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Objectius del projecte

El projecte implementarà un processador tipus
RISC utilitzat en les assignatures d’IC, EC1 i ACA
en una placa física de desenvolupament de tipus
FPGA. També afegiran tots els dispositius d’en-
trada/sortida per a tenir un computador complet.
S’implementarà també el sistema operatiu utilit-
zat en l’assignatura PROSO, adaptat a aquest nou
processador i uns programes que puguin interacci-
onar amb el sistema operatiu i amb l’usuari. Amb
tot, tindrem un computador complet i real, format
per: un processador, els dispositius d’E/S, el com-
pilador, el sistema operatiu i uns programes d’usuari.

El processador
El processador SISA es fa servir en les assignatu-
res d’IC, EC1 i ACA del Departament d’Arquitectura
de Computadors de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte és fer una
implementació física per a que es pugui comprovar
que el processador es pot utilitzar de forma real.

Aquest processador ha d’implementar tot el que
hom pot demanar d’un processador modern: ha de
tenir protecció hardware per executar codi privile-
giat de sistema operatiu, poder implementar me-
mòria virtual, tenir un TLB i poder gestionar ex-
cepcions i interrupcions de forma privilegiada.

Per fer la implementació física es farà servir un kit
de desenvolupament per dissenyar circuits recon-

figurables (amb una FPGA). Concretament es re-
alitzarà al kit que el Departament d’Arquitectura
de Computadors ha adquirit, un Nios II Development
Kit, Stratix II Edition de l’empresa Altera. Aquesta
placa de desenvolupament permet realitzar tot ti-
pus de circuits lògics sense requisits molt elevats
de rendiment.

Com aquest kit de desenvolupament no ha estat
dissenyat per a que el circuit pugui anar molt rà-
pid, no es tindrà molt en compte el rendiment del
sistema per a fer el disseny del processador. Així,
s’optarà per un disseny més simple i didàctic en
front d’un més complex i ràpid. Per tant, el pro-
cessador no serà segmentat ni disposarà de cap
funcionalitat més avançada.

Dispositius d’entrada/sortida
Com el processador no pot funcionar aïllat, s’im-
plementaran a més tot una sèrie de dispositius
d’entrada/sortida per a poder tenir un computador
complet: un teclat i uns botons com a dispositius
d’entrada; i una pantalla, uns LEDs i un display
numèric, com a dispositius de sortida.

Aquests dispositius es poden connectar a la pla-
ca de desenvolupament perquè tenen connectors
físics però tota la lògica dels controladors s’ha
d’implementar de forma independent a la FPGA
i connectar-la al processador.
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El sistema operatiu
Una vegada implementat el processador i tot el
sistema hardware, es farà un disseny d’un sistema
operatiu que faci servir totes les característiques
d’aquest nou sistema. Com que s’ha fet servir el
processador SISA que ha estat dissenyat pel De-
partament d’Arquitectura de Computadors, també
optarem per adaptar el sistema operatiu ZeOS que
es fa servir a l’assignatura de Projecte de Sistemes
Operatius.

Aquest sistema operatiu ha de tenir les funcionali-
tats bàsiques que es poden demanar a un sistema
operatiu modern: creació, preempció i multiplexat-
ge de processos, memòria virtual amb una taula de
pàgines per procés, així com tenir protecció en cas
de fallada de tasques en mode usuari. El sistema
operatiu, a més, ha d’implementar els controladors
per manipular el hardware implementat a l’etapa
anterior del computador.

Programes d’usuari
També es construiran uns programes d’usuari que
executant-se amb privilegis mínims, puguin demos-
trar que el sistema funciona i l’usuari pot interacci-
onar i efectuar uns càlculs fent les crides a sistema
que qualsevol programa sol fer.

Un primer programa implementarà una calculado-
ra escrita en llenguatge C i farà crides al sistema
per escriure per pantalla i per llegir de teclat. Per
verificar que el multiplexatge de tasques funcio-
na correctament, s’implementarà una segona tasca
que també es visualitzarà alhora a la pantalla.

Eines de compilació
Per implementar la part de software, disposem d’un
conjunt d’eines de compilació ja fetes (compilador,
enllaçador, assemblador, etc...) de la GNU per a
l’arquitectura SISA. Aquestes eines, ja una mica
antigues, s’han adaptat a les noves versions de les
utilitats GNU i corregit per a que puguin generar
codi correcte escrit en llenguatge C.
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1
Introducció

Abans de començar amb el disseny de la part
de hardware, s’estudiaran les diferents aproxima-
cions en la implementació física i s’escollirà una.
A continuació, es veurà com ha estat dissenyat el
sistema, amb tot detall i els passos del disseny i
implementació. En la implementació es fa servir un
llenguatge de descripció formal de hardware per
tal de facilitar el disseny i poder-lo verificar amb
facilitat.

Una vegada dissenyat i implementat en el disposi-
tiu hardware, s’amplia la capacitat del processador
i el joc d’instruccions per a que pugui executar un
sistema operatiu multi-tasca amb protecció de codi
d’usuari i sistema a més de memòria virtual.

Implementació hardware
Quan s’estudia la possibilitat d’implementar una
solució hardware per a un sistema electrònic són
diverses les possibilitats que hi ha. En funció dels
paràmetres de cost, flexibilitat, prestacions i com-
plexitat tenim diverses aproximacions:

1. Full-custom. Una implementació full-custom és
la implementació amb més prestacions però tam-
bé amb més cost i amb una complexitat més

elevada. A més, amb aquest tipus d’implemen-
tacions, els dissenys són molt poc flexibles. Un
exemple d’aquest tipus d’implementacions són
els actuals dissenys de microprocessadors i sis-
temes electrònics que podem adquirir als esta-
bliments especialitzats en informàtica de con-
sum. Al ser implementacions a gran escala els
costos d’una unitat full-custom no solen ser
molt elevats.

2. Cèl·lules estàndard. Aquestes cèl·lules tenen
funcionalitats pre-dissenyades pel fabricant i
es poden interconnectar. Permeten menys fun-
cionalitat però amb bastant rendiment. Nor-
malment es solen combinar amb dispositius pro-
gramables com PLD o FPGA per incrementar
la funcionalitat.

3. Lògica programable. És un circuit de propòsit
general que té una estructura interna que pot
ser modificada per l’usuari final per a imple-
mentar una amplia gamma d’aplicacions. Per-
meten fer implementacions electròniques en un
temps molt curt. Es poden considerar circuits
programables les PROM, PLD, PAL, PLA i les
FPGA.
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4. Programa software. El programa software és el
més flexible però amb moltes menys prestacions
que un dispositiu hardware que implementi la
mateixa funcionalitat. El cost d’implementació
és molt menor, juntament amb la complexitat
de disseny. Actualment existeixen molts perifè-
rics on la lògica del dispositiu és un programa
software gravat en una EPROM.

Dispositius programables
El primer dispositiu que va complir aquestes ca-
racterístiques va ser una memòria PROM, que pot
realitzar un comportament de circuit utilitzant les
línies de direccions com a entrades i les de dades
com a sortides (implementa una taula de veritat).
Hi ha dos tipus bàsics de PROM:

• Programables per màscara (a la fàbrica), pro-
porcionen millors prestacions. Porten les ano-
menades connexions hardwired.

• Programables per camp (field) per l’usuari fi-
nal. Són les EPROM i EEPROM. Proporcio-
nen pitjors prestacions, però són menys costo-
ses per volums petits de producció i es poden
programar de manera immediata.

El PLD, Programable Logic Device, és una matriu
de portes AND connectada a una altra matriu de
portes OR més alguns biestables. Qualsevol circuit
lògic es pot implementar, per tant, com a suma de
productes. La versió més bàsica d’aquest és una
PAL, amb un pla de portes AND i un altre fixe
de portes OR. Les sortides d’aquestes es poden
passar per un biestable en la majoria dels circuits
del mercat.

1. Avantatge: són bastant eficients si implementen
circuits no superiors a uns centenars de portes.

2. Inconvenients: arquitectura rígida, i està limi-
tat per un nombre fixe de biestables i entra-
des/sortides.

La PLA, Programable Logic Array, és més flexible
que la PAL: es poden programar les connexions
entre els dos plans. Aquests dispositius són molt
simples i produeixen bons resultats amb funcio-
nalitats senzilles (només combinacionals). Fa falta

alguna cosa més sofisticada i general: una matriu
d’elements variats que es puguin interconnectar
lliurement. Aquest és el cas d’una MPGA (Mask-
Programable Gate Array), el seu principal repre-
sentant està constituït per un conjunt de transistors
més circuiteria d’E/S. S’uneixen mitjançant pistes
de metall que s’han de traçar de forma òptima, es-
sent aquesta la màscara que s’ha d’enviar al fabri-
cant.

Les FPGA (Field Programmable Gate Array), in-
troduïdes per Xilinx al 1985, és el dispositiu pro-
gramable per l’usuari més modern i d’espectre més
general. També es denominen LCA (Logic Cell Ar-
ray). Consisteixen en una matriu bidimensional de
blocs configurables que es poden connectar mit-
jançant recursos generals d’interconnexió. Aquests
recursos inclouen segments de pista de diferents
longituds, més uns commutadors programables per
a enllaçar blocs a pistes o pistes entre sí. En re-
alitat, el que es programa en una FPGA són els
commutadors que serveixen per a realitzar les con-
nexions entre els diferents blocs, més la configu-
ració dels blocs.

Què és una FPGA?
El procés de disseny d’un circuit digital utilitzant
una matriu lògica programable pot descompondre’s
en dues etapes bàsiques:

• Dividir el circuit en blocs bàsics, assignant-los
als blocs configurables del dispositiu.

• Connectar els blocs de lògica mitjançant els
commutadors necessaris.

Per a fer això, el fabricant proporciona les eines
de disseny adequades.

Els elements bàsics constituents d’una FPGA com
les de Xilinx es poden veure a la figura 1.1 i són
els següents:

• Blocs lògics, estructura i contingut de la qual
s’anomena arquitectura. Hi ha molts tipus d’ar-
quitectures, que varien principalment en com-
plexitat (des d’una simple porta fins a mòduls
més complexos o estructures tipus PLD). So-
len incloure biestables per a facilitar la imple-
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Figura 1.1 Estructura general d’una FPGA (en
concret de Xilinx).

mentació de circuits seqüencials. Altres mòduls
d’importància són els blocs d’entrada/sortida.

• Recursos d’interconnexió, estructura i contingut
de la qual s’anomena arquitectura d’encamina-
ment.

• Memòria RAM, que es carrega durant el RE-
SET per a configurar blocs i connectar-los.

Entre les nombroses avantatges que proporciona
l’ús d’FPGA dues destaquen principalment: el baix
cost de prototipat i el curt temps de producció.
No tot són avantatges. Entre els inconvenients de
la seva utilització estan la seva baixa velocitat
d’operació i baixa densitat lògica (poca lògica im-
plementable en un sol xip). La baixa velocitat es
deu als retards introduïts pels commutadors i les
llargues pistes de connexió.

Per suposat, no totes les FPGA són iguals. Depe-
nent del fabricant ens podem trobar amb diferents
solucions. Les FPGA que existeixen a l’actualitat
al mercat es poden classificar com pertanyents a
quatre grans famílies, depenent de l’estructura que
adopten els blocs lògics que tinguin definits. Les
quatre estructures es poden veure a la fig 1.2, sen-
se que apareguin allà els blocs d’entrada/sortida.

• Matriu simètrica, com són les de Xilinx.

• Basada en canals, Actel.

• Mar de portes, Orca.

Figura 1.2 Tipus de FPGA.

• PLD jeràrquic, Altera o CPLD de Xilinx.

En concret, per explicar el funcionament i l’estruc-
tura bàsica d’aquest tipus de dispositius progra-
mables només es consideraran les tecnologies de
Xilinx, que van ser les primeres a aparèixer i Altera,
que és la tecnologia que es farà servir al projecte.

Diferents models comercials d’FPGA
Dels diferents models d’FPGA que es fan servir
en l’actualitat, hi ha tres empreses importants que
en comercialitzen: Altera1, Xilinx2 i Lattice3. L’em-
presa Lattice fa FPGA de baix rendiment i només
es fan servir en petits controladors. Les empreses
importants són Xilinx i Altera.

Arquitectura de les FPGA de Xilinx
Hi ha múltiples famílies lògiques dintre de Xilinx.
Les primeres que van sorgir són les XC2000 (des-
catalogada a l’any 1999), XC3000 i XC4000, cor-
responents respectivament a la primera, segona i
tercera generació de dispositius, que es distingei-
xen pel tipus de bloc lògic configurable (CLB) que
contenen. A l’actualitat existeixen també les famí-
lies de FPGA Spartan II, Spartan III, Virtex, Virtex

http://www.altera.com/1

http://www.xilinx.com/2

http://www.latticesemi.com/3

http://www.altera.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.latticesemi.com/
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II, VirtexPro, Virtex-4 i Virtex-5. La taula 1.1 mos-
tra la quantitat de CLBs que poden haver en cada
FPGA de les famílies base i aquest mateix valor
expressat en portes equivalents.

Sèrie Tipus de CLB N. de CLBs Portes Equivalents

XC2000 1 LUT, 1 FF 64-100 1.200-1.800
XC3000 1 LUT, 2 FF 64-484 1.500-7.500
XC4000XL 3 LUT, 2 FF 64-3.136 1.600-180.000

Taules 1.1 Famílies d’FPGA del fabricant Xilinx.

El bloc lògic ha d’ésser capaç de proporcionar una
funció lògica en general i re-programable. La mi-
llor forma de realitzar això és mitjançant una tau-
la de valors “preassignats” o “taules de look-up”.
Bàsicament, una taula de look-up (LUTs en enda-
vant) és una memòria, amb un circuit de control que
s’encarrega de carregar les dades. Quan s’aplica en
una adreça les entrades de la funció booleana la
memòria retorna una dada, la qual es pot fer cor-
respondre amb la sortida requerida. Falta afegir
els components necessaris per representar funci-
ons no implementables amb una memòria, tals com
una bateria de registres, multiplexors, buffers, etc.
Aquests components estan en posicions fixes del
dispositiu.

L’avantatge de l’ús d’aquest tipus de taules es la
seva gran flexibilitat: una LUT de k entrades pot
implementar qualsevol funció booleana de k varia-
bles, i hi ha 22k funcions possibles. L’inconvenient
és obvi: ocupen molt d’espai i no són molt aprofi-
tables.

Els blocs lògics configurables de la família XC2000
es componen d’una taula de look-up amb quatre
entrades i un biestable, amb el que es pot generar
qualsevol funció de fins a 4 variables o dues fun-
cions de 3 variables. El de la família XC3000 és
més complex: permet implementar una funció de 5
variables o dues funcions de 4 variables (limitades
a 5 diferents entrades, clar). A més conté dos bies-
tables i certa lògica. La família XC4000 és ja molt
més sofisticada. Té tres taules de look-up dispos-
tes en dos nivells, arribant a poder implementar
funcions de fins a 9 variables.

En general, els recursos d’interconnexió són de tres
tipus:

1. Connexions directes, permeten la connexió de

les sortides del CLB amb els seus veïns més
directes (N, S, E i O).

2. Interconnexions de propòsit general, per dis-
tàncies superiors a un CLB (més allà del veí).
Són pistes horitzontals i verticals del grandà-
ria d’un CLB, però que es poden enllaçar per
crear pistes més llargues.

3. Línies de llarg recorregut, solen cobrir l’ample
o llarg de la pastilla. Permeten connexions amb
un retard molt menor que unint les anteriors.

El camí crític d’un circuït és el recorregut que, des
de una entrada fins una sortida, presenta un retard
màxim.

Arquitectura de la família XC2000
Encara que avui en dia no es troben disponibles
les FPGA d’aquesta família, donat que contenen
l’arquitectura més senzilla, anem a utilitzar-les com
a base per comprendre el funcionament d’aquest ti-
pus de dispositius.

A la figura 1.3 es pot veure com és el bloc configu-
rable bàsic de les XC2000. Conté com a elements
principals una taula de look-up de 4 entrades i
un biestable D. La taula de look-up pot reproduir
qualsevol funció de quatre variables o dues fun-
cions de tres variables. De les dues sortides del
CLB una es pot registrar, o es poden deixar les
dues combinacionals.

Addicionalment, al bloc hi ha 6 multiplexors que
permetran sel·leccionar les connexions que es desit-
gen implementar dintre de cada CLB particular.
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Figura 1.3 Arquitectura del CLB del XC2000.

Per això, en els seus terminals de sel·lecció ne-
cessitaran un element de memòria amb el valor
desitjat (veure figura 1.4). S’ha de fer notar que la
sortida del biestable es pot fer arribar de tornada
a una de les entrades de la LUT, sempre i quan es
configurin adequadament els sel·lectors oportuns.
Això és molt útil, doncs permet implementar estruc-
tures realimentades com són contadors o màquines
d’estats.

Figura 1.4 Detall d’un
multiplexor d’un CLB.

Per altra banda, l’arquitectura d’encaminament de
la família XC2000 utilitza tres tipus de recursos
d’interconnexió: connexions directes, connexions de
propòsit general i línies de llarg recorregut. Tots
aquests recursos es poden veure a la figura 1.5.
Les connexions directes (a la figura apareixen no-
més per un CLB) proporcionen enllaç des de la
sortida d’un CLB fins els seus veïns superior, in-
ferior i dret. Si s’ha de connectar una xarxa a un
bloc més llunyà, s’han d’utilitzar les connexions de
propòsit general, que són segments de pista dis-

posats horitzontal i verticalment al llarg de tota
l’FPGA. En particular, en aquesta família hi ha
quatre segments horitzontals i cinc verticals per
canal. La seva longitud està limitada sempre a la
distància fixa entre dos CLB, pel que per realitzar
connexions més llargues s’han d’utilitzar les ma-
trius d’interconnexió. És important observar que la
utilització d’aquests recursos repercutirà negativa-
ment en les prestacions del disseny, doncs els con-
nectors de la matriu introdueixen forçosament un
retard. Les línies de llarg recorregut s’utilitzen per
connexions que han d’arribar a diversos CLBs amb
skew baix.

Figura 1.5 Recursos d’interconnexió a la família
XC2000.

Descripció detallada de la LUT
Fins ara, s’ha presentat el CLB de la XC2000 des

Figura 1.6 Símbol de la LUT.

de el punt de vista d’un usuari final. Donat que està
implementat seguint una metodologia full-custom,
és necessari conèixer més detalls. A la figura 1.6
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Figura 1.7 Implementació
de la LUT amb SRAM.

es veuen el conjunt d’entrades i sortides que té
realment la LUT. Com es pot observar, en el símbol
apareixen dues entrades noves, les relacionades
amb la programació de la LUT:

1. Les línies de dades Din, serveixen per introduir
a la LUT les dades de programació.

2. La línia de programació Prog, el seu valor se-
rà diferent en funció del mode en que estigui
(programació o funcionament normal).

Com ja s’ha explicat prèviament, la forma immedia-
ta d’implementar una LUT és utilitzar una memòria
RAM estàtica. Per exemple, considera la taula de
veritat de la funció f = ab + c̄ que apareix a la
figura 1.7. Si aquesta funció lògica s’implementa
amb una LUT de tres entrades, serà necessària
una RAM de 23 = 8 posicions, i emmagatzema-
rem un 1 a la posició 000, 0 en la posició 001 i així
successivament.

Si volem realitzar una LUT de dues sortides ho
podem fer amb 2 memòries de 2k posicions, o el que
és millor, amb una memòria de k línies d’adreça i
2 bit de paraula. Per suposat, s’està ocupant molta
àrea, però aquesta la millor forma de realitzar una
funció booleana qualsevol.

L’equivalència de terminals entre la LUT i la memò-
ria són els següents. Les línies d’entrada correspo-
nen al bus d’adreces; les línies de dades equivalen
a bus de dades d’entrada; les sortides (X, Y en el
nostre cas) corresponen al bus de dades de sor-
tida; i el senyal de programació serà la línia de
lectura/escriptura, (R/W̄ ) de la memòria.

FPGA d’Altera
Altera va començar a comercialitzar FPGA molt
després que Xilinx. El seu primer dispositiu FP-
GA va sortir al mercat el 1992 anomenat Flex 8000.
Actualment les FPGA tenen una complexitat molt
més gran que les primeres que van sortir de Xilinx.
El dispositiu més avançat que té Altera en aquest
moment és el Stratix III, que té nombrosos compo-
nents per fer tasques molt diverses. Comparant-lo
amb el primer que va sortir de Xilinx l’any 1985,
i que hem comentat a l’apartat anterior és bastant
més avançat i té moltes més característiques

Dispositiu Stratix II
El dispositiu Stratix II conté una arquitectura bidi-
mensional basada en files i columnes per a imple-
mentar lògica. Sèries d’interconnexions de colum-
nes i files de velocitat i longitud variables permeten
interconnectar senyals entre arrays de blocs lò-
gics (LAB), blocs de memòria (512 bytes, 4Kbytes,
i 512Kbytes) i blocs de processament del senyal
(DSP). L’equivalent en Xilinx d’aquest dispositiu
és el Virtex-4.

Cada LAB conté vuit mòduls adaptatius de lògica
(ALM). Un ALM és com Altera anomena els CLB
de Xilinx. Un ALM és el bloc de construcció bàsic
de l’Stratix II i conté una implementació eficient de
les funcions de lògica de l’usuari. Els LABs estan
distribuïts per grups per files i columnes per tot el
dispositiu.

Aquest serà el dispositiu en el que treballarem du-
rant tot el projecte, ja que la placa que el Depar-
tament d’Arquitectura de Computadors ha adquirit
conté aquest tipus d’FPGA. S’ha escollit aques-
ta per les prestacions que té (molt superior a les
descrites anteriorment) i la seva facilitat en la pro-
gramació. Per altra banda, aquest és un projecte
de caire didàctic i convé que els alumnes en puguin
aprendre sense gaires dificultats.
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Part 1
El hardware
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2
El processador base

El sistema que dissenyarem consta d’un proces-
sador de 16 bits que ha estat especificat i docu-
mentat al Departament d’Arquitectura de Compu-
tadors. En aquest document no inclourem els de-
talls relatius al funcionament d’aquesta arquitectu-
ra però s’introduirà breument el joc d’instruccions.

La diferència més notable en aquesta implemen-
tació del SISA és que les instruccions d’operació
i d’accés memòria en coma flotant no s’implemen-
taran. En el nostre cas, el sistema operatiu no les
farà servir i en tot cas, el compilador és capaç de
generar codi que emuli aquestes operacions. Re-
cordem que l’objectiu d’aquest projecte és tenir una
arquitectura simple però completa i real.

El joc d’instruccions
El joc d’instruccions del SISA està format per 6
grans blocs d’instruccions: les instruccions d’ope-
ració, les de comparació, les d’accés a memòria,
les de salt, les instruccions de moviment d’imme-
diat a registre i les instruccions de sistema.

A continuació descriurem breument aquests con-
junts d’instruccions.

Instruccions d’operació
Les instruccions aritmètiques add i sub manipulen
dades enteres de 16 bits en complement a 2 com
naturals de 16 bits en binari, ja que en cap cas es
detecta si el resultat es representable o no en 16
bits segons la codificació utilitzada.

Per desplaçar bits, tenim les instruccions sha i shl,
que escriuen en el registre destí el resultat de des-
plaçar l’operand A a la dreta o a l’esquerra el nom-
bre de bits que indica l’operand B, interpretat com
un nombre en complement a 2. Valors positius in-
diquen desplaçament a l’esquerra i valors negatius
desplaçament a la dreta. La instrucció sha fa des-
plaçaments aritmètics i la instrucció shl, desplaça-
ments lògics.

També tenim les instruccions lògiques and, or, xor
i not que fan respectivament les operacions bit a
bit AND, OR, XOR i NOT.

Per multiplicar, tenim les instruccions mul, mulh
i mulhu. La instrucció mul escriu al registre des-
tí els 16 bits de menor pes de la multiplicació de
l’operand A per B. El resultat és correcte tant per
nombre enters com per naturals. No es detecta
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overflow ni per enters ni per naturals.

La instrucció mulh escriu al registre destí els 16
bits de major pes de la multiplicació de l’operand
A per B, interpretant els operands i el resultat com
a nombres enters codificats en complement a dos.

La instrucció mulhu escriu a l’operand destí els 16
bits de major pes de la multiplicació del registre
origen A pel B, considerant nombres naturals co-
dificats en binari.

De la mateixa manera, tenim les instruccions div
i divu que fan la divisió entera en el primer cas
(el operands els tracta com a enters) i la divisió
natural (els operands els tracta com a naturals).

Finalment, en aquest apartat també tenim una ver-
sió de la suma, però amb immediat: addi, que escriu
al registre destí els 16 bits de menor pes de la su-
ma del contingut de l’operand A amb l’extensió de
signe de l’immediat de 5 bits. En aquest cas, el
nombre enter ha de ser representable en comple-
ment a dos en 5 bits, per tant −16 ≤ N ≤ 15.

Instruccions de comparació
Per comparar, tenim les instruccions cmplt, cmple,
cmpleq, cmpeq, cmpltu i cmpleu, que respectiva-
ment fan la comparació ’<’ d’enters, ’≤’ d’enters,
’==’, ’<’ de naturals i ’≤’ de naturals.

Instruccions d’accés a memòria
Per accedir a la memòria, el SISA ho pot fer de
dues formes: en mode word de 16 bits o en mode
byte de 8 bits. En el primer cas, les instruccions
de load i store no porten cap sufix, però en el cas
de les operacions de byte porten el sufix b.

Així, les instruccions ldb i stb porten un immediat
de 6 bits que s’esten per calcular l’adreça efectiva,
formada per la suma de l’immediat amb el regis-
tre indicat a l’operand. El resultat de l’operació
amb la instrucció ldb és llegir 8 bits de memòria i
col·locar-los als 8 bits de menor pes de l’operand
destí, estenent el signe als 8 bits de més pes del
registre destí. La instrucció stb escriu un byte a
memòria a l’adreça especificada pel registre i l’im-
mediat.

En el cas de les instruccions ld i st, l’immediat s’ha
de multiplicar per dos ja que no s’admeten adreces
efectives senars en aquest mode.

Instruccions de salt
Hi han dos tipus d’instruccions de salt al compu-
tador: les relatives al PC i les absolutes. Les pri-
meres són bz i bnz. Aquestes porten un immediat
de 8 bits codificat a la instrucció, que s’ha de mul-
tiplicar per dos i sumar al PC per trobar l’adreça
efectiva del salt. La primera salta en el cas de que
el registre valgui zero i la segona ho fa quan sigui
diferent de zero.

Les instruccions de salt que treballen amb adreces
absolutes són jz, jnz, jmp i jal. Les dues primeres
agafen el registre de l’operand A i el copien al PC
en el cas de que l’operand B sigui zero o sigui dife-
rent de zero respectivament. La instrucció jmp salta
sempre i simplement agafa el registre i el copia al
PC. Finalment, la instrucció jal implementa el jump
and link , funciona de manera similar al jmp però
la següent adreça en seqüència l’emmagatzema en
el registre destí.

Moviment d’immediat a registre
Les instruccions que ens permeten copiar immedi-
ats a registre són movi i movhi. La primera agafa
l’immediat codificat en 8 bits i l’escriu al registre
destí de 16 bits, estenent el signe.

En el cas de la instrucció movhi, els 8 bits de
l’immediat es copien a la part alta del registre (8
bits de més pes). D’aquesta forma es poden copi-
ar valors de 16 bits complets amb aquestes dues
instruccions: primer s’ha d’executar el movi per es-
criure la part baixa i després movhi per sobrees-
criure la part de l’extensió del signe i tenir el valor
complet de 16 bits al registre.

