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HOOfDSTUK 1: MOTIVATIE EN PROBLEEMSTELLING 

========================================== 

1.1. motivatie 
--~------

oe opvatting dat er in geval van ••n tekort• maar "meer" 

gemaakt moet wordenJI welke de af ge lopen decennia de westerse 

wereld overheerst heef tJI begint nu zeer langzaam terrein te 

verliezen. Steeds vaker rees de vraag of dit proces wel op deze 

wijze kon doorgaanJI en onderzoekers als Oennis Meadows wezen er 

op dat het hoog tijd werd om onze levensbronnen zoals 

en grondstoffen op een andereJI meer efficiente en 

zuiniger manier te benutten [1]. 

energie 
vooral 

Dezelfde tendens van "steeds meerJI steeds meer" heeft zich 

gemanifesteerd op het terrein van de geheugens van computers. 

Was het aanvankelijk zo dat men eenvoudig meer geheugen kochtJI 

later ging men alternatieven bedenken waarvan het concept 

"virtueel geheugen" het meest bekend is geworden. Het behulp 

van virtueel geheugen is het mogelijk om slechts een beperkt 

deel van de gegevens die voor de verwerking van een programma 
nodig zijnJI in het snelle werkgeheugen over te brengen. De 

andere gegevensJI die tijdelijk niet nodig zijnJI worden dan 

zolang op een minder snel achtergrondgeheugen ondergebracht. 

Er zijn echter ook gegevens die permanent in het werkgeheugen 

moeten staanJI systeemtabellen bijvoorbeeld. De hoeveelheid 

werkgeheugen die steeds vast bezet isJI het zogenaamde •save" 

geheugenJI moet echter zo klein mogelijk gehouden wordenJI omdat 

voldoende werkruimte voor de andere gegevens over moet blijven. 

Ik heb een poging gewaagd een steentje bij 

ontwikkeling van een andere denkwijze met 

gebruik van computer-geheugen door een 

te dra gen aan 

betrekking tot 

essentieel 

de 
het 

stuk 

werkgeheugenJI dat tot nu toe steeds permanent aanwezig moest 

zijnJI "overtayable" te maken, dat wil zeggen de mogelijkheid te 

scheppen ook van dit stuk werkgeheugen steehts het 

noodzakelijke deel aanwezig te laten zijn. 
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oe tijdens het afstudeerwerk geformuleerde ideeen hebben niet 
de pretentie manieren aan te geven waarop de organisatie van 

computergeheugens gewijzigd kan worden, maar meer een richting 

te geven aan de ontwikkeling van alternatieven op het gebied 

van geheugenorganisatie, en wel in de richting van een zuiniger 

gebruik. 

1.2. probleemstelling 
--~- ----------------

Moderne rekenautomaten maken gebruik van •stacks"' 
stapelmechanismen waarmee en waarop de machine-operaties 

uitgevoerd kunnen worden en waardoor op eenvoudige wijze 

gestalte gegeven kan worden aan begrippen als 

"adresseringsomgeving• en "scope• uit hogere, 

blokgestructureerde programmeertalen [81. Steeds meer machine

operaties worden via de stack uitgevoerd, maar naarmate meer 

gegevens op de stacks geplaatst worden, neemt de door de stacks 

in beslag genomen geheugenruimte toe. 

In principe is een stack een structuur waarop steehts twee 

operaties mogelijk zijn, namelijk een waarde aan de stack 

toevoegen en de laatst op de stack geplaatste waarde lezen en 

van de stack verwijderen. Een stack behoort onbegrensd uit te 

breiden te zijn, maar in de praktijk worden er uiteraard wel 

degelijk grenzen gesteld. Oe meest voorkomende implementatie 

van stacks is een aaneengesloten deel van het werkgeheugen als 

stack te bestemmen. Oe afmetingen van deze stack blijven dan in 

principe constant, hoewel slechts een deel van de ruimte als 

stack in gebruik zal zijn. In een multi-programmeringsomgeving 

zal voor elt programma (proces> minstens een stack aanwezig 
moeten zijn. Deze stacks moeten groot genoeg zijn om op elk 

moment van de levensloop van het proces alle benodigde gegevens 

te kunnen bevatten. Ze mogen echter niet te groot zijn, omdat 

dan te weinig vrije werkruimte overblijft. 

Op de Burroughs 87700 is aan dit probleem tegemoet gekomen door 
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de mogelijkheid te scheppen stacks "te verlengen• als ze vol 

zijn. Oe aan de stack grenzende ruimte wordt daartoe, 

mogelijk, vrijgemaakt en aan de stack toegevoegd; 

indien 

is deze 

ruimte niet vrij te maken, dan wordt een nieuwe, grotere ruimte 

gereserveerd en de stack daarin gecopieerd. Dit "stack 

stretching• is een ingrijpende handeling, met als bijkomend 

nadeel dat een eenmaal uitgerekte stack nooit meer kleiner 

wordt (21. 

Omdat in het algemeen elementen van verschillende afmetingen op 
de stack geplaatst moeten kunnen worden, moet de capaciteit van 

elke stack-"cel" voldoende zijn om elk willekeurig element te 

kunnen herbergen. Ook hierdoor wordt ruimte ongebruikt gelaten. 

Een oplossing voor dit probleem die bedacht is door Burroughs 

en gerealiseerd op de 81700 is het toekennen van verschillende, 

kleinere stacks aan elk proces. Deze stacks zijn van 

verschillende grootte, en de capaciteit van de cellen van de 

individuele stacks is in overeenstemming met de afmetingen van 

de elementen die op de betreffende stack geplaatst moeten 

kunnen worden. In een poging ook aan het probleem van de 

stackafmetingen tegemoet te komen, heeft men enkele van de 

stacks zodanig gesitueerd in het werkgeheugen, dat ze twee aan 

twee •tegen elkaar aan groeien•, d.w.z. ze hebben beide 

hetzelfde, aaneengesloten stuk werkgeheugen ter beschikking, en 

elk begint aan een eigen kant van die ruimte. Oe problemen die 

daarbij op kunnen treden behoeven geen nadere uitleg (31. 

Als afstudeerwerk heb ik de mogelijkheid onderzocht om deze 

stack-problemen op te lossen, waarbij de meest triviale 

oplossing, n.t. gewoon meer geheugen aanschaffen, bewust 

uitgesloten werd. Ik heb een oplossing gezocht door de 

opvatting: de stack moet als een geheet in een aaneengesloten 

stuk van het werkgeheugen aangebracht worden, te laten vallen. 

Oe verschillende delen van de stack zijn niet alle even hard 

nodig, en enkele - in principe alle - kunnen behandeld worden 

zoals alle andere <gewone> gegevens in een systeem met virtueel 
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noodzakelijke delen in het geheugen, door alleen de 

werkgeheugen te handhaven. Een 

onbelangrijk voordeel is, dat 

bijkomend, maar beslist niet 

de stack stukje voor stukje 

opgebouwd wordt, en in principe onbegrensd kan groeien; de 

limieten die hieraan gesteld moeten worden zulten aanmerkelijk 

ruimer blijken te zijn dan in het geval van de stacks uit een 

stuk. Verder kunnen de delen die niet meer nodig zijn nadat de 

stack gekrompen is, ook echt vrijgegeven worden voor ander 

gebruik. 

