
I I MllH V5; 
I I ,.- BEGIN 
I I I --v4:=1; 
I I I V5[8]:=1; 
I l L- END C; 
I I V3:=v3+1; 
I I V2(3]:=1; 
I I C(V3,V2); 
I '-- END B; 
I faa;&~gg~ D(V&,V7,H); 
! !l.liH!. V5; 
I INrEGER M; 
I !g~Ü-v7; 
I r- !!. lH?. !!i 
I I V1:=M; 
I I V6:=V6f5; 
I I B('l1); 
I L- ~!i.Q D; 
I V1:=3; 
I D(V'1,V2,3); 
L- l:;JiQ A i 
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Als we dit programma gaan uitvoeren, doorlopen ve 
achtereenvolgens de volgende instructies: 

1• V1:=3; 

V1 is in A gedeclareerd, dus ~~! 3 is een lo~ale 
~onstante, dus ~~! 

2 • D (V 1 , V 2, 3) ; 

De procedure D wordt aangeroepen en als parameters geven 
we mee, de real V1, de array V2 en de konstante 3• De 
array-limieten blijven bewaard in de SVA van de 
buitenprocedure A• 

3• V1:=~; 

V1 is gedeclareerd in het buitenblok van D, nl• in A• 
Daar ~rijgt V1 de waarde van M, M is een 5L die als 
parameter is meegegeven, een ll~~~! 

!I• V6:=V6+5; 

V1 is als parameter aan V6 toegekend• V5 is een DPQ~! 

5 • B (V 1 ) ; 

Vervolgens wordt B aangeroepen en ae globale variabele 
V1 woràt als parameter meegegeven• 

6• V3:=V3+1; 

V1 is als parameter aan V3 toegekend• V3 is een ~~~~~~! 

Bij de adressering van deze arrayplaats moeten we testen 
of we binnen de arraylimieten vallen, deze grenzen zijn 
in het buitenblok gedeclareerd, het zijn 2g21 
varLt.belen• 

.. 



8 • C (V 3,. V2) ; 
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C wordt aangeroepen en de OPSGDL V3 en de array V2 
worden als parameters meegegeven• In dit geval wordt de 
parameter V3 nogmaals doorgegeven als parameter• De 
eerste maal van D naar B, nu van B naar C• Het 
para~eterlijstwoord voor V4 in c heeft vrijwel dezelfde 
gedaante als dat voor V3 in B• Het verschil is, dat het 
historylevel, dat is net aantal stappen dat we langs de 
bistorylist terug moeten doen, 1 hoger is• 

9• V4:=1; 

V4 is een Q~~2~b die teruggevonden wordt door twee 
stappen langs de bistorylist t~ ~~~n• 

10• vs:9 ]:=1; 

De globale array V2 in B is als parameter meelegaven aan 
C, de arraylimieten bevinden zich nog steeds in A• Het 
zijn Q~~§~~ -variabelen• 
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Op deze en de volgende pagina zien we 3e indelin; van de 
proced~res, zoals ze zich in het geheugen bevinden: 

r------------------------~ r------------------------, 
PROLOOG) I l I 

1------------------------1 1---------- I 
THI'l1:=3; 1 1'13:='13+1; I 

l l 1:::('13,'12); I 1---------- I 1---------~--------------1 
I I JENVWORD--->A I 
)3,1,10 j 11 I 
I I I :>LOBLISr I 
I I 1-------- I 

S'll\ I I I I 
I I l'l2:1,DISI?V2,DSII I 
I I I I 
I I I I 
I I 1 I 
I --------------------1 1------------------1 
1'11:••••••• 1 IHisrwoRD--->D 1 
1'12:••••••• I I I 
I • • • • • • • l I I 
I • I IPI\RLIST I 

DSAI I 1----- I 
I • I JV3:1,DISPV1GLOB,SVA,GLOBI 
I • I I l 
I • 1 I I 
1 l I I 
L----------------------l L---------------------~ 

'· 
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.------------ 1 .-----------------, 
PROLoo:; I I I I 

1--------------------1 1----------------l 
IV4:=1; I !V1:=!1; I 

TxriV5[BJ:=1; 1 IV6:=V6+5; 1 
I I I B (V 1); I 
1-----------------------1 l-------------------1 
IEN~iORD--->D I IENVWORD--->A I 
I I l I 
l 8,1 I IS I 
I l I I 

SVl\ I I I GLODLISr I 
I I 1-------- I 
I I IV1:1,DISPV1,DSA I 
I 1 I I 
I I I I 
I I I I 
1------------------1 1------------- I 
IHisrwoRD--->B 1 IHisrwJRD--->A 1 
l I I I 
I PARr.IST I I PARr.IST I 
1---- I 1------ I 

DSAJV4:2,DISPV1GLOB,SVA,GLOBI I ~:1,DISP3,SVA,LOK I 
JV5:1,DISPV2GLOB,SVA,GLOBI JV6:1,DISPV1,DSA I 
I I I I L--------------------J L----------------------~ 

................... # •• 
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Als we een programma willen uitvoeren, moeten ve de 
gecompileerde sourcetekst, de objecttekst, in het 
kerngeheugen laden• Het programma is bij de compilatie 
opgesplitst in de verschillende procedures• De procedures 
die samen het programma vormen, moeten allemaal geladen 
Z~Jn, voordat de executie kan beginnen• Dit laden geschiedt 
door de LOADER• Een procedure die aangeroepen wordt, bevindt 
zich dus reeds in het kerngeheugen• 

Wat gebeurt er bij een :ALL? 