Instruccions de sistema
Aquestes instruccions només es poden executar en
el mode privilegiat del processador. L’execució d’a-
questes instruccions en el mode usuari provoca que
es llenci l’excepció de protecció i sigui capturada
pel sistema operatiu.

Les instruccions ei i di habiliten o inhibeixen les
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interrupcions respectivament. Dintre del gestor d’in-
terrupcions, la instrucció reti retorna al mode usu-
ari restaurant el registre s1 al PC i els FLAGS del
registre s0 al s7.

La instrucció getiid obté l’identificador d’interrup-
ció quan estem a la RSI. En el moment d’executar-
la, copiem l’identificador al registre destí de la ins-
trucció.

També tenim les instruccions rds i wrs per llegir
i escriure respectivament al banc de registres de
sistema, ja que tenim un conjunt de registres es-
pecials que només es poden llegir i escriure en el
mode sistema.

Finalment, tenim el conjunt d’instruccions que ope-
ren amb el TLB de dades i d’instruccions: wrpi,
wrpd, wrvi i wrvd. Les instruccions que acaben amb
una ’i’ escriuen al TLB d’instruccions, mentres que
les instruccions acabades amb una ’d’ ho fan al
TLB de dades. Les que tenen una ’p’ escriuen al
TAG físic, a la posició indicada pel registre de
l’operand A i les que tenen una ’v’, escriuen al TAG
virtual.

Estratègia de disseny
Per descriure el processador, seguirem una estra-
tègia cíclica de: disseny, implementació i prova,
pels diferents tipus d’instruccions del llenguatge
màquina. Per fer això, primer partirem d’un proces-
sador base que només serà capaç de moure imme-
diats a registre. És a dir, només implementaran les
instruccions movi, movhi i halt. Una vegada verificat
aquest disseny, anirem implementant les diferents
instruccions per tipus segons aquest ordre:

0. Processador base. Instruccions movi, mov-
hi i halt.

1. Accés a memòria. Instruccions: ld, st, ldb
i stb. A partir d’aquesta etapa, ja es po-
drà provar en una implementació física
i simular-lo adequadament.

2. Instruccions aritmeticològiques, compa-
racions, sumes amb immediat, multipli-
cacions i divisions d’enters.

3. Salts relatius i absoluts, amb o sense
condició. Instruccions: jz, jnz, jmp, jal, bz

i bnz.
4. Entrada/sortida: s’implementaran les ins-

truccions in i out sobre dos dispositius
senzills. A continuació s’afegirà suport
perquè el processador pugui rebre in-
terrupcions i finalment s’implementaran
tots els dispositius juntament amb les
instruccions ei, di i getiid.

5. Instruccions de sistema: rds, wrs, calls,
reti, wrpi, wrpd, wrvi i wrvd.

6. Excepcions.

El sistema base
Partirem d’un processador que sigui capaç d’exe-
cutar les instruccions movi, movhi i halt. Aquest
processador ha de tenir una unitat de control que
faci el fetch de memòria i descodifiqui la instruc-
ció, així com una unitat d’execució que faci passar
l’immediat per la ALU i l’emmagatzemi en un re-
gistre.

En aquesta fase, el sistema no disposa de memòria
de dades, només d’instruccions. Per tant, el sistema
es simplifica considerablement. El sistema complet
constarà d’una memòria d’instruccions i del proces-
sador base. Aquesta memòria contindrà instrucci-
ons movi/movhi/halt en el llenguatge màquina del
SISA.

A la figura 2.1 podem veure un esquema general
del sistema base. A continuació descriurem el sis-
tema per blocs.

Memòria
Com les instruccions movi i movhi no fan acces-
sos a memòria, només farem servir la memòria per
llegir les instruccions a executar. És a dir, de mo-
ment serà una memòria ROM (de només lectura).
Aquesta memòria ha de poder llegir paraules de
16 bits, però les adreces seran d’accés a byte. Per
tant, per accedir a la primera paraula, l’adreça serà
la 0, mentre que per accedir a la següent paraula,
l’adreça serà la 2.

Per fer això, fem servir una memòria de 65536 po-
sicions (216), ja que 16 són els bits que té l’adreça.
Cada posició tindrà un byte. Per accedir a una pa-
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Figura 2.1 Esquema general del sistema base.

raula, farem dos accessos de tipus byte: un per
obtenir el byte de menys pes i l’altre per accedir
al de més pes, en aquest cas només haurem de su-
mar 1 a l’adreça i obtenir el byte corresponent. La
dada completa estarà formada per la sortida del
primer byte en els bits 7 al 0 i el segon byte seran
els bits 15 al 8. La descripció en Verilog d’aquest
bloc es mostra al codi 2.1.

Per la sortida rd_data surt el contingut de la memò-
ria amb el signe estès si es tracta d’un byte (com
es veu al codi, es replica 8 vegades el bit de més
pes) o bé surt una paraula formada pel contingut
de l’adreça + 1 en el byte de més pes, i l’adreça
normal en el byte de menys pes.

Per altra banda, a cada eix ascendent de rellotge
s’escriu a la memòria quan el senyal we val 1 i en
aquest cas també es diferencia el cas que s’escrigui
un byte o una paraula, de la mateixa forma que la

lectura.

Banc de registres
El banc de registres té vuit registres de propòsit
general i només necessitem un port de lectura i un
d’escriptura. La descripció en Verilog d’aquest bloc
es mostra al codi 2.2.

Alu
L’alu ha de poder executar les dues instruccions
movi i movhi, per fer això el bloc tindrà dues en-
trades de 16 bits (els operands x i y) i una sortida
també de 16 bits (operand w). L’únic que ha de fer
és copiar un dels operands de l’entrada a la sortida
(per l’operació movi) i combinar els 8 bits de menys
pes dels operands x i y per formar un nombre de
16 bits (per la instrucció movhi).

La descripció en Verilog de l’ALU es mostra al
codi 2.3.
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module memory (
input clk,
input [15:0] addr,
input [15:0] wr_data,
output [15:0] rd_data,
input we,
input byte_m

);

// Registres i xarxes
wire [15:0] addr1;
reg [ 7:0] ram[2**16-1:0];

// Assignacions contínues
assign rd_data =

byte_m ? { {8{ram[addr][7]}}, ram[addr]}
: {ram[addr1], ram[addr]};

assign addr1 = addr + 16’d1;

// Comportament
always @(posedge clk)

if (we)
if (byte_m) ram[addr] <= wr_data[7:0];
else { ram[addr1], ram[addr] } <= wr_data;

endmodule

Codi 2.1 Model del bloc de memòria.

Control
El mòdul de control és el més complex. Ha de go-
vernar els senyals de tot el computador. En aques-
ta etapa, el processador executa una instrucció per
cicle, ja que no tenim cap risc estructural. En aquest
bloc, el PC es carrega al següent cicle amb el valor
PC+2, excepte quan ens trobem amb la instrucció
halt. En aquest cas, el processador ja no carrega el
PC amb cap altre valor. Podem veure la descripció
del bloc de control al codi 2.4.

El bloc de control instancia un bloc anomenat con-
trol_l que implementa la lògica dels senyals de
control. Aquest bloc té com a entrada la instruc-
ció en codi màquina del sisa (senyal ir) i com a

module regfile (
input clk,
output [15:0] a,
input [15:0] d,
input [ 2:0] addr_a,
input [ 2:0] addr_d,
input wrd

);

// Declaració dels registres
reg [15:0] r[7:0];

// Assignacions contínues
assign a = r[addr_a];

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)

if (wrd) r[addr_d] <= d;
endmodule

Codi 2.2 Model del
banc de registres.

module alu (
input [15:0] x,
input [15:0] y,
input e,
output [15:0] w

);

// Assignacions contínues
assign w = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;

endmodule

Codi 2.3 Model de l’alu.

sortides l’adreça del registre de lectura (addr_a), la
d’escriptura (addr_d), el senyal d’escriptura a regis-
tre (wrd), l’operació d’ALU a realitzar (e), l’immediat
(immed) i el senyal de parada del processador tknbr.


`timescale 1ns/10ps

module memory (
    input         clk,
    input  [15:0] addr,
    input  [15:0] wr_data,
    output [15:0] rd_data,
    input         we,
    input         byte_m
  );

  // Registres i xarxes
  wire [15:0] addr1;
  reg  [ 7:0] ram[2**16-1:0];

  // Assignacions contínues
  assign rd_data =
    byte_m ? { {8{ram[addr][7]}}, ram[addr]}
           : {ram[addr1], ram[addr]};
  assign addr1   = addr + 16'd1;

  // Comportament
  always @(posedge clk)
    if (we)
      if (byte_m) ram[addr] <= wr_data[7:0];
      else { ram[addr1], ram[addr] } <= wr_data;

endmodule


sisa-0.5/memory.v


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = r[addr_a];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (wrd) r[addr_d] <= d;
endmodule


sisa-0.5/regfile.v


`timescale 1ns/10ps

module alu (
    input  [15:0] x,
    input  [15:0] y,
    input         e,
    output [15:0] w
  );

  // Assignacions contínues
  assign w = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
endmodule


sisa-0.5/alu.v
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module control (
input clk, // El rellotge
input boot, // Boot del processador
input [15:0] ir,
output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
output [ 2:0] addr_d,
output wrd,
output e,
output [15:0] immed,
output reg [15:0] pc

);

// Declaració de xarxes
wire tknbr;
wire [15:0] nou_pc_;

// Instanciacions de mòduls
// Lògica de control
control_l c0 (

.ir (ir),

.addr_a (addr_a),

.addr_d (addr_d),

.wrd (wrd),

.e (e),

.immed (immed),

.tknbr (tknbr)
);

// Assignacions contínues
assign nou_pc_ = tknbr ? pc : pc + 16’d2;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)

if (!boot) pc <= 16’hc000;
else pc <= nou_pc_;

endmodule

Codi 2.4 Model del bloc de control.

Primer, amb un descodificador de 4 bits d’entrada,
obtenim el senyal d corresponent al nombre codi-
ficat als bits 15 a 12 de la instrucció.

Segons l’implementació de l’assemblador, d’adreça

del registre d’escriptura es troba als bits 11 a 9
de la instrucció. L’adreça del registre de lectura
només la necessitarem en el cas de la instrucció
movhi, ja que ha de llegir la part baixa del regis-
tre d’escriptura i mantenir el seu contingut (només
canvien els bits més alts), per tant l’adreça del re-
gistre de lectura és la mateixa que la d’escriptura.
La funció de l’ALU és el bit 8 de la instrucció, se-
gons la codificació de l’assemblador ja que és el
bit que distingeix entre el movi i el movhi.

Finalment, el senyal halt s’activa quan la instrucció
són només uns (0xffff) i activa el senyal tknbr. El
camp de l’immediat són els 8 bits de menys pes de
la instrucció, estenent el signe a 16 bits. Amb això
podem veure la descripció de la lògica de control
al codi 2.5.

Blocs exec , alu i regfile
El bloc exec és el que fa el treball. Per ara, no-
més escriu al banc de registres i mou els bits cor-
responents (depenent de si es tracta del movi o
movhi) a l’alu. Al codi 2.6, al codi 2.3 i codi 2.2
es presenten els detalls dels blocs d’execució, alu
i el banc de registres respectivament, el funciona-
ment és bastant simple, ja que en aquesta etapa
del processador només ha d’emmagatzemar dades
en registres.

Connectar-ho tot
Ara tenim ja tenim el processador base fet. No-
més hem de connectar-ho tot. Primer, el mòdul
d’execució es connecta cable a cable amb el mòdul
de control. El mòdul de control, però, necessita de
dos bussos addicionals: el d’adreces per enviar el
PC a memòria i el de dades per rebre la parau-
la cap a l’IR. Aquests dos busos els traurem del
processador cap a fora.

El detall del mòdul del processador es troba al
codi 2.9.

El bloc més important és el proc que és el de més
alt nivell i instancia tots els demés. Només té tres
entrades: l’entrada del rellotge, el reset per quan
el processador s’encengui i l’entrada de dades de
memòria, i només una sortida: el bus d’adreces.


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr ? pc : pc + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output        tknbr
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire halt;   // Instrucció de halt

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = ins[11:9];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign wrd    = d[5];
  assign tknbr  = halt;
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = { {8{ins[7]}}, ins[7:0] };
endmodule


sisa-0.5/control.v
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module control_l (
input [15:0] ir,
output [ 2:0] addr_a,
output [ 2:0] addr_d,
output wrd,
output e,
output [15:0] immed,
output tknbr

);

// Declaracions de xarxes
wire [15:0] d, ins;
wire halt; // Instrucció de halt

// Instanciacions de mòduls
dec4_16 deco (ins[15:12], d);

// Assignacions contínues
assign ins = ir ;
assign addr_a = ins[11:9];
assign addr_d = ins[11:9];
assign e = ins[8];
assign wrd = d[5];
assign tknbr = halt;
assign halt = (ins == 16’hffff);
assign immed = { {8{ins[7]}}, ins[7:0] };

endmodule

Codi 2.5 Model de la lògica de control.

Simulació i prova
Per provar aquest disseny, farem servir el programa
de simulació Modelsim de l’empresa Mentor Grap-
hics que és un dels més utilitzats en la indústria de
disseny de circuits digitals. Aquest programa per-
met fer simulacions complexes de sistemes descrits
tan Verilog com en VHDL.

Per fer la simulació, primer hem de desenvolupar
un mòdul de test que provi el circuit de més alt
nivell, en aquest cas proc. Aquest mòdul ha de crear
el senyal de rellotge i establir el senyal de reset
correctament per a que el processador comenci a
funcionar. Per crear el senyal de rellotge, com no

module exec (
input clk, // Rellotge
input [ 2:0] addr_a, // Registre A
input [ 2:0] addr_d, // Registre D
input wrd, // Escriptura D
input e, // Selector ALU
input [15:0] immed // Immediat

);

// Declaració de xarxes
wire [15:0] a, y, d, aluout;

// Instanciacions de mòduls
regfile reg0 (

.clk (clk),

.a (a),

.d (aluout),

.addr_a (addr_a),

.addr_d (addr_d),

.wrd (wrd)
);

alu alu0 (
.x (a),
.y (immed),
.e (e),
.w (aluout)

);
endmodule

Codi 2.6 Model del bloc d’execució.

sabem encara la tecnologia que farem servir ni el
temps de cicle del circuit final, ens dona igual fer
servir una freqüència o una altra. Per escollir un
valor, treballarem amb 50Mhz (temps de semi-cicle
10ns).

Aquest mòdul l’anomenarem test_sisa i queda des-
crit al codi 2.10.

Per començar la simulació hem de fer un programa
que una vegada carregat a la memòria faci funcio-
nar el processador. Aquest programa ha de provar
les instruccions movi, movhi i halt. Aquesta petita


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr ? pc : pc + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output        tknbr
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire halt;   // Instrucció de halt

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = ins[11:9];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign wrd    = d[5];
  assign tknbr  = halt;
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = { {8{ins[7]}}, ins[7:0] };
endmodule


sisa-0.5/control.v


`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed   // Immediat
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d, aluout;

  // Instanciacions de mòduls
  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (aluout),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (immed),
    .e (e),
    .w (aluout)
  );
endmodule


sisa-0.5/exec.v
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module alu (
input [15:0] x,
input [15:0] y,
input e,
output [15:0] w

);

// Assignacions contínues
assign w = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;

endmodule

Codi 2.7 Model del bloc de l’alu.

prova la tenim al codi 2.11.

La instrucció initial carrega un programa de pro-
va inicial a la memòria per la simulació. Aquest
programa es carrega a partir de l’adreça 0xc000,
que és on se suposa que comença l’àrea de només
lectura del sistema. El contador de programa (PC)
comença a executar codi en aquesta adreça. Més
endavant veurem el format d’aquest fitxer i com fun-
ciona la simulació. Per a que la sentència $readmemh
del codi 2.10 carregui correctament les dades a la
memòria, ha de tenir un format concret, així que
executarem l’assemblador i després extraurem els
bytes corresponents:

$ sisa-as movi.s -o movi.o

Ara si desassamblem el fitxer resultant obtenim la
codificació de les instruccions tal i com les hem de
posar a la memòria:

$ sisa-objdump -d movi.o
00000000 <.text>:

0: 5a35 movi r5, 53
2: 5b44 movhi r5, 68
4: 50ff movi r0, -1
6: 5110 movhi r0, 16
8: ffff halt
a: 5223 movi r1, 35

Per tant, el contingut del fitxer movi.rom serà aquest:

module regfile (
input clk,
output [15:0] a,
input [15:0] d,
input [ 2:0] addr_a,
input [ 2:0] addr_d,
input wrd

);

// Declaració dels registres
reg [15:0] r[7:0];

// Assignacions contínues
assign a = r[addr_a];

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)

if (wrd) r[addr_d] <= d;
endmodule

Codi 2.8 Model del
banc de registres.

35
5A
44
5B
FF
50
10
51
FF
FF
23
52

Ara ja podem iniciar la simulació en el Modelsim.
Al arrencar el programa, ens apareix la pantalla
principal a la figura 2.2.

Una vegada dintre del programa, canviem al di-
rectori dels fitxers i compilem tot el disseny del
sistema:


`timescale 1ns/10ps

module alu (
    input  [15:0] x,
    input  [15:0] y,
    input         e,
    output [15:0] w
  );

  // Assignacions contínues
  assign w = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
endmodule


sisa-0.5/alu.v


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = r[addr_a];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (wrd) r[addr_d] <= d;
endmodule


sisa-0.5/regfile.v
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module proc (
input clk, // Rellotge
input boot, // Inici
input [15:0] datard_m, // Lectura
output [15:0] addr_m // Adreces

);

// Declaracions de xarxes
wire e, wrd;
wire [2:0] addr_a, addr_d;
wire [15:0] immed;

// Instanciacions de mòduls
exec e0 (

.clk (clk), // Rellotge

.addr_a (addr_a),

.addr_d (addr_d),

.wrd (wrd),

.e (e),

.immed (immed)
);

control c0 (
.clk (clk),
.boot (boot),
.ir (datard_m),
.addr_a (addr_a),
.addr_d (addr_d),
.wrd (wrd),
.e (e),
.immed (immed),
.pc (addr_m)

);

endmodule

Codi 2.9 Model del
bloc del processador.

> cd sisa-0.5/
> vlib work
> vlog -lint -work work control.v proc.v alu.v exec.v
regfile.v test_sisa.v primitives.v memory.v
# Model Technology ModelSim SE-64 vlog 6.2j Compiler
2007.10 Oct 3 2007
# -- Compiling module control

module test_sisa;

// Registres (entrades) i cables
reg clk, rst;
wire [15:0] addr;
wire [15:0] rd_data, wr_data;

// Instanciacions de mòduls
proc proc0 (

.clk (clk),

.boot (rst),

.datard_m (rd_data),

.addr_m (addr)
);

memory mem0 (
.clk (clk),
.addr (addr),
.wr_data (wr_data),
.rd_data (rd_data),
.we (1’b0), // De moment no escrivim
.byte_m (1’b0)

);

// Descripció del comportament
initial

begin
clk <= 1’b0;
rst <= 1’b0;

#40 rst <= 1’b1;
end

always #10 clk <= !clk;

initial $readmemh("movi.rom",
mem0.ram, 16’hc000);

endmodule

Codi 2.10 Bloc de prova test_sisa.

# -- Compiling module control_l
# -- Compiling module proc
# -- Compiling module alu
# -- Compiling module exec
# -- Compiling module regfile
# -- Compiling module test_sisa


`timescale 1ns/10ps

module proc (
    input         clk,      // Rellotge
    input         boot,     // Inici
    input  [15:0] datard_m, // Lectura
    output [15:0] addr_m    // Adreces
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire e, wrd;
  wire [2:0] addr_a, addr_d;
  wire [15:0] immed;

  // Instanciacions de mòduls
  exec e0 (
    .clk    (clk), // Rellotge
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed)
  );

  control c0 (
    .clk    (clk),
    .boot   (boot),
    .ir     (datard_m),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .pc     (addr_m)
  );

endmodule


sisa-0.5/proc.v


`timescale 1ns/10ps

module test_sisa;

  // Registres (entrades) i cables
  reg         clk, rst;
  wire [15:0] addr;
  wire [15:0] rd_data, wr_data;

  // Instanciacions de mòduls
  proc proc0 (
    .clk      (clk),
    .boot     (rst),
    .datard_m (rd_data),
    .addr_m   (addr)
  );

  memory mem0 (
    .clk     (clk),
    .addr    (addr),
    .wr_data (wr_data),
    .rd_data (rd_data),
    .we      (1'b0), // De moment no escrivim
    .byte_m  (1'b0)
  );

  // Descripció del comportament
  initial
    begin
      clk <= 1'b0;
      rst <= 1'b0;
  #40 rst <= 1'b1;
    end

  always #10 clk <= !clk;

  initial $readmemh("movi.rom",
                    mem0.ram, 16'hc000);
endmodule


sisa-0.5/test_sisa.v
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movi r5, 0x35
movhi r5, 0x44
movi r0, 0xff
movhi r0, 0x10
halt
movi r1, 0x23

Codi 2.11 Joc de prova per les instruc-
cions movi, movhi i halt.

# -- Compiling module dec4_16
# -- Compiling module memory
#
# Top level modules:
# test_sisa

Amb el sistema compilat, podem simular-lo execu-
tant al Modelsim: vsim -t ns work.test_sisa i afegint
a la finestra del cronograma les senyals que ens
interessen amb l’ordre add wave -hex i el nom del
senyal o registre. Abans de començar l’execució,
podem mirar quant val el contingut del banc de
registres:

> exa -hex /proc0/e0/reg0/r
# {xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx}

Com podem veure, els 8 registres tenen un valor
indeterminat. Ara provarem d’executar la primera
instrucció. Per fer això, executem 60ns de simula-
ció:

> run 60ns

El resultat es mostra a la figura 2.3.

Podem veure perfectament com s’inicialitza el pro-
cessador en pujar el senyal de reset. Just en aquest
moment comença l’execució de la instrucció movi r5,
0x55. Als 50ns, quan comença a executar-se la ins-
trucció següent (a l’adreça 0xc002), el valor 0x55
s’escriu al registre r5 com es visualitza a la part
inferior de la imatge.

Si continuem l’execució fins al final (uns 80ns més,
figura 2.4), podem veure com s’escriu el 0x44 en la
part alta del registre r5, després s’esten el signe

Figura 2.2 Pantalla principal del Modelsim.

Figura 2.3 60ns de simulació.

de 0xff i es guarda al registre r0 i finalment es
modifica la part alta del registre r0 per escriure
el valor 0x10. El registre r5 queda amb el nombre
0x4435 i el r0 amb el valor 0x10ff com ha de ser. Més
enllà de la instrucció halt ja no s’executa cap altra
instrucció. Per tant, podem veure com el disseny
passa el joc de proves.

A la fig 2.5 podem veure el cronograma de simu-
lació simplificat on s’observa que les instruccions
s’executen a 1 cicle per instrucció. El cicle FDEW
correspon a Fetch, Decode, Execute i Writeback.


movi  r5, 0x35
movhi r5, 0x44
movi  r0, 0xff
movhi r0, 0x10
halt
movi  r1, 0x23


sisa-0.5/movi.s
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Figura 2.4 Final de la simulació.

Al final del cicle, s’escriu el resultat de l’execució
al registre destí, just quan arriba el flanc ascen-
dent. Per tant, tenim un processador de un sol cicle
no segmentat.

Figura 2.5 Cronograma de simulació simplificat.
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3
El subsistema de memòria

En aquesta fase el processador ha de funcionar
en una implementació física d’FPGA. El disseny
encara serà molt senzill, afegirem al disseny ante-
rior la capacitat de llegir i escriure a memòria. Es
farà servir un kit de desenvolupament de l’empresa
Altera com ja s’ha comentat anteriorment. Aquesta
fase la dividirem en tres etapes:

1. S’afegirà tota la lògica de lectura i es-
criptura de memòria al processador ba-
se, però encara es continuarà amb el
stub de memòria de la fase anterior per
poder fer una simulació i verificar cor-
rectament el disseny.

2. Com a etapa intermèdia, es substituirà
l’stub de memòria per models de simu-
lació comercials exactes corresponents
als xips de memòria que es faran servir
finalment quan el disseny funcioni a la
placa de desenvolupament. Aquest dis-
seny es simularà amb el Modelsim de la
mateixa manera que en el capítol ante-
rior.

3. Finalment, amb tot el disseny fet, es

trauran els models de simulació de me-
mòria i el processador s’adaptarà a l’as-
semblador de FPGA per a que el dis-
seny es pugui provar físicament.

Lògica de memòria
Abans teníem el mòdul d’execució sense lògica, ara
afegirem hardware al processador per fer lectures
i escriptures a memòria.

Processador multicicle
En primer lloc, com la memòria d’instruccions i de
dades és la mateixa, tenim un risc estructural en
les instruccions tipus load i store. Ho resoldrem
de la manera més senzilla: farem el processador
multicicle. En el primer cicle, farem el fetch i el
decode, mentre que en el segon cicle fem l’accés
a memòria i l’execució de la instrucció. Al següent
cicle s’escriu a registre mentre es fa el fetch de
la següent instrucció. Per tant, tenim un valor fixe
de 2 cicles per instrucció, com podem veure a la
figura 3.1.

El bus d’adreces, doncs, es farà servir en el primer
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Figura 3.1 Ara les instruccions tenen un CPI
de 2.

cicle pel PC, mentre que en el segon cicle ho serà
per l’adreça de l’accés a memòria (sigui un load o
bé un store).

A més, ara haurem d’emmagatzemar el que ve de
memòria en un registre nou (IR) per a que les se-
nyals de control puguin ser vàlides també en el
cicle d’execució.

Càlcul de l’immediat
Per altra banda, segons la implementació de les
instruccions d’accés a memòria, els immediats co-
dificats a les instruccions s’han de multiplicar per
2 en el cas dels accessos a nivell de byte abans de
que l’ALU pugui sumar l’adreça base del registre
més l’immediat.

Registre destí
També hem de comptar que en el cas de l’store,
el que es pot escriure al registre destí no és el
resultat de l’ALU sinó el que ve de memòria.

// Assignacions contínues
assign d = in_d ? datard_m : aluout;
assign addr_m = ins_dad ? aluout : pc;
assign y = immed_x2 ? {immed[14:0], 1’b0}

: immed;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)

if (!boot) ir <= 16’d0;
else if (ldir) ir <= datard_m;

Codi 3.1 Lògica afegida al mòdul exec.

En aquest cas, al mòdul exec li afegim les línies

que es mostren al codi 3.1. On:

• d és el bus d’escriptura al registre destí.
• datard_m és el bus que ve de memòria.
• aluout el bus de sortida de l’ALU.
• addr_m el bus d’adreces cap a memòria.
• ins_dad és un senyal que indica si estem

al cicle F (0) o al cicle DEMW (1).
• pc és el contingut del PC.
• y és el bus que entra com a segon ope-

rand a l’ALU.
• immed és l’immediat codificat a la instruc-

ció.
• immed_x2 indica si s’ha de desplaçar l’im-

mediat en cas de les instruccions de ti-
pus byte.

ALU
L’ALU que havíem descrit a l’apartat anterior del
processador base no era capaç ni tan sols de sumar
(ja que tampoc ho necessitava). Ara, les instrucci-
ons de memòria han de calcular l’adreça efectiva,
així que hem d’afegir les línies del codi 3.2.