Oe probleemstelling voor mijn afstudeerwerk zou omschreven 

kunnen worden met: "breng de stacks onder supervisie van de 

virtueel geheugen organisatie~. Ik heb daartoe eerst een studie 

gemaakt van virtuele geheugens. Vervolgens heb ik de 

karakteristieke en noodzakelijke eigenschappen van stacks 

bepaald door zelf stack-implementaties "uit te vinden" en deze 

te vergetijken met enkele bestaande implementaties. Tot slot 

heb ik de zaag in de stacks gezet en enkele mogelijkheden 

uitgewerkt om ze onder controle van de virtueel geheugen 

organisatie te brengen. Deze volgorde van aanpak i s 

rechtstreeks terug te vinden in dit verslag. 
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HOOFDSTUK 2: VIRTUEEL GEHEUGEN 

============================== 
Het geheugen van rekenautomaten is nodig voor het opbergen van 

data en programma•s, die in dit verslag verder met de 

gemeenschappelijke term "gegevens" aangeduid zullen worden. 

Deze gegevens worden daartoe omgezet in een voor de machine 

geschikte vorm, namelijk een serie bits. Om het adresseren van 

deze gegevens in het geheugen te vergemakkelijken, hanteert men 

als adresseereenheid het •woord", een rijtje van een vast 

aantal bits. Het aantal bits per woord varieert van machine tot 

machine, typische aantallen zijn 16 CDEC PDPll), 32 <IBM 

360/370), 48 CBurroughs 86700/87700) en 60 CControl Data 

Cyber>. 

Naast dit woord-georienteerde systeem van adresseren staan de 

bit-georienteerde machines - machines die bits gebruiken als 
adresseereenheid en geen vaste woordlengte of 

woordlengte bezitten, zoals de Burrougs 81700. 

voor keurs-

Hoe groot men het geheugen ook maakt, altijd zal de behoefte 

dan wel de noodzaak blijven bestaan meer ruimte te gebruiken 

dan men ter beschikking heeft. Deze beperking in grootte kan 

veroorzaakt worden door zowel technische als economische 

redenen. 

voor het snel verwerken van gegevens is het nodig te beschikken 
over een zeer snel, direct adresseerbaar geheugen. Deze zijn 

echter zeer kostbaar, in tegenstelling tot de minder snelle 

achtergrondgeheugens, die echter niet of slechts in beperkte 

mate direct <random) adresseerbaar zijn. Het transport van 

gegevens van en naar het achtergrondgeheugen kan echter zeer 

snel zijn, indien het grote hoeveelheden aaneengesloten 
geplaatste gegevens betreft. Het belangrijkste nadeel van het 

achtergrondgeheugen, het niet random adresseerbaar zijn, valt 

dan weg. 

In plaats van het geheugen telkens uit te breiden is men daarom 

gaan zoeken naar methoden om zuiniger <goedkoper} met het 
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geheugen om te gaan. Daaruit werd een techniek ontwikkeld die 

een aantrekkelijke "cast/performance ratio• mogelijk maakt en 

bekend staat onder de naam virtueel geheugen. Engelse 

benamingen hiervoor zijn virtual memory en virtual storage [4, 

s, 6, 71. 

2.1. virtueel geheugen ---- ------~- -----~--

Wat is virtueel geheugen? Om kort te gaan: we doen afstand van 

het idee van het echte <werk•)geheugen, en doen alsof een 

schier onbeperkt geheugen aanwezig is. Dit geheugen omvat het 

werk- en het achtergrondgeheugen. Het Operating System 

manipuleert zodanig met deze geheugens dat het lijkt alsof alle 

~egevens zich in het werkgeheugen bevinden. In werkelijkheid 

zorgt het Operating System ervoor dat alle gegevens die zich in 

het achtergrondgeheugen bevinden en nodig zijn, van het 

achtergrondgeheugen in het werkgeheugen worden geplaatst. 

Indien nodig moeten dan gegevens uit het werkgeheugen 

verwijderd worden om plaats te maken; deze gegevens worden dan 

weer in het achtergrondgeheugen geplaatst. Dezelfde groepen 

gegevens zullen herhaaldelijk uit het werkgeheugen verwijderd 

en er weer in teruggeplaatst worden, en dus niet steeds op 
dezelfde plaats in het geheugen staan. Het is daarom ongewenst 

de individuele gegevens te adresseren door een geheugenadres te 

noemen, daar dit adres steeds zal wijzigen. 

2.1.1. relatieve adressering ------ --------- --------~--

Een techniek van adresseren die op elegante wijze mogetijk 

maakt gegevens te adresseren zonder geheugenplaatsen te noemen, 
is de zogenaamde •relatieve adressering" [4, 71. Ter 

adressering wordt dus niet het adres van een gegeven 

aangeboden, maar de identificatie van de <Logisch en f~sisch 

samenhangende) verzameling van gegevens waartoe het gevraagde 

gegeven b~honrt, en daarbij de relatieve plaats van dat gegeven 

binnen die verzameling. Het Operating System kan dan in zijn 
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tabellen het beginadres van die verzameling opzoeken, en met 

behulp van de relatieve plaats het echte adres van het 

gevraagde gegeven bepalen. 

Tegenover het nadeel van opzoeken in tabellen en berekenen van 

adressen staat het voordeel dat men beschikt over eenvoudig 

handelbare, samenhangende verzamelingen van gegevens, en dat 

enkel de genoemde tabellen aangepast moeten worden in geval van 

wijzigingen in het geheugen. 

Verdere voordelen van het systeem van indirect adresseren zijn 

de mogelijkheid tot "sharing• <meerdere programma's die 

bepaalde verzamelingen van gegevens gemeenschappelijk hebben), 

en de mogelijkheid tot •sparse addressing" <verzamelingen van 

gegevens die aan een programma zijn toegewezen worden pas in 

het geheugen aangebracht als ze nodig zijn, niet gerefereerde 

verzamelingen hoeven nooit in het geheugen gebracht te worden 

[7]. 