1• Allereerst wordt zo nodig, de aktiefjinaktief bit gezet, 
in de proceduretabel• 

2• In de jobtabel wordt de naam van le pr~=edure, waarin de 
executie bezig is, cf is gestopt, veranderd• 

3• Voor de aangeroepen procedure moet een nieuwe DSA worden 
gecreeerd• De lengte hiervan moet berekend worden• Deze 
hangt af van de lengte van de parameter-adressenlijst en 
van variabele arraygroottes, d•w•z• arrays waarvan de 
grenzen globale variabelen, of parameters zijn• Het te 
reserveren geheugengebied voor de lokalen, registers en 
controlwoorden is voor een bepaald blok steeds gelijk• 
Het CALL-mechanisrne kent geheugenruimte toe voor de 
nieuwe DSA• 

4• Het bistorywoord van de nieuwe DSA vorlt gevuld met de 
BASEBLOCK + de displacement van de DSA van. de 
aanroepende procedure• 

5• LERGTHDSA, de lengte van de nieuwe DSA wordt gevuld• De 
nieuwe bloklengte is daarmee ook bekend• 
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6• De HISrLEVELS van de adreskoppels van de parameters in 
de parameter-adressenlijst worden met een verhoogd• De 
adreskoppels worden in de parameter-adressenlijst 
ingevuld• 

7• DISPDSAN in de proloog moet opnieuw worden gezet• 

We onderscheiden twee typen aanroepen: 

1• CALL SOBROU!INE(X,••••); 

Bij een CALL wordt er niet expliciet een bepaalde vaarde 
teruggegeven aan de aanroepende proceiure• 
Zodra een procedurenaam in een element-expressie voorkomt, 
moet er een vaarde worden teruggegeven• De compiler vertaalt 
2• b•v• als volgt: 

Y=SQRT(X) ---> CALL SQRr(X,&R); 
Y=&R; 

SQRT zou een array kunnen zijn in de assignment-statement• 
Of dit zo is, blijkt uit de declaraties• 
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Een aangeroepen procedure vordt beeiniigd in de v~lgende 
drie gevallen: 

1• Do END-statement van de procedure vordt bereikt• 

2• De RETURN-statement wordt bereikt• 

3• Een GJ !J die uit de aangeroepen procaiure springt, 
wordt bereikt• Alle tussenliggende procedures worden 
inaktief• 

De RETURN-statement kan de volgende vorm hebben: 

RErURN (element-expressie); 

Nl• in het geval, dat de aangeroepen procedure een enkele 
waarde moet teruggeven• De compiler ziet dit in de kontext• 
Wat gebeurt er als we langs de normale weg een aangeroepen 
procedure verlaten? D•w•z• via de END of de RETURN? 

1• De procedure wordt inaktief in de proceduretabel, indien 
zijn laatste DSA wordt afgebroken• 

2• Ingeval van een niet-recursieve aanroep, wordt in de 
jobtabel de procedure, waarin de executie bezig is, 
aangepast• 

3• De oude DSA wordt afgebroken, d•v•z• mag overschreven 
worden• 

~· In het historywoJrd vinden we BASEBL)CK van de 
procedure, waarin Ge executie vorit voortgezet en tevens 
de displacement van de juiste DSA• 

5• In de proloog van de procedure die we verlaten moet 
DISPDSAN worden gereset door LENGTHDSAN ervanaf te 
trekken• 

;, 
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Een interrupt is een automatis=he ingreep, die het 
systeem attent maakt op condities, die zijn opgekomen• 
Deze condities kunnen eventueel de instructiereeks, die 
wordt uitgevoerd, beïnvloeden• 
De CPU start en stopt de verschillende apparaten• Zonder 
een interruptsysteem zou de CPU veel tijd kunnen 
verspillen met het testen van de sense bits van de 
apparaten, om te kijken of ze ergens op staan te 
wachten• Met een interruptsysteem negeert de CPU een 
apparaat tot het zelf een signaal afgeeft, waarmee het 
o~ aandacht vraagt• Dit signaal is een interruptsignaal• 

Welke typen interrupts zijn er mogelijk? 

1• De externe interrupt 

a• I/D 
b• Attention 

2• De interne interrupt 

a• Pro3ram Check 
b• Supervisor :all 

Wat hebben we nodig voor het interruptsysteem in PRACT2? 