// Assignacions contínues
assign mvi_mux = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
assign add_mux = x + y;

// Descripció del comportament
always @(op or add_mux or mvi_mux or x or y)

case (op)
3’h5: w <= mvi_mux;
3’h6: w <= y;
3’h7: w <= x;
default: w <= add_mux;

endcase

Codi 3.2 Lògica afegida a l’ALU.

Ara la sortida de la composició de bits de l’instrucció
movhi la movem al bus mvi_mux i la suma de x i y
al bus add_mux. El software de síntesi implementa
el bloc always com un multiplexor de 8 entrades on
el selector és el bus op de 3 bits. Totes les en-


`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         in_d,   // Selector registre D
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir    // IR
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d, aluout;

  // Instanciacions de mòduls
  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op)
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d ? datard_m : aluout;
  assign addr_m = ins_dad ? aluout : pc;
  assign y      = immed_x2 ? {immed[14:0], 1'b0}
                           : immed;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;
endmodule


sisa-1.1/exec.v


`timescale 1ns/10ps

module alu (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input             e,
    output reg [15:0] w,

    input  [ 2:0] op
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] add_mux, mvi_mux;

  // Assignacions contínues
  assign mvi_mux = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
  assign add_mux = x + y;

  // Descripció del comportament
  always @(op or add_mux or mvi_mux or x or y)
    case (op)
      3'h5: w <= mvi_mux;
      3'h6: w <= y;
      3'h7: w <= x;
      default: w <= add_mux;
    endcase
endmodule


sisa-1.1/alu.v
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trades del multiplexor són add_mux excepte la 5, 6 i
7 que són respectivament el mvi_mux, l’operand y i
l’operand x.

Banc de registres
Necessitem al banc de registres un altre port de
lectura per a les instruccions de tipus store, ja que
han de llegir l’adreça base i també el contingut del
registre que s’escriurà a memòria. Per això, afegim
la línia del codi 3.3, on podem veure que hi ha
una entrada que és addr_b. Aquest és el registre
que es llegirà i el bus b és el bus de sortida amb
el contingut del registre.

assign b = r[addr_b];

Codi 3.3 Lògica afegida
al banc de registres.

Mòdul de control
Ja tenim totes les modificacions necessàries de la
part d’execució per a que les instruccions d’accés a
memòria funcionin correctament. Ara necessitarem
modificar la lògica del mòdul de control per a que
els senyals tinguin algun valor.

Com que ara no carregarem el PC sempre –sinó
només quan comencem el cicle F– afegirem un nou
senyal ldpc que ens indiqui quan hem de carregar
el nou PC. Substituïm la línia pc <= nou_pc_; del
processador base per if (ldpc) pc <= nou_pc_; i afe-
gim la lògica del codi 3.4 al mòdul control_l per a
donar un valor als senyals de control.

• immed és el bus que ve de memòria. Subs-
tituïm la lògica que hi havia abans per
aquesta que depèn de la instrucció: si
es tracta d’un mov* (d[5]), l’immediat està
als vuit bits de menys pes de la instruc-
ció, en canvi si es tracta d’una instrucció
de memòria, l’immediat està als 6 bits de
menys pes.

• op indica l’operació de l’alu (selector del
multiplexor). En general serà una suma
en les instruccions de load i store i en

assign immed = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
: { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

assign op = { ins[14],
˜d[14] & ins[13],
(˜d[13] & ins[12]) };

assign addr_b = ins[11:9];
assign in_d = d[3] | d[13];
assign wrd_sisp1 = d[3] | d[5] | d[13];
assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
assign immed_x2 = d[3] | d[4];
assign word_byte = ins[15] & ins_dad;

Codi 3.4 Lògica afegida al mòdul de control.

cas contrari el valor 5 que fa el mateix
que el processador base.

• addr_b és l’adreça del segon registre de
lectura, per les instruccions d’store. Sem-
pre codificat als bits 11 a 9 de la ins-
trucció.

• in_d indica si escriurem al banc de re-
gistres la sortida de l’ALU o el que ve
de memòria. Només s’activarà en el cas
dels loads, en cas contrari sempre s’es-
criurà el que surti de l’ALU.

• wrd_sisp1 és el senyal que controla l’es-
criptura al registre de destí. Ho farem
sempre que es tracti de les instruccions
ld (d[3]), ldb (d[13]) i mov* (d[5]).

• wrmem_sisp1 és el senyal que va a la me-
mòria indicant que s’escriurà. Només s’ac-
tiva en el cas del st (d[4]) i stb (d[14]).

• immed_x2 indica si hem de multiplicar ×2
l’immediat, s’activa en les instruccions
d’accés a memòria a nivell de word: ld
(d[3]) i st (d[4]).

• word_byte anirà directament a la memòria
i valdrà 1 quan vulguem fer un accés a
nivell de byte. En aquest cas, el primer
bit de la instrucció és 1 i hem d’estar en
el cicle DEMW.

Lògica del multicicle
A l’apartat anterior hem vist com s’activaven els se-


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd,

    output [15:0] b,
    input  [ 2:0] addr_b
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = r[addr_a];
  assign b = r[addr_b];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (wrd) r[addr_d] <= d;
endmodule


sisa-1.1/regfile.v


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        in_d,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire        tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr ? pc : pc + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output        tknbr,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        in_d,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = ins[8:6];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign tknbr  = halt;
  assign halt   = (ins == 16'hffff);

  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};
  assign op         = { ins[14],
                        ~d[14] & ins[13],
                        (~d[13] & ins[12]) };
  assign addr_b     = ins[11:9];
  assign in_d       = d[3] | d[13];
  assign wrd_sisp1  = d[3] | d[5] | d[13];
  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;
endmodule


sisa-1.1/control.v
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nyals wrd_sisp1 i wrmem_sisp1 però la lògica no era del
tot correcta. Aquests senyals només s’han d’activar
en el cicle DEMW per a que quan arribi el cicle F
de la següent instrucció s’emmagatzemi en el re-
gistre. No podem activar aquest senyal en el cicle
F perquè si no, escriuríem valors incorrectes als
registres.

Per tant, com farem servir en endavant senyals
que depenen del cicle on estem, crearem un mòdul
nou, multi.v que portarà tota aquesta lògica (veure
codi 3.5).

module lc_mem (
input wrmem_sisp1,
input wrd_sisp1,
input e, // Entrades
output wrmem,
output wrd,
output ldpc,
output ldir,
output ins_dat // Sortides

);

// Assignacions contínues
assign ldir = !e;
assign wrd = e & wrd_sisp1;
assign wrmem = e & wrmem_sisp1;
assign ldpc = e;
assign ins_dat = e;

endmodule

Codi 3.5 Lògica del multicicle.

L’entrada e és l’estat del processador: 0 correspon
al cicle F, mentre que 1 correspon al cicle DEMW.
Està connectat a la sortida d’un biestable (1 bit).
D’aquí surten els senyals:

• ldir és el senyal que indica que carre-
garem un nou valor a l’IR, només s’activa
en el cicle F.

• wrd és l’escriptura al banc de registres,
només s’activarà quan wrd_sisp1 valgui 1

i estiguem al cicle DEMW.
• wrmem indica si hem d’escriure a memòria,

és 1 quan tenim wrmem_sisp1 i estem al
cicle DEMW.

• ldpc, senyal de càrrega del PC, s’activa
al cicle DEMW.

• ins_dad ens diu si estem al cicle F o
DEMW. És el mateix que el senyal e.

Prova del processador
Amb això ja tenim el processador llest. L’esquema
simplificat del processador amb els canvis realit-
zats es pot veure a la figura 3.2.

Ara només hem de provar-lo. Al mòdul de prova,
tenim 3 nous senyals que surten del processador:
datawr, wr_m i word_byte, que porten respectivament
la dada a escriure a memòria, si escrivim o no i
si la lectura o escriptura és a nivell de word o
byte. Aquests els hem de connectar a les entrades
del mòdul de prova de memòria: we (write enable)
i byte_m (escriptura a nivell de byte).

Hem de fer un programa que provi les instruccions
noves: ld, ld, ldb i stb. Aquest programa es mostra
al codi 3.6.

Es prova de llegir i escriure en grandària de word
i byte. Es proven tan offsets positius com negatius
i lectures i escriptures en l’àrea de RAM i lectures
en àrea de ROM –encara que de moment només
s’utilitza una RAM com a ROM, que estarà a les
adreces de la 0xc000 a 0xffff–.

El resultat de l’execució d’aquest codi hauria de
ser el següent (els nombres estan tots escrits en
hexadecimal:

Mem[3f:3e] = xx50
Mem[41:40] = e244
Mem[43:42] = 4341
Mem[45:44] = xx42
Mem[47:46] = 42xx
Mem[51:50] = xx43
Mem[61:60] = e244
Mem[63:62] = 4341
Mem[65:64] = xx42
Mem[67:66] = 0041


`timescale 1ns/10ps

module multi_l (
    input  clk,    // Entrades
    input  boot,
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    output wrmem,  // Sortides
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire e;

  // Instanciacions
  lc_mem l0 (
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .e           (e),
    .wrmem       (wrmem),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dat)
  );

  ff_d0 f0 (!e, e, clk, boot);
endmodule

module lc_mem (
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    input  e,       // Entrades
    output wrmem,
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat  // Sortides
  );

  // Assignacions contínues
  assign ldir    = !e;
  assign wrd     = e & wrd_sisp1;
  assign wrmem   = e & wrmem_sisp1;
  assign ldpc    = e;
  assign ins_dat = e;
endmodule


sisa-1.1/multi.v
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Figura 3.2 Ampliació del processador base afegint el subsistema de memòria
Mem[69:68] = ffe2
Mem[6b:6a] = 5040

Simulació
De la mateixa forma que hem fet amb el processa-
dor base, simularem aquest programa amb el Mo-
delsim per verificar que funciona correctament. Per
fer això, compilem tots els mòduls a la consola del
Modelsim tal i com hem fet anteriorment:

ModelSim> vlib work
ModelSim> vlog -lint -work work control.v proc.v

alu.v exec.v regfile.v test_sisa.v multi.v
primitives.v memory.v

# Model Technology ModelSim SE-64 vlog 6.2j
Compiler 2007.10 Oct 3 2007

# -- Compiling module control
# -- Compiling module control_l

# -- Compiling module proc
# -- Compiling module alu
# -- Compiling module exec
# -- Compiling module regfile
# -- Compiling module test_sisa
# -- Compiling module multi_l
# -- Compiling module lc_mem
# -- Compiling module mux8_16
# -- Compiling module dec4_16
# -- Compiling module ff_d0
# -- Compiling module memory
#
# Top level modules:
# test_sisa
ModelSim> vsim -novopt -t ns work.test_sisa

Passats 300 ns podem observar com les primeres
6 instruccions movi s’han executat tal i com es veu
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movi r0, 64
movi r1, 65
movi r2, 66
movi r3, 67
movi r4, 68
movi r5, 80

; provem els stores de byte
stb 2(r0), r1
stb 4(r3), r2
stb 0(r5), r3
stb -12(r5), r4 ; off. negatiu
stb -2(r0), r5
; provem els loads de byte
movi r7, 74
ldb r4, -8(r7)
ldb r3, 4(r3)
ldb r2, 14(r2)
ldb r1, 4(r0)

movi r7, 14
movhi r7, 0xc0 ; %r7 = 0xc00e
ldb r6, -1(r7) ; lectura byte de ROM
stb 0(r0), r1
stb 1(r0), r6
stb 2(r0), r4
stb 3(r0), r2
stb 4(r0), r3

; loads de word
ld r1, -2(r3)
ld r2, 0(r3)
ld r3, 2(r3)
ld r7, -14(r7) ; lectura word de ROM

; bolcat dels reg. - stores de word
movi r0, 64
st 32(r0), r1
st 34(r0), r2
st 36(r0), r3
st 38(r0), r4
st 40(r0), r6
st 42(r0), r7
halt

Codi 3.6 Joc de prova pel subsistema de
memòria.

Figura 3.3 Detall de com es van inicialitzant els
registres (part inferior).

Figura 3.4 Estat de la memòria des-
prés de la simulació (adreces de la 61 a
la 82).

a la figura 3.3.

Si fem arribar el simulador al final del programa,
podem inspeccionar el contingut de la memòria per
veure si el joc de proves funciona correctament. El
programa disposa d’un inspeccionador d’objectes.
Podem veure el contingut final de la memòria a la


;
; Resultats:
;  M[   3e (1f)] = --50
;  M[41-40 (20)] = e244
;  M[43-42 (21)] = 4341
;  M[  -44 (22)] = --42
;  M[47-   (23)] = 42--
;  M[   50 (28)] = --43
;  M[61-60 (30)] = e244
;  M[63-62 (31)] = 4341
;  M[65-64 (32)] = --42
;  M[67-66 (33)] = 0041
;  M[69-68 (34)] = ffe2
;  M[6b-6a (35)] = 5040
;
movi r0, 64
movi r1, 65
movi r2, 66
movi r3, 67
movi r4, 68
movi r5, 80

; provem els stores de byte
stb 2(r0), r1
stb 4(r3), r2
stb 0(r5), r3
stb -12(r5), r4 ; off. negatiu
stb -2(r0), r5
; provem els loads de byte
movi r7, 74
ldb r4, -8(r7)
ldb r3, 4(r3)
ldb r2, 14(r2)
ldb r1, 4(r0)

movi r7, 14
movhi r7, 0xc0 ; %r7 = 0xc00e
ldb r6, -1(r7) ; lectura byte de ROM
stb 0(r0), r1
stb 1(r0), r6
stb 2(r0), r4
stb 3(r0), r2
stb 4(r0), r3

; loads de word
ld  r1, -2(r3)
ld  r2, 0(r3)
ld  r3, 2(r3)
ld  r7, -14(r7) ; lectura word de ROM

; bolcat dels reg. - stores de word
movi r0, 64
st 32(r0), r1
st 34(r0), r2
st 36(r0), r3
st 38(r0), r4
st 40(r0), r6
st 42(r0), r7
halt


sisa-1.1/1.0-mem.s
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figura 3.4 i a la figura 3.5.

Figura 3.5 Estat de la memòria des-
prés de la simulació (adreces de la 95 a
la 109).

Per tant, com podem observar el contingut final de
la memòria és exactament el que hauria de ser i
per tant el circuit passa el joc de proves.

Model de simulació realista
El model de simulació que hem realitzat compleix
amb el que ha de fer: llegir i escriure a memòria.
Però si la nostra intenció és utilitzar el processa-
dor en una placa comercial de desenvolupament,
llavors el model de memòria que estem fent ser-
vir és poc realista. En primer lloc, estem fent servir
una memòria RAM per simular una ROM. Després,
no sabem exactament com seran els xips de memò-
ria física que tindrà la placa de desenvolupament.
Per fer una simulació més realista, primer hem de
conèixer on farem la implementació.

La placa escollida és de l’empresa Altera, ano-
menada Nios II Development Kit, Stratix II Edi-
tion. Podem veure una fotografia de la caixa a la
figura 3.6.

Si obrim la caixa, ens trobem un circuit electrònic
imprès que és la placa de desenvolupament. En
un ordinador personal faria la funció de placa ba-
se. Podem veure una imatge d’aquesta placa a la

figura 3.7.

Aquesta placa de desenvolupament, com podem veu-
re té diversos components electrònics. El més im-
portant sense dubte és la pròpia FPGA, que és
el xip platejat de la figura 3.7, marcat amb el nú-
mero 1. Això fa el paper d’un microprocessador en
blanc. Aquí implementarem el processador que es-
tem desenvolupant. Però com veiem, la placa té
altres components:

1. L’FPGA, com hem ja comentat.

2. L’oscil·lador a 50 Mhz. És un xip que es
pot separar amb la mà i substituir-lo per
un altre més ràpid.

3. Memòria Flash de 16 Mb.

4. Xip de memòria SRAM de 512 Kb.

5. Botó de reset que entra per un pin del
circuit i inicialitza els registres a un va-
lor concret. És la lògica que apareix amb
boot a les descripcions en Verilog del
text.

D’aquests components, ens interessen dos en par-
ticular. Té dos xips de memòria SRAM de 10ns de
la marca IDT de 512Kb cadascun, model 71V416-
S10PH tal i com es mostra a la figura 3.8.

La placa també té un xip de memòria Flash de
16Mb de l’empresa AMD, model AM29LV128MH,
tal i com es mostra a la figura 3.9.

Aquests xips de memòria disposen de models de si-
mulació realistes del seu comportament escrits en
Verilog. Aquests models es poden descarregar di-
rectament de les corresponents pàgines webs dels
fabricants1. També es poden carregar en el Model-
sim per fer una simulació més realista. De fet, si
volem adaptar el nostre disseny per a que funcioni
físicament, hem de fer un controlador de memòria
pels corresponents xips de memòria de la placa.

Per fer això, primer hem de saber com estan con-
nectats aquests xips a l’FPGA. En aquest cas, dis-

http://www.idt.com i http://www.spanion.com/1

http://www.idt.com/?partID=71V416S10PH
http://www.spansion.com/products/Am29LV128MHL.html
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Figura 3.6 Kit comercial de desenvolupament de microprocessadors en FPGA.

posem del manual del fabricant2 de la placa i po-
dem veure com estan fetes les connexions. A l’a-
pèndix A del manual podem veure com els xips de
memòria SRAM i els de memòria Flash compartei-
xen un bus tant per les adreces com per les da-
des. La taula de connexions la podem veure a la
figura 3.10.

En aquesta taula, podem veure les connexions del
bus compartit amb l’FPGA a la columna PLD, tam-
bé les connexions del bus compartit amb el xip de
Flash (U5) i també amb els dos xips de SRAM
(U35 i U36). Com es pot veure, la Flash té un bus
d’adreces de 24 bits (des de D15/A-1 fins a A22),
com era d’esperar ja que 224 = 16777216 bytes,
que és com surt a l’especificació de la Flash.

http://www.altera.com/2

En canvi, veiem que el bus d’adreces de la SRAM
és de 18 bits (218 = 262144), amb un adreçament a
nivell de word, per tant cadascuna té 512Kb. Però
segons es mostra a la taula, el primer bit (A0) de
la SRAM està connectat al cable FSE_A2 del bus
(juntament amb el tercer bit d’adreça de la Flash).
Això vol dir que haurem de fer un controlador de
memòria que tingui present aquests detalls i que
sigui independent del processador, per no haver-ho
de modificar.

Com el sistema SISA té un bus d’adreces de 16
bits, l’espai d’adreçament és de 216 = 65536 bytes
i per tant, només amb un xip de SRAM n’hi ha prou
per implementar la memòria.

La memòria Flash no la podrem servir tota, ja que
la placa de desenvolupament la fa servir per di-
ferents propòsits. Conté un programa servidor web

http://www.altera.com/literature/manual/mnl_nios2_board_stratixII_2s60.pdf
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Figura 3.7 Fotografia de la placa de desenvolupament on es mostra de color groc l’FPGA.

Figura 3.8 Xips de memòria SRAM de
l’empresa IDT.

per poder-la configurar. També té la configuració
de l’FPGA de fàbrica per a que es pugui arrencar
en cas d’emergència. El mapa d’ús de la memòria

Figura 3.9 Xip de
memòria Flash AMD.

Flash es mostra a la figura 3.11.

Segons es mostra la figura 3.11, l’adreça més bai-
xa que es pot fer servir per a usuari és la 0x200000.
Aquesta correspondrà amb l’adreça lògica 0xc000
del SISA, que és la part de només lectura.
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Figura 3.10 Taula de connexions físiques entre l’FPGA i la memòria.

Controlador de memòria
Al controlador que dissenyarem marcarem les sor-
tides físiques als xips de memòria amb noms aca-
bats en el caràcter “_” per distingir-les de les en-
trades i sortides que es connecten al processador
SISA. Les connexions amb el processador ja les
coneixem, les mostrem al codi 3.7 i les connexi-
ons físiques amb els xips de memòria explicades
al codi 3.8.

Hem de tenir en compte que mentre que el dis-

seny realitzat del processador fa servir dos busos
independents per l’entrada de dades a memòria i
per la sortida de dades, en les connexions físiques
aquests dos busos estan units en un de sol formant
un únic bus d’entrada/sortida i s’han de controlar
de forma lògica els valors d’alta impedància (va-
lor Z en Verilog) per quan el dispositiu físic està
enviant dades.

A més, tenim un problema en la lectura de paraules
de 16 bits de la memòria Flash, ja que el direcci-
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Figura 3.11 Mapa d’ús de la memòria Flash.

output [15:0] rd_data, // Sortida llegida
input [15:0] wr_data, // Dades d’escriptura
input we, // 0:s’escriu, 1:no s’escr
input [15:0] addr_data, // Adreça a traduir
input word_byte, // 0:word, 1:byte

Codi 3.7 Connexions del controlador de memòria amb
el SISA.

onament que fa servir és a nivell de byte i en un
cicle no es poden llegir dos bytes alhora. Per tant,
farem servir la segona meitat del cicle per llegir el
segon byte en el cas de que haguem de fer lectures
en la ROM a nivell de word.

També hem de tenir en compte que la memòria
SRAM és molt ràpida (10ns) i és asíncrona, el que
vol dir que si baixem el senyal del write enable
mentre s’està calculant l’adreça efectiva és possi-
ble que s’escriguin a altres adreces no desitjades a
memòria. I si ho fem en el següent cicle, és possible
que si el senyal de write enable es retarda prou,
s’escriguin les dades del següent cicle a la me-
mòria. Experimentalment s’ha vist com existeixen
aquests problemes degut a la diferència de veloci-
tats entre l’FPGA i la SRAM. Aquest problema és

output [23:0] addr_, // Direcció física
inout [15:0] data_, // Dades d’E/S
output roe_, // SRAM Output Enable
output rwe_, // SRAM Write Enable
output rcs_, // SRAM Chip Select
output rble_, // SRAM Byte Low Enable
output rbhe_, //SRAM Byte High Enable

output fce_, // Flash Chip Enable
output foe_, // Flash Output Enable
output fbyte_ // Flash Byte Enable

Codi 3.8 Connexions del controlador de memòria amb
els xips de memòria.

bastant atípic, perquè normalment és el processa-
dor el que és més ràpid que la memòria, però en
aquest cas passa al revés.

Per solucionar això, s’ha optat per enviar el senyal
de write enable al final del cicle d’escriptura, quan
l’adreça i les dades estan llestes i abans del se-
güent cicle, és a dir en el tercer quart del cicle. Per
fer això farem servir un senyal de rellotge el doble
de la freqüència del processador i sincronitzat amb
el senyal de rellotge principal anomenat clk_2M.


`timescale 1ns/10ps

module memoria (
    input         clk_1M, // Rellotges
    input         clk_2M,

    output [15:0] rd_data, // Sortida llegida
    input  [15:0] wr_data, // Dades d'escriptura
    input         we, // 0:s'escriu, 1:no s'escr
    input  [15:0] addr_data, // Adreça a traduir
    input         word_byte, // 0:word, 1:byte

    // Sortides de la FPGA
    output [23:0] addr_, // Direcció física
    inout  [15:0] data_, // Dades d'E/S
    output        roe_,  // SRAM Output Enable
    output        rwe_,  // SRAM Write Enable
    output        rcs_,  // SRAM Chip Select
    output        rble_, // SRAM Byte Low Enable
    output        rbhe_, //SRAM Byte High Enable

    output        fce_,  // Flash Chip Enable
    output        foe_,  // Flash Output Enable
    output        fbyte_ // Flash Byte Enable
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire a0;
  wire [15:0] wr;  // word de SRAM
  wire [15:0] bhr; // byte High RAM
  wire [15:0] blr; // byte Low RAM
  wire [15:0] wf;  // word de Flash
  wire [15:0] bhf; // Byte High Flash
  wire [15:0] blf; // Byte Low Flash

  wire rwe;
  reg [7:0] data_lwf;

  // Assignacions contínues
  assign wr     = data_;  // Word de SRAM
  assign bhr    = { {8{wr[15]}}, wr[15:8] };
  assign blr    = { {8{wr[7]}}, wr[7:0] };
  assign wf     = {data_[7:0], data_lwf};
  assign bhf    = { {8{wf[15]}}, wf[15:8] };
  assign blf    = { {8{wf[7]}}, wf[7:0] };

  // Activem l'output enable (a 0) i el Chip
  // Select de SRAM (a 0) quan no estem a la
  // flash
  assign roe_   = ~foe_;
  assign rcs_   = ~foe_;
  assign a0     = addr_data[0];

  // Escrivim a SRAM (rwe val 0) quan es
  // produeixen aquestes tres circumpstàncies
  // simultàniament:
  //  * "~we" wl Write Enable (we) del control
  //    del processador val 0
  //  * "rcs_" quan estem fora de l'àrea de flsh
  //  * "~word_byte & a0" no tenim una excepció
  //    d'alineació
  assign rwe    = ~we | rcs_ | ~word_byte & a0;

  // Escrivim a SRAM (val 0) en el 3/4 de cicle
  assign rwe_   = clk_1M | ~clk_2M | rwe;

  assign rble_  = a0;
  assign rbhe_  = word_byte & ~a0;

  assign fce_   = 1'b0;      // val 0 (activat)

  // La flash s'activa (val 0) quan estem
  // entre 48K i 64K
  assign foe_ = ~addr_data[15] | ~addr_data[14];
  assign fbyte_ = 1'b0;

  /* addr_[1] no connectat a SRAM */
  assign addr_[23:1] = foe_ ? 
    {7'b0, addr_data[15:1], 1'b0} // SRAM
    : {10'h80, addr_data[13:1]};  // Flash

  // Pin A-1 de Flash, no connectat a SRAM
  assign addr_[0]    = ~clk_1M; 

  assign data_   = rwe  ? 
    16'hzzzz : (word_byte & a0 ?
    {wr_data[7:0], 8'd0} : wr_data);

  assign rd_data = foe_ ?
    (word_byte ? (a0 ? bhr:blr): wr)    // SRAM
    : (word_byte ? (a0 ? bhf:blf): wf); // Flash

  // Descripció del comportament
  always @(negedge clk_1M)
    data_lwf <= data_[7:0];
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module memoria (
    input         clk_1M, // Rellotges
    input         clk_2M,

    output [15:0] rd_data, // Sortida llegida
    input  [15:0] wr_data, // Dades d'escriptura
    input         we, // 0:s'escriu, 1:no s'escr
    input  [15:0] addr_data, // Adreça a traduir
    input         word_byte, // 0:word, 1:byte

    // Sortides de la FPGA
    output [23:0] addr_, // Direcció física
    inout  [15:0] data_, // Dades d'E/S
    output        roe_,  // SRAM Output Enable
    output        rwe_,  // SRAM Write Enable
    output        rcs_,  // SRAM Chip Select
    output        rble_, // SRAM Byte Low Enable
    output        rbhe_, //SRAM Byte High Enable

    output        fce_,  // Flash Chip Enable
    output        foe_,  // Flash Output Enable
    output        fbyte_ // Flash Byte Enable
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire a0;
  wire [15:0] wr;  // word de SRAM
  wire [15:0] bhr; // byte High RAM
  wire [15:0] blr; // byte Low RAM
  wire [15:0] wf;  // word de Flash
  wire [15:0] bhf; // Byte High Flash
  wire [15:0] blf; // Byte Low Flash

  wire rwe;
  reg [7:0] data_lwf;

  // Assignacions contínues
  assign wr     = data_;  // Word de SRAM
  assign bhr    = { {8{wr[15]}}, wr[15:8] };
  assign blr    = { {8{wr[7]}}, wr[7:0] };
  assign wf     = {data_[7:0], data_lwf};
  assign bhf    = { {8{wf[15]}}, wf[15:8] };
  assign blf    = { {8{wf[7]}}, wf[7:0] };

  // Activem l'output enable (a 0) i el Chip
  // Select de SRAM (a 0) quan no estem a la
  // flash
  assign roe_   = ~foe_;
  assign rcs_   = ~foe_;
  assign a0     = addr_data[0];

  // Escrivim a SRAM (rwe val 0) quan es
  // produeixen aquestes tres circumpstàncies
  // simultàniament:
  //  * "~we" wl Write Enable (we) del control
  //    del processador val 0
  //  * "rcs_" quan estem fora de l'àrea de flsh
  //  * "~word_byte & a0" no tenim una excepció
  //    d'alineació
  assign rwe    = ~we | rcs_ | ~word_byte & a0;

  // Escrivim a SRAM (val 0) en el 3/4 de cicle
  assign rwe_   = clk_1M | ~clk_2M | rwe;

  assign rble_  = a0;
  assign rbhe_  = word_byte & ~a0;

  assign fce_   = 1'b0;      // val 0 (activat)

  // La flash s'activa (val 0) quan estem
  // entre 48K i 64K
  assign foe_ = ~addr_data[15] | ~addr_data[14];
  assign fbyte_ = 1'b0;

  /* addr_[1] no connectat a SRAM */
  assign addr_[23:1] = foe_ ? 
    {7'b0, addr_data[15:1], 1'b0} // SRAM
    : {10'h80, addr_data[13:1]};  // Flash

  // Pin A-1 de Flash, no connectat a SRAM
  assign addr_[0]    = ~clk_1M; 

  assign data_   = rwe  ? 
    16'hzzzz : (word_byte & a0 ?
    {wr_data[7:0], 8'd0} : wr_data);

  assign rd_data = foe_ ?
    (word_byte ? (a0 ? bhr:blr): wr)    // SRAM
    : (word_byte ? (a0 ? bhf:blf): wf); // Flash

  // Descripció del comportament
  always @(negedge clk_1M)
    data_lwf <= data_[7:0];
endmodule
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Així el codi del controlador de memòria es mostra
al codi 3.9 i al codi 3.10.