2.1.2. segmenten 
---~-- ---------

Oe hierboven genoemde verzamelingen van gegevens kunnen tot 

stand komen door een verdeling te maken van alle gegevens 

waarover men wenst te beschikken in groepen die logisch bij 

elkaar horen of noodzakelijk aaneengesloten moeten zijn, zoals 

b.v. de gegevens in een array. Deze verdeling kan aangebracht 

worden door de vertaler, de programmeur, of door beiden 

<usersegmenting op de 87700>. Oe genoemde delen heten 

segmenten, de wijze van verdelen noemt men segmenteren <uit het 

engels: to segment). Vanwege het verdelen op grond van het bij 

elkaar behoren van de gegevens zullen segmenten in het algemeen 

van verschillende grootte zijn. Door elk segment ter 
identificatie een volgnummer toe te kennen, kunnen individuele 

gegevens binnen een segment geadresseerd worden door het paar: 

- volgnummer van het segment 

-afstand <in adresseereenheden> van het begin van het 

segment tot aan het gewenste gegeven. 
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Sterk met het segmenteren verbonden is het probleem van de 

•checkerboarding" of "external fragmentation" [41. Segmenten 

zijn van verschillende grootte. en omdat ze herhaaldelijk van 

het werkgeheugen naar het achtergrondgeheugen en vice versa 

moeten worden getransporteerd, is het uitgesloten dat telkens 

wanneer een segment weer in het werkgeheugen aangebracht moet 

worden. er een geheugengebied vrij of vrij te maken is 

het segment precies past. zodat hierbij vrijwel altijd 

woorden verspild worden. 

waarin 
enkele 

Daartegenover staat het voordeel dat de hardware de gegevens in 

het geheugen kan bewaken in eenheden van woorden. in 

tegenstelling tot de protectie in eenheden van pagina's bij het 

hierna te behandelen systeem van •pagineren• [71. 

2.1.3. pagina's ------ --------
Een andere wijze van verdelen van groepen gegevens in 

handelbare verzamelingen is het verdelen in stukken van vaste 

grootte; de z.g. pagina's <engels: pages). Deze techniek noemt 

men pagineren <engels: to page). Hoewel het nedertandse woord 

"pagineren• niet de betekenis heeft van "verdelen in pagina's"• 

zal het verder wel als zodanig gebruikt worden. 

Het belangrijkste nadeel van pagineren ten opzichte van 

segmenteren is het niet noodzakelijk aanwezig zijn van logisch 

verband tussen de gegevens. Het grote voordeel is. dat pagina's 

alle van gelijke <vaste) grootte zijn. Het plaatsen van 

gegevens in het geheugen wordt daardoor sterk vereenvoudigd• in 

het geheugen kan dan immers een geraamte <engels: page frame) 

opgezet worden. waarbinnen de pagina's passen. Het probleem van 

de checkerboarding doet zich bij pagineren dan ook niet voor, 

maar hier staat tegenover dat bij dit systeem geheugenruimte 

verspild wordt doordat groepen gegevens niet noodzakelijk een 

geheel aantal volledige pagina's in beslag zullen nemen 

<•internal fragmentation•) [41. 

Het adresseren van individuele gegevens binnen een pagina 
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geschiedt op dezelfde wijze als bij segmenten; de 

krijgen hiertoe ieder een volgnummer ter identificatie~ 

combinatie volgnummer met afstand bepaalt de plaats 

gegeven binnen de pagina. 

paginas 

en de 

van een 

2.1.4. pagmenten ------ ----~----

Segmenten en pagina's kunnen ook gecombineerd voorkomen door de 

gegevens te verdelen in <logische) segmenten~ en deze segmenten 

te verdelen in pagina's van vaste grootte. Deze techniek, de 

z.g. "3-level addressing" wordt gebruikt door onder meer 

Hultics~ en is door Burroughs verder ontwikkeld tot de "multi

level addressing•, waarbij segmenten en pagina's verwijzingen 

kunnen bevatten naar weer andere segmenten of pagina•s, zodat 

door middel van een boomstructuur geadresseerd wordt [4, 1~ 81. 

Bij veelvuldig segmenteren en pagineren moet men oppassen voor 

•table fragmentation"~ hetgeen inhoudt dat het gedeelte van het 

werkgeheugen waarin alle segment- en pagina-tabellen 

ondergebracht worden, niet meer te verwaarlozen is [4~ 71. 

Veel van het hierna volgende heeft betrekking op zowel 

segmenten als pagina•s; hiertoe zijn de woorden "pagment" en 

"pagmenteren" (door mij) toegevoegd aan de taalschat. 

2.1.5. descriptoren 
-~---- ------------

Om pagmenten te adresseren worden descriptoren gebruikt [81. 

Een descriptor is een mini data-structuurtje, met velden die 

grootheden bevatten als: 

- het adres van het p agment (in het werk- of 
achtergrondgeheugen) 

een bit die aangeeft of het beschreven pagment in het 

werk- dan wel het achtergrondgeheugen staat. Dit is de 

z.g. presence-bit. 

verder kan een descriptor, afhankelijk van de toepassing, 



informatie bevatten over: 

- de lengte van het beschreven pagment 

- het "soort" gegevens dat in het pagment zit (array 

elementen, record structuur> 

-een bit die aangeeft of het betreffende pagment gewijzigd 

mag worden (read•only bit, voor geheugenbescherming). 

2.1.6. allocation --··-- ----~--~--

10 

oe realisatie van virtueel geheugen vereist dat steeds groepen 

van gegevens Cpagmenten) in het werkgeheugen geplaatst dienen 

te worden, en wel indien dit pagment nodig is doordat een 

programma gegevens binnen het pagment adresseert. Als dit 

pagment niet in het werkgeheugen staat, staat in de descriptor 

de presence-bit af. De hardware kan hierdoor een interrupt 

genereren (page fault, segment fault of presenca-bit 

interrupt). Het Operating System brengt nu het gevraagde 

pagment in het werkgeheugen, het adresveld van de descriptor 

wordt aangepast, de presence-bit wordt aangezet en het 

geïnterrumpeerde programma kan verder gaan met de verwerking. 

Vrijwel altijd moet er bij het aanbrengen van pagmenten in het 

geheugen ruimte vrij gemaakt worden; reeds aanwezige pagmenten 

moeten teruggeplaatst worden in het achtergrondgeheugen. Dit 

transporteren van pagmenten tussen de beide geheugens noemt men 

overlay. 

2.2. overlay ---- -------
Overlay impliceert in het algemeen het transport van pagmenten 
van werkgeheugen naar achtergrondgeheugen en omgekeerd. Dit 

transport kan geheel onder besturing staan van het Oparating 

System, of geheel door de programmeur bepaald worden, terwijl 

tussenvormen ook mogelijk zijn. Bij moderne systemen valt de 

overlay geheel onder controle van het Operating System [7, 10]. 
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Een bijzondere vorm van overlay is het in zijn geheel 

transporteren van het gehele programma <de code-segmenten) en 

de bijbehorende gegevens <de data-segmenten>~ het zogenaamde 

swappen. Swapping is vooral zinvol in een omgeving waarin vete 

programma's tegelijk de machine bezetten~ omdat dan het gevaar 

bestaat dat een programma~ dat de rekenprocessor krijgt 

toegewezen eerst gedurende vrij lange tijd bezig zal zijn met 

het "present" maken van alle benodigde code en data- zodat het 

de toegang tot de processor weer ontzegd wordt voordat het iets 

heeft kunnen doen. Dit in de computerwereld zeer gevreesde 

versehijset heet "thrashing" [7- 101. 