a• Allereerst is er een !nt~rr~E!r~g12ter,_IliTREGL nodig• 
Dit is een procedure-onafhankelijk register• Het maakt 
daarom deel uit van de hardware• Er is slechts een 
exemplaar hiervan• Elk bit in dit register representeert 
een bepaald type interrupt• Een interruptsignaal zet de 
betreffende bit in het interruptregister op 1m Er gelden 
hier geen prioriteiten• Een aparte bit geeft aan of er 
al dan niet een interrupt is doorgekomen• Deze aparte 
bit versnelt de test op de aanwezigheid van een 
interrupt• Is de bit aan, dan zoeken we in het 
interruptregister naar het type• 
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b• We kennen aan sommige typen interrupts meer waarde toe 
dan aan andere• Dit leidt tot het invoeren van een 
prioriteiten-volgorde• Een interrupt van een hogere 
prioriteit dan de onder handen zijnde, onderbreekt een 
interruptroutine met een lagere prioriteit• 0~ dit te 
bewerkstelligen introduceren we het E~SkQrreq!21erL 
~~~KB~~! Dit is een procedure-afhankelijk register• We 
vinden het daarom terug in de proloog van een procedure• 
De interrupt die bij een bepaalde bit van het 
maskerregister behoort, is dezelfde als die welke 
behoort bij de bit met hetzelfde rangnummer van het 
interruptregister• Is een bit van het maskerregister 0, 
dan is de bijbehorende interrupt gemaskeerd• Tijdens de 
uitvoering van een interruptroutine, maskeert het 
maskerregister van deze routine de interrupts met een 
lagere prioriteit• Het maskerregister wordt geset en 
gereset door de interruptroutine• 

c• We willen de mogelijkheid hebben om een interrupt te 
smoren, oftewel te verijdelen• Het kan bijvoorbeeld 
g~beuren, dat een beraal~e Program Check optreedt in de 
betreffende Program Check-routine• Deze foute routine 
zou dan opnieuw aan;eroepen worden• Om dit te voorkomen, 
introduceren we het ignQr~I~~ist~rL_lg[g~g! Dit is een 
procedure-afhankelijk register, ~e vinden het daarom 
terug in de proloog van de procedure• De interrupt die 
bij een bepaald bit van het ignoreregister behoort is 
dezelfde als die, welke behoort bij de bit met hetzelfde 
rangnummer van het interruptregister en het 
maskerregister• Een doorgekomen interrupt wordt 
verijdeld, als de korresponderende bit in het 
ignoreregister gezet is• Het ignoreregister wordt geset 
en gareset door de interruptroutine• 

Hoe testen we op de aanwezigheid van een interrupt? 

rijdens de uitvoering van een proc~dure, springen ve 
tel~ens tussen twee instru=ties in, naar de routine 
TESriNrERROPT• Deze routine test het interruptregister 
op de aanwezigheid van een interrupt• Het 
interruptregister wordt met het maskerregister geANDt• 
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Met behulp van het ignoreregister kijken we ~f de niet
gemaskeerde interrupts mogen doorkomen• 

Welke prioriteiten-volgorde wensen we? 

De mogelijkheid van 'Machine Ch~:k' sluiten 
hoogste prioriteit kennen we toe aan 'Program 
•supervisor Call', vervolgens de externe 
'Attention• en tot slot de •r;o-interrupt'• 

we uit• De 
Check' en 
interrupt 

Onze definitie van een procedureblok in het geheugen, en 
onze adresseringsmetbode hebben tot gevolg dat we geen 
onderscheid behoeven te maken tussen een normale procedure
aanroep en de aanroep van een interruptroutine• 

Op pagina 46 zien we het blokschema van TESTINTERRUPT• 

A1: LAAD USERS PROGRAM• Het programma wordt geladen• 

B1: EXECUTE I~STRUCTIE• Er wordt ~en instru:tie 
uitgevoerd• 

C1: TESTINT start in A2• Dit gad~~lte t~st op de 
aanwezigheid van een interrupt• 

A2: INrREG = 1 00••0'? Zo ja, dan wordt de volgende 
instructie uitgevoerd (B1)• Zo nee, ;a door• 

E2: RESOLr = MASKREG & INTREG• Het maskerregister en 
het interruptregister worden met elkaar geANDt• Een 
interrupt zet zijn bit in het interruptregister op 
1• Als de interrupt gemaskeerd is, is zijn bit in 
het maskerregister gelijk aan 0• 

C2: N 1• N is het rangnummer van de bits• 

D2: N M + 1? M is de lengte van het register• Als N = 
r. + 1, hebben we het gehele register getest• We 
gaan naar B1 om àe volgende instructie uit te 

'· 
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voeren• Zo nee, ga ~oor• 

A3: Bit N van RESGL.r = 1• 

Twee mogelijkheden: 

1• B3: N = N • 1• Bit N van RESU~T i5 0• ~e verhogen N met 
1 en gaan terug naar 02• 

2• AS: Bit N van IGNREG = 1 00••0'• Bit N van RESJL.T is 1• 
Dat houdt in, dat er een interrupt doorkomt• 

Weer twee mogelijkheden: 

2•1• DS: Ga naar DS als bit N van het ignoreregister nul is• 
Bit N van het interruptregister wordt gereset• 

ES: Roep INTERRUPT ROUTINE N aan• 

2•2• BS: Ga naar BS als bit N van het ignoreregister ~=O• 

INrREG = INrREG & (-. (IGNREG)) • Door deze bewerking 
wordt een bit van het interruptregister gereset, 