// Declaracions de xarxes i registres
wire a0;
wire [15:0] wr; // word de SRAM
wire [15:0] bhr; // byte High RAM
wire [15:0] blr; // byte Low RAM
wire [15:0] wf; // word de Flash
wire [15:0] bhf; // Byte High Flash
wire [15:0] blf; // Byte Low Flash

wire rwe;
reg [7:0] data_lwf;

// Assignacions contínues
assign wr = data_; // Word de SRAM
assign bhr = { {8{wr[15]}}, wr[15:8] };
assign blr = { {8{wr[7]}}, wr[7:0] };
assign wf = {data_[7:0], data_lwf};
assign bhf = { {8{wf[15]}}, wf[15:8] };
assign blf = { {8{wf[7]}}, wf[7:0] };

// Activem l’output enable (a 0) i el Chip
// Select de SRAM (a 0) quan no estem a la
// flash
assign roe_ = ˜foe_;
assign rcs_ = ˜foe_;
assign a0 = addr_data[0];

Codi 3.9 Extensions de signe del bus de dades
de la memòria.

Mòdul SISA SoC
SoC vol dir System on Chip i representa tot un
sistema (controladors, rellotges, dispositius, pro-
cessadors, DMAs, ...) que conformen un computa-
dor sencer però dissenyat per a que càpiga tot
en un xip. Sovint, quan es treballa amb disposi-
tius programables (com les FPGA), aquests no por-
ten només un processador sinó un sistema complet.
Aquest és el nostre cas, en aquesta part no tenim
dispositius d’entrada i sortida però ja hem creat
un nou controlador: el de memòria. Per tant, for-

// Escrivim a SRAM (rwe val 0) quan es
// produeixen aquestes tres circumpstàncies
// simultàniament:
// * "˜we" wl Write Enable (we) del control
// del processador val 0
// * "rcs_" quan estem fora de l’àrea de flsh
// * "˜word_byte & a0" no tenim una excepció
// d’alineació
assign rwe = ˜we | rcs_ | ˜word_byte & a0;

// Escrivim a SRAM (val 0) en el 3/4 de cicle
assign rwe_ = clk_1M | ˜clk_2M | rwe;

assign rble_ = a0;
assign rbhe_ = word_byte & ˜a0;

assign fce_ = 1’b0; // val 0 (activat)

// La flash s’activa (val 0) quan estem
// entre 48K i 64K
assign foe_ = ˜addr_data[15] | ˜addr_data[14];
assign fbyte_ = 1’b0;

/* addr_[1] no connectat a SRAM */
assign addr_[23:1] = foe_ ?

{7’b0, addr_data[15:1], 1’b0} // SRAM
: {10’h80, addr_data[13:1]}; // Flash

// Pin A-1 de Flash, no connectat a SRAM
assign addr_[0] = ˜clk_1M;

assign data_ = rwe ?
16’hzzzz : (word_byte & a0 ?
{wr_data[7:0], 8’d0} : wr_data);

assign rd_data = foe_ ?
(word_byte ? (a0 ? bhr:blr): wr) // SRAM
: (word_byte ? (a0 ? bhf:blf): wf); // Flash

// Descripció del comportament
always @(negedge clk_1M)

data_lwf <= data_[7:0];

Codi 3.10 Lògica del controlador de memòria.


`timescale 1ns/10ps

module memoria (
    input         clk_1M, // Rellotges
    input         clk_2M,

    output [15:0] rd_data, // Sortida llegida
    input  [15:0] wr_data, // Dades d'escriptura
    input         we, // 0:s'escriu, 1:no s'escr
    input  [15:0] addr_data, // Adreça a traduir
    input         word_byte, // 0:word, 1:byte

    // Sortides de la FPGA
    output [23:0] addr_, // Direcció física
    inout  [15:0] data_, // Dades d'E/S
    output        roe_,  // SRAM Output Enable
    output        rwe_,  // SRAM Write Enable
    output        rcs_,  // SRAM Chip Select
    output        rble_, // SRAM Byte Low Enable
    output        rbhe_, //SRAM Byte High Enable

    output        fce_,  // Flash Chip Enable
    output        foe_,  // Flash Output Enable
    output        fbyte_ // Flash Byte Enable
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire a0;
  wire [15:0] wr;  // word de SRAM
  wire [15:0] bhr; // byte High RAM
  wire [15:0] blr; // byte Low RAM
  wire [15:0] wf;  // word de Flash
  wire [15:0] bhf; // Byte High Flash
  wire [15:0] blf; // Byte Low Flash

  wire rwe;
  reg [7:0] data_lwf;

  // Assignacions contínues
  assign wr     = data_;  // Word de SRAM
  assign bhr    = { {8{wr[15]}}, wr[15:8] };
  assign blr    = { {8{wr[7]}}, wr[7:0] };
  assign wf     = {data_[7:0], data_lwf};
  assign bhf    = { {8{wf[15]}}, wf[15:8] };
  assign blf    = { {8{wf[7]}}, wf[7:0] };

  // Activem l'output enable (a 0) i el Chip
  // Select de SRAM (a 0) quan no estem a la
  // flash
  assign roe_   = ~foe_;
  assign rcs_   = ~foe_;
  assign a0     = addr_data[0];

  // Escrivim a SRAM (rwe val 0) quan es
  // produeixen aquestes tres circumpstàncies
  // simultàniament:
  //  * "~we" wl Write Enable (we) del control
  //    del processador val 0
  //  * "rcs_" quan estem fora de l'àrea de flsh
  //  * "~word_byte & a0" no tenim una excepció
  //    d'alineació
  assign rwe    = ~we | rcs_ | ~word_byte & a0;

  // Escrivim a SRAM (val 0) en el 3/4 de cicle
  assign rwe_   = clk_1M | ~clk_2M | rwe;

  assign rble_  = a0;
  assign rbhe_  = word_byte & ~a0;

  assign fce_   = 1'b0;      // val 0 (activat)

  // La flash s'activa (val 0) quan estem
  // entre 48K i 64K
  assign foe_ = ~addr_data[15] | ~addr_data[14];
  assign fbyte_ = 1'b0;

  /* addr_[1] no connectat a SRAM */
  assign addr_[23:1] = foe_ ? 
    {7'b0, addr_data[15:1], 1'b0} // SRAM
    : {10'h80, addr_data[13:1]};  // Flash

  // Pin A-1 de Flash, no connectat a SRAM
  assign addr_[0]    = ~clk_1M; 

  assign data_   = rwe  ? 
    16'hzzzz : (word_byte & a0 ?
    {wr_data[7:0], 8'd0} : wr_data);

  assign rd_data = foe_ ?
    (word_byte ? (a0 ? bhr:blr): wr)    // SRAM
    : (word_byte ? (a0 ? bhf:blf): wf); // Flash

  // Descripció del comportament
  always @(negedge clk_1M)
    data_lwf <= data_[7:0];
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module memoria (
    input         clk_1M, // Rellotges
    input         clk_2M,

    output [15:0] rd_data, // Sortida llegida
    input  [15:0] wr_data, // Dades d'escriptura
    input         we, // 0:s'escriu, 1:no s'escr
    input  [15:0] addr_data, // Adreça a traduir
    input         word_byte, // 0:word, 1:byte

    // Sortides de la FPGA
    output [23:0] addr_, // Direcció física
    inout  [15:0] data_, // Dades d'E/S
    output        roe_,  // SRAM Output Enable
    output        rwe_,  // SRAM Write Enable
    output        rcs_,  // SRAM Chip Select
    output        rble_, // SRAM Byte Low Enable
    output        rbhe_, //SRAM Byte High Enable

    output        fce_,  // Flash Chip Enable
    output        foe_,  // Flash Output Enable
    output        fbyte_ // Flash Byte Enable
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire a0;
  wire [15:0] wr;  // word de SRAM
  wire [15:0] bhr; // byte High RAM
  wire [15:0] blr; // byte Low RAM
  wire [15:0] wf;  // word de Flash
  wire [15:0] bhf; // Byte High Flash
  wire [15:0] blf; // Byte Low Flash

  wire rwe;
  reg [7:0] data_lwf;

  // Assignacions contínues
  assign wr     = data_;  // Word de SRAM
  assign bhr    = { {8{wr[15]}}, wr[15:8] };
  assign blr    = { {8{wr[7]}}, wr[7:0] };
  assign wf     = {data_[7:0], data_lwf};
  assign bhf    = { {8{wf[15]}}, wf[15:8] };
  assign blf    = { {8{wf[7]}}, wf[7:0] };

  // Activem l'output enable (a 0) i el Chip
  // Select de SRAM (a 0) quan no estem a la
  // flash
  assign roe_   = ~foe_;
  assign rcs_   = ~foe_;
  assign a0     = addr_data[0];

  // Escrivim a SRAM (rwe val 0) quan es
  // produeixen aquestes tres circumpstàncies
  // simultàniament:
  //  * "~we" wl Write Enable (we) del control
  //    del processador val 0
  //  * "rcs_" quan estem fora de l'àrea de flsh
  //  * "~word_byte & a0" no tenim una excepció
  //    d'alineació
  assign rwe    = ~we | rcs_ | ~word_byte & a0;

  // Escrivim a SRAM (val 0) en el 3/4 de cicle
  assign rwe_   = clk_1M | ~clk_2M | rwe;

  assign rble_  = a0;
  assign rbhe_  = word_byte & ~a0;

  assign fce_   = 1'b0;      // val 0 (activat)

  // La flash s'activa (val 0) quan estem
  // entre 48K i 64K
  assign foe_ = ~addr_data[15] | ~addr_data[14];
  assign fbyte_ = 1'b0;

  /* addr_[1] no connectat a SRAM */
  assign addr_[23:1] = foe_ ? 
    {7'b0, addr_data[15:1], 1'b0} // SRAM
    : {10'h80, addr_data[13:1]};  // Flash

  // Pin A-1 de Flash, no connectat a SRAM
  assign addr_[0]    = ~clk_1M; 

  assign data_   = rwe  ? 
    16'hzzzz : (word_byte & a0 ?
    {wr_data[7:0], 8'd0} : wr_data);

  assign rd_data = foe_ ?
    (word_byte ? (a0 ? bhr:blr): wr)    // SRAM
    : (word_byte ? (a0 ? bhf:blf): wf); // Flash

  // Descripció del comportament
  always @(negedge clk_1M)
    data_lwf <= data_[7:0];
endmodule


sisa-1.4/datamem.v



41

marem un mòdul superior (el sistema) que inclogui
el processador SISA i el controlador de memòria
connectats.

Més endavant, aquest mòdul de sistema SoC con-
tindrà els controladors dels dispositius d’entrada i
sortida i tota la lògica per formar el computador
sencer. La descripció d’aquest mòdul es mostra al
codi 3.11 i al codi 3.12.

Aquest és el mòdul de nivell superior i tots els
noms de les connexions porten un “_” per mostrar
que ja són pins físics de l’FPGA. Aquests senyals
es connectaran directament als xips de memòria.

Connexions amb els models de memòria
Per fer la simulació, hem de tenir uns mòduls que
ens simulin el comportament de la placa de desen-
volupament. Farem servir el mateix mòdul que fè-
iem servir al capítol anterior test_sisa.v (codi 2.10)
però modificat.

Amb tots aquests canvis ja podem eliminar l’stub
de memòria que vam crear al processador base
(codi 2.1) i substituir-lo pels models reals de si-
mulació dels xips de flash i SRAM que hem descar-
regat de les webs dels fabricants, amb els retards
de lectures i escriptures corresponents. Els models
comercials de simulació de la Flash i de la SRAM
són prou complexos com per descriure’ls aquí. Al
codi 3.13 i al codi 3.14 es mostra com queden les
connexions amb els models de simulació dels xips
de memòria.

Del xip de Flash, hem simplificat les connexions.
Els punts suspensius indiquen que tenim més pins
d’adreces i de dades.

Rellotge
També intentarem simular el comportament del re-
llotge i el farem igual que el de la placa de desen-
volupament. L’oscil·lador de la placa entra a una
freqüència de 50 Mhz i el nostre processador el
farem que vagi a una velocitat d’1 Mhz, simple-
ment per simplificar l’anàlisi dels temps. D’aquesta
forma, farem servir un comptador com a divisor de
freqüència i així reduir els 50 Mhz d’entrada a 1
Mhz.

module sisa (
input clk1_,
input clr_, // Botó de clear
inout [15:0] data_,
output [23:0] addr_,

output rbe0_,
output rbe1_,
output rcs_,
output roe_,
output rwe_,
output fce_,
output foe_,
output fbyte_

);

// Declaració de xarxes i registres
wire clk_1M, clk_2M, boot;
wire [15:0] datard_m, datawr, addr_m;
wire wr_m, word_byte;
reg [ 5:0] clk;

// Instanciacions de mòduls
// Controlador de memòria
memoria mem0 (

.clk_1M (clk_1M),

.clk_2M (clk_2M),

.rd_data (datard_m),

.wr_data (datawr),

.we (wr_m),

.addr_data (addr_m),

.word_byte (word_byte),

.addr_ (addr_),

.data_ (data_),

.roe_ (roe_),

.rwe_ (rwe_),

.rcs_ (rcs_),

.rble_ (rbe0_),

.rbhe_ (rbe1_),

.fce_ (fce_),

.foe_ (foe_),

.fbyte_ (fbyte_)
);

Codi 3.11 Mòdul sisa.v SoC amb el controla-
dor de memòria.


`timescale 1ns/10ps

module sisa (
    input         clk1_,
    input         clr_,  // Botó de clear
    inout  [15:0] data_,
    output [23:0] addr_,

    output        rbe0_,
    output        rbe1_,
    output        rcs_,
    output        roe_,
    output        rwe_,
    output        fce_,
    output        foe_,
    output        fbyte_
  );

  // Declaració de xarxes i registres
  wire        clk_1M, clk_2M, boot;
  wire [15:0] datard_m, datawr, addr_m;
  wire        wr_m, word_byte;
  reg  [ 5:0] clk;

  // Instanciacions de mòduls
  // Controlador de memòria
  memoria mem0 (
    .clk_1M    (clk_1M),
    .clk_2M    (clk_2M),

    .rd_data   (datard_m),
    .wr_data   (datawr),
    .we        (wr_m),
    .addr_data (addr_m),
    .word_byte (word_byte),

    .addr_ (addr_),
    .data_ (data_),
    .roe_  (roe_),
    .rwe_  (rwe_),
    .rcs_  (rcs_),
    .rble_ (rbe0_),
    .rbhe_ (rbe1_),

    .fce_   (fce_),
    .foe_   (foe_),
    .fbyte_ (fbyte_)
  );

  // Processador
  proc pr0 (
    .clk      (clk_1M),
    .boot     (clr_),
    .datard_m (datard_m),
    .addr_m   (addr_m),

    .datawr    (datawr),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte)
  );

  // Assignacions contínues
  assign clk_2M = clk[4];
  assign clk_1M = clk[5];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk1_) clk = clk + 3'd1;
  initial clk = 6'd0; // Només per la simulació
endmodule
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// Processador
proc pr0 (

.clk (clk_1M),

.boot (clr_),

.datard_m (datard_m),

.addr_m (addr_m),

.datawr (datawr),

.wr_m (wr_m),

.word_byte (word_byte)
);

// Assignacions contínues
assign clk_2M = clk[4];
assign clk_1M = clk[5];

// Descripció del comportament
always @(posedge clk1_) clk = clk + 3’d1;
initial clk = 6’d0; // Només per la simulació

endmodule

Codi 3.12 Mòdul sisa.v SoC mostrant la connexió
amb el processador.

Simulació i prova
Ara que tenim un model de simulació realista del
computador, el simularem amb el Modelsim de la
mateixa manera que hem fet fins ara. Aquest se-
rà el darrer cop que simularem el sistema, ja que
com a partir d’ara el processador ja pot escriure a
la memòria RAM, disposarem d’un mecanisme de
comunicació per saber si el processador funciona.
Simplement, els jocs de prova els farem tenint en
compte això, és a dir, a partir d’ara quan un joc de
prova hagi de retornar un valor ho farà a través de
la memòria.

Per comprovar si el resultat és correcte farem servir
un petit circuit que imprimeixi el contingut de la
memòria RAM i així podrem saber si el circuit i el
joc de prova han funcionat correctament.

Primer, compilem el circuit:

module test_sisa;

// Registres (entrades) i xarxes
reg clk, rst;
wire [23:0] addr;
wire [15:0] sdata, data, rdata;
wire rbe0, rbe1, rcs, roe, rwe; // RAM
wire fce, foe, fbyte; // Flash
wire [ 7:0] fdata;

// Instanciacions de mòduls
sisa sisa0 (

.clk1_ (clk),

.clr_ (rst),

.addr_ (addr),

.data_ (sdata),

.rbe0_ (rbe0),

.rbe1_ (rbe1),

.rcs_ (rcs),

.roe_ (roe),

.rwe_ (rwe),

.fce_ (fce),

.foe_ (foe),

.fbyte_ (fbyte)
);

idt71v416s10 ram0 (
.data (rdata),
.addr (addr[19:2]),
.we_ (rwe),
.oe_ (roe),
.cs_ (rcs),
.ble_ (rbe0),
.bhe_ (rbe1)

);

Codi 3.13 Mòdul test_sisa.v connectant el SISA
amb el xip d’SRAM.

ModelSim> vlib work
ModelSim> vlog -lint -work work control.v proc.v

alu.v exec.v datamem.v regfile.v sisa.v
test_sisa.v flash_z.v idt71v416s10.v multi.v
primitives.v


`timescale 1ns/10ps

module sisa (
    input         clk1_,
    input         clr_,  // Botó de clear
    inout  [15:0] data_,
    output [23:0] addr_,

    output        rbe0_,
    output        rbe1_,
    output        rcs_,
    output        roe_,
    output        rwe_,
    output        fce_,
    output        foe_,
    output        fbyte_
  );

  // Declaració de xarxes i registres
  wire        clk_1M, clk_2M, boot;
  wire [15:0] datard_m, datawr, addr_m;
  wire        wr_m, word_byte;
  reg  [ 5:0] clk;

  // Instanciacions de mòduls
  // Controlador de memòria
  memoria mem0 (
    .clk_1M    (clk_1M),
    .clk_2M    (clk_2M),

    .rd_data   (datard_m),
    .wr_data   (datawr),
    .we        (wr_m),
    .addr_data (addr_m),
    .word_byte (word_byte),

    .addr_ (addr_),
    .data_ (data_),
    .roe_  (roe_),
    .rwe_  (rwe_),
    .rcs_  (rcs_),
    .rble_ (rbe0_),
    .rbhe_ (rbe1_),

    .fce_   (fce_),
    .foe_   (foe_),
    .fbyte_ (fbyte_)
  );

  // Processador
  proc pr0 (
    .clk      (clk_1M),
    .boot     (clr_),
    .datard_m (datard_m),
    .addr_m   (addr_m),

    .datawr    (datawr),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte)
  );

  // Assignacions contínues
  assign clk_2M = clk[4];
  assign clk_1M = clk[5];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk1_) clk = clk + 3'd1;
  initial clk = 6'd0; // Només per la simulació
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module test_sisa;

  // Registres (entrades) i xarxes
  reg         clk, rst;
  wire [23:0] addr;
  wire [15:0] sdata, data, rdata;
  wire        rbe0, rbe1, rcs, roe, rwe; // RAM
  wire        fce, foe, fbyte;       // Flash
  wire [ 7:0] fdata;

  // Instanciacions de mòduls
  sisa sisa0 (
    .clk1_ (clk),
    .clr_  (rst),
    .addr_ (addr),
    .data_ (sdata),
    .rbe0_ (rbe0),
    .rbe1_ (rbe1),
    .rcs_  (rcs),
    .roe_  (roe),
    .rwe_  (rwe),
    .fce_  (fce),
    .foe_  (foe),
    .fbyte_ (fbyte)
  );

  idt71v416s10 ram0 (
    .data (rdata),
    .addr (addr[19:2]),
    .we_  (rwe),
    .oe_  (roe),
    .cs_  (rcs),
    .ble_ (rbe0),
    .bhe_ (rbe1)
  );

  am29lv128m flash0 (
    .CENeg   (fce),
    .OENeg   (foe),

    .WENeg   (1'b1),
    .RESETNeg (1'b1),
    .WPNeg   (1'b1),
    .BYTENeg (fbyte),

    .DQ15    (addr[0]),
    .A0      (addr[1]),
    .A1      (addr[2]),
    .A2      (addr[3]),
    .A3      (addr[4]),
    .A4      (addr[5]),
    .A5      (addr[6]),
    .A6      (addr[7]),
    .A7      (addr[8]),
    .A8      (addr[9]),
    .A9      (addr[10]),
    .A10     (addr[11]),
    .A11     (addr[12]),
    .A12     (addr[13]),
    .A13     (addr[14]),
    .A14     (addr[15]),
    .A15     (addr[16]),
    .A16     (addr[17]),
    .A17     (addr[18]),
    .A18     (addr[19]),
    .A19     (addr[20]),
    .A20     (addr[21]),
    .A21     (addr[22]),
    .A22     (addr[23]),
    .DQ0     (fdata[0]),
    .DQ1     (fdata[1]),
    .DQ2     (fdata[2]),
    .DQ3     (fdata[3]),
    .DQ4     (fdata[4]),
    .DQ5     (fdata[5]),
    .DQ6     (fdata[6]),
    .DQ7     (fdata[7])
  );

  // Assignacions contínues
  assign sdata = rwe ? data : 16'hzzzz;

  assign data  = roe ? (foe ? 16'hzzzz
                           : { 8'h0, fdata})
                    : (rwe ? rdata : sdata);
  assign rdata = rwe ? 16'hzzzz : data;

  // Descripció del comportament
  initial
    begin
      clk <= 1'b0;
      rst <= 1'b0;
#1000 rst <= 1'b1;
    end

  always #10 clk <= ~clk;

endmodule
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am29lv128m flash0 (
.CENeg (fce),
.OENeg (foe),

.WENeg (1’b1),

.RESETNeg (1’b1),

.WPNeg (1’b1),

.BYTENeg (fbyte),

.DQ15 (addr[0]),

.A0 (addr[1]),

.A1 (addr[2]),

...

.A22 (addr[23]),

.DQ0 (fdata[0]),

.DQ1 (fdata[1]),

...

.DQ7 (fdata[7])
);

// Assignacions contínues
assign sdata = rwe ? data : 16’hzzzz;

assign data = roe ? (foe ? 16’hzzzz
: { 8’h0, fdata})

: (rwe ? rdata : sdata);
assign rdata = rwe ? 16’hzzzz : data;

Codi 3.14 Mòdul test_sisa.v simulant les conne-
xions amb la Flash.

# Model Technology ModelSim SE-64 vlog 6.2j
Compiler 2007.10 Oct 3 2007

# -- Compiling module control
# -- Compiling module control_l
# -- Compiling module proc
# -- Compiling module alu
# -- Compiling module exec
# -- Compiling module memoria
# -- Compiling module regfile
# -- Compiling module sisa
# -- Compiling module test_sisa
# -- Compiling module am29lv128m
# -- Compiling module BUFFER
# -- Compiling module idt71v416s10

# -- Compiling module multi_l
# -- Compiling module lc_mem
# -- Compiling module mux8_16
# -- Compiling module dec4_16
# -- Compiling module ff_d0
#
# Top level modules:
# test_sisa
ModelSim> vsim -novopt -t ns work.test_sisa

Si executem la simulació, el programa de prova de
loads i stores acaba ara en 92µs. Es nota l’increment
de temps d’execució perquè abans el processador
corria a 50 Mhz i ara només a 1 Mhz.

A la figura 3.12 es mostra el final del cronograma
de simulació del model realista. Es pot observar a
la part superior com l’adreça final és la 0x200047 de
la memòria Flash (que correspon a l’adreça lògica
0xc047) que és just la darrera instrucció (halt) del
codi 3.6.

Figura 3.12 Final de la simulació.

Ara anem a explorar el model de l’SRAM per saber
si les lectures i escriptures s’han realitzat correc-
tament. Si mirem el model de simulació del xip
d’SRAM que ha dissenyat l’empresa IDT, ens ado-
nem que conté dos blocs de memòria mem1 i mem2,
un per les adreces parelles i l’altre per les senars.


  am29lv128m flash0 (
    .CENeg   (fce),
    .OENeg   (foe),

    .WENeg   (1'b1),
    .RESETNeg (1'b1),
    .WPNeg   (1'b1),
    .BYTENeg (fbyte),

    .DQ15    (addr[0]),
    .A0      (addr[1]),
    .A1      (addr[2]),
    ...
    .A22     (addr[23]),

    .DQ0     (fdata[0]),
    .DQ1     (fdata[1]),
    ...
    .DQ7     (fdata[7])
  );

  // Assignacions contínues
  assign sdata = rwe ? data : 16'hzzzz;

  assign data  = roe ? (foe ? 16'hzzzz
                           : { 8'h0, fdata})
                    : (rwe ? rdata : sdata);
  assign rdata = rwe ? 16'hzzzz : data;


sisa-1.4/teststub.v
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Per tant, per saber si ha funcionat correctament
haurem de mirar-ho amb més cura.

A la figura 3.13 i figura 3.14 es mostren els blocs
mem1 i mem2 de l’SRAM corresponents als continguts
de les adreces parelles i senars respectivament.

Figura 3.13 Bloc mem1 amb les adreces
parelles.