2.2.1. methodiek -----· -----~---
De eenvoudigste vorm van overtay <voor het Operating System 

althans> bestaat uit het toekennen van een <vaste) werkruimte 

aan elk programma; de programmeur dient zelf het transport van 

zijn gegevens en programmadelen tussen het achtergrond- en 

werkgeheugen te verzorgen. Vroeger- toen dit de meest gebruikte 

methode was~ besteedden programmeurs dan ook vaak tot 95 

procent van hun tijd aan het programmeren van de overlay~ en 

slechts 5 procent aan het eigenlijke rekenwerk [71. Zoals 

gezegd staat de overlay tegenwoordig als regel onder supervisie 

van het Operating System. Dit reserveert daartoe voor elk 

actief programma (proces> een ruimte in het 
achtergrondgeheugen- de z.g. overlay-ruimte. Hierin wordt voor 

elk overlayable pagment ruimte gereserveerd. Deze overlay

ruimte- soms overlay-file genaamd~ kan weer beschouwd worden 

als een segment en is als regel verdeeld in stukken van vaste
gelijke grootte- de z.g. overlay-rows. De grootte van deze 
rows- die terecht ook pagina's genoemd zouden kunnen worden~ 

houdt verband met de opslagmogelijkheden van het medium waarop 

het achtergrondgeheugen gevestigd is. Als dit bij voorbeeld een 

schijvengeheugen is~ zal de paginagrootte van de overlay-file 

nauw samenhangen met het aantal woorden per spoor en cilinder 

van de schijven. Het maximale aantal woorden dat in een 
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overlay•row opgeborgen kan worden is bepalend voor de maximale 

grootte van een ongepagineerd segment. 



13 

HOOfDSTUK 3: STACKS 

--------------------------------------
Een stapel <stack> is, in computertermen, een aaneengesloten 

r11 geheugenplaatsen, die voor een deel gevuld is. Oe grens 

tussen het gevulde en het ongevulde deel heet de top van de 

stapel. Op een stack zijn slechts twee operaties mogelijk, 

namelijk het plaatsen van een element op de top van de stack 

<de top komt dan een "plaats" verder te liggen), en het afnemen 

van het laatst op de stack geplaatste element <waarbij de top 

weer een plaats terug gaat). Het laatst op de stack geplaatste 

element komt er dus het eerst weer van af, dit principe noemt 

men daarom LifO <Last In first Out>. 

In dit hoofdstuk worden de karakteristieken van stacks bekeken, 

door enkele implementaties voor hypothetische machines "uit te 

vinden". 

3.0.1. waarom stacks? ------ ------ -------
Aan het gebruik van stacks blijken de volgende voordelen 

verbonden te zijn [6, 7, 81: 

a. kortere machine-instructies omdat geen registers en 

geheugenreferenties nodig zijn 

b. rekenkundige expressies zijn gemakkelijk te evatueren 

nadat ze omgezet zijn van de normaal gangbare infix-

notatie <de operatoren tussen de operanden) naar 

postfix-notatie <z.g. Reversed Polish, de operatoren 

achter de argumenten> 

c. er zijn geen moeilijke algoritmen nodig om het gebruik 
van indexregisters te optimaliseren 

d. het LifO-mechanisme sluit nauwkeurig aan bij het begrip 

adresseringsomgeving <scope) uit hogere programmeertalen 

met een blokstructuur 
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3.0.2. vooronderstellingen met betrekking tot de machine 
-~---~ ~--~--------------- --~ ---------- --- -- -------

In het hierna volgende worden twee verschillende methodes van 

realisatie van stacks uitgewerkt. Deze realisaties zijn bewust 
vaag gehouden om de algemeenheid te handhaven. Het is daarom 

ook niet mogelijk een specifieke machine aan te geven waarop 

stacks op deze wijze geimplementeerd zouden kunnen worden. 

Beide methoden zijn ontwikkeld met in het achterhoofd een 
machine als Burroughs B6700/B7700, terwijl met betrekking tot 

aspecten als adressering gedacht is aan een Burroughs B1700, 

die bit-georienteerd is en operanden van verschillende lengte 

toestaat [3, 81. 

3.1. alternatief I 

Het belangrijkste uitgangspunt is, dat we gewone operanden 

<gehele getallen> verdelen in twee groepen, namelijk die met 

een •omvang• van minder dan 25 bits, en de overigen. De simpele 

operanden zullen "as is" behandeld worden, terwijl de andere 

een descriptor krijgen toegewezen die naar een pagment wijst 

waarin de operand zich bevindt. 

Op de stack moeten twee soorten gegevens geplaatst worden, n.l. 

simpele operanden en descriptoren. Het werkgeheugen wordt 

verondersteld maximaal 512K bits te omvatten, het 

achtergrondgeheugen maximaal 64M bits. Deze beide limieten 

geven tevens de maximale grootte van een pagina <of niet

gepagineerd segment), en het grootst mogelijke adres in het 

achtergrondgeheugen. 

3.1.1. uitwerking ------ ----------
Een descriptor moet bevatten: 

- het adres van het pagment waarnaar verwezen wordt <26 

bits) 



-de lengte van dit pagment (19 bits> 

- het soort pagment <b.v. array, record, niet-simpele 

operand) <minimaal 2 bits> 

-een indicatie of het segment zich in het werkgeheugen dan 

wel in de overlay•file bevindt <1 bit, de presence-bit> 

- nog enkele bits om <o.m.) aan te geven: 

- of het pagment gewijzigd is sinds het van het 

achtergrondgeheugen in het werkgeheugen geplaatst werd 

<dirty bit> 

- of het pagment gewijzigd mag worden <read-only bit>. 

Totaal minimaal 50 bits. 

Een simpele operand moet bevatten: 

-zijn waarde, <tamelijk arbitrair> beperkt tot 24 bits 

- de lengte van de operand (5 bits>. 

Totaal 29 bits. 
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Gezien het grote verschil tussen het aantal bits van een 

descriptor en dat van een operand, kiezen we voor twee 

onafhankelijke stacks, een werkstack waarop de machine-

operaties plaatsvinden, en een descriptorstack. 

wordt 30 bits "breed"' de descriptorstack 50 

elementen van de werkstack is een extra bit 

Oe werkstack 

bits. Aan de 

toegevoegd o~ 

onderscheid te kunnen maken tussen een echte operand en een 

verwijzing naar de descriptorstack <pseudo-descriptor). 

3.1.2. beschouwing 
---~-- -----------

Op de B1700 kunnen in een enkele lees/schrijf-opdracht maximaal 

24 bits getransporteerd worden. Om een element van de werkstack 

te haten zijn dus twee leesopdrachten nodig. Indien dit element 

een pseudo-descriptor is, zijn nog drie leesopdrachten vereist 
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om de eigenlijke descriptor van de descriptorstack te halen. 

Daarna volgen nog een of meer leesopdrachten om de gevraagde 

gegevens te verkrijgen. 

Verdere beschouwingen volgen na de uitwerking van alternatief 

u. 

3.2. alternatief II ---- -----------
ofschoon de 81700 een bit·georienteerde machine is en geen 

voorkeur heeft voor een bepaalde woordlengte, is het vanwege de 

in 3.1.2 vermelde 24 bits per lees/sch~ijfopdracht zinvol te 

proberen de elementen die op de st ack< s) geplaatst moeten 

worden een veelvoud van 24 bits te laten omvatten. 