als de betreffende bit van het ignoreregister aan 
is• Ga terug naar A3 en test bit N weer• 

................... •' 



TESTINTERpUPT IN PRACT2 Pl1 :iE 001 

:w;ou/71 

**** 
* * * A3 * 
* * **** 

J r-------------, ... I .~. TESTINT 
A3 *" A5 * • 

****'\1********* •• *" •• •• •• •• 
* LAliD tJSCflS * Jll "* I.NT:lE:;= *" •• Bir N *" JA j JA •• iliT N *" * l'ROGRA'l * ----·· I 00••0 1 

•• r->•• VAN nZSULT ··------------------------- r--·· VAN l(;NnEG= •• 

******:**l<:_._:_*_*_*_*_* ___ jr *"•• •• ·• I *"•· = 1 ••"* . j •·.~OO••o;.•• *" '* I •• •• V •••• 
* t~EE **** * NEE **** * NEE I ' : ld : l : D5 : I l . t **** ~ **** t 

*****B1********** *****il2********** *****B3********** *****B5********** 
* * 1.< * * * **** * * '' E\~:cun; * * RESULT= * * * * * •INTPEG= INTREG * * INSTHUC'riE •< ,,i'JASK~:EG& HlTilEG• * N=N+l * *A3 •<----• & (-o(IGNI1E:G)) * 
*
* •• --,! * * * * * * * * 

* * * * **** * * 
***************** ****''************ ***************** ***************** I I I . I 

1

1 ·.· ) 

1
\ 

t ' 
t I *****C2********** ! 

****Cl''******''* I '" * I * T;:; sTIll 'L' 0 0 1!12 * I * ,~ I 
·---------------· * N=1 * I * INTE:\HUPTEST * \ * * 

*************** * * I 

I ········i:::::::: _________________ j 

1
1 • ~. 

D2 P 

I . * *" 
JA "* L-----•• 

*' 
N=t:+1 

".:• .* 
*. • ~ 

* N î:: E 
I 
~ 

**** 
* * * A3 * 
* * **** 

•• •• • * 

**** 
* * * D5 * 
* * **** 

l 
V 

*****D5********** 
* * * BIT N VAN * * INTREG = 0 * 
* * * * ***************** 

! 

I 
V 

****E5***''****"' •CALL INTERRUPT * 
* ROUTINE N * 
* * *************** 
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We introduceren de volgende instru=ti~s: 

r------------------1 
I OPEN filenaam I 
~------------------J 

Deze macro zoekt in 
write-file is• 
De heaaerlabels worden 
De filenaam wordt in 
filetabel gezet• 

de filetabel of het een read- of een 

gelezen/geschreven en gecontroleerd• 
het geval van een write-file in de 

De file wordt aktief gezet in de filetabel• 

r-------------------, 
l CLOSE filenaam I 
L-------------------J 
Deze macro leest/schrljft en controleert trailerlabels, de 
file wordt passief gezet in de filetabel• 

.--------------------------· 
1 label EXDP filenaam 1 
L--------------------------J 
EXDP = Exe=ute Device Program 

filenaam= adres van F:~(File :ontrol Word) 

r-------------------------, 
1 label ~äir filenaam 1 
~-------------------------J 
Het programma wordt in de Wait State gezet tot de event 
klaar is• 
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r-------------------
1 filenaam FCW readjwrite, beginadres, len~t~. ultim• dest•l 

~----------------------------------------------------------J 

Het FCW bevindt zich in het SVA• 
Intern in het FCW bevindt zich nog de recordcounter• 
De filenaam vormt een pointer naar de filetabel, ~aar ve de 
andere gegevens van de file vinden• 
Aan de hand daarvan start de EXDP de I/0• 
We introduceren geen speciale instructie analoog aan de 
CNTTIL-macro in het assembler van de IBM-360• Dit gebeurt 
m•b•v• controlcharacters• Ieder weggeschreven datarecord 
begint met n controlcharacters, n=device-afhankelijk• 

Voorbeeld van I/J in een probleemprogramma: 

JPEN 
EXDP 
WAIT 
CLJSE 

filenaam F:w 

filenaam 
filenaam 
filenaam 
filenaam 
read;vrite,beginadres,lengte 

Een device is ~Q2~h~kbaarL als het van spanning is voorzien 
en als het aangesloten is aan het systeem• 

Een devi:e is gggl~è~!L als meerdere programma's 
tegelijkertijd een file geOPENd kunnen hebben op dit device• 
Deelbaar zijn de diskunit en de console• 

Een device of een device-extent is !2QSèn1glijfL als het 
mogelijk is om een file te openen of een EXDP uit te voeren• 

Een device of een device-extent is è~tigfL als het niet 
toegankelijk is en bezig met het uitvoeren van een EXDP• 
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Write-file devices zijn: tapeunit 
diskunit 
cardpuncher 
lineprinter 
console 
plotter 

Read-file devices zijn: tapeunit 
diskunit 
carareader 
console 

Re kunnen nu de volgende tabel sam~nstellen oa het effect 
van de verschillende ~acro•s weer te geven: 

r---------------------------------------1 I OPEN l EXDP 1 KLAAR INTERRUPT I CLOSE I 
r-----------t------t------+-----------------t-------1 
I rAPE I ::>N- 1 AK- l HHriEF I r::>E- I 
I PtUIHE:R I TOE- I TIEF I I :::AN- l 
I PLoTrEil I GAN- I 1 >;E:- I 
I RBADER I KE:- I I LIJK I 
l PUNCUER I LIJ!C l I I 
I DISK EXT• l l I I 
I :.':ONS• RULE I I I I 
~---------------------------------------------------) 

'· 
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Op supervisorniveau introdu=eran we slechts een 
geprivilegieerde instructie, de SI)• De TIO verwerken we 