L’adreça 31 del bloc mem1 correspon a l’adreça 0x003e
(que és 31×2 en hexadecimal) ja que hem separat
les parelles de les senars. Com veiem té el valor
01010000 en binari, que és el 0x50 com ha de ser
segons el programa. Així si comprovem un a un
el contingut de les adreces veiem que el circuit
complet passa el joc de proves.

Placa de desenvolupament
Ara que tenim el model realista llest i funciona,
provarem d’executar-lo a la mateixa placa i veri-
ficarem que el funcionament és correcte allà. Ja
podem treure els stubs i els models de simulació i
ens quedarem com a entitat de més alt nivell amb

Figura 3.14 Bloc mem2
amb les adreces senars.

el SoC sisa.v.

Sintetitzador del rellotge (PLL)
Abans de compilar-lo per a la placa, farem un dar-
rer canvi. Aquest té que veure amb el rellotge. De
moment, la síntesi del rellotge la fem amb un con-
tador que fa de divisor de freqüència, però si ens
mirem les especificacions de la placa veiem que
aquest contador que va sumant 1 en cada cicle de
rellotge a 50 Mhz, no pot anar tant ràpid ja que
els retards de la pròpia FPGA impedeixen que es
pugui fer aquesta suma.

Per aquest motiu, l’FPGA disposa de sis sintetitza-
dors de rellotge incorporats, completament progra-
mables que ens permeten inclús multiplicar la fre-
qüència de rellotge. Aquests sintetitzadors estan
fets d’un circuit electrònic anomenat PLL, Phase
Locked Loop que estabilitza la freqüència de re-
llotge amb comparacions de fase entre cada cicle.
Farem servir un d’ells per generar els dos rellotges
que necessitem: clk_1M i clk_2M.
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Per fer això, crearem un projecte al programa co-
mercial de circuits que ve amb el kit de desenvolu-
pament, anomenat Quartus II. Podem observar una
instantània del programa a la figura 3.15.

Figura 3.15 Programa Quartus II per compilar
circuits.

Figura 3.16 Dades d’un projecte nou.

Crear un projecte és senzill. Només hem de fer
click en el menú File, New Project Wizard.... Ens
apareix el quadre de la figura 3.16, en ell hem de
posar el directori on estarà el projecte, el nom del

projecte i el nom de l’entitat que instància totes les
demés, en el nostre cas és sisa. A continuació, al
donar a Next ens apareix el quadre d’afegir fitxers
mostrat a la figura 3.17.

Figura 3.17 Afegir fitxers a un projecte nou.

Figura 3.18 Seleccionar dispositiu FPGA.

En aquest quadre, posem els fitxers en Verilog que
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conformen tot el sistema: processador i controlador
de memòria. A continuació li donem a Next. Ens
surt el quadre mostrat a la figura 3.18. En aquest
quadre nou, hem de seleccionar el dispositiu FPGA
fet per Altera que està en la nostra placa. Si mirem
la figura 3.7 veiem que el model de FPGA és el
EP2S60F672C5ES, així que el seleccionem de la
llista i ja li podem donar a Finish.

Abans de continuar, hem de canviar uns detalls
dels projectes que es creen per la placa que tenim.
En primer lloc, hem de canviar la manera en què es
configuren els pins de l’FPGA que no es fan ser-
vir. Per defecte es configuren com a sortides donant
el valor lògic 0 (GND). Però experimentalment al
compilar el circuit i configurar l’FPGA, el circuit
no funciona, així que hem de canviar els pins no
usats com a entrades en estat tri-state. Per això
fem doble clic damunt del Navegador de Projectes
on posa Stratix II: EP... i després al quadre que ens
surt, opció Device and Pin Options, pestanya Unu-
sed Pins canviem l’opció Reserve all unused pins a
As input tri-stated , tal i com mostra la figura 3.19.

Figura 3.19 Pins no usats com a entrades de tres
estats.

També hem de canviar una altra opció abans de
començar a treballar. Al mateix quadre de diàleg,
a la pestanya Dual-Purpose Pins hem de canviar
l’opció que assigna al pin Data[0] el valor d’entrada
tri-state a regular I/O, tal i com es mostra a la
figura 3.20.

Figura 3.20 Pins de doble propòsit.

Amb aquests canvis, ara sí que podem crear la PLL
per sintetitzar el senyal de rellotge. Per fer això,
seleccionem en el menú Tools, l’opció MegaWizard
Plug-In Manager i ens apareix el quadre mostrat
a la figura 3.21. L’omplim tal i com es mostra a la
figura i després cliquem a Next. A la següent pan-
talla, hem de demanar-li que ens creï una sortida
locked que ens servirà com a reset del processa-
dor. També ens diu el manual que hem de demanar
que ens mantingui el senyal locked amb el valor
lògic 0 uns 1500 cicles després de la inicialització
de la PLL, i així ho indiquem. Cliquem 3 cops al
Next fins que ens apareix la configuració del pri-
mer rellotge. Posem un divisor de 50 pel rellotge
d’1 Mhz i després al següent (Next) un divisor de
25 pel rellotge de 2 Mhz. Finalment cliquem a Fi-
nish per acabar i crear el circuit. El mòdul resultant
l’anomenarem altpll1.
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Figura 3.21 Asistent de creació de plug-ins.

Com a darrer pas abans de la compilació, hem
d’assignar les entrades i sortides del nostre circuit
(escrit en Verilog) a pins físics de l’FPGA. Aquests
pins tenen tots un nom, per tant serà una corres-
pondència un a un. Encara que tinguem la mateixa
FPGA, depenent de les soldadures dels pins de
l’FPGA amb la placa, cada pin tindrà un propòsit
diferent segons l’assemblat de la placa de desenvo-
lupament. Així que haurem de consultar el manual
de la placa per esbrinar les correspondències. Des-
prés de mirar el manual del fabricant, podem omplir
la taula que es mostra a la figura 3.22. L’FPGA
vista per sota esquemàticament amb les assigna-
cions fetes queda representada a la figura 3.23.

Compilació del circuit
Ara podem ja compilar el circuit anant al menú
Processing, Start Compilation. El circuit triga uns
2 minuts a compilar i fer tots els passos de compila-
ció (anàlisi, síntesi, encaixat, assemblat i analitza-
dor de temps). Una vegada compilat, ens genera un
fitxer amb extensió .sof que és la configuració binà-
ria del circuit per a l’FPGA. Aquesta configuració
la podem transferir a l’FPGA amb el programador
de hardware que el Quartus II porta incorporat.

Però abans de configurar l’FPGA i arrencar el
circuit hem de recordar que el processador co-

Figura 3.22 Assignacions de pins a E/S.

mençarà a executar el contingut de l’adreça lògica
0xc000, mapejada en el xip de Flash a l’adreça fí-
sica 0x200000. Així que primer hem de guardar el
programa de prova a la flash en aquesta adreça.

Gravat de la memòria Flash
Per emmagatzemar dades a la memòria Flash, fa-
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Figura 3.23 Esquema final dels pins a l’FPGA.

rem servir un programa auxiliar (que ve amb el
software del kit de desenvolupament) que ens fa el
treball. Per fer això, hem de connectar la placa a
l’ordinador per USB i connectar-la a corrent. Una
vegada fet això, transformem l’arxiu binari que con-
té el programa en el codi màquina del SISA a un
format que l’entengui el programador. Executem:

java -jar ˜/opt/altera7.1/nios2eds/bin/
bin2flash.jar --input=1.0-mem.out
--output=tmp/1.0-mem.flash
--location=0x00200000 --flash=U5

Això ens crea un fitxer 1.0-mem.flash que conté ja
les dades necessàries per gravar el contingut en
la Flash de la placa. A continuació arrenquem el
programador, que consisteix en una versió del pro-
cessador d’Altera Nios II configurat per fer aquesta
feina:

˜/opt/altera7.1/altera/bin/quartus_pgm
--no_banner --mode=jtag -o p\;˜/opt/altera7.1/
nios2eds/examples/verilog/
niosII_stratixII_2s60ES/standard/
NiosII_stratixII_2s60ES_standard.sof
˜/opt/altera7.1/nios2eds/bin/
nios2-flash-programmer-wrapped -b 0x00000000
-P tmp/1.0-mem.flash

Prèviament hem hagut de compilar el projecte ni-
osII_stratixII_2s60ES/standard que ve amb el progra-
ma Quartus II, que és el processador Nios2 que
fa aquesta feina de programar la Flash. Si execu-
tem aquesta seqüència de comandes amb la placa
connectada a l’ordinador ens sortiran aquests mis-
satges:

Info: ******************************************
Info: Running Quartus II Programmer
Info: Command: quartus_pgm --no_banner

--mode=jtag -o p;/home/zeus/opt/altera7.1/
nios2eds/examples/verilog/
niosII_stratixII_2s60ES/standard/
NiosII_stratixII_2s60ES_standard.sof

Info: Using programming cable "USB-Blaster
[USB 1-1.1]"

Info: Started Programmer operation at Tue Apr 15
19:15:14 2008

Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020930DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s)

configured
Info: Successfully performed operation(s)
Info: Ended Programmer operation at Tue Apr 15

19:15:20 2008
Info: Quartus II Programmer was successful. 0

errors, 0 warnings
Info: Processing ended: Tue Apr 15 19:15:20

2008
Info: Elapsed time: 00:00:10

Using cable "USB-Blaster [USB 1-1.1]", device 1,
instance 0x00

Resetting and pausing target processor: OK
Checksummed/read 64kB in 9.4s
Erased 64kB in 0.4s (160.0kB/s)
Programmed 1KB +63KB in 2.1s (30.4KB/s)
Device contents checksummed OK
Leaving target processor paused

Després d’això tindrem la Flash gravada amb el
contingut del programa de prova a l’adreça 0x200000.
Ara sí que podem configurar l’FPGA i arrencar el
processador SISA.
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Configurar l’FPGA i arrencar el circuit
Per configurar l’FPGA, podem fer-ho amb el pro-
gramador que porta integrat el programa Quartus
II. Per fer això, fem clic al menú Tools, Programmer
i ens apareix el programador a la figura 3.24.

Figura 3.24 Programador de l’FPGA.

Després de sel·leccionar el cable de connexió amb
la placa a Hardware Setup (USB-Blaster), fem clic
a Program/Configure i donem a Start. Si tot està
ben connectat, sortirà una barra de progrés indi-
cant que s’està transferint el circuit a la placa i
que s’arrencarà tot seguit. Una vegada transferit
el circuit, el controlador de l’FPGA passa al mode
de configuració i si té un circuit correcte, la placa
mostra un LED (User) encès indicant que s’està
executant el circuit transferit.

Aquest circuit (el SISA) hauria de llegir de la Flash
el programa i executar-lo. Com no tenim cap al-
tre dispositiu de sortida per verificar-ho, només la
memòria, haurem de bolcar el contingut de les pri-
meres adreces de la memòria RAM per saber si
el circuit ha funcionat correctament. De la mateixa
forma com vam fer en l’etapa de simulació per veri-
ficar que els loads i stores van funcionar de manera
correcta.

Bolcat de la RAM
Per bolcar la RAM per pantalla farem servir un
circuit auxiliar que accedeix a memòria per llegir
el seu contingut i utilitza el port sèrie de la placa
per enviar el contingut. Per a que aquest procedi-

ment funcioni no podem desconnectar la placa del
corrent, si no es perdria el contingut de la memòria
RAM escrita pel processador.

Aquest circuit està explicat al apèndix B. Neces-
sitem connectar la placa a un terminal sèrie con-
figurat amb la velocitat, paritat i bits de control
correctes i executar el circuit. Nosaltres per sim-
plificar el hardware, farem servir el propi ordinador
per rebre les dades de la RAM amb el programa
Minicom. Una vegada configurat el programa, con-
nectat a la placa i executat el circuit, podem veure
el resultat a la figura 3.25.

Si ens fixem en el bolcat de la memòria RAM, les
files corresponen a blocs de memòria de 16 words,
per tant per cercar l’adreça 0x3e, hem de dividir per
dos per accedir a l’adreça de word (0x1f). Llavors
hauria d’estar a la segona fila (1), darrera colum-
na (f). Com veiem a la imatge, aquesta posició de
memòria conté la dada 0x1850. Com nosaltres hem
escrit un byte (el 0x50) amb un stb, podem veure
com efectivament s’ha escrit aquest valor. Hi han
moltes altres dades aleatòries que no ens importen
a les altres adreces. Si anem mirant el contingut
de la memòria corresponent al resultat que hauria
de tenir (pàgina 1–32), veiem com efectivament la
memòria s’ha escrit correctament i podem dir que
el processador passa el joc de proves i tenim la
primera implementació física!!

http://alioth.debian.org/projects/minicom/
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Figura 3.25 Contingut dels primers 512 bytes de memòria.
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4
La Unitat Aritmeticològica

En aquest capítol donarem suport a l’ALU per les
instruccions aritmeticològiques (sumes amb imme-
diat, multiplicacions i divisions d’enters) i compa-
racions. No tractarem amb el tema de les opera-
cions de punt flotant perquè afegeixen complexitat
al circuit i sempre es poden emular amb operaci-
ons de nombres enters de forma transparent amb
el compilador.

El disseny que es faci es provarà directament sobre
la placa de desenvolupament ja que com ja pot re-
alitzar escriptures a memòria, podem verificar que
les operacions d’ALU funcionin correctament.

Primer, implementarem les operacions de compara-
cions cmplt, cmple, cmpeq, cmpltu, cmpleu. A con-
tinuació, les aritmeticològiques: addi, and, or, xor,
not, add, sub, sha, shl, mul, mulh, mulhu, div i divu.

Operacions de comparació
Les instruccions de comparació es fan servir per
implementar els bucles i sentències condicionals.
Així que són prou importants:

• cmplt compara dos operands enters a i

b i determina si a és més petit que b.
És a dir, implementa a < b. Si és així,
llavors escriu en el registre destí un 1,
altrament escriu un 0.

• cmple compara els dos operands enters
a i b per saber si a és més petit o igual
que b. És a dir, implementa a ≤ b. En
aquest cas, escriu en el registre destí un
1, en cas contrari escriu un 0.

• cmpleq escriu un 1 al registre destí si
a = b, en cas contrari escriu un 0.

• cmpltu. En aquest cas, es fa la compara-
ció de nombres naturals a i b per saber
si a < b.

• cmpleu. De forma similar al cas anterior,
amb nombres naturals es fa la compara-
ció, en aquest cas implementant l’opera-
ció lògica a ≤ b.

Per implementar aquestes instruccions de compa-
ració afegirem un mòdul nou a l’ALU que anome-
narem cmp, mostrat al codi 4.1.

Com veiem, té dues entrades, x i y que són els
operands de les instruccions; out és la sortida del
càlcul. En principi, només necessitem un bit de sor-
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module cmp (
input [15:0] x,
input [15:0] y,
input [ 2:0] f,
output [15:0] out

);

// Declaracions de xarxes
wire c, v, n, z;
wire [15:0] outsub;

wire vn = v ˆ n;
reg outm;

// Instanciacions de mòduls
fullsub16 fs0(outsub, c, v, x, y);

// Assignacions contínues
assign out = { 15’b0, outm };
assign z = ˜|outsub;
assign n = outsub[15];

// Descripció del comportament
always @(f or vn or z or c)

case (f)
3’h0: outm <= vn;
3’h1: outm <= vn | z;
3’h3: outm <= z;
3’h4: outm <= c;
3’h5: outm <= c | z;
default: outm <= 1’b0;

endcase
endmodule

Codi 4.1 Mòdul cmp afegit a l’ALU.

tida, però per connectar-lo a l’ALU, l’estendrem a
16 bits. f és la funció que sel·lecciona quina de
les 5 operacions s’implementarà. Per realitzar les
comparacions es fa servir un full substractor full-
sub16, detallat al codi 4.2, amb lògica de borrow i
overflow.

Com veiem, fa servir un full adder per implementar

//
// Full substractor de 16bits (carry i overflow)
//
module fullsub16(res, c_out, overf, a, b);

input [15:0] a, b;
output [15:0] res;
output c_out, overf;
wire c_out_add;

// Instanciació d’un full adder
fulladd16 f0(res, c_out_add, overf, a, ˜b, 1);
assign c_out = ˜c_out_add;

endmodule

//
// Full adder de 16 bits amb carry i overflow
//
module fulladd16(sum, c_out, overf, a, b, c_in);

input [15:0] a, b;
input c_in;
output [15:0] sum;
output c_out, overf;
wire c14;

assign {c14, sum[14:0]} = a[14:0] + b[14:0]
+ c_in;

assign {c_out, sum[15]} = a[15] + b[15] + c14;
assign overf = c14 ˆ c_out;

endmodule

Codi 4.2 full substractor de 16 bits.

el restador. El sumador fa servir l’operador de suma
del llenguatge Verilog. En principi, l’assemblador
de la FPGA ha de seleccionar la millor forma d’im-
plementació d’aquest sumador. Si la FPGA disposa
de sumadors ràpids els farà servir, en cas contrari
els implementarà fent servir lògica estàndard. Com
nosaltres no ens preocupa el disseny VLSI, sim-
plement el deixem així.

Llavors les comparacions queden reduïdes a com-
provar el bit de borrow , overflow , si el resultat és
negatiu o si és zero. La sortida de la lògica de


`timescale 1ns/10ps

module alu (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input             e,
    output reg [15:0] w,

    input  [ 2:0] op,

    input  [ 3:0] f
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] add_mux, mvi_mux;
  wire [15:0] al_mux, cmp_mux;

  // Assignacions contínues
  assign mvi_mux = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
  assign add_mux = x + y;

  // Instanciacions de mòduls
  al  al0  (x, y, f, al_mux);
  cmp cmp0 (x, y, f[2:0], cmp_mux);

  // Descripció del comportament
  always @(op or al_mux or cmp_mux or
           add_mux or mvi_mux or x or y)
    case (op)
      3'h0: w <= al_mux;
      3'h1: w <= cmp_mux;
      3'h5: w <= mvi_mux;
      3'h6: w <= y;
      3'h7: w <= x;
      default: w <= add_mux;
    endcase
endmodule

module al (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input      [ 3:0] f,
    output reg [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire signed [15:0] x_s, y_s;
  wire        [31:0] mul_u;
  wire signed [31:0] mul_s;
  wire signed [ 4:0] shift_y;
  wire        [ 4:0] shift_yu;

  // Assignacions contínues
  assign x_s = x;
  assign y_s = y;

  assign mul_u = x * y;
  assign mul_s = x_s * y_s;

  assign shift_y = y[4:0];
  assign shift_yu = - shift_y;

  // Descripció del comportament
  always @(x or y or f or shift_y or shift_yu
           or x_s or y_s or mul_u or mul_s)
    case (f)
      4'h0: out <= x & y;
      4'h1: out <= x | y;
      4'h2: out <= x ^ y;
      4'h3: out <= ~x;
      4'h4: out <= x + y;
      4'h5: out <= x - y;
      4'h6: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x_s >>> shift_yu);
      4'h7: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x >> shift_yu);
      4'h8: out <= mul_u[15:0];
      4'h9: out <= mul_s[31:16];
      4'ha: out <= mul_u[31:16];
      4'hc: out <= x_s / y_s;
      4'hd: out <= x / y;
      default: out <= 16'h0;
    endcase
endmodule

module cmp (
    input  [15:0] x,
    input  [15:0] y,
    input  [ 2:0] f,
    output [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire c, v, n, z;
  wire [15:0] outsub;

  wire vn = v ^ n;
  reg outm;

  // Instanciacions de mòduls
  fullsub16 fs0(outsub, c, v, x, y);

  // Assignacions contínues
  assign out = { 15'b0, outm };
  assign z = ~|outsub;
  assign n = outsub[15];

  // Descripció del comportament
  always @(f or vn or z or c)
    case (f)
      3'h0: outm <= vn;
      3'h1: outm <= vn | z;
      3'h3: outm <= z;
      3'h4: outm <= c;
      3'h5: outm <= c | z;
      default: outm <= 1'b0;
    endcase
endmodule
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//
// Decoder 4 a 16
//
module dec4_16 (
    input  [ 3:0] in,
    output [15:0] o
  );

  assign o = 1'b1 << in;
endmodule

//
// Full substractor de 16bits (carry i overflow)
//
module fullsub16(res, c_out, overf, a, b);
  input [15:0] a, b;
  output [15:0] res;
  output c_out, overf;
  wire c_out_add;

  // Instanciació d'un full adder
  fulladd16 f0(res, c_out_add, overf, a, ~b, 1);
  assign c_out = ~c_out_add;
endmodule

//
// Full adder de 16 bits amb carry i overflow
//
module fulladd16(sum, c_out, overf, a, b, c_in);
  input [15:0] a, b;
  input c_in;
  output [15:0] sum;
  output c_out, overf;
  wire c14;

  assign {c14, sum[14:0]} = a[14:0] + b[14:0]
                                    + c_in;
  assign {c_out, sum[15]} = a[15] + b[15] + c14;
  assign overf = c14 ^ c_out;
endmodule

//
// Biestable D per flanc ascendent inicialitzat a 0
//
module ff_d0(d, q, clk, boot);
  input d, clk, boot;
  output reg q;

  always @(posedge clk)
    if (!boot) q = 1'b0;
    else q = d;
endmodule
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cada opció es passa per un multiplexor de 8 en-
trades i selecciona la sortida mitjançant la funció
f de 3 bits. Com es veu en la descripció del mòdul,
la lògica per cada operació és:

• cmplt. Entrada 0 del multiplexor. XOR lò-
gica entre el primer bit de sortida de la
resta (negatiu) i el bit d’overflow.

• cmple. Entrada 1 del multiplexor. Igual
que l’anterior però a més fem una OR amb
la situació en que el resultat és un zero.

• cmpleq. Entrada 3 del multiplexor. Mi-
rem que la sortida del restador sigui ze-
ro.

• cmpltu. Entrada 4 del multiplexor. S’im-
plementa només amb el bit de borrow
del restador.

• cmpleu. Entrada 5 del multiplexor. Igual
que el cas anterior però també conside-
rem el cas de què la sortida sigui zero.

Operacions aritmeticològiques
De la mateixa forma que a l’apartat anterior, cre-
arem un mòdul encarregat de fer totes les opera-
cions. Aquest mòdul l’anomenarem al i està repre-
sentat al codi 4.3.

Aquest mòdul, al igual que el mòdul cmp té dues
entrades (x i y), una sortida (out) i un senyal de
selecció de 4 bits de la funció realitzada (f). Se-
gons aquesta funció, la sortida serà la següent:

• 0. AND bit a bit entre l’operand x i l’y.
• 1. OR bit a bit entre l’operand x i l’y.
• 2. XOR bit a bit entre l’operand x i l’y.
• 3. NOT bit a bit de l’operand x.
• 4. Suma l’operand x amb l’y.
• 5. Resta l’operand y del x.
• 6. Desplaça x tants bits com indica y. Si

y és positiu, desplaça cap a l’esquerra,
en cas contrari desplaça cap a la dreta
estenent el signe.

• 7. Igual que abans però sense extensió
de signe

• 8. Dona la part baixa (16 bits) de la
multiplicació d’x per y.

• 9. Part alta (16 bits) de la multiplicació

module al (
input [15:0] x,
input [15:0] y,
input [ 3:0] f,
output reg [15:0] out

);

// Declaracions de xarxes
wire signed [15:0] x_s, y_s;
wire [31:0] mul_u;
wire signed [31:0] mul_s;
wire signed [ 4:0] shift_y;
wire [ 4:0] shift_yu;

// Assignacions contínues
assign x_s = x;
assign y_s = y;

assign mul_u = x * y;
assign mul_s = x_s * y_s;

assign shift_y = y[4:0];
assign shift_yu = - shift_y;

// Descripció del comportament
always @(x or y or f or shift_y or shift_yu

or x_s or y_s or mul_u or mul_s)
case (f)

4’h0: out <= x & y;
4’h1: out <= x | y;
4’h2: out <= x ˆ y;
4’h3: out <= ˜x;
4’h4: out <= x + y;
4’h5: out <= x - y;
4’h6: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])

: (x_s >>> shift_yu);
4’h7: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])

: (x >> shift_yu);
4’h8: out <= mul_u[15:0];
4’h9: out <= mul_s[31:16];
4’ha: out <= mul_u[31:16];
4’hc: out <= x_s / y_s;
4’hd: out <= x / y;
default: out <= 16’h0;

endcase
endmodule

Codi 4.3 Unitat aritmeticològica (mòdul al).


`timescale 1ns/10ps

module alu (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input             e,
    output reg [15:0] w,

    input  [ 2:0] op,

    input  [ 3:0] f
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] add_mux, mvi_mux;
  wire [15:0] al_mux, cmp_mux;

  // Assignacions contínues
  assign mvi_mux = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
  assign add_mux = x + y;

  // Instanciacions de mòduls
  al  al0  (x, y, f, al_mux);
  cmp cmp0 (x, y, f[2:0], cmp_mux);

  // Descripció del comportament
  always @(op or al_mux or cmp_mux or
           add_mux or mvi_mux or x or y)
    case (op)
      3'h0: w <= al_mux;
      3'h1: w <= cmp_mux;
      3'h5: w <= mvi_mux;
      3'h6: w <= y;
      3'h7: w <= x;
      default: w <= add_mux;
    endcase
endmodule

module al (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input      [ 3:0] f,
    output reg [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire signed [15:0] x_s, y_s;
  wire        [31:0] mul_u;
  wire signed [31:0] mul_s;
  wire signed [ 4:0] shift_y;
  wire        [ 4:0] shift_yu;

  // Assignacions contínues
  assign x_s = x;
  assign y_s = y;

  assign mul_u = x * y;
  assign mul_s = x_s * y_s;

  assign shift_y = y[4:0];
  assign shift_yu = - shift_y;

  // Descripció del comportament
  always @(x or y or f or shift_y or shift_yu
           or x_s or y_s or mul_u or mul_s)
    case (f)
      4'h0: out <= x & y;
      4'h1: out <= x | y;
      4'h2: out <= x ^ y;
      4'h3: out <= ~x;
      4'h4: out <= x + y;
      4'h5: out <= x - y;
      4'h6: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x_s >>> shift_yu);
      4'h7: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x >> shift_yu);
      4'h8: out <= mul_u[15:0];
      4'h9: out <= mul_s[31:16];
      4'ha: out <= mul_u[31:16];
      4'hc: out <= x_s / y_s;
      4'hd: out <= x / y;
      default: out <= 16'h0;
    endcase
endmodule

module cmp (
    input  [15:0] x,
    input  [15:0] y,
    input  [ 2:0] f,
    output [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire c, v, n, z;
  wire [15:0] outsub;

  wire vn = v ^ n;
  reg outm;

  // Instanciacions de mòduls
  fullsub16 fs0(outsub, c, v, x, y);

  // Assignacions contínues
  assign out = { 15'b0, outm };
  assign z = ~|outsub;
  assign n = outsub[15];

  // Descripció del comportament
  always @(f or vn or z or c)
    case (f)
      3'h0: outm <= vn;
      3'h1: outm <= vn | z;
      3'h3: outm <= z;
      3'h4: outm <= c;
      3'h5: outm <= c | z;
      default: outm <= 1'b0;
    endcase
endmodule
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amb signe x per y.
• 10. Igual que abans però amb la multi-

plicació sense signe.
• 12. Divisió entera amb signe d’x entre

y.
• 13. Divisió natural (sense signe) d’x en-

tre y.

Pels altres valors del selector es retorna un zero a
la sortida.