3.2.1. uitwerking ------ ----------
oe stack-elementen worden weer verdeeld in twee groepen, t.w. 

operanden en descriptoren. Merk op dat het voorvoegsel 

"simpele• van alternatief I ontbreekt. We maken een stap in de 

richting van de 86700/87700 en laten elke operand het vaste 

aantal van 47 bits beslaan. De descriptoren worden 71 bits 

breed, en aan zowel de descriptoren als de operanden voegen we 

een extra bit toe, de descriptor-bit, om onderscheid te kunnen 

maken. Oe descriptor-bit wordt geplaatst in het eerst 

bereikbare groepje van 24 bits <het groepje dat dus het dichtst 

bij de top van de stack ligt). 

Het is nu mogelijk elementen van beide soorten op een enkele 

stack samen te brengen. Elk transport van en naar de stack 
vindt immers plaats in groepen van 24 bits, en na de eerste 

leesopdracht kan aan de hand van de descriptor-bit uitgemaakt 
worden of nog een leesopdracht nodig is om een operand compleet 

te maken, dan wel nog twee leesopdrachten nodig zijn om een 

descriptor te completeren. 

Verder is het mogelijk het adresveld van de descriptoren te 

splitsen in twee delen, waarvan een het adres in het 
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werkgeheugen dan wel het <relatieve> adres in de row van de 

overlay-file bevat <19 bits}, het andere een volgnummer <het 

zogenaamde rownummer> toegekend aan de row van de overlay-file 

waarin het pagment zich bevindt. Oe laatste informatie is 

uiteraard alleen van betekenis indien het pagment in het 

achtergrondgeheugen staat; de presence-bit van de descriptor 

staat dan af, of anders gezegd: de descriptor is "absent". Oe 

beide adresvelden kunnen, samen met de andere in 3.1.1 

beschreven velden zodanig gesitueerd worden, dat het rownummer 

de laatste groep van 24 bits vormt. Hierdoor zijn slechts twee 

teesopdrachten nodig voor een descriptor die een pagment in het 

werkgeheugen beschrijft, de derde groep van 24 bits bevat dan 

geen zinvolte informatie meer. 

Resumerend wordt de lay-out van een operand: 

-de descriptor-bit <die af staat) 

- het waarde-veld <47 bits>. 

Een descriptor krijgt de indeling: 

-de descriptor-bit <die aan staat) 
- een viertal bits met informatie over presence, read-only 

status, dirty status en een reserve 

het adres, in het werkgeheugen of in de overlay-row (19 

bits) 

- type informatie <S bits> 

- de lengte van het pagment <19 bits) 

- het rownummer in de overlay-file, indien absent <24 

bits>. 

Oe onderverdeling is in groepjes van 24 bits. 
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3.3. beschouwing en vergelijking 
-~-- *---~------ ---------~--

Behalve het in 3.2.1 beschreven voordeel van het geringere 

aantal leesopdrachten voor een present descriptor, is het 

aantal leesopdrachten nog verder verminderd ten opzichte van 

alternatief r, omdat de tussenstap via de werkstack niet meer 

nodig is. Verder kunnen niet-gestructureerde 

geheel op de stack <47 bits zijn daarvoor 

waartegenover het nadeel staat dat operanden 

operanden nu 

voldoende>, 

niet van 

verschillende lengte kunnen zijn. Een ander nadeel is dat het 

niet mogelijk is een element van de stack te verwijderen zonder 

eerst een leesopdracht te geven om uit te kunnen maken of het 

te verwijderen element twee dan wel drie groepen van 24 bits 

beslaat. Nog een voordeel van alternatief II is de grotere 

hoeveelheid informatie die in een descriptor bevat kan worden 

<meer informatie omtrent type e.d). 

Het nadeel dat de stack niet langer zonder meer geïndexeerd kan 

worden in de vorm •ik wil het 87e element" is twijfelachtig. 

Omdat een stack strict LIFO is, moet het indexeren ervan 

terecht als ongepast beschouwd worden. 
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onderwerp alternatief I alternatief II 
-~-----~--------------~----------------------------------------

aantal staclc.s 

aantal leesopdrachten voor 

een simpele operand 

idem, niet simpele operand 

present descriptor 

non-present descriptor 

indexeren van de stack 

limieten <in machten van 2> 

- werkgeheugen 

- pagina/ongepag. segment 

- achtergrondgeheugen 

benadigde ruimte voor 100 

stackelementen, waarvan 50 

descriptoren, 40 simpele 

en 10 niet-simpele operanden 

2 

2 

7 <= 2 + 3 + 2) 

5 <= 2 + 3) 

5 

eenvoudig 

19 

19 

26 

100 * 30 + 

10 * (50 + 48) 

+ 50 * 50 = 
6480 bits 

1 

2 

2 

2 <= 3 - 1) 

6 

te doen 

19 

19 

44 

50 * 48 + 

50 * 72 = 

6000 bits 

Zoals in bovenstaande tabel al vermeld is, is het ook bij 

alternatief II mogelijk de stack te indexeren, door namelijk de 

index uit te drukken in eenheden van 24 bits. Het is uiteraard 

niet mogelijk een geindexeerd element dat een operand bevat de 

de waarde van een descriptor te geven en omgekeerd. 

Het kleinere aantal leesopdrachten van alternatief II 

groot voordeel, waartegenover het nadeel staat dat 

van variabele lengte ontbreken. Oit nadeel is 

twijfelachtig, net als het voordeel van het 

is een 

operanden 

echter 

grotere 
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achtergrondgeheugen. Het belangrijkste voordeel blijft het 

feit, dat beide soorten elementen op een enkele stack geplaatst 

kunnen worden. 

Bij de implementatie van SOL op de 81700 heeft Burroughs 

gebruik gemaakt van met beide alternatieven overeenkomende 

stacks. 
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HOOFDSTUK 4: PAGHENTEREN VAN SlACKS 

----------------------------------------------------------------------
"lt's a commonplace that when you are werking with some form of 

block structured language~ most of the activity is at the top 

of the stack, and there is a little bit of activity sprinkeled 

all the way down the stack~ and quite a lot of activity in the 

global part~ the routines that are used by all parts of the 

program. There is a lot of locality around the top of each 

stack; < ••• ). The root is very activa too. Every transaction 

makes a lot of use of the root •••• •. 

H. Wetls {71. 

Bovenstaand citaat geeft een indruk van het stackgedrag van 

programma's in blokgestructureerde talen. Het is inderdaad zo, 

dat bij programma's met enige recursie snel de situatie gaat 

optreden dat een groot deel van de stack door de recursie 

"afgeschermd" wordt. 