hierin• Met de SIO initialiseren we een device en starten we 
een !jO-programma• 
Voor de . !jO-organisatie hebben we 
Q~§fhH:bl}.~!;_heià2!:g5J.is!,.g nodig• Dit bevat evenveel 
er apfaraten aan het systeem hangen• Met geeft aan 
device fysiek is aangesloten aan het systeem• 
deelbaar, zowel als voor een ondeelbaar apparaat is 
gereserveerd• Het beschikbaarbeidsregister 
hardwareregister• Het wordt geset en gereset door 
interruptroutine• 

De suFervisor houdt de volgende tabellen bij: 

a) een devicetabel• 

een 
bits als 
of een 

Voor een 
een bit 
is een 

een I jo-

Hierin vertegenwoordigt iedere regel een ondeelbaar 
device, of. een extent van deelbaar device• 
In de devicetabel vinden we: 

1• De devicenaam, dat is het· adres van een fysiek 
ondeelbaar device, of het adres van een diskextent• 
In een aparte tabel houden we bij welke diskextents 
nog onbezet zijn• 

2• De naam van de bijbehorende procedure, d•i• de 
procedure die een file geOPENd heeft op dat device• 

3• De naam van de geOPENde file• Aanvullende informatie 
over die file bevindt zich in de filetabel• 

~· Een toegankelijk/ontoegankelijk bit, respectievelijk 
geset en gereset door de CLOSE en de OPE~• 

5• Een aktiefjinaktief bit, respectievelijk geset en 
gareset door de EXDP en de KLAAR INTERROPT routine• 

6• Errorbits die gezet worden door de IjO
interruptroutines• 

7• Een deelbaarjondeelbaar bit welke aangeeft of we te 
maken hebben met een device-extent of met een 
ondeelbaar device• 
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Als de CLOSE een file afsluit, vordt de device-extent entry 
uit de devicetabel verwijderd, een ondeelbaar device entry 
blijft gehandhaafd• 
In de filetabel wordt de file inaktief gezet• Hierin blijven 
de afmetingen van de device-extent bevaard• 
De lengte van de devicetabel is variabel• 
In het geval van meerdere access-mechanismen, die het gehele 
staragegebied bestrijken, onafhankelijk kunnen werken en 
elkaar niet beïnvloeden, houden we in de devicetabel bij 
welke access-rnechanismen niet bezig zijn• 

c) een filetabel• 

Hierin vertegenwoordigt iedere re3el een file• 
In de filetabel vinden we: 

1• De filenaam 
2• De expirationdate 
3• 9et aktueel device 
4• Het ultimate device 
5• Extant informatie 
6• Aktief;passief bit, respectievelijk geset en gereset 

door de EXDP en de I/0-interruptroutines• 
7• Read/write file bit 
8• FC~-adres ~ 

d) een prJceduretabel• 

Hierin vertegenwoordigt iedere re1e1 een proceaure• 
We vinden in de proceduretabel: 

1• De procedurenaam gezet door de compiler• 
2• Memory+adres, gezet door de LOADER• De procedure kan 

zich in het kerngeheugen, zowel als in het 
randgeheugen bevinden• 

3• Een main;nomain bit• Dit bit g~~ft aan of v~ te maken 
hebben met een buitenblok, de ~DADER zet dit bit• 

4• Een run;wait bit• De WAlT-processor zet dit bit, dat 
aangeeft of het programma in de run of valt state 
verkeert• Een program~a bevindt zich in de run state, 
als het geexecuteer6 wordt, of als het gereed staat 
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om de executie voort te zetten• 
5• In prioritylist;not bit. gezet 1oor de WAlT

processor• 
6• Aktiefjinaktief bit, gezet door de exacutiaroutine• 

Een procedure is aktief als een of meer van de 
toegekende DSA's bij deze procedure behoort• 

e) een jobtabel• 

Hierin vertegen~oordigt iedere regel een job• 
We vinden in de jobtabel: 

1• De jobnaam 
2• De naam van de procedure. ~aarin de executie bezig 

is, of is gestopt• In de proceduretabel vinden we 
mee~ informatie over deze p~ocedure• 

3• Een pointer naa~ de laatste DSA die bij de job 
behoort• Deze wordt gezet bij de creatie van een 
nieuwe DSA, of bij de afbraak van een DSA• 

Op pagina 11 en 12 hebben ~e al gesproken over 
gemeenschappelijke procedures• 
Een gemeenschappelijke procedure ~ordt gebruikt door 
meerdere prog~amma's• Bij deze procedure behoren een reeks 
DSA's die het gevolg zijn van aanroepen van verschillende 
prog~amma's• wo~dt een van deze programma's beeindigd om de 
een of andere reden, dan worden de DSA's die het gevolg zijn 
van aanroepen van dit programma inaktief• De tussenliggende 
DSA's moeten adresseerbaar blijven• 
Hiervoor zorgt het volgende nechanisme: 

1• In de proloog van de gemeenschappelijke procedure 
bevindt zich te allen tijde de pointer naar de laatste 
DSA (DISPDSAtl) • 

2• In de jobtabel bevindt zich o•a• de pointer naar de · 
laatste rsA van die job in die procedure• .Bij 
jobswitching wordt de pointer uit 1• opgeslagen in de 
jobtabel, bij de job welke voor het ontstaan van deze 
DSA heeft gezorgd• De historylist zorgt voor de linking 
back• 

...................... ~ . ,. 
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J:)BrABEJ:. 

r------------------1 