Amb aquests canvis, ja podem connectar aquests
dos nous mòduls de l’ALU amb la versió de l’ALU
que teníem de la part de memòria. Simplement hem
d’afegir una nova entrada f de 4 bits pels dos nous
mòduls i connectar les sortides d’aquests mòduls a
dues entrades noves del multiplexor que ja fèiem
servir abans. Aquests canvis es mostren al codi 4.4.

// Instanciacions de mòduls
al al0 (x, y, f, al_mux);
cmp cmp0 (x, y, f[2:0], cmp_mux);

// Descripció del comportament
always @(op or al_mux or cmp_mux or

add_mux or mvi_mux or x or y)
case (op)

3’h0: w <= al_mux;
3’h1: w <= cmp_mux;
3’h5: w <= mvi_mux;
3’h6: w <= y;
3’h7: w <= x;
default: w <= add_mux;

endcase

Codi 4.4 ALU ampliada.

Com es pot veure, hem connectat les sortides del
mòdul al i cmp a les entrades 0 i 1 respectivament
del multiplexor. Les demés entrades continuen con-
nectades com fins ara. Podem veure un esquema
complet de l’ALU a la figura 4.1.

Canvis al processador
Els canvis que hem de fer al processador per a que
aquestes instruccions noves funcionin són mínims.
En primer lloc, ara necessitem que pel bus y no
només pugui entrar un immediat, sinó el registre
b llegit del banc de registres. Per tant, afegirem
un nou senyal rbl que ens indicarà si pel bus y de
l’ALU entrarà el registre b o bé l’immediat, tal i
com es veu al codi 4.5.

Per tant, quan el senyal rbl val 1, entra al bus y
datawr, que és el contingut del registre b llegit pel
banc de registres.

Control
L’únic canvi afegit al mòdul de control és la ge-
neració dels senyals rbl i f, tal i com mostra la
figura 4.6.

A més, hem d’afegir la lògica per escriure al re-
gistre d que ara inclou les instruccions d[0] (and,
or, xor, not, add, sub, sha i shl), d[1] (cmplt, cmple,
cmpeq, cmpltu i cmpleu), d[2] (addi) i d[8] (mul,
mulh, mulhu, div i divu), a part de les que ja tení-
em a la versió anterior –segons l’assemblador– tal
i com hem vist al codi 4.6.

Jocs de prova
El processador està llest per provar les noves ins-
truccions. Farem un joc de proves per cada grup
d’instruccions i s’intentaran provar totes les combi-
nacions d’arguments que evidenciïn alguna carac-
terística singular. Òbviament no es poden provar
tots els casos, però sí els més significatius.

Instruccions de comparació
Escriurem un programa que provi totes les combi-
nacions d’arguments i puguem veure la sortida. Per
tant, escriurem a memòria el resultat de cada com-
paració. Es pot veure el joc de proves al codi 4.7 i
al codi 4.8.

Hem de compilar el processador de la mateixa for-
ma que vam descriure al capítol anterior i confi-
gurar la FPGA fent servir el programador amb el
circuit dissenyat. A més, hem de gravar la flash
amb el contingut del nou programa. Una vegada


`timescale 1ns/10ps

module alu (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input             e,
    output reg [15:0] w,

    input  [ 2:0] op,

    input  [ 3:0] f
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] add_mux, mvi_mux;
  wire [15:0] al_mux, cmp_mux;

  // Assignacions contínues
  assign mvi_mux = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
  assign add_mux = x + y;

  // Instanciacions de mòduls
  al  al0  (x, y, f, al_mux);
  cmp cmp0 (x, y, f[2:0], cmp_mux);

  // Descripció del comportament
  always @(op or al_mux or cmp_mux or
           add_mux or mvi_mux or x or y)
    case (op)
      3'h0: w <= al_mux;
      3'h1: w <= cmp_mux;
      3'h5: w <= mvi_mux;
      3'h6: w <= y;
      3'h7: w <= x;
      default: w <= add_mux;
    endcase
endmodule

module al (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input      [ 3:0] f,
    output reg [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire signed [15:0] x_s, y_s;
  wire        [31:0] mul_u;
  wire signed [31:0] mul_s;
  wire signed [ 4:0] shift_y;
  wire        [ 4:0] shift_yu;

  // Assignacions contínues
  assign x_s = x;
  assign y_s = y;

  assign mul_u = x * y;
  assign mul_s = x_s * y_s;

  assign shift_y = y[4:0];
  assign shift_yu = - shift_y;

  // Descripció del comportament
  always @(x or y or f or shift_y or shift_yu
           or x_s or y_s or mul_u or mul_s)
    case (f)
      4'h0: out <= x & y;
      4'h1: out <= x | y;
      4'h2: out <= x ^ y;
      4'h3: out <= ~x;
      4'h4: out <= x + y;
      4'h5: out <= x - y;
      4'h6: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x_s >>> shift_yu);
      4'h7: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x >> shift_yu);
      4'h8: out <= mul_u[15:0];
      4'h9: out <= mul_s[31:16];
      4'ha: out <= mul_u[31:16];
      4'hc: out <= x_s / y_s;
      4'hd: out <= x / y;
      default: out <= 16'h0;
    endcase
endmodule

module cmp (
    input  [15:0] x,
    input  [15:0] y,
    input  [ 2:0] f,
    output [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire c, v, n, z;
  wire [15:0] outsub;

  wire vn = v ^ n;
  reg outm;

  // Instanciacions de mòduls
  fullsub16 fs0(outsub, c, v, x, y);

  // Assignacions contínues
  assign out = { 15'b0, outm };
  assign z = ~|outsub;
  assign n = outsub[15];

  // Descripció del comportament
  always @(f or vn or z or c)
    case (f)
      3'h0: outm <= vn;
      3'h1: outm <= vn | z;
      3'h3: outm <= z;
      3'h4: outm <= c;
      3'h5: outm <= c | z;
      default: outm <= 1'b0;
    endcase
endmodule
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Figura 4.1 Esquema simplificat de l’ALU.

assign y = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
{immed[14:0], 1’b0} : immed);

Codi 4.5 Senyal rbl afegit al mòdul exec.

fet això, arrenquem la FPGA amb la nova confi-
guració i fem servir el circuit de bolcat de la RAM
que hem utilitzat anteriorment per obtenir el resul-
tat del programa imprimint els 512 primers bytes
de memòria, tal i com mostra la figura 4.2.

Sumes amb immediat
Per provar la instrucció addi farem servir immediats
negatius, positius i zero. El registre destí serà en
un cas el mateix que el de lectura i en un altre cas

assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
| d[5] | d[8] | d[13];

assign f = { ins[15], ins[5:3] };
assign rbl = d[0] | d[1] | d[8];

Codi 4.6 Senyals f i rbl generats.

serà diferent. Podem observar el joc de proves al
codi 4.9.

Després d’executar aquest codi, la memòria hauria
de quedar de la següent forma:

Mem[01:00] = fffe
Mem[03:02] = fffc
Mem[05:04] = ffff


`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         in_d,   // Selector registre D
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir,   // IR

    input  [ 3:0] f,
    input         rbl
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d, aluout;

  // Instanciacions de mòduls
  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op),

    .f  (f)
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d ? datard_m : aluout;
  assign addr_m = ins_dad ? aluout : pc;
  assign y      = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
                  {immed[14:0], 1'b0} : immed);

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        in_d,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire        tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr ? pc : pc + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output        tknbr,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        in_d,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign tknbr  = halt;
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

  assign op         = { ins[14],
                        ~d[14] & ins[13],
                        (~d[13] & ins[12]) };
  assign addr_b     = (d[4] | d[14]) ? ins[11:9]
                                     : ins[2:0];
  assign in_d       = d[3] | d[13];
  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;

  assign wrd_sisp1  = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                    | d[5] | d[8] | d[13];
  assign f   = { ins[15], ins[5:3] };
  assign rbl = d[0] | d[1] | d[8];
endmodule
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movi r0, 0
movi r1, 2
movi r2, 2
movi r3, 3
movi r4, -1

; cmplt
cmplt r5, r2, r3 ; 1
st 0(r0), r5
cmplt r5, r4, r2 ; 1
st 2(r0), r5
cmplt r5, r1, r2 ; 0
st 4(r0), r5
cmplt r5, r3, r0 ; 0
st 6(r0), r5

; cmple
cmple r5, r2, r3 ; 1
st 8(r0), r5
cmple r5, r4, r2 ; 1
st 10(r0), r5
cmple r5, r1, r2 ; 1
st 12(r0), r5
cmple r5, r3, r0 ; 0
st 14(r0), r5

; cmpeq
cmpeq r5, r2, r3 ; 0
st 16(r0), r5
cmpeq r5, r4, r2 ; 0
st 18(r0), r5
cmpeq r5, r1, r2 ; 1
st 20(r0), r5
cmpeq r5, r3, r0 ; 0
st 22(r0), r5

Codi 4.7 Joc de proves per cmplt,
cmple i cmpeq.

Mem[07:06] = 0001
Mem[09:08] = fffe
Mem[0b:0a] = fffe

Si executem el codi i fem un bolcat de memòria
com hem fet anteriorment veiem com efectivament
els continguts de la memòria coincideixen amb els

; cmpltu
cmpltu r5, r2, r3 ; 1
st 24(r0), r5
cmpltu r5, r4, r2 ; 0
st 26(r0), r5
cmpltu r5, r1, r2 ; 0
st 28(r0), r5
cmpltu r5, r3, r0 ; 0
st 30(r0), r5

; cmpleu
cmpleu r5, r2, r3 ; 1
st 32(r0), r5
cmpleu r5, r4, r2 ; 0
st 34(r0), r5
cmpleu r5, r1, r2 ; 1
st 36(r0), r5
cmpleu r5, r3, r0 ; 0
st 38(r0), r5

halt

Codi 4.8 Joc de proves
per cmpltu i cmpleu.

valors esperats, per tant podem dir que passa el
joc de proves.

Instruccions lògiques
Per provar el funcionament de les instruccions lò-
giques, agafarem valors aleatoris com a arguments
i farem les operacions AND, OR, XOR i NOT. A continuació
compararem el valor que haurien de donar amb els
resultats de la memòria. Un possible joc de proves
seria el mostrat al codi 4.10.

Després d’executar aquest codi, la memòria queda
de la següent forma:

Mem[01:00] = 0368
Mem[03:02] = 737d
Mem[05:04] = bc97
Mem[07:06] = 7015

Per tant, podem dir que el sistema passa aquest
joc de proves.


;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0001
;  M[03-02 (01)] = 0001
;  M[05-04 (02)] = 0000
;  M[07-06 (03)] = 0000
;  M[09-08 (04)] = 0001
;  M[0b-0a (05)] = 0001
;  M[0d-0c (06)] = 0001
;  M[0f-0e (07)] = 0000
;  M[11-10 (08)] = 0000
;  M[13-12 (09)] = 0000
;  M[15-14 (0a)] = 0001
;  M[17-16 (0b)] = 0000
;  M[19-18 (0c)] = 0001
;  M[1b-1a (0d)] = 0000
;  M[1d-1c (0e)] = 0000
;  M[1f-1e (0f)] = 0000
;  M[21-20 (10)] = 0001
;  M[23-22 (11)] = 0000
;  M[25-24 (12)] = 0001
;  M[27-26 (13)] = 0000
;
movi   r0, 0
movi   r1, 2
movi   r2, 2
movi   r3, 3
movi   r4, -1

; cmplt
cmplt  r5, r2, r3  ; 1
st     0(r0), r5
cmplt  r5, r4, r2  ; 1
st     2(r0), r5
cmplt  r5, r1, r2  ; 0
st     4(r0), r5
cmplt  r5, r3, r0  ; 0
st     6(r0), r5

; cmple
cmple  r5, r2, r3  ; 1
st     8(r0), r5
cmple  r5, r4, r2  ; 1
st     10(r0), r5
cmple  r5, r1, r2  ; 1
st     12(r0), r5
cmple  r5, r3, r0  ; 0
st     14(r0), r5

; cmpeq
cmpeq  r5, r2, r3  ; 0
st     16(r0), r5
cmpeq  r5, r4, r2  ; 0
st     18(r0), r5
cmpeq  r5, r1, r2  ; 1
st     20(r0), r5
cmpeq  r5, r3, r0  ; 0
st     22(r0), r5

; cmpltu
cmpltu r5, r2, r3  ; 1
st     24(r0), r5
cmpltu r5, r4, r2  ; 0
st     26(r0), r5
cmpltu r5, r1, r2  ; 0
st     28(r0), r5
cmpltu r5, r3, r0  ; 0
st     30(r0), r5

; cmpleu
cmpleu  r5, r2, r3  ; 1
st     32(r0), r5
cmpleu r5, r4, r2  ; 0
st     34(r0), r5
cmpleu r5, r1, r2  ; 1
st     36(r0), r5
cmpleu r5, r3, r0  ; 0
st     38(r0), r5

halt
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;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0001
;  M[03-02 (01)] = 0001
;  M[05-04 (02)] = 0000
;  M[07-06 (03)] = 0000
;  M[09-08 (04)] = 0001
;  M[0b-0a (05)] = 0001
;  M[0d-0c (06)] = 0001
;  M[0f-0e (07)] = 0000
;  M[11-10 (08)] = 0000
;  M[13-12 (09)] = 0000
;  M[15-14 (0a)] = 0001
;  M[17-16 (0b)] = 0000
;  M[19-18 (0c)] = 0001
;  M[1b-1a (0d)] = 0000
;  M[1d-1c (0e)] = 0000
;  M[1f-1e (0f)] = 0000
;  M[21-20 (10)] = 0001
;  M[23-22 (11)] = 0000
;  M[25-24 (12)] = 0001
;  M[27-26 (13)] = 0000
;
movi   r0, 0
movi   r1, 2
movi   r2, 2
movi   r3, 3
movi   r4, -1

; cmplt
cmplt  r5, r2, r3  ; 1
st     0(r0), r5
cmplt  r5, r4, r2  ; 1
st     2(r0), r5
cmplt  r5, r1, r2  ; 0
st     4(r0), r5
cmplt  r5, r3, r0  ; 0
st     6(r0), r5

; cmple
cmple  r5, r2, r3  ; 1
st     8(r0), r5
cmple  r5, r4, r2  ; 1
st     10(r0), r5
cmple  r5, r1, r2  ; 1
st     12(r0), r5
cmple  r5, r3, r0  ; 0
st     14(r0), r5

; cmpeq
cmpeq  r5, r2, r3  ; 0
st     16(r0), r5
cmpeq  r5, r4, r2  ; 0
st     18(r0), r5
cmpeq  r5, r1, r2  ; 1
st     20(r0), r5
cmpeq  r5, r3, r0  ; 0
st     22(r0), r5

; cmpltu
cmpltu r5, r2, r3  ; 1
st     24(r0), r5
cmpltu r5, r4, r2  ; 0
st     26(r0), r5
cmpltu r5, r1, r2  ; 0
st     28(r0), r5
cmpltu r5, r3, r0  ; 0
st     30(r0), r5

; cmpleu
cmpleu  r5, r2, r3  ; 1
st     32(r0), r5
cmpleu r5, r4, r2  ; 0
st     34(r0), r5
cmpleu r5, r1, r2  ; 1
st     36(r0), r5
cmpleu r5, r3, r0  ; 0
st     38(r0), r5

halt
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Figura 4.2 Contingut de la memòria després de l’execució de les instruccions de comparació.

movi r0, 0
movi r1, -1
addi r1, r1, -1
st 0(r0), r1 ; -2
addi r2, r1, -2
st 2(r0), r2 ; -4
addi r3, r1, 1
st 4(r0), r3 ; -1
addi r4, r1, 3
st 6(r0), r4 ; 1
addi r1, r1, 0
st 8(r0), r1 ; -2
addi r5, r1, 0
st 10(r0), r5 ; -2
halt

Codi 4.9 Joc de proves per l’addi.

Suma i resta
Encara que a la part de memòria ja fem el càl-
cul de l’adreça efectiva fent servir l’ALU, ara farem
servir el mòdul al per fer les sumes. Per provar la

movi r0, 0
movi r1, 0x7d
movhi r1, 0x33
movi r2, 0x68
movhi r2, 0x43
and r3, r1, r2
st 0(r0), r3 ; 0x0368
or r4, r1, r2
st 2(r0), r4 ; 0x737d
not r5, r2
st 4(r0), r5 ; 0xbc97
xor r6, r1, r2
st 6(r0), r6 ; 0x7015
halt

Codi 4.10 Joc de proves per l’and, l’or,
l’xor i el not.

instrucció de sumar (add), farem el següent:

• Al nombre més gran representable li su-
marem 1 per veure com es transforma en


;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = fffe
;  M[03-02 (01)] = fffc
;  M[05-04 (02)] = ffff
;  M[07-06 (03)] = 0001
;  M[09-08 (04)] = fffe
;  M[0b-0a (05)] = fffe
;
movi r0, 0
movi r1, -1
addi r1, r1, -1
st   0(r0), r1   ; -2
addi r2, r1, -2
st   2(r0), r2   ; -4
addi r3, r1, 1
st   4(r0), r3   ; -1
addi r4, r1, 3
st   6(r0), r4   ; 1
addi r1, r1, 0
st   8(r0), r1   ; -2
addi r5, r1, 0
st   10(r0), r5  ; -2
halt
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;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0368
;  M[03-02 (01)] = 737d
;  M[05-04 (02)] = bc97
;  M[07-06 (03)] = 7015
;
movi  r0, 0
movi  r1, 0x7d
movhi r1, 0x33
movi  r2, 0x68
movhi r2, 0x43
and   r3, r1, r2
st    0(r0), r3   ; 0x0368
or    r4, r1, r2
st    2(r0), r4   ; 0x737d
not   r5, r2
st    4(r0), r5   ; 0xbc97
xor   r6, r1, r2
st    6(r0), r6   ; 0x7015
halt
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el més negatiu representable.
• Farem −1 + 1 = 0. Negatiu més positiu

zero.
• També calcularem −1−1 = −2. Negatiu

més negatiu és negatiu.
• Agafarem el nombre mínim representa-

ble i li sumarem -1. S’hauria de conver-
tir en el màxim representable.

Podem veure el joc de proves representat al codi 4.11.
El resultat hauria de ser el següent:

Mem[01:00] = 0003
Mem[03:02] = 8000
Mem[05:04] = 0000
Mem[07:06] = fffe
Mem[09:08] = 7fff

movi r0, 0
movi r1, 1
movi r2, 2
add r3, r1, r2
st 0(r0), r3 ; 3
movi r2, 0xff
movhi r2, 0x7f
add r3, r2, r1
st 2(r0), r3 ; 0x8000
movhi r2, 0xff
add r3, r1, r2
st 4(r0), r3 ; 0
movi r1, 0xff
add r3, r1, r2
st 6(r0), r3 ; 0xfffe
movi r1, 0
movhi r1, 0x80
add r3, r1, r2
st 8(r0), r3 ; 0x7fff
halt

Codi 4.11 Joc de
proves per l’add.

En el cas de la resta farem uns càlculs similars,
representats al codi 4.12. El resultat d’aquestes

movi r0, 0
movi r1, 1
movi r2, 2
sub r3, r1, r2
st 0(r0), r3 ; 0xffff
movi r1, 0xff
movi r2, 0xff
sub r3, r1, r2
st 2(r0), r3 ; 0
movi r2, 0xfe
sub r3, r1, r2
st 4(r0), r3 ; 1
movi r1, 0
movhi r1, 0x80
movi r2, 1
sub r3, r1, r2 ; 0x7fff
st 6(r0), r3
halt

Codi 4.12 Joc de proves pel sub.

operacions és el següent:

Mem[01:00] = ffff
Mem[03:02] = 0000
Mem[05:04] = 0001
Mem[07:06] = 7fff

Com sempre, s’ha gravat els continguts dels pro-
grames a la memòria Flash i s’ha executat el codi
experimentalment, els resultats han estat els es-
perats.

Desplaçaments
Els desplaçaments en el processador SISA es re-
alitzen amb les instruccions shl i sha. En el primer
cas és lògic i en el segon cas el desplaçament és
aritmètic. En els dos casos l’operand es pot des-
plaçar a la dreta i a l’esquerra. Només hem de
fer que el segon registre sigui positiu (esquerra) o
negatiu (dreta). Per tant, provarem les 4 combina-
cions diferents que ens resulten. Aquestes queden
representades al codi 4.13.

Com abans, després de provar aquest joc de proves


;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0003
;  M[03-02 (01)] = 8000
;  M[05-04 (02)] = 0000
;  M[07-06 (03)] = fffe
;  M[09-08 (04)] = 7fff
;
movi  r0, 0
movi  r1, 1
movi  r2, 2
add   r3, r1, r2
st    0(r0), r3  ; 3
movi  r2, 0xff
movhi r2, 0x7f
add   r3, r2, r1
st    2(r0), r3  ; 0x8000
movhi r2, 0xff
add   r3, r1, r2
st    4(r0), r3  ; 0
movi  r1, 0xff
add   r3, r1, r2
st    6(r0), r3  ; 0xfffe
movi  r1, 0
movhi r1, 0x80
add   r3, r1, r2
st    8(r0), r3  ; 0x7fff
halt
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;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = ffff
;  M[03-02 (01)] = 0000
;  M[05-04 (02)] = 0001
;  M[07-06 (03)] = 7fff
;
movi  r0, 0
movi  r1, 1
movi  r2, 2
sub   r3, r1, r2
st    0(r0), r3  ; 0xffff
movi  r1, 0xff
movi  r2, 0xff
sub   r3, r1, r2
st    2(r0), r3  ; 0
movi  r2, 0xfe
sub   r3, r1, r2
st    4(r0), r3  ; 1
movi  r1, 0
movhi r1, 0x80
movi  r2, 1
sub   r3, r1, r2 ; 0x7fff
st    6(r0), r3
halt
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movi r0, 0xbc
movhi r0, 0xa5
movi r1, 0x22
movhi r1, 0x40
movi r2, 3
movi r3, -2
sha r4, r0, r2 ; 2de0
sha r5, r0, r3 ; e96f
shl r6, r1, r2 ; 0110
shl r7, r1, r3 ; 1008
movi r0, 0
st 0(r0), r4
st 2(r0), r5
st 4(r0), r6
st 6(r0), r7
halt

Codi 4.13 Joc de
proves del shl i sha.

a la placa de desenvolupament, ha donat el resultat
esperat. La memòria havia de quedar de la següent
manera:

Mem[01:00] = 2de0
Mem[03:02] = e96f
Mem[05:04] = 0110
Mem[07:06] = 1008

Multiplicacions i divisions
Per acabar la verificació de l’ALU, provarem les
instruccions de multiplicació i divisió. Les proves
que farem inclouran multiplicacions de nombres
positiu × positiu, positiu × negatiu i negatiu ×
negatiu. També es provaran els valors màxims i les
versions enteres i naturals de la multiplicació. El
codi 4.14 inclou una petita prova de les instrucci-
ons mul, mulh i mulhu.

Es realitzen 5 multiplicacions enteres i les matei-
xes operacions però naturals, a saber:

• 1 × 2 = 2
• Natural i entera: 1 × 0x7fff = 0x7fff
• Natural: 1 × 0xffff = 0xffff, entera: 1

movi r0, 0
movi r1, 1
movi r2, 2
mul r3, r1, r2 ; 0002
mulh r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; 0000
st 0(r0), r3
st 2(r0), r4
st 4(r0), r5
movi r2, 0xff
movhi r2, 0x7f
mul r3, r1, r2 ; 7fff
mulh r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; 0000
st 6(r0), r3
st 8(r0), r4
st 10(r0), r5
movhi r2, 0xff
mul r3, r1, r2 ; ffff
mulh r4, r1, r2 ; ffff
mulhu r5, r1, r2 ; 0000
st 12(r0), r3
st 14(r0), r4
st 16(r0), r5
movi r1, 0xff
mul r3, r1, r2 ; 0001
mulh r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; fffe
st 18(r0), r3
st 20(r0), r4
st 22(r0), r5
movi r1, 0
movhi r1, 0x80
mul r3, r1, r2 ; 8000
mulh r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; 7fff
st 24(r0), r3
st 26(r0), r4
st 28(r0), r5
halt

Codi 4.14 Joc de proves
per la multiplicació.


;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 2de0
;  M[01-00 (01)] = e96f
;  M[01-00 (02)] = 0110
;  M[01-00 (03)] = 1008
;
movi  r0, 0xbc
movhi r0, 0xa5
movi  r1, 0x22
movhi r1, 0x40
movi  r2, 3
movi  r3, -2
sha   r4, r0, r2 ; 2de0
sha   r5, r0, r3 ; e96f
shl   r6, r1, r2 ; 0110
shl   r7, r1, r3 ; 1008
movi  r0, 0
st    0(r0), r4
st    2(r0), r5
st    4(r0), r6
st    6(r0), r7
halt
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;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0002
;  M[03-02 (01)] = 0000
;  M[05-04 (02)] = 0000
;  M[07-06 (03)] = 7fff
;  M[09-08 (04)] = 0000
;  M[0b-0a (05)] = 0000
;  M[0d-0c (06)] = ffff
;  M[0f-0e (07)] = ffff
;  M[11-10 (08)] = 0000
;  M[13-12 (09)] = 0001
;  M[15-14 (0a)] = 0000
;  M[17-16 (0b)] = fffe
;  M[19-18 (0c)] = 8000
;  M[1b-1a (0d)] = 0000
;  M[1d-1c (0e)] = 7fff
;
movi  r0, 0
movi  r1, 1
movi  r2, 2
mul   r3, r1, r2 ; 0002
mulh  r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; 0000
st    0(r0), r3
st    2(r0), r4
st    4(r0), r5
movi  r2, 0xff
movhi r2, 0x7f
mul   r3, r1, r2 ; 7fff
mulh  r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; 0000
st    6(r0), r3
st    8(r0), r4
st    10(r0), r5
movhi r2, 0xff
mul   r3, r1, r2 ; ffff
mulh  r4, r1, r2 ; ffff
mulhu r5, r1, r2 ; 0000
st    12(r0), r3
st    14(r0), r4
st    16(r0), r5
movi  r1, 0xff
mul   r3, r1, r2 ; 0001
mulh  r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; fffe
st    18(r0), r3
st    20(r0), r4
st    22(r0), r5
movi  r1, 0
movhi r1, 0x80
mul   r3, r1, r2 ; 8000
mulh  r4, r1, r2 ; 0000
mulhu r5, r1, r2 ; 7fff
st    24(r0), r3
st    26(r0), r4
st    28(r0), r5
halt


sisa-2.95/2.6-mul.s



60

× (-1) = -1
• Natural: 0xffff ×0xffff = 0xfffe0001, en-

tera: (−1) × (−1) = 1
• Natural: 0x8000 × 0xffff = 0x7fff8000, en-

tera: (−1) × (−32878) = 0x00008000

El resultat d’aquesta execució hauria de ser el se-
güent:

Mem[01:00] = 0002
Mem[03:02] = 0000
Mem[05:04] = 0000
Mem[07:06] = 7fff
Mem[09:08] = 0000
Mem[0b:0a] = 0000
Mem[0d:0c] = ffff
Mem[0f:0e] = ffff
Mem[11:10] = 0000
Mem[13:12] = 0001
Mem[15:14] = 0000
Mem[17:16] = fffe
Mem[19:18] = 8000
Mem[1b:1a] = 0000
Mem[1d:1c] = 7fff

En quant a la divisió, també farem les mateixes
divisions, també una amb overflow per comparar
entre el resultat esperat i el contingut de la me-
mòria:

• 2/1 = 2
• Natural i entera: 1 / 0x7fff = 0
• Natural: 1 / 0xffff = 0xffff, entera: 1 /

(-1) = -1
• Natural: 0xffff / 0xffff = 1, entera: (-1)

/ (-1) = 1
• Natural: 0x8000 / 0xffff = 0, entera: (−32878)/(−1) =

overflow en 16 bits.