Een zeer schematisch en sterk vereenvoudigd voorbeeld: 

procedure p er: integer); 

var J: integer; 

begin ••• if I> 0 then P <I- u; ••• end; 

begin P <10> end 

Oe procedure P roept zichzelf recursief aan, met een ander 

argument. Na vijf keer staan vijf adresseringsomgevingen 

Cengels: addressing environments of activatien records (81) van 

de procedure P op de stack, elk met eigen variabele J en 

parameter I. Oe l's en J's van de aanroepende procedures zijn 
echter niet bereikbaar; ze worden afgeschermd door de locale 

I's en J•s. Het deel van de stack waarin zich deze 

adresseringsomgevingen bevinden kan 

worden, en is dus in principe niet 

verdere verwerking van het programma. 

dus nooit gerefereerd 

nodig voor de directe 

Pas wanneer de laatst 

aangeroepen procedure P klaar is, wordt de adresseringsomgeving 
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van de aanroepende procedure weer bereikbaar. 

In de praktijk komt recursie veel voor, waarschijnlijk vaker 

dan men vermoedt. Denk bijvoorbeeld aan een compiler die algol

achtige programma's in machine-instructies vertaalt. Duidelijke 

punten van recursie zijn hier expressies met haakjes, geneste 

compound-statements en procedures met locale procedures. 

4.1. uitgangspunten en doelstellingen ---- -~~~---------- --------------
Er is uitgegaan van een stackmechanisme zoals aanwezig op de 

8urroughs 85700/86700/87700 computers (8), welk mechanisme voor 

dit doel een weinig vereenvoudigd is. Deze stacks hebben de 

volgende, voor het pagmenteren belangrijke, eigenschappen: 

- alle elementen zijn van gelijke, vaste grootte en beslaan 

precies een machine-woord 

- de stack wordt geindexeerd. 

Indexeren van deze stacks vindt plaats door middel 

zogenaamd stactc-koppel (ook: adres-koppel), een 

disp>, waarvan ll een adresseringsomgeving <scope) 

identificeert en disp het relatieve adres van het 

van een 
paar <LL, 

gevraagde 

gegeven binnen die omgeving. Disp is afgeleid van het <engelse) 

woord displacement, wat een suggestie doet omtrent de manier 

waarop het relatieve adres tot stand komt. Een tabel bevat de 

<start)adressen van de bereikbare adresseringsomgevingen; deze 

tabel bevindt zich om wille van de snelheid niet in het 

werkgeheugen, maar in de processor in de vorm van een aantal 

registers, de display-registers. Het geheugenadres van een door 

een stack-koppel geadresseerd stack-eiement wordt: 

adres := D Clll + disp. 

0 staat voor display-register; het adresseren op de 

bovengenoemde computers geschiedt in woorden, zodat disp, een 

volgnummer, niet met een constante vermenigvuldigd behoeft te 
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worden om het juiste adres op te leveren. 

Elementen op de stack kunnen bovendien geindexeerd worden door 

middel van een z.g. Stuffed Indirect Reference Word, SIRW. Een 

SIRW bevat in essentie drie grootheden: 

- snr, een volgnummer waarmee een stack geselecteerd wordt, 

een tabel met de naam stackvector bevat descriptoren die 

naar alle zich in het systeem bevindende stacks wijzen 

- delta, de afstand <in woorden> van het onderste element 

stack van de stack <de "bodem"> tot aan een van de in de 

voorkomende Hark Stack Control Words <MSCW), die elk het 

begin van een adresseringsomgeving aangeven 

- disp, de afstand in woorden van dit HSCW tot aan het 

gewenste element. 

Het geheugenadres van een met een SIRW geadresseerd element is: 

adres := stackvector (snrJ.address +delta+ disp. 

De voordelen die we trachten te behalen door het pagmenteren 
van stacks zijn: 

niet langer noodzakelijk de stack permanent geheel in het 

werkgeheugen te houden 

-niet langer noodzakelijk de stack als een aaneengesloten 
gebied aan te brengen. 

Het gevolg hiervan is, dat minder •save" geheugen nodig zal 

zijn, dus meer ruimte in het werkgeheugen gebruikt kan worden 

voor opslag van andere gegevens dan die welke zich op de stack 

bevinden. 
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4.2. segmenteren van stacks 
-~--------~ ---~--

4.2.1. methode ---.--- -------
Een stack ziet er als volgt uit: 

t 
I omg. 5 

·-------------->1 MSCW 
·---------1 omg. 4 

·--------·----> HSCW 
I --------

display 0 
1 omg. 3 
I --------
1 HSCW stackvector SV 

t I --------1 
I ·-------- I omg. 2 I I 

I --------1 I I 
4 I adres I I--> HSCW I I -------1 ·------· I t --------1 1---1 descr I snr 
3 t adres ·------- ·---1 I omg. 1 I I 1-------1 

I -------·1 I I I 
2 • adres --·-··1 HSCW I I I I 

·------- ---··---I t I I 
1 I adres 

.• ------- omg. 0 I I I I 
-------·1 I I I 

0 I adres MSCW I I t I ·------- ............... , <--- t I I 

Het behulp van de adres-koppels <2, i>, <3, j> en <4, k> kan 

resp. element i van omgeving 2• element j van omgeving 4 en 
element k van omgeving 5 geadresseerd worden. Omdat elke 

adresseringsomgeving zich gedraagt als een zelfstandige 

eenheid, ligt het voor de hand de stack te segmenteren in deze 

omgevingen <omgevingsblokjes>. Hiertoe wordt een extra tabel• 

de stacksegmententabel CSST> toegevoegd aan het in het 

bovenstaande plaatje geschetste geheel. Deze tabel bevat 

descriptoren naar alle stacksegmenten. We kunnen niet volstaan 
met adressen. zoals bij de displayregisters het gevat was. 

omdat we ernaar streven de segmenten overlayable te maken, en 

alteen met descriptoren kunnen segmenten in zowel het 

achtergrond- als het werkgeheugen geadresseerd worden. Oe 

display-registers bevatten nu. in plaats van adressen. indices 

in de SST. Oe situatie wordt nu: 
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, ________ , 
I omg. 5 I 

·--------· 1·---·>1 MSCW I 
I t-~------t 
I 

0 • ·--------t 
' I 

I I omg. 4 I 
I 1--------1 

·-------· I 1--->1 MSCW I 
I 5 I I I 1--------1 
·--~,.---1 SST I f 
I 4 1------1 I I 1--------1 ·-------1 • 
I 3 I--- -I I 

t I I I o mg. 3 I 
............... I I 1--------1 

1-------t I 1--> 5 1--1 I J->1 MSCW I 
I 2 1--1 I ............... I I 1--------1 I-------J I 1----> 4 1----1 I 
I 1 I I -------1 I 1--------1 
·-------· t I 0 I I 

3 1------1 I omg. 2 I 
-------· ·--------1 1 ............. t I------> 2 I--------> I MSCW I -------1 ·--------1 

1 ·----1 sv .............. , I 1--------1 

I I 1-·- > 
0 t --I I I omg. 1 I -------t I 1 1--------1 

I I I I 1·-->1 MSCW I 
,............... I I t-------·1 

snr 1----1 I ·-------1 ' ·--------· I I 
I I 

I I omg. 0 I 
I 1--------t 

I I 1----- >I MSCW 
I I ·--------· 

Oe geheugenadressen van de stacketementen worden nu: 

a dr es : = SST ( 0 ( ll 11 + dis p 

voor stack-koppels. en voor SIRWs CM staat voor werkgeheugen): 

adres := M CSV Csnrl.address + deltal + disp 

Geheugenplaats SV (snrJ.address komt immers overeen met het 

begin van de SST. Het delta-veld van de SIRWs bevat nu niet 

langer de afstand in woorden van de "bodem" van de stack tot 

een MSCW• maar eenvoudig het volgnummer van het betreffende 

segment. 