IJOBA:B,DSANPOINTER! 
)JOBC:B,DSANPJINT!RI 
I•••• I I 
L---------1--------1 

I 
PROC•A I 

,.------------, I 
I I I 
I • I COMMON I 
l I PUDC:•B I 
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I I r-tDS~N l 
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I 
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I I 1-----------1 I ---------1 l 
l L)IDSAC I JDSA I I 
l L----------J L----------~ I 
I I 
I I 
! I 
L-----------------------------------------~ 
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We introduceren de volgende instru:ti~s: 

1• LOAD 
2• STO'lE 
3• Af!D 
4. NOT 
5• BRA~:H 
5• SHIFT 
7• svc 

PRACT2 vormt een uitbreiding en een integratie van de serie 
gesimuleerde rekenmachines, PRACT, THE1 en THE2• De 
bedoeling van het PllACT2-systeem is, dat het bestuderen en 
het gebruiken ervan, instructief is voor de student• Om die 
reden wensen we in de eerste versie van PRACT2 een minimum
instructieset, die het hardvareniveau van een rekenmachine 
zoveel mogelijk benadert• De neest elenentaire set 
instructies die hieraan voldoet, bestaat uit o•a• Boolean 
instructies• 
~e bekijken achtereenvolgens de 7 verschillende instructies• 
Hierin duidt ~AAM steeds op een geheugenplaats of een 
registerinhoud• 

1• LOAD 

De LOAD is de instructie, die een register vult• Dit kan 
gebeuren met de inhoud van een geheugenplaats of met de 
inhoud van een ander register• 

L REG,NAAM 

2• STORE 

De STJRE is de instructie, die e~n geheugenplaats vult 
met een registerinhoud• 

ST REG,Nl\AM 
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De AND is de eerste Boolean instructie, die ve invoeren• 

N REG,NAAM 

De conditiecode wordt respectievelijk 0, 1 of 2, 
naargelang het resultaat nul, negatief of positief is• 

4• NOT 

De NOT is de tweede Bcolean instructie, ~ie we invoeren• 

NO REG 

De conditiecode wordt respectievelijk 0,1 of 2, 
naargelang het resultaat nul, negatief of positief is• 

Met de AND en de NOT kunnen we de OR maken: 
a I b=-. (-.a&.,b) • 

Met de AND, NOT en OR kunnen we de EXC~USIVE OR maken: 
a+b= (a&-.b) I (-.a&b) • 

5• SHIFT 

Om met bovenstaande Boolean instructies een optelling te 
kunnen maken, hebben we een schuifinstructie nodig, 
waarmee we een registerinhoud naar links of naar rechts 
kunnen schuiven• 
~e àefinieren de logische schuifinstructie: 

SI! REG,NAAM 

NAAM is het aantal bits dat we een registerinhoud moeten 
verschuiven, naar rechts of naar links, afhankelijk.van 
het teken• 
Bij de logische 
uit het register 
behulp van een 

schuifinstructie dreigen we de bits die 
worden geschoven te verliezen• Met 
overflowregister kunnen we deze bits 

•.. 
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opvangen• Bet gebruik van een overflowregister biedt de 
mogelijkheid om de cyclische, 2owel als de arithmetische 
schuifinstructie te maken• 
Het overflowregister is aanroep-afhankelijk• Hiervoor 
kunnen we een rekenregister gebruiken• 

6• BRANCH 

De sprongopdracht is een noodzakelijke instructie• 

B COND,NAAM 

Voor CJ~D bestaan de volgende B mogelijkheden: 

POS 
NG 
ZERO 

~NE; 

~ZERO 

,A~~ 

De sprongopdracht wordt slechts uitgevoerd, als de stand 
van de conditiecode overeenkomt met de stand, die 
gespecificeerd is in de eerste operand• 
De sprongopdracht geldt slechts binnen een procedure• 

7• svc 

De monitoraanroep heeft de volgende gedaante: 

SVC GETAL(PAR1,•••,PARN) 

GErAt is een cijfer dat de monitor vertelt vat hij voor 
de probleemprogrammeur moet doen• 
De parameterlijst PAR1,•••,PARN biedt nadere informatie• 
Met de svc brengen we de CALL en de RETURN tot stand• 



/ 
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Op de volgende pagina, zien we het flowdiagram van de 
simulatie van een optelling van de binaire woorden A en B, 
met behulp van bovenstaande inst~ucties• 

!QQIÈgil!g.i. 11.=01110 en B-=01010 

LOOPMR• SO!'l CARRY RESULl 

00100 01010 
10100 0010:> 

100:l::l 00100 
2 01000 10000 

r--~ 

111000! 00000 -> KLAAR ._ ____ J 
SOM = 

Als we kunnen optellen, kunnen we ook aftrakken• 
Dit is slechts het optellen van een negatief getal• 
Vermenigvuldigen is herhaald optellen• 
Delen is herhaald aftrekken• 

A .. B 



••••A1********* 
* * * TEL A EN B OP * 
• * ••••••••••••••• 

V 
•••••B1•••••••••• 
• * 
* * * SOM = A + B * 
* * • • ••••••••••••••••• 

V ••••• c, •••••••••• 
* * • • * CARRY = A & B * 
* * * • ••••••••••••••••• 

l 

., 

OPrELLEN ~Er BOOLEAN INSTRUCriES 

••• 
A3 •• 

•• •• ****A'********* 
•• CARRY = •• JA * * >•• '0' ••-------->• KLAAR * •• • • • • •• •• • •••••••••••••• • ••• * NEE 

l 
*****B3********** • • * SHIFT CARRY * * NAAR LINKS * 
• • • • ••••••••••••••••• 

l 
*****C3********** * • * • * RESULT=SOM * 
* * • • 