Aquest joc de proves el tenim representat al codi 4.15.
El resultat hauria de ser:

Mem[01:00] = 0002
Mem[03:02] = 0002
Mem[05:04] = 0000
Mem[07:06] = 0000
Mem[09:08] = ffff
Mem[0b:0a] = 0000

movi r0, 0
movi r1, 1
movi r2, 2
div r3, r2, r1 ; 0002
divu r4, r2, r1 ; 0002
st 0(r0), r3
st 2(r0), r4
movi r2, 0xff
movhi r2, 0x7f
div r3, r1, r2 ; 0000
divu r4, r1, r2 ; 0000
st 4(r0), r3
st 6(r0), r4
movhi r2, 0xff
div r3, r1, r2 ; ffff
divu r4, r1, r2 ; 0000
st 8(r0), r3
st 10(r0), r4
movi r1, 0xff
div r3, r1, r2 ; 0001
divu r4, r1, r2 ; 0001
st 12(r0), r3
st 14(r0), r4
movi r1, 0
movhi r1, 0x80
div r3, r1, r2 ; 0000
divu r4, r1, r2 ; 0000
st 16(r0), r3
st 18(r0), r4
halt

Codi 4.15 Joc de
proves per la divisió.

Mem[0d:0c] = 0001
Mem[0f:0e] = 0001
Mem[11:10] = xxxx (overflow)
Mem[13:12] = 0000

El que fa la implementació del divisor de la FPGA
a l’executar (-32878) / (-1) és 0x8000. En tot cas, el
resultat no és representable. A més, es pot detec-
tar la situació d’overflow perquè el primer operand
és negatiu, el segon també i el resultat hauria de
donar positiu però és negatiu, per tant en aquest
cas es pot detectar fàcilment aquesta situació.


;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0002
;  M[03-02 (01)] = 0002
;  M[05-04 (02)] = 0000
;  M[07-06 (03)] = 0000
;  M[09-08 (04)] = ffff
;  M[0b-0a (05)] = 0000
;  M[0d-0c (06)] = 0001
;  M[0f-0e (07)] = 0001
;  M[11-10 (08)] = 8000 (ovfl)
;  M[13-12 (09)] = 0000
;
movi  r0, 0
movi  r1, 1
movi  r2, 2
div   r3, r2, r1 ; 0002
divu  r4, r2, r1 ; 0002
st    0(r0), r3
st    2(r0), r4
movi  r2, 0xff
movhi r2, 0x7f
div   r3, r1, r2 ; 0000
divu  r4, r1, r2 ; 0000
st    4(r0), r3
st    6(r0), r4
movhi r2, 0xff
div   r3, r1, r2 ; ffff
divu  r4, r1, r2 ; 0000
st    8(r0), r3
st    10(r0), r4
movi  r1, 0xff
div   r3, r1, r2 ; 0001
divu  r4, r1, r2 ; 0001
st    12(r0), r3
st    14(r0), r4
movi  r1, 0
movhi r1, 0x80
div   r3, r1, r2 ; 0000
divu  r4, r1, r2 ; 0000
st    16(r0), r3
st    18(r0), r4
halt
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movi r0, 64
movi r1, 3
movi r2, 4
movi r3, -2
movi r4, -7
mul r5, r1, r2
st 0(r0), r5
mul r5, r1, r3
st 2(r0), r5
mulh r5, r1, r2
st 4(r0), r5
mulh r5, r1, r3
st 6(r0), r5
mulhu r5, r1, r2
st 8(r0), r5
mulhu r5, r1, r3
st 10(r0), r5
div r5, r2, r1
st 12(r0), r5
div r5, r0, r3
st 14(r0), r5
divu r5, r4, r2
st 16(r0), r5
divu r5, r0, r3
st 18(r0), r5
halt

Codi 4.16 Joc de proves conjunt per la
multiplicació i la divisió.

Finalment, presentem al codi 4.16 un últim joc de
prova combinat per les instruccions de multiplica-
ció i divisió, el seu resultat hauria de ser el se-
güent:

Mem[41:40] = 000c part_baixa(3*4)
Mem[43:42] = fffa 3*(-2)
Mem[45:44] = 0000 part_alta(3*4)
Mem[47:46] = ffff part_alta(3*(-2))
Mem[49:48] = 0000 part_alta(3*4)
Mem[4b:4a] = 0002 part_alta(3*fffe = 2fffa)
Mem[4d:4c] = 0001 4/3
Mem[4f:4e] = ffe0 64/(-2) = -32

Mem[51:50] = 3ffe fff9/4 = 3ffe
Mem[53:52] = 0000 64/fffe = 0

Després d’executar tots aquests jocs de prova, i ve-
rificar el contingut de la memòria com hem fet en el
capítol anterior, podem dir que el processador pas-
sa tots els jocs de prova. A més, com hem modificat
el processador, també hem de passar els anteri-
ors jocs de prova per assegurar-nos que continua
funcionant correctament l’accés a memòria.

A mode d’exemple, a la figura 4.3 tenim el contin-
gut de la memòria després d’executar aquest darrer
joc de prova. Si ens fixem, veiem que a la fila nú-
mero 2 (tercera fila, contant des de la 0) tenim els
nombres un darrera de l’altre tal i com haurien de
donar fent les multiplicacions i divisions manual-
ment.


;
; Resultats:
;  M[41-40 (20)] = 000c  parte_baja(3*4)
;  M[43-42 (21)] = fffa  3*(-2)
;  M[45-44 (22)] = 0000  parte_alta(3*4)
;  M[47-46 (23)] = ffff  parte_alta(3*(-2))
;  M[49-48 (24)] = 0000  parte_alta(3*4)
;  M[4b-4a (25)] = 0002  parte_alta(3*fffe = 2fffa)
;  M[4d-4c (26)] = 0001  4/3
;  M[4f-4e (27)] = ffe0  64/(-2) = -32
;  M[51-50 (28)] = 3ffe  fff9/4  = 3ffe
;  M[53-52 (29)] = 0000  64/fffe = 0
;
 movi r0, 64
 movi r1, 3
 movi r2, 4
 movi r3, -2
 movi r4, -7
 mul  r5, r1, r2
 st   0(r0), r5
 mul  r5, r1, r3
 st   2(r0), r5
 mulh r5, r1, r2
 st   4(r0), r5
 mulh r5, r1, r3
 st   6(r0), r5
 mulhu r5, r1, r2
 st   8(r0), r5
 mulhu r5, r1, r3
 st   10(r0), r5
 div  r5, r2, r1
 st   12(r0), r5
 div  r5, r0, r3
 st   14(r0), r5
 divu r5, r4, r2
 st   16(r0), r5
 divu r5, r0, r3
 st   18(r0), r5
 halt
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Figura 4.3 Contingut de la memòria després del joc de prova de multiplicacions i divisions.
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5
Els salts

En aquest capítol s’explicaran com funcionen els
salts en aquesta implementació del SISA. Ara no
inclourem la instrucció de crida al sistema calls, ja
que necessitem tenir implementat el mode sistema
al processador i això vindrà més endavant.

Per tant, les instruccions de salt que té el SISA
són: bz, bnz, jmp, jz, jnz i jal. Les dues primeres: bz
i bnz tenen part de l’adreça destí codificada a la
pròpia instrucció. En realitat és el desplaçament
relatiu al contador de programa (PC), per tant, per
codificar aquestes instruccions només es necessi-
ta un registre (que serà el que es faci servir per
calcular la condició del salt) i una etiqueta que
l’assemblador traduirà en un desplaçament. Aquest
desplaçament està dividit per dos ja que les ins-
truccions ocupen totes dos bytes i l’immediat ocupa
els vuit bits de menys pes, per tant no podem fer
salts més enllà de +255 i −256 bytes de la posició
del PC actual.

Per altra banda, les instruccions jmp, jz, jnz i jal
tenen totes un registre que indica l’adreça final del
salt, que és un registre de 16 bits i llavors es pot
saltar a qualsevol adreça direccionable pel SISA.

Les instruccions jz i jnz, apart del registre destí del
salt, tenen un altre registre de control per saber si
és zero o no i així poder saltar: jz salta si aquest
registre té un valor de zero i jnz salta si aquest
registre té un valor diferent de zero. jmp fa un salt
incondicional, per tant només té un registre que és
l’adreça del salt i jal salta a l’adreça del salt però
salvant en un altre registre el PC actualitzat.

Implementació
Per implementar les instruccions de salt condicio-
nal: bz, bnz, jz i jnz farem passar el contingut del
registre de control per l’ALU i ens verificarà que
l’operand sigui zero amb una sortida z afegida, om
es pot veure a la figura 5.1.

Com veiem, hem col·locat la sortida z a l’entrada
y. Això és perquè en realitat no necessitem fer cap
operació amb el contingut d’aquest registre de con-
trol i a més podem fer servir l’ALU per realitzar
qualsevol altre operació.

Fetch
Els canvis que hem de fer a la part de control és
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Figura 5.1 Afegit
senyal z a l’ALU.

on tenim el PC per afegir un multiplexor i passar
dues noves entrades: l’adreça relativa al PC en el
cas de les instruccions bz i bnz i la segona entrada
afegida, l’adreça absoluta per les instruccions de
tipus jxx. La part del fetch queda representada a
la figura 5.2 i al codi 5.1

Figura 5.2 Multiplexor afegit pels salts.

Mòdul d’execució
També hem de fer una petita modificació al mòdul
d’execució pel cas de la instrucció jal. El problema
és que no tenim preparat el processador per poder
emmagatzemar el contingut del PC en un registre
general per poder fer el Jump and Link que aquesta
instrucció realitza.

En aquest cas, farem passar el PC actualitzat al
mòdul d’execució i l’afegirem al multiplexor que
sel·lecciona l’entrada al registre d’escriptura d, tal
i com mostra l’entrada seq del codi 5.2.

// Assignacions contínues
assign nou_pc_ = tknbr[1] ?

(tknbr[0] ? pc : aluout)
: (tknbr[0] ? salt : seq);

assign seq = pc + 16’d2;
assign br = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
assign salt = pc + (br << 1’b1) + 16’d2;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)

if (!boot) pc <= 16’hc000;
else if (ldpc) pc <= nou_pc_;

Codi 5.1 Modificacions a la part del fetch.

// Assignacions contínues
assign d = in_d[1] ?

(in_d[0] ? 16’d0 : datard_m)
: (in_d[0] ? seq : aluout);

Codi 5.2 PC que entra al banc de registres.

Mòdul de control
Ara hem d’afegir la lògica de control a aquests
nous senyals que tenim i modificar lleugerament
la lògica d’alguns senyals que ja fem servir. Ara,
com a novetat, els senyals tknbr i in_d són de dos
bits cadascun.

El codi d’operació de les instruccions bz i bnz és
el 6, mentre que el de les instruccions jxx és el 10.

L’ALU la fem servir en les instruccions jxx per pas-
sar l’adreça absoluta del salt. No ha de calcular
res, simplement copiar per la sortida el que ve pel
bus x. Tal i com vam muntar el multiplexor de l’ALU,
això correspon a passar el valor 111 en binari al
senyal op. Per tant, aquest senyal es modifica pas-
sant una o lògica del d[10] (que correspon al codi
d’operació 10), al primer i últim bit d’op.

També hem de notar que el registre de control està


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                   : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;

  assign f   = { ins[15], ins[5:3] };

  // Assignacions contínues
  assign op      = { ins[14] | d[10],
                   ~d[14] & ins[13],
                   d[10] | (~d[13] & ins[12]) };
  assign addr_b  = (d[4]|d[6]|d[10]|d[14]) ?
                   ins[11:9] : ins[2:0];
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] |d[10];
  assign in_d    = { d[3] | d[13],
                    !d[3] & (d[10] & ins[2]) };
  assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2]);
  assign tknbr   = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                        & (z|ins[2]|ins[0]) 
                        & (~z|ins[1]|~ins[0])
                      | halt,
                   d[6] & (ins[8] ^ z) | halt };
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir,   // IR

    input  [ 3:0] f,
    input         rbl,

    output        z,
    output [15:0] aluout,
    input  [15:0] seq,
    input  [ 1:0] in_d   // Selector registre D
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d;

  // Instanciacions de mòduls
  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op),

    .f  (f),

    .z  (z)
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d[1] ?
                  (in_d[0] ? 16'd0 : datard_m)
                : (in_d[0] ? seq : aluout);
  assign addr_m = ins_dad ? aluout : pc;
  assign y      = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
                  {immed[14:0], 1'b0} : immed);

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;
endmodule
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codificat en els bits 11:9 per les instruccions jxx,
per tant, hem de canviar la lògica del rbl per fer
passar el registre de control pel bus y de l’ALU.

També hem de tenir en compte que escriurem al
banc de registres en el cas de la instrucció jal, per
tant hem d’afegir una “o” lògica en el cas (d[10] &
ins[2]).

La lògica del salt és la més complicada (senyal
tknbr) perquè hem de tenir en compte el bit z de
l’ALU, si es tracta de les instruccions jxx (d[10]),
bxx (d[6]) o un halt. Lògica que ja contemplàvem al
processador base. Amb tot, podem veure les modi-
ficacions de la lògica de control al codi 5.3.

// Assignacions contínues
assign op = { ins[14] | d[10],

˜d[14] & ins[13],
d[10] | (˜d[13] & ins[12]) };

assign addr_b = (d[4]|d[6]|d[10]|d[14]) ?
ins[11:9] : ins[2:0];

assign rbl = d[0] | d[1] | d[6] |
d[8] |d[10];

assign in_d = { d[3] | d[13],
!d[3] & (d[10] & ins[2]) };

assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
| d[5] | d[8] | d[13]
| (d[10] & ins[2]);

assign tknbr = { d[10] & (˜ins[2]|˜ins[0])
& (z|ins[2]|ins[0])
& (˜z|ins[1]|˜ins[0])

| halt,
d[6] & (ins[8] ˆ z) | halt };

Codi 5.3 Lògica afegida al mòdul de control.

Amb això ja tenim tota la lògica necessària per a
que els salts puguin funcionar.

Prova
Amb aquestes modificacions realitzades, provarem
els salts amb dos jocs de prova. Un provarà les

instruccions bz i bnz i l’altre les instruccions jmp,
jz, jnz i jal.

Salts relatius
Per provar les instruccions de salt relatiu, per cada
una escollirem una situació en la que salta i una
altra situació en que no salta. Per tant, provarem
4 casos. Al codi 5.4 tenim el joc de proves.

movi r0, 0
movi r1, 1
movi r2, 2
bz r1, a
st 0(r0), r1

a: st 2(r0), r2
bz r0, b
st 4(r0), r1

b: bnz r1, c
st 6(r0), r2

c: bnz r0, d
st 8(r0), r1

d: halt

Codi 5.4 Prova de les
instruccions bz i bnz.

Com podem veure, el programa fa una primera ins-
trucció bz a la línia 4 i no hauria de saltar perquè
el registre de control és el r1 i aquest conté un 1,
per tant el programa hauria d’escriure a la posició
de memòria 0 i 2 que són els dos primers stores.
Després, a la línia 7, ens trobem amb una altra
instrucció bz però amb el registre r0, que conté un
zero i en aquest cas hauria de saltar i no realitzar-
se el tercer store.

Posteriorment tenim dues instruccions bnz, la pri-
mera salta i la segona no. Per tant, s’hauria de
produir el darrer store a l’adreça 8. El resultat de
la memòria hauria de ser el següent:

Mem[01:00] = 0001
Mem[03:02] = 0002
Mem[09:08] = 0001


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                   : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;

  assign f   = { ins[15], ins[5:3] };

  // Assignacions contínues
  assign op      = { ins[14] | d[10],
                   ~d[14] & ins[13],
                   d[10] | (~d[13] & ins[12]) };
  assign addr_b  = (d[4]|d[6]|d[10]|d[14]) ?
                   ins[11:9] : ins[2:0];
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] |d[10];
  assign in_d    = { d[3] | d[13],
                    !d[3] & (d[10] & ins[2]) };
  assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2]);
  assign tknbr   = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                        & (z|ins[2]|ins[0]) 
                        & (~z|ins[1]|~ins[0])
                      | halt,
                   d[6] & (ins[8] ^ z) | halt };
endmodule


sisa-3.3/control.v


;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0001
;  M[03-02 (01)] = 0002
;  M[09-08 (04)] = 0001
;
   movi r0, 0
   movi r1, 1
   movi r2, 2
   bz r1, a
   st 0(r0), r1
a: st 2(r0), r2
   bz r0, b
   st 4(r0), r1
b: bnz r1, c
   st 6(r0), r2
c: bnz r0, d
   st 8(r0), r1
d: halt


sisa-3.3/3.0-br.s
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Escrivim a la memòria Flash el programa i des-
prés d’executar el processador amb els canvis, veri-
fiquem que efectivament el contingut de la memòria
és el que hauria de ser.

Salts absoluts
La prova amb les instruccions de salt absolut és
més complexa, ja que una vegada assemblat el
programa, hem de desassemblar-lo per saber qui-
nes són les adreces finals dels salts, ja que no
podem fer servir etiquetes (almenys sense enlla-
çador). Com el programa s’executarà a partir de
l’adreça 0xc000, hem de tenir en compte els despla-
çaments i la quantitat d’instruccions que posem (ja
que cada instrucció ocupa 2 bytes).

En aquest cas, preparem 4 porcions de codi de
quatre instruccions cadascuna separades entre sí
i acabades en la instrucció halt. La penúltima ins-
trucció de cada porció de codi serà un salt. Si no
salta, simplement el programa es penja (degut al
halt i no fa el que hauria de fer). El codi d’aquesta
prova el tenim al llistat 5.5.

Si ens fixem en el programa, les primeres 15 ins-
truccions són per construir les adreces de les eti-
quetes de s1, s2 s3 i s4. Una vegada s’han acabat
d’inicialitzar els registres, simplement comencem
els salts amb la instrucció jz que hauria de saltar,
si no el programa es penja en el halt posterior.

El programa salta de s1 a s2, de s2 a s3 i de s3 a
s4. L’últim salt, és amb la instrucció jal que hauria
d’emmagatzemar l’adreça actual a r3 i després en
s4 s’emmagatzema a la memòria. El contingut final
de la RAM, hauria de ser el següent:

Mem[01:00] = 0004
Mem[41:40] = 0001
Mem[43:42] = 0002
Mem[45:44] = 0003
Mem[47:46] = 0004
Mem[48:48] = c03e (@ jal +2)

Després d’executar el programa i bolcar la memòria
RAM, obtenim el resultat mostrat a la imatge 5.3,
verificant així que les modificacions passen correc-
tament el joc de proves dissenyat. Cal notar, també

movi r0, 0
movi r1, 1
movi r2, 14

movi r3, 3
shl r3, r3, r2

movi r5, 32 ; @ s2
movi r4, 40 ; @ s1
movi r7, 48 ; @ s4
movi r6, 56 ; @ s3

or r4, r4, r3
or r5, r5, r3
or r6, r6, r3
or r7, r7, r3

movi r2, 64

jz r0, r4 ; Salta a s1
halt

.org 32
s2:
st 2(r2), r1
addi r1, r1, 1
jmp r6 ; Salta a s3
halt

s1:
st 0(r2), r1
addi r1, r1, 1
jnz r1, r5 ; Salta a s2
halt

s4:
st 6(r2), r1
st 8(r2), r3
st 0(r0), r1
halt ; Fi del programa

s3:
st 4(r2), r1
addi r1, r1, 1
jal r3, r7 ; Salta a s4
halt

Codi 5.5 Prova de
les instruccions jxx.


;
; Resultats:
;  M[01-00 (00)] = 0004
;  M[41-40 (20)] = 0001
;  M[43-42 (21)] = 0002
;  M[45-44 (22)] = 0003
;  M[47-46 (23)] = 0004
;  M[49-48 (24)] = c03e  (@ jal +2)
;
 movi r0, 0
 movi r1, 1
 movi r2, 14

 movi r3, 3
 shl  r3, r3, r2

 movi r5, 32 ; @ s2
 movi r4, 40 ; @ s1
 movi r7, 48 ; @ s4
 movi r6, 56 ; @ s3

 or r4, r4, r3
 or r5, r5, r3
 or r6, r6, r3
 or r7, r7, r3

 movi r2, 64

 jz r0, r4   ; Salta a s1
 halt

.org 32
s2:
 st 2(r2), r1
 addi r1, r1, 1
 jmp r6      ; Salta a s3
 halt
s1:
 st 0(r2), r1
 addi r1, r1, 1
 jnz r1, r5  ; Salta a s2
 halt
s4:
 st 6(r2), r1
 st 8(r2), r3
 st 0(r0), r1
 halt        ; Fi del programa
s3:
 st 4(r2), r1
 addi r1, r1, 1
 jal r3, r7  ; Salta a s4
 halt


sisa-3.3/3.1-jmp.s
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que hem de passar els jocs de prova fets als capí-
tols anteriors per garantir que no hem afegit cap
incompatibilitat amb els dissenys anteriors.

Figura 5.3 Resultat del joc de proves de salts.
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6
L’Entrada i Sortida

En aquest capítol donarem suport al sistema per
a la comunicació amb dispositius d’entrada i sor-
tida. A més, desenvoluparem uns controladors de
dispositiu que ens permetran poder fer servir una
pantalla i un teclat tipus VT100 (connectat pel port
sèrie), encendre uns LED (8 normals i dos grups de
7 de forma numèrica) i controlar 4 botons que té la
placa de desenvolupament. Podem veure aquests
dispositius a la figura 6.1:

• A la posició 6 tenim els 8 LED de color
blau.

• A la posició 7 tenim 4 botons per polsar
amb lògica negada.

• A la posició 8 hi ha 2 displays de 7 seg-
ments cadascun per a representar nom-
bres i lletres.

• A la posició 9 està el adaptador de vol-
tatge de la UART, transforma els valors
lògics d’1 i 0 enviats per l’FPGA a -12V
i +12 V. Només farem servir els pins de
transmissió i recepció.

Aquests dispositius no funcionaran amb interrup-

cions ja que el processador no ho suporta però més
endavant hi afegirem suport. Per tant, els canvis al
sistema que farem seguiran aquest ordre:

1. Afegirem suport per a les instruccions
in i out. Aquestes instruccions escriu-
ran i llegiran d’un registre de 8 bits que
es troba fora del processador. A més fa-
rem que aquest registre estigui connec-
tat als 8 LEDs de la placa. Per tant,
després d’aquest pas podrem encendre i
apagar els LEDs connectats a l’FPGA.

2. Amb aquestes modificacions i sense to-
car el processador, afegirem 3 dispo-
sitius addicionals a l’espai d’Entrada i
Sortida. Els botons, els 2 grups de LEDs
de 7 segments i el controlador del port
sèrie (UART).

Suport bàsic
Primer desenvoluparem un mòdul que serà molt
semblant a una memòria RAM d’un byte. Aquesta
memòria correspondrà a l’espai adreçable d’entrada
i sortida, diferent de l’espai normal i tindrà un bus
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Figura 6.1 Dispositius que es faran servir en aquesta etapa.

de dades de 8 bits i un espai adreçable també de
256 posicions.

El nostre dispositiu LED estarà situat a l’adreça
6 i podrà ser llegit i escrit com un registre nor-
mal. Podem veure una descripció d’aquest mòdul
al codi 6.1.

El mòdul, com hem dit abans es comporta com una
memòria: té un bus d’adreces de 8 bits addr_io, un
bus d’escriptura wr_io i un altre de lectura rd_io.
També té una entrada wren que és el write enable.
Les entrades boot i clk_1M són les entrades que es-
tan presents en tots els mòduls que tenen registres
per re-iniciar el processador i carregar-los amb el
rellotge. La sortida led_ va directament als LED.

La línia assign és la que fa la lectura del registre,
només quan l’adreça val 6, en qualsevol altre cas
retorna 0. Si afegim més dispositius, s’anirà ampli-

ant per cobrir altres casos. Igualment, per escriure
al registre led_, a la última línia es pot observar
com com s’escriu en el flanc ascendent de rellotge
quan l’adreça val 6 i tenim el write enable.

Connexions amb el processador
El bus d’escriptura wr_io el connectarem als 8 bits
de menys pes del bus d’escriptura de memòria que
ve del processador, per tant aniran directament al
mòdul d’execució. El bus de lectura serà un bus in-
dependent que entrarà també al mòdul d’execució.
Les entrades wren i addr_io les connectarem a mòdul
de control. Podem veure les connexions al codi 6.2.

Per escriure al banc de registres pel bus d, hem
d’assignar una nova entrada al multiplexor d’entra-
da, controlat pel senyal in_d. Tal i com vam veure
al codi 5.2, ens queda lliure l’entrada 3 del mul-
tiplexor. Com el bus que ens ve és de 8 bits i no
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module io (
input [ 7:0] addr_io,
input [ 7:0] wr_io,
output [ 7:0] rd_io,
input wren,
output reg [ 7:0] led_,
input boot,
input clk_1M

);

// Assignacions contínues
assign rd_io = (addr_io==8’d06) ? led_ : 8’d0;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk_1M)

if (!boot) led_ <= 8’d0;
else

if (addr_io==8’d06 && wren) led_ <= wr_io;
endmodule

Codi 6.1 Mòdul nou per l’Entrada/Sortida.

tenim la necessitat d’estendre el signe, simplement
connectarem els 8 bits de més pes a 0 i els altres
al bus de lectura del mòdul d’entrada/sortida, tal i
com es mostra al codi 6.3.

// Assignacions contínues
assign d = in_d[1] ?

(in_d[0] ? {8’d0, datard_i}
: datard_m)

: (in_d[0] ? seq : aluout);

Codi 6.3 Nova entrada al multiplexor in_d.

Senyals de control
Com a conseqüència d’aquests canvis, tenim se-
nyals nous i hem de modificar alguns ja existents.
D’entre els senyals existents, per implementar la
instrucció out, hem d’enviar un bus de lectura del
banc de registres. Això s’efectua de la mateixa ma-

// Controladors d’E/S
io io0 (

.addr_io (addr_i),

.wr_io (datawr[7:0]),

.rd_io (datard_i),

.wren (wr_i & !clk_1M),

.led_ (led_),

.boot (boot & clr_),

.clk_1M (clk_1M)
);

Codi 6.2 Connexions
del mòdul io.

nera que una instrucció store. La dada viatja pel
bus b, per tant addr_b haurà de valer el registre
corresponent. Si ens fixem en la codificació de la
instrucció veiem que aquest registre està codificat
als bits 11:9, per tant afegirem el codi d’operació
del out (d[7]) a la condició.

També hem de modificar el senyal in_d, com hem
dit abans ja que ara tenim una nova entrada al
multiplexor. Simplement farem una OR lògica amb
la sortida del descodificador del codi d’operació
d[7] en ambdós bits d’aquest senyal.

Igualment el senyal que governa l’escriptura al banc
de registres wrd_sisp1 ha de contemplar el cas de
la instrucció in que escriu al registre d. Això cor-
respon a afegir la lògica d[7] & !ins[8], que equival
exactament la instrucció in. L’adreça del registre
d continua estant codificada als bits 11:9 de la
instrucció.

D’entre els senyals nous tenim l’adreça d’entra-
da/sortida addr_i en el mòdul de control. Aquesta
surt dels 8 bits de menys pes de les instruccions
in i out. També tenim el write enable del mòdul
io que l’activarem només en el cas de la instrucció
out: ins[8] & d[7].