4.2.2. beschouwing ------ -~---------

Door het segmenteren van de stack op de in de vorige paragraaf 

beschreven methade is het niet meer nodig de stack als een 
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aaneengesloten gebied in het werkgeheugen aan te brengen. Het 

nadeel dat elke referentie via een extra tabel moet verlopen 

kan door de juiste hardware sterk verminderd worden. 

Stacks hebben een sterk varierende top [91. Uitgaande van de 

87700-implementatie van de taal Algol~ betekent elke procedure

aanroep dat een nieuwe adresseringsomgeving aan de stack 

toegevoegd moet worden~ en elke procedure-•uitgang" <exit) dat 

een omgevingsblokje moet worden verwijderd. In geval van een 

gesegmenteerde stack zullen er dus in een zeer snel tempo 
segmenten aan de stack toegevoegd moeten worden en weer worden 

teruggegeven. Hierdoor is de mogelijkheid om alle segmenten 

overlayable te maken weliswaar technisch aanwezig~ maar uit 

practisch oogpunt niet te realiseren. 

Een ander punt is: hoe groot moeten we de stacksegmenten maken? 

Ze moeten voldoende groot zijn~ maar mogen niet teveel ruimte 

in beslag nemen; de zelfde moeilijkheden als bij de afmetingen 

van de stacks uit een stuk treden hier op. 

4.3. pagineren van stacks 
--------- ------

4.3.1. methode 

We proberen de stack te verdelen in pagina's~ 

grootte zodanig gekozen wordt~ dat een pagina 

omgevingsblokjes zal kunnen bevatten. Gelet op de 

waarvan de 

5 tot 10 
bevindingen 

van Barton en Brundage (91~ die een gemiddelde van 18 en een 

mediaan van 9 woorden vaststelden bij Algol-programma's op de 

assoo~ ligt het getal 64 of 128 voor de hand. 

Programma's zullen nu gedurende relatief langere tijd met een 
enkele stackpagina kunnen volstaan~ omdat de meeste procedure

aanroepen en -exits de top van de stack snel zullen doen op- en 

neergaan~ maar over een relatief klein gebied. We moeten nu de 

tijdsduur waarover een programma met slechts enkele pagina's 

kan volstaan zo groot mogelijk maken~ terwijl de paginagrootte 

zo klein mogelijk moet blijven. 



We reserveren voor elke stack in het 

aaneengesloten ruimte voor twee pagina•s. Als 

stack de bovengrens van de bovenste pagina 

werkgeheugen 

de top van 

nadert, wordt 
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een 

de 

de 

onderste pagina "gedeactiveerd•, d.w.z. uit de gereserveerde 

ruimte verwijderd en •ergens anders" ondergebracht. Oe bovenste 

pagina neemt de vrijgekomen plaats in, en het proces kan verder 

gaan met een schijnbaar verlengde stack. 

~--~-----~-----------pag 3 pag 4 
~-------~~-----------1 I I 
0 T B 

B = bovengrens, 0 = ondergens, 
T = top. 

Zodra de topT de bovengrens B overschrijdt, wordt de situatie: 

----~----------------pag 4 pag 5 
---------------------I 
0 

I 
T 

I 
B 

Bij "onderschrijden• van 0 analoog: 

pag 2 pag 3 
---------------------I 
0 

I 
T 

I 
B 

Het adresseren van de verschillende stackpagina•s geschiedt met 
behulp van een tabel, de stackpaginatabel <SPT), geheel analoog 

aan de SST van 4.2.1. 

We kunnen nu volstaan met enkel de actieve pagina's permanent 

in het werkgeheugen te houden, de rest van de pagina's is 

overlayable. Bij het deactiveren van een pagina kan deze meteen 

naar het achtergrondgeheugen geschreven worden <als dat nodig 

is, dus als er wijzigingen in de pagina zijn aangebracht sinds 

hij van het achtergrondgeheugen gehaald werdl of de pagina kan 

eerst naar een andere plaats in het werkgeheugen geschoven 

worden <misschien handig daar een page frame voor op te 

zetten?), waarna het overlay-mechanisme de rest kan doen. 



28 

Laatstgenoemde methode verdient de voorkeur, omdat de pagina 

zonder overlay opnieuw geactiveerd kan worden indien er snel 

genoeg om gevraagd wordt. Het spreekt voor zich dat deze 

methode het meeste succes heeft indien het Operating System als 

reptacement-strategie voor het verwijderen van pagina's' de 

zogenaamde Least Recently Used strategie gebruikt rs, 6, 71. 

Een ander voordeel van het niet zelf naar achtergrondgeheugen 

schrijven vangedeactiveerde pagina's' is de mogelijkheid de 

overlay centraal te organiseren. 

4.3.2. gedrag van algol-achtige programma's ------ ------ ---~--------- ---~-------

In het algemeen bestaan algol-achtige programma's uit: 

- een aantal globale variabelen 

- een aantal procedures, sommige met locale variabelen 

en/of procedures 

- een serie statements, het buitenblok. 

Goed geschreven <welt formed) programma's zullen tijdens de 

uitvoering zeer vaak refereren aan de meest locale variabelen 

<localiteit, [9]), alsmede aan de globale variabelen. Op een 

gegeven moment zullen in de stack drie delen te onderscheiden 

zijn: 

- de onderste pagina's die de globale variabelen bevatten, 

de "globale• pagina's 

- de pagina's waarin zich de top bevindt, de actieve 

pagina's 

- de tussenliggende pagina's. 

Aan de globale en actieve pagina's zal nu zeer vaak gerefereerd 

worden, aan de tussenliggende pagina's niet of nauwelijks. Een 

deel daarvan kan niet eens bereikt worden in verband met de 

scope van de in die pagina's gelegen variabelen. Omdat de beide 
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actieve pagina's in het werkgeheugen aanwezig zijn als niet• 

overlayable <save>~ en de globale pagina's vanwege het 

frequente refereren~ afhankelijk van de gebruikte reptacement 

strategie~ niet of slechts zetden overlayed zullen worden, 

hebben we de in 4.1 aangegeven voordelen bereikt: slechts 

enkele <de noodzakelijke> pagina's permanent in het 

werkgeheugen en de rest overlayable. Bovendien zal het 

aanbrengen van stackpagina•s~ vanwege de kleine afmetingen~ 

weinig problemen met zich meebrengen. 

4.3.3. concretisering ------ -~~-----------

Ter illustratie van de geringe hoeveelheid extra werk 

pagineren van stacks met zich meebrengt~ is de 

procedure uitgewerkt die moet worden afgehandeld in 

die het 

volledige 

geval van 

overschrijden van de grenzen van de actieve stackpagina•s. 