········r········ 

•••••D3********** • • 
* * •SOM:SOM + CARRY• 
• • • • ••••••••••••••••• 

l 
*****E3********** 
* * •CARRY=RESULT & * 

---• CARRY • 
• • • • ••••••••••••••••• 

PAGE 00 1 

13/09/71 
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Bij het laden van een 
mogelijk heden: 

1• Rel::Jkatie 

programmablok zijn er twee 

Dit houdt in, dat we met andere programmablokken gaan 
schuiven tot er een voldoende groot aaneengesloten 
geheugenblok is vrijgekomen~ waarin we het te laden 
programmablok aaneengesloten in kwijt kunnen• 

2• Fragmentatie 

Dit houdt in, dat het te laden programmablok 
OFgesplitst in fragmenten, die tussen de 
programmablok-fragmenten worden ingepast• 

wordt 
andere 

Het meest ideale 
fragmentatie, om 
ontstaan• 

lijkt een kombinatie van relokatie en 
te voorkomen dat er te kleine fragmenten 

Wat is het verschil in adressering in beide gevallen? 

b•v• L~AD X,A met 
A=displacernent t•o•v• base 
L=>L(i)=lengte van het programm1 
X=re:~ister 

Relokatie: IF O~A~L rHEN ADRES = BASE + A; 
ELSE ERROR; 

Fragmentatie: i=1; 
TERUG:IF O~A~L(i) THEN ADRES=A+BASE(i); 

ELSE DO;A=A-L(i); IF A~O 
THEN ERROR; 

i=i•1;GO ro rERUG; 
END; 

'· 
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Houden we ons uitsluitend aan fragmentatie, dan kunnen we 
het volgende adresseringsmechanisme hanteren• 

Aan elk fragment wordt een fragment-descriptor toegekend, de 
woorden 0 t;m ~· Een geheugenreferentie vindt plaats via 
deze fragment-descriptor• 

Woord ~ 

FRBASE 

Woord 1 
LOWLIM 

bevat de fragmentbase in de v~rm • + 5- >~(i<), 
waarin •= adres van de fragmentbase 
5= aantal woorden in de fragment-descriptor 
>L(i<)= aantal woorden in voorgaande fragmenten 
weglating van de fragment-descriptoren• Voor 
eerste fragment is L(1<)=0• 

met 
het 

bevat de lower limit, het laatste virtuele adres van 
het voorgaande fragment, oftewel de lengte van de 
voorgaande fragmenten, afgezien van de fragment
descriptoren• 

Woord 2 bevat de fragmentlengte van deze + alle voorgaande 
PROLEN fragmenten• 

woord 3 
FR PO BA 

Woord ~ 

FRPOOP 

bevat de fragmentpointer~blck• 
Fragmentpointer-back wijst naar het eerste woord van 

de fragmentdescriptor van het voorgaande fragment• 
In het eerste fragment is de vaarde van de 
fragmentpointer-back irrelevant• 

bevat de fragrnentpointer-up• 
Framentpoi~ter-up wijst naar het eerste woord van de 
fragmentdescriptor van het volgende fragment• In het 
laatste fragment is de waarde van de 
fragmentpointer-up irr~levant• 
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Bij deze configuratie vordt het adresseringsmeehanisme als 
volgt: Gevraagd is adres A• 

WEER:IF L(i<)~A<L(i>) 
THEN EFF•ADRES=FRBASE+A; 
E:LSE rF A> (i) 

THEN IF FRPOUP='VALID' 
THEN DO;FRPO(JP-->NEi1 FR•DESCIHPTOR; 

GO TO WEER; 
END; 

ELSEGO TO 'STORAGE OVERFLOW': 
ELSE IF FRPOBA='VALID' 

THEN DO;FRPJBA--->NE~ FR•DESCRIPrOR; 
GO ro II'EER; 

ZUD: 
ELSE GO TO 'STORAGE U~DERFLOW'; 



FR1: 

FR2: 

0 , 
2 
3 
q 

5 
6 
7 
8 
9 
10 1, 
12 
13 
11+ 

0 
1 
2 
3 
!! 

5 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
11+ 

0 
1 
2 
J 
4 
5 
5 
7 
8 
9 

62 
PRäCT2 --- Een Praktikummachine 

5 
0 
10 
IN VA LID 
90:l 

-----------------------

900 0 895 
901 1 10 
902 2 15 
903 3 0 
901+ !+ 1586 

------------ ------
905 s 10 
905 6 ~ 1 
907 7 12 
~n s 13 
909 9 1!+ 

-------------



FR3: 1586 
1587 
1593 
1589 
15~J 

1531 
1592 
1533 
159~ 

1535 
1596 
1SH 
1598 
15B 
1600 

I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
Adres 

0 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

I 
I 

. I 
I 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

I 
I 
I 
I 
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1576 
15 
25 
900 
INVAr.ID 

l 
I 
In hond van de descriptoren 

I N~mmering van d~ programmawoorden 
1 
Ran::~nummer in het fragment 

in de machine, decimaal 
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hlgemene b~schrijving van de Siemens ~00~• 

Burroughs B 6500 'Reference ~anual'• 

cursus timesharing door ir• A• Vile• 

IBM System/360 Principles of Operation• 

Praktikurn-handleiding van PRACr• 

Programming the IBM 360 door Clarence B• Germain• 

rHE1-simulator• 

rHE2-sinu1ator• 

Univac 1133 System Description• 



1\DRESNODIG 

BASEBLOCK 

Bl\.SEDSA1 

DASEDSll.r..OK 

BASEDSAN 

BASEDSl\.PAR 

BASES VA 

BASESVA:iLO 

BJ\SESVJ\LOK 

CLOSE 

DISPDSA1 
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is de symbolische naam van de plaats in het 
programma, waar het berekende adres nodig is• 

is het basisadres van het programmablok in het 
kerngeheugen• 

is het basisadres van de eerste DSA die bij een 
procedure behoort~ 
BASEDSA1 = DASEDLOCK + DISPDSA1• 