Elke machine die beschikt over stacks zal een hardware detectie 

mechanisme bezitten om alarm te kunnen slaan indien de grenzen 

van de stack overschreden worden. Van dit mechanisme kunnen we 

gebrui~ maken door de grenzen van de actieve 

nemen als grenzen van de stack volgens het 

stackpagina•s te 

"oudeft systeem. 

Uitgaande van de filosofie dat een interrupt niets anders is 

dan een procedure-aanroep~ zij het een overwachte aanroep [81~ 

kunnen we de interrupthandelingen beschrijven als gewone 

procedures. Als taal voor deze beschrijving is Pascal gekozen. 

Om te beginnen enkele definities: 

stackpagesize 

stackovershoot 

de grootte van de stackpagina's 

de ruimte tussen de stack•limiet en het 
werkelijke einde van de stackpagina's 

maxnumberofpages maximale aantal pagina's per stack 

maxaddress grootst mogelijke geheugenadres 

memsize omvang van het werkgeheugen 



segmentlength subrange o •• memsize - 1 

memaddress subrange o •• memsize - 1 

addressrange subrange o •• maxaddress 

Gebruikte processor-registers: 

BOSR Bottom Of Stack Register 

LOSR Limit Of Stack Register 

CSPR Current Stack Page Register 

Declaraties: 

type descriptor = record 

present : boolean; 

addr~ss : addressrange; 

length : segmentlengthi 

<* eventuele andere velden *) 

end; 

var SPT : array CO •• maxnumberofpagesl of descriptor; 

addr : memaddress; 

Procedures: 

function getblock <length : segmentlengthl : memaddress 

reserveert een stuk werkgeheugen ter grootte -length

en levert het adres ervan af 

procedure moveblock <from, to : memaddress; 
length : segmentlengthl 

verplaatst <copieert> een aaneengesloten stuk 

werkgeheugen ter grootte •length- van adres -from

naar adres ·to• 

procedure readfrombackstore (from : addressrange; 
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to : memaddress; 

length : segmentlengthl 

copieert een aaneengesloten stuk achtergrondgeheugen 

ter grootte ·length- van adres -from• naar adres •to• 

in het werkgeheugen 

procedure deleteblock <addr : memaddress; 

length : segmentlength> 

geeft een stuk werkgeheugen dat begint op adres 

•addr- en -length• woorden lang is, weer vrij 

procedure terminate <why : reason> 

breekt het proces af. 
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Oe volgende procedures worden verondersteld ondeelbare micro

operaties te zijn, die geen gebruik maken van de stack. Uit het 

gebruik ervan zal duidelijk worden waarom dit vereist is. 

procedure incrementstackpointer <amount : constant> 

verhoogt de stackpointer met -amount-

procedure decrementstackpointer <amount: constant) 

verlaagt de stackpointer 

procedure incrementstacklimit <amount : constant) 
verhoogt de inhoud van het LOSR met •amount-

procedure decrementstacklimit <amount : constant) 

verlaagt de inhoud van LOSR. 

Oe situatie zal nu zijn: 
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actieve pagina's 

·--------------· SPT f I 
I 1<-- LOSR 
• pagina no. I , ___ ._ ____ 
I CSPR I 

CSPR I descr ----1 I I 

·--------- I 1 • I descr --· I I I 
1--------- I 1-->J---~--------1 
I I I I 
I •••• I I I 
I I I pa~ina no. I 

·-------- I I C PR - 1 t 
1 I descr I I I 

·-------- I I I 
0 I descr I I I . -------- ·---->1------------t<-- BOSR 

4.3.3.1. stackunderflow -------- ------~-------

Na een poging de stackpointer te verlagen tot beneden de door 

het BOSR aangegeven positie, dienen de volgende acties 

ondernomen te worden: 

- stackpointer verhogen met stackpagesize 

- pagina nummer CSPR weggooien 

-pagina nummer CSPR- 1 op de plaats van nummer CSPR 

schuiven 

-pagina nummer CSPR - 2 te voorschijn halen en op de 

plaats van nummer CSPR - 1 zetten 

- CSPR met 1 verlagen. 



Een algoritme daarvoor zou kunnen zijn: 

if CSPR <= 2 
then terminate (stackunderflow); 

moveblock <BOSR, BOSR + stackpagesize, stackpagesizel; 

incrementstackpointer <stackpagesize); 

SPT {CSPRl := ni U 

CSPR := CSPR - 1; 

SPT CCSPRJ.address := BOSR + stackpagesize; 

with SPT CCSPR • 11 

do begin 

end 

if present 

then begin 

end 

moveblock Caddress, BOSR, length>; 

deletabloek <address, length> 

else begin 

end; 

readfrombackstore <address, BOSR, stackpagesize); 

present : = tr ue 

address := BOSR 

4.3.3.2. stackoverflow -------- -------------
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De acties die ondernomen dienen te worden in geval van 

stackoverflow zijn: 

- verhoog het LOSR, dat stackovershoot minder is dan het 

werkelijke einde van de stackpagina•s, tot dit werkelijke 

einde, om plaats te maken voor de voor de 

interrupthandelingen benodigde stackruimte 

- copieer pagina nummer CSPR 

werkgeheugen 

1 naar elders in het 
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- copieer pagina nummer CSPR naar frame nummer CSPR - 1 

- verlaag de stackpointer met stackpagesize 

- verhoog CSPR met 1 en pas de SPT aan 

Algoritme: 

incrementstacktimit <stackovershoot); 

if CSPR + 1 > maxnumberofpages 

then terminate <stackoverflow>; 

addr := getblock <stackpagesize>; 

moveblock <BOSR, addr, stackpagesize); 

SPT [CSPR • 11.address := addr; 

moveblock CBOSR + stackpagesize, BOSR, stackpagesize); 

decrementstackpointer Cstackpagesize); 

CSPR := CSPR + 1; 

SPT CCSPR - 11.address := BOSR; 

with SPT (CSPR1 

do begin 

present : = true; 
adress := BOSR + stackpagesize; 

tength := stackpagesize; 

C• acties voor andere velden •> 

end; 

decrementstacklimit <stackovershoot> 

4.4. slotbeschouwing 
.. ---------------
Het pagineren van stacks opent perspectieven. De 
•indirectie• via de SPT behoeft geen groot bezwaar te 

omdat dit door de hardware efficient afgehandeld kan 

Het activeren en deactiveren van stackpagina•s 

extra 
zijn,. 

worden. 

is op 

bovengeschetste wijze onafhankelijk van overlay-strategieen. 

Het indexeren van de stack kan identiek verlopen aan het 

selecteren van b.v. een array-element, wat immers ook het 

indexeren van een gepagineerd segment is. Dit kan gerealiseerd 



35 

worden door alle stack-indices om te werken tot een pagina

nummer en relatieve afstand. 

Oe efficiency kan nQg verhoogd worden door: 

-het gebruik van meer dan twee pagina's tegelijk 

de actieve pagina's onder te brengen in een klein, 

zeer snel geheugen van de processor; het betreft 

maar een relatief klein aantal woorden. 

maar 

immers 
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