is het basisadres van de lokale DSA-variabelen• 
Dit is een hulpvariabele• 

is het basisadres van de N-de DSA van een 
procedure• 
BASEDSA3 = BASEBLOCK + DISPDSAN• 

is het basisadres van de parameteradressenlijst 
in de DSA• 
Dit is een hulpvariabele• 

is het basisadres van het SVA• 
BASESVA = BASEBLOCK + DISPSVA• 

is het basisadres van de globalenadressenlijst 
in het SVA• 
Dit is een hulpvariabele• 

is het basisadres van de lokale SVA-variabelen• 
Dit is een hulpvariabele• 

is de instructie vaarmee een file wordt 
afgesloten• 

is de displacement van de eerste DSA van een 
procedure, t•o•v• BASEBLOCKe 

··~<o-t ... 



DISPDSAN 

DISPDSAN+1 

DISPSVA 

DL 

DPDL 

DPSGSL 

DPSGSL 

DPSL 

DSA 

DSAN 

ENVLEVEL 

ENVWOllD 

EXDP 

FCW 
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is de displacement van de N-de DSA van een 
procedure, t•o•v• BASEBLOCK• 

is de displacement van de N+1-ste DSA van een 
procedure t•o•v• BASEBLOCK• 

is de displacement van het SVA van een 
procedure, t•o•v• BASEBLOCK• 

is een lokale dynamische variabele• 

is een lokaal dynamische variabele, die als 
parameter is meegegeven• 

is een globale variabele, die als parameter is 
meegegeven, terwijl hij in de procedure waarin 
hij gedeclareerd werd, lokaal statisch is • 

is een globale variabele, die als parameter is 
meegegeven, terwijl hij in de procedure waarin 
hij gedeclareerd werd, lokaal statisch is• 

is een lok~al statische variabele, die als 
parameter is meegegeven• 

is de afkorting van Dynamic Storage Area• 

is de N-de DSA van een procedure• 

is het aantal stappen, dat we langs de 
environmentlist moeten doen, om in het blok te 
komen, waarin de globale is gedeclareerd• 

is een SVA-woord, dat het basisadres van het 
omvattende blok bevat• 

is de afkorting van Execute Device Program• 
Deze instructi~ voert m•b•v• De gegevens uit 
een FCW de r;o-opdracht uit• 

is de afkorting van File Control Word• Dit 



FRBASE 

FRPOBA 

FR PO UP 

GLOBLIST 

HISTLE'lEL 

HISTIIO!lD 

IGNREG 

INTREG 

JOBNUMBER 

LENGTHDS A 

LENGTHDS AN 

LENGTHSV 1\. 

LOADER 
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woord bevindt zich in het SVA• 
gegevens die de EXDP nodig 
uitvoeren van de I/O-op1r1chte 

Het 
heeft 

bevat de 
voor het 

is het adres van het eerste woord van een 
fragment• 

is de fragmentpointerback• Deze pointer vijst 
naar het eerste woord van de fragmentdescriptor 
van het voorgaande fragment• 

is de fragmentpointerup• Deze pointer wijst 
naar het eerste woord van de fragmentdescriptor 
van het volgende fragment• 

is de globalenadressenlijst• 

is het aantal stappen, dat we langs de 
hlstorylist moeten doen, om in het blok te 
komen waarin de para~eter is gedeclareerd• 

is een DSA-woord, dat wijst naar het basisadres 
van èe vorige DSA in de tijd• 

is het ignoreregister• 

is het interruptreJister• 

is een identificatie van de job in de proloog 
van een procedure• 

is de lengte van een DSA• 

is de lengte van de N-de DSA• 

is de lengte van het SVA• 

is het programma~ 1at ie proce5ures in bet 
geheuJen laadt• 

LOKfGLJB BIT is een onderdeel van een voorj van 1e 



LOWLH! 

MASKRE3 

MSCW 

OPEN 

PARLIST 

PRACT 

PRJ\.CT2 

PROLEli 

PROLOOG 

REGAANTAL 

SGDL 

SGSL 

SL 

SVA 

SV'A/DSJ\. BH 
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parameteradressenlijst• aet geeft ~an of de 
para•eter Aen lokale dan wel een globale is in 
het blok ~an waaruit hij meegegeven is• 

is de lower limit• Het laatste virtuele adres 
van het voorgaande fragment• 

is het maskerregister• 

is het Mark Stack control word• 

is de instructie vaarmee aen file wordt 
geopend• 

is de parameteradressenlijst• 

is de vroegere praktikummachine• 

is de nieuwe versie van de praktikummachine• 

is het woord dat de lengte bevat van deze en 
alle voorgaande fragmenten samen• 

is het blok met controlwoorden aan het begin 
van een procedure• 

is een woord in de proloog, dat het aantal 
rekenregisters in de DSA aangeeft• 

is een globale die in de procedure, waarin hij 
gedeclareerd werd een lokaal dyna~ische is• 

is een globale die in de procedure, waarin hij 
·gedeclareerd werd een lokaal statische 
variabele ise 

is een lokaal statische variabele 

is de afkorting van Static Variable Area• 

is een onderdeel van een woorl van le 

·~ .. ,# ~ 



TOSWJRD 

TXT 

W AIT 
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globalenadressenlijst an 
adressenlijst• Het geeft 
oorspronkelijke blok in hat 
moeten adresseren• 

is het Top Of st~ck voori• 

ie 
aan of 
SVA of 

parameter
ve in het 

in de DSA 

is het gebied dat de obje=tcode bevat van de 
programmateleste 

is de instructie vaarmee ve hat pro3r~mma in de 
vaitstate zetten• 