Amb tot, podem observar aquestes modificacions
del mòdul de control al codi 6.4.


module io (
    input      [ 7:0] addr_io,
    input      [ 7:0] wr_io,
    output     [ 7:0] rd_io,
    input             wren,
    output reg [ 7:0] led_,
    input             boot,
    input             clk_1M
  );

  // Assignacions contínues
  assign rd_io = (addr_io==8'd06) ? led_ : 8'd0;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!boot) led_ <= 8'd0;
    else
      if (addr_io==8'd06 && wren) led_ <= wr_io;
endmodule


sisa-4.0/io.v


`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir,   // IR

    input  [ 3:0] f,
    input         rbl,

    output        z,
    output [15:0] aluout,
    input  [15:0] seq,
    input  [ 1:0] in_d,   // Selector registre D

    input  [ 7:0] datard_i
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d;

  // Instanciacions de mòduls
  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op),

    .f  (f),

    .z  (z)
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d[1] ?
                  (in_d[0] ? {8'd0, datard_i}
                           : datard_m)
                : (in_d[0] ? seq : aluout);
  assign addr_m = ins_dad ? aluout : pc;
  assign y      = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
                  {immed[14:0], 1'b0} : immed);

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;
endmodule


sisa-4.0/exec.v


`timescale 1ns/10ps

module sisa (
    input         clk1_,
    input         clr_,  // Botó de clear
    inout  [15:0] data_,
    output [23:0] addr_,

    output        rbe0_,
    output        rbe1_,
    output        rcs_,
    output        roe_,
    output        rwe_,
    output        fce_,
    output        foe_,
    output        fbyte_,

    output [ 7:0] led_
  );

  // Declaració de xarxes i registres
  wire        clk_1M, clk_2M, boot;
  wire [15:0] datard_m, datawr, addr_m;
  wire        wr_m, word_byte;
  wire [ 7:0] addr_i;
  wire [ 7:0] datard_i;
  wire        wr_i;

  // Instanciacions de mòduls
  // Modulació del rellotge:
  altpll1 pll1 (clk1_, clk_1M, clk_2M, boot);

  // Controlador de memòria
  memoria mem0 (
    .clk_1M    (clk_1M),
    .clk_2M    (clk_2M),

    .rd_data   (datard_m),
    .wr_data   (datawr),
    .we        (wr_m),
    .addr_data (addr_m),
    .word_byte (word_byte),

    .addr_ (addr_),
    .data_ (data_),
    .roe_  (roe_),
    .rwe_  (rwe_),
    .rcs_  (rcs_),
    .rble_ (rbe0_),
    .rbhe_ (rbe1_),

    .fce_   (fce_),
    .foe_   (foe_),
    .fbyte_ (fbyte_)
  );

  // Processador
  proc pr0 (
    .clk      (clk_1M),
    .boot     (boot & clr_),
    .datard_m (datard_m),
    .addr_m   (addr_m),

    .datawr    (datawr),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),

    .addr_i    (addr_i),
    .datard_i  (datard_i),
    .wr_i      (wr_i)
  );

  // Controladors d'E/S
  io io0 (
    .addr_io (addr_i),
    .wr_io   (datawr[7:0]),
    .rd_io   (datard_i),
    .wren    (wr_i & !clk_1M),
    .led_    (led_),
    .boot    (boot & clr_),
    .clk_1M  (clk_1M)
  );

endmodule


sisa-4.0/sisa.v
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// Assignacions contínues
assign addr_b = (d[4]|d[6]|d[7]|d[10]|d[14])?

ins[11:9] : ins[2:0];
assign addr_i = ins[7:0];
assign wrio_sisp1 = ins[8] & d[7];
assign in_d = { d[3] | d[7] | d[13],

!d[3] & (d[7] | (d[10] & ins[2])) };
assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]

| d[5] | d[8] | d[13]
| (d[10] & ins[2])
| (d[7] & !ins[8]);

Codi 6.4 Lògica afegida al mòdul de control.

Noves connexions amb l’FPGA
Ara, al mòdul de nivell superior tenim 8 noves
sortides que corresponen als senyals que van di-
rectament als LED de la placa. Per tant, haurem
d’indicar al Quartus II que connecti aquests se-
nyals a pins físics de l’FPGA.

Figura 6.2 Connexions amb els LED
de la placa.

Per fer això, haurem d’examinar novament el ma-
nual de la placa i com veiem a la figura 6.2 surt
la correspondència entre cada LED i el seu pin fí-
sic de l’FPGA. Com vam fer al capítol de memòria,
afegim aquestes entrades al menú d’assignacions
de pins i compilem el circuit.

Cal notar, però, que si mirem els LED amb l’FPGA

a sobre (tal i com es mostra a la imatge 6.1), lla-
vors el led D0 es troba a l’esquerra de tot, coinci-
dint amb el que hauria de ser el bit de més pes.
Per tant, invertirem l’ordre a les assignacions que
surten a la taula 6.2 per poder llegir nombres més
fàcilment.

Prova
Per fer la prova d’aquesta part, simplement con-
siderarem una escriptura i una lectura de l’adreça
6 d’entrada/sortida. Verificarem que s’han realit-
zat correctament fent un store del valor llegit del
mòdul io a memòria i hem de veure com els LED
s’encenen.

movi r0, 0
movi r1, 0xb4
out 6, r1
in r2, 6
st 0(r0), r2
halt

Codi 6.5 Programa de
prova per l’in i l’out.

A mode d’exemple, el codi 6.5 podria servir per ve-
rificar el funcionament. Aquest programa simple-
ment inicialitza el registre r1 amb el valor 0xb4 i fa
l’out a l’adreça 6. A continuació fa l’in a un altre
registre (r2) i l’emmagatzema a memòria. El resul-
tat és que els LED s’han d’hagut d’encendre amb
aquest valor i la memòria ha de valer:

Mem[01:00] = 00b4

Podem veure una imatge dels LED encesos a la
figura 6.3.

Com es pot observar, el valor que surt als LED en
binari és el 10110100, que correspon al valor en
hexadecimal 0xb4. I si explorem la memòria fent un
bolcat podem observar com la instrucció store s’ha
efectuat correctament. Per tant, podem dir que el
circuit passa el joc de proves correctament.


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z),

    .addr_i    (addr_i),
    .wr_i      (wr_i)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                 : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt
  wire wrio_sisp1;

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;

  assign f   = { ins[15], ins[5:3] };

  assign op      = { ins[14] | d[10],
                   ~d[14] & ins[13],
                   d[10] | (~d[13] & ins[12]) };
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] |d[10];
  assign tknbr   = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                        & (z|ins[2]|ins[0])
                        & (~z|ins[1]|~ins[0])
                      | halt,
                   d[6] & (ins[8] ^ z) | halt };

  // Assignacions contínues
  assign addr_b  = (d[4]|d[6]|d[7]|d[10]|d[14])?
                   ins[11:9] : ins[2:0];
  assign addr_i     = ins[7:0];
  assign wrio_sisp1 = ins[8] & d[7];
  assign in_d       = { d[3] | d[7] | d[13],
            !d[3] & (d[7] | (d[10] & ins[2])) };
  assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2])
                   | (d[7] & !ins[8]);
endmodule


sisa-4.0/control.v


;
; Resultats:
;  * S'envia el valor 0xb4 als LEDS
;  M[01-00 (00)] = 00b4
;
movi r0, 0
movi r1, 0xb4
out  6, r1
in   r2, 6
st   0(r0), r2
halt


sisa-4.0/4.0-io.s
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Figura 6.3 LED encesos després d’executar el
programa de prova.

Altres dispositius
Ara, sense canviar les connexions amb el proces-
sador ni tampoc la lògica d’aquest, afegirem nous
dispositius a l’entrada i sortida del sistema SISA.

Display de 7 segments
Afegirem el component de la placa de desenvo-
lupament marcat amb el número 8, mostrat a la
figura 6.1. Aquest component electrònic permet re-
presentar nombres de dues xifres de forma digi-
tal. En realitat està format per 7 LED allargats
col·locats d’una forma especial que quan tots es-
tan encesos, formen el nombre 8. Just al costat hi
ha un altre grup de LED per formar un altre nom-
bre.

Figura 6.4 Esquema dels 2 grups de LED de 7
segments.

A la figura 6.4 podem veure un esquema d’aquests
LED. Segons aquesta figura, per representar el
nombre 47, haurem d’encendre els LED f, g, b i
c del primer grup per formar el 4 i els LED a, b i
c per formar el 7. A més, també podem representar
les lletres de la a a la f per representar nombres
hexadecimals. Així, per exemple la lletra e es po-
drà representar encenent els LED a, f, g, e i d del

dígit en qüestió. Segons la implementació de la
placa, els LED estan connectats fent servir lògica
negada, per tant, el valor lògic 0 engendrà el LED.

D’aquesta manera, podem fer un circuit que agafi
un nombre de 8 bits en binari i el representi en
hexadecimal en aquests LED. Per dissenyar el cir-
cuit, connectarem cada grup de LED a un bus. El
grup situat a l’esquerra serà l’u8_ mentre que el de
la dreta l’u9_, seguint la mateixa nomenclatura que
ha fet servir Altera per anomenar els components.
Dintre de cada bus, hi haurà 7 senyals correspo-
nents a cada LED del grup. L’ordre de col·locació
dels senyals als busos és indiferent però seguirem
el següent conveni: el de menys pes serà el de dalt
de tot i tot movent-nos en sentit de les agulles del
rellotge cap a la dreta, assignarem els bits 1, 2,
3, 4 ... del bus. Finalment, el bit de més pes, el 7
correspondrà al LED central.

D’aquesta forma, hem d’implementar una mena de
ROM que tradueixi el nombre codificat en hexa-
decimal a senyals d’aquests LED. Aquest circuit
queda descrit pel codi 6.6.

Com podem veure, el nombre de 8 bits codificat
en complement a 2 entra pel bus num. També tenim
una altra entrada en, que ens serveix d’enable. En
condicions normals, aquesta entrada val 0 i tots els
LED estan apagats. Per tenir en compte i mostrar
el contingut de l’entrada num, hem de posar un 1
a l’entrada en. Finalment, podem veure com tenim
dues sortides u8 i u9 que corresponen als dos grups
de LED connectats directament a l’FPGA.

El circuit comprova que quan en valgui 0, totes les
sortides als LED han de ser 1 (al ser lògica ne-
gada, correspon als LED apagats). En cas con-
trari, depenent del nibble de menys pes (num[3:0]),
s’encendran els LED d’una forma o una altra. El co-
di Verilog recorda una simple memòria ROM. Tam-
bé es fa el mateix amb els bits de més pes (num[7:4]),
però hem substituït el codi per punts suspensius
per no repetir un altre cop la mateixa ROM.

Botons
Fins ara només hem fet dispositius de sortida, però
per comunicar-nos amb el processador és vital po-
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module seven_seg(num, u8, u9, en);
input [7:0] num;
input en;
output reg [6:0] u8, u9;

always @(num or en)
if (˜en) {u8, u9} = 14’h3fff;
else
begin

case (num[3:0])
4’h0: u9 = {1’b1,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0};
4’h1: u9 = {1’b1,1’b1,1’b1,1’b1,1’b0,1’b0,1’b1};
4’h2: u9 = {1’b0,1’b1,1’b0,1’b0,1’b1,1’b0,1’b0};
4’h3: u9 = {1’b0,1’b1,1’b1,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0};
4’h4: u9 = {1’b0,1’b0,1’b1,1’b1,1’b0,1’b0,1’b1};
4’h5: u9 = {1’b0,1’b0,1’b1,1’b0,1’b0,1’b1,1’b0};
4’h6: u9 = {1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b1,1’b0};
4’h7: u9 = {1’b1,1’b1,1’b1,1’b1,1’b0,1’b0,1’b0};
4’h8: u9 = {1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0};
4’h9: u9 = {1’b0,1’b0,1’b1,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0};
4’ha: u9 = {1’b0,1’b0,1’b0,1’b1,1’b0,1’b0,1’b0};
4’hb: u9 = {1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b1,1’b1};
4’hc: u9 = {1’b0,1’b1,1’b0,1’b0,1’b1,1’b1,1’b1};
4’hd: u9 = {1’b0,1’b1,1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b1};
4’he: u9 = {1’b0,1’b0,1’b0,1’b0,1’b1,1’b1,1’b0};
4’hf: u9 = {1’b0,1’b0,1’b0,1’b1,1’b1,1’b1,1’b0};

endcase

case (num[7:4])
...

endcase
end

endmodule

Codi 6.6 Circuit controlador dels grups de LED de 7
segments.

der desenvolupar uns dispositius d’entrada. Els bo-
tons són segurament els dispositius d’entrada més
senzills que hi han. Aquests estan representats
a la figura 6.1 pel nombre 7. Els botons no tin-
dran de moment cap controlador especial ja que
no han d’enviar cap interrupció al processador en
ser polsats. El processador detectarà que han estat

polsats per enquesta, anirà comprovant el regis-
tre que emmagatzemi l’estat fins que aquest canviï.
Per tant, no hem de desenvolupar cap lògica per
implementar-los. Només els connectarem al bus de
lectura de dispositius i la CPU els podrà llegir en
qualsevol moment.

UART
Per comunicar dades amb una pantalla o amb un
teclat no en tenim suficient amb els dispositius que
hem dissenyat fins ara. Necessitem un controlador
que faci servir un estàndard de comunicació i que
puguem connectar una pantalla i un teclat. Encara
que es podria fer servir el connectador VGA típic de
pantalla o el connector de teclat, aquesta placa de
desenvolupament no disposa d’aquests connectors
i en el seu lloc té dos ports sèrie de nou pins del
tipus DB-9 RS-232-C, tal i com es mostra a la
figura 6.1.

Podem connectar un terminal amb pantalla i teclat
que es connecta pel port sèrie i que no té cap al-
tre lògica que mostrar el que entra pel port sèrie i
opcionalment el que surt cap al sistema (si l’echo
local està activat). A la figura 6.5 tenim una imat-
ge del terminal que farem servir per comunicar el
sistema. El connector sèrie que té és de 25 pins, en
principi incompatible amb la connector que tenim
de 9 pins a la placa.

Encara que els connectors són diferents, es poden
adaptar un a l’altre amb un adaptador fet a mà o
comprat com el que mostra la figura 6.7.

Una vegada connectat el terminal a la placa, hem
de saber com funciona el protocol de comunicació
sèrie per poder implementar un controlador.

Part física
La transmissió sèrie només necessita 3 cables. El
primer cable és el que utilitza el transmissor per
enviar dades, el segon cable és el que s’utilitza per
rebre dades i el tercer és el que dona el voltatge
de referència de 0V. Com el mateix nom indica,
només es transmet 1 bit a la vegada, per tant la
informació a transmetre s’ha d’organitzar de forma
que es puguin enviar caràcters i el receptor els
pugui distingir entre ells.


module seven_seg(num, u8, u9, en);
  input [7:0] num;
  input en;
  output reg [6:0] u8, u9;

  always @(num or en)
    if (~en) {u8, u9} = 14'h3fff;
    else
    begin
      case (num[3:0])
4'h0: u9 = {1'b1,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0};
4'h1: u9 = {1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b0,1'b0,1'b1};
4'h2: u9 = {1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,1'b1,1'b0,1'b0};
4'h3: u9 = {1'b0,1'b1,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0};
4'h4: u9 = {1'b0,1'b0,1'b1,1'b1,1'b0,1'b0,1'b1};
4'h5: u9 = {1'b0,1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,1'b1,1'b0};
4'h6: u9 = {1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b1,1'b0};
4'h7: u9 = {1'b1,1'b1,1'b1,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0};
4'h8: u9 = {1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0};
4'h9: u9 = {1'b0,1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0};
4'ha: u9 = {1'b0,1'b0,1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0};
4'hb: u9 = {1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b1,1'b1};
4'hc: u9 = {1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,1'b1,1'b1,1'b1};
4'hd: u9 = {1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b1};
4'he: u9 = {1'b0,1'b0,1'b0,1'b0,1'b1,1'b1,1'b0};
4'hf: u9 = {1'b0,1'b0,1'b0,1'b1,1'b1,1'b1,1'b0};
      endcase

      case (num[7:4])
        ...
      endcase
    end
endmodule


../figs/seven_seg.v
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Figura 6.5 Fotografia d’un terminal sèrie del tipus VT420.

Figura 6.6 Part posterior del terminal, mostrant
el connector de 25 pins.

L’estàndard de comunicació sèrie defineix +12V
com el símbol lògic 0 i -12V com el símbol 1.
Aquests valors de tensió no els pot oferir l’FPGA
i per aquest motiu, la placa disposa d’un xip MA-
XIM que transforma els valors lògics LVTTL de 0
a +3.3V de l’FPGA, com es veu al component 9 de
la figura 6.1. A més, per cada fil, la placa dispo-
sa d’un LED de color groc que indica quan s’estan
enviant dades o rebent (s’encenent quan passa el
valor lògic 0). Podem observar un esquema de les

Figura 6.7 Adaptador de 9 a 25 pins pel port sè-
rie.

connexions a l’FPGA a la figura 6.8. Només farem
servir els pins 2 (transmetre), 3 (rebre) i 5 (0V).
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Figura 6.8 Connexions del port sèrie amb
l’FPGA.

Com l’FPGA ja connecta el pin de la tensió de
referència (0V), només tindrem que implementar la
lògica pel pin de transmissió (l’anomenarem trx_) i
la del pin de recepció (l’anomenarem rcv_).

Part lògica
Hem de fer un circuit que s’encarregui de rebre
bytes del pin de recepció rcv_ i transmetre bytes
pel pin de transmissió trx_. Per fer això, hem de
saber com s’envia un byte d’aquesta forma. Fixem-
nos en la figura 6.9 per veure com s’envia el byte
0xb6. Primer, hem de notar que la línia quan no
te activitat pren el valor lògic d’1. A continuació
en el moment que es vol transmetre un bit, s’envia
un 0 lògic (correspon a +12V), això fa indicar al
receptor que comencen les dades. Aquest primer
bit (anomenat START ) no té cap significat en la
informació que es transmet. A continuació s’envien
els bits un per un començant pel de menys pes. Al
final pot haver-hi un bit opcional de paritat que
no surt a la imatge però convé enviar-lo per si han
hagut errors en la transmissió. Finalment, hi ha
un bit amb valor 1 (anomenat STOP), encara que
poden ser dos. Però, nosaltres només posarem un.

Figura 6.9 Transmissió d’un byte.

Per tant, per a cada byte transmès s’envien en re-
alitat 11 bits: 1 de START , 8 bits del byte, 1 de
paritat i finalment un més de STOP. A continua-
ció es pot transmetre la següent seqüència sense

esperar, justament amb el bit de START.

La recepció funciona de la mateixa forma. Hem
d’estar mirant quan la línia de recepció rep el valor
lògic 0 i en aquest moment, començar a emmagat-
zemar bits fins rebre el de paritat i el d’STOP.

Els controladors comercials d’UART normalment
permeten configurar les velocitats de transmissió i
recepció així com els valors de les paritats parelles
o senars. Nosaltres per simplificar el disseny no-
més farem servir una velocitat preconfigurada i un
valor de paritat prefixat. És a dir, el driver només
s’haurà de preocupar d’enviar i rebre dades. Per
fixar una velocitat, agafarem el valor de 19200 bps,
que és un que ha funcionat bé a les proves expe-
rimentals. A més, el terminal sèrie VT420 mostrat
a la figura 6.5 no permet treballar a més de 38400
bps, que és el doble. En aquesta velocitat, el termi-
nal perdia caràcters, per tant hem seleccionat una
velocitat mitjana.

Algorisme de transmissió
L’algorisme de transmissió que farem servir està
descrit al codi 6.7. En aquest codi, es pot obser-
var com hi ha dos grans blocs always que s’activen:
el primer en cada flanc ascendent del rellotge prin-
cipal del sistema i el segon en el descendent del
rellotge de la UART. El rellotge de la UART està
configurat com hem dit abans a 19200 Hz. Ho fem
en el descendent per a que el receptor pugui fer
el mostreig en el flanc ascendent. Encara que això
no és important, ja que el receptor només mostreja
el senyal a la velocitat configurada, és indiferent
el flanc. Com veiem, es tracta doncs, de dues mà-
quines d’estat. Una va a la velocitat del rellotge
del sistema i l’altre a la del rellotge de la UART
enviant el byte en qüestió.

La primera màquina d’estat comença a l’estat 0 i
considera que la petició de transmetre trx_req està
a 0. Una vegada que es el controlador vol trans-
metre posa el trx_req a q i el byte a transmetre en
el registre wr. A continuació, la màquina passa a
l’estat 1 i espera a que la segona màquina s’adoni
i passi a l’estat 1 per transmetre. En aquest cas,
la primera màquina es mou a l’estat dos i espera a
que la segona màquina acabi de fer la transmissió.
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// Algorisme de transmissió
always @(posedge clk_1M)

if (!clr)
begin et <= 3’d0; intr_t <= 1’b00; end

else
case (et)

3’d0: if (trx_req) et <= 3’d01;
3’d1: // Ja ha començat a trx

if (e != 4’d00) et <= 3’d2;
3’d2: // En espera de que acabi

if (e == 4’d12) et <= 3’d3;
3’d3: if (e == 4’d00) et <= 3’d4;
3’d4: begin intr_t <= 1’b1;

et <= 3’d5; end
3’d5: if (inta) begin intr_t <= 1’b0;

et <= 3’d6; end
3’d6: if (!trx_req) et <= 3’d0;

endcase

always @(negedge clk_uart)
if (!clr) begin e <= 4’d0; t <= 1’b1; end
else

if (et==3’d1 || et==3’d2 || et == 3’d3)
case (e)

4’d00: if (et == 3’d1)
begin w <= wr; par_t <= 1’d0;

t <= 1’b1; e <= 4’d01; end
4’d01: // Start bit

begin t <= 1’b0; e <= 4’d02;end
4’d02: begin t <= w[0]; e <= 4’d03;end
4’d03: begin t <= w[1]; e <= 4’d04;end
4’d04: begin t <= w[2]; e <= 4’d05;end
4’d05: begin t <= w[3]; e <= 4’d06;end
4’d06: begin t <= w[4]; e <= 4’d07;end
4’d07: begin t <= w[5]; e <= 4’d08;end
4’d08: begin t <= w[6]; e <= 4’d09;end
4’d09: begin t <= w[7]; e <= 4’d10;end
4’d10: begin

for (i=4’d0; i<4’d8; i=i+4’d1)
if (w[i]) par_t = ˜par_t;
t = par_t; e = 4’d11; end

4’d11: begin t <= 1’b1; e <= 4’d12;end
4’d12: if (et == 3’d3) e <= 4’d00;

endcase

Codi 6.7 Algorisme de transmissió.

Mentre la primera màquina es troba a l’estat 2,
l’altre està transmetent el byte, bit per bit. Una
vegada que acaba (arriba a l’estat 12), llavors la
primera màquina surt del seu estat 2 i espera que
la segona s’inicialitzi i a continuació envia una in-
terrupció pel senyal intr_t i espera el inta del pro-
cessador. Finalment quan la petició trx_req torna a
0 (això ho fa el driver) llavors s’inicialitza la pri-
mera màquina per començar el cicle novament.

El funcionament de la segona màquina d’estat és
ben senzill. És la que s’encarrega d’enviar els bits
un per un. Comença en l’estat 0 esperant a que
la primera màquina (que opera a la velocitat del
processador) li doni el senyal et per començar a
transmetre. A continuació en l’estat 1 envia el bit
de START. En els estats successius (del 2 al 9)
s’envien els bits de la dada un per un començant
pel de menys pes. El codi és bastant descriptiu:
opera en cada cicle del rellotge de 19200 bps. Una
vegada acabat, al cicle 10 calcula el bit de paritat
i a l’onze envia el bit de STOP. Finalment, espera
a que la primera màquina vegi que ha acabat per
inicialitzar-se i tornar a l’estat 0.

Algorisme de recepció
Al codi 6.8 tenim l’algorisme de recepció. És molt
similar a l’algorisme de transmissió mostrat ante-
riorment al codi 6.7, també tenim dues màquines
d’estat. La primera controla com es reben les dades
per la segona màquina.

El funcionament és senzill, quan rcv_req es posa a
1, es passa al següent estat i llavors arrenca la
segona màquina d’estat. Aquesta es situa a l’estat
0 i comprova que el valor lògic del pin de recepció
valgui 1, en aquest cas, de moment no s’està trans-
metent res. En aquest cas, es passa al següent es-
tat (si no, es continua esperant fins que tinguem
un 1 a la recepció). Una vegada estem en l’estat 5
(el segon), esperem el bit de START (un 0) i en el
cas de que ens vingui, comencem a emmagatzemar
el valor en un registre bit per bit començant de la
mateixa forma pel bit de menys pes. Finalment, a
l’estat 47 (tal i com surt al codi 6.8) vindria el bit
de paritat, però nosaltres no el comprovem, simple-
ment fem la lògica més simple. I tornem a l’estat
inicial.


module uart_ctrl(wr, trx_req, intr_t, trx_,
                 rd, rcv_req, intr_r, rcv_,
                 inta, clr, clk_uart, clk_1M
                );
  // Entrades
  input [7:0] wr;
  input trx_req, rcv_req;
  input rcv_;
  input clr, clk_1M, clk_uart;
  input inta;   // Interrupt ack del processador

  // Sortides
  output reg intr_t, intr_r;
  output reg [7:0] rd;
  output trx_;

  // Registres
  reg [7:0] ercv, w, er;
  reg [2:0] et;
  reg [3:0] e, i;
  reg       par_t, t;

  // Assignacions contínues
  assign trx_ = clr ? t : 1'b1;

  // Algorisme de transmissió
  always @(posedge clk_1M)
    if (!clr)
      begin et <= 3'd0; intr_t <= 1'b00; end
    else
      case (et)
        3'd0: if (trx_req) et <= 3'd01;
        3'd1:   // Ja ha començat a trx
          if (e != 4'd00) et <= 3'd2;
        3'd2:   // En espera de que acabi
          if (e == 4'd12) et <= 3'd3;
        3'd3: if (e == 4'd00) et <= 3'd4;
        3'd4: begin intr_t <= 1'b1;
                    et <= 3'd5; end
        3'd5: if (inta) begin intr_t <= 1'b0;
                              et <= 3'd6; end
        3'd6: if (!trx_req) et <= 3'd0;
      endcase

  always @(negedge clk_uart)
    if (!clr) begin e <= 4'd0; t <= 1'b1; end
    else
      if (et==3'd1 || et==3'd2 || et == 3'd3)
        case (e)
          4'd00: if (et == 3'd1)
            begin  w <= wr;    par_t <= 1'd0;
                   t <= 1'b1;  e <= 4'd01; end
          4'd01:  // Start bit
                 begin t <= 1'b0; e <= 4'd02;end
          4'd02: begin t <= w[0]; e <= 4'd03;end
          4'd03: begin t <= w[1]; e <= 4'd04;end
          4'd04: begin t <= w[2]; e <= 4'd05;end
          4'd05: begin t <= w[3]; e <= 4'd06;end
          4'd06: begin t <= w[4]; e <= 4'd07;end
          4'd07: begin t <= w[5]; e <= 4'd08;end
          4'd08: begin t <= w[6]; e <= 4'd09;end
          4'd09: begin t <= w[7]; e <= 4'd10;end
          4'd10: begin
                  for (i=4'd0; i<4'd8; i=i+4'd1)
                    if (w[i]) par_t = ~par_t;
                    t = par_t;   e =  4'd11; end
          4'd11: begin t <= 1'b1; e <= 4'd12;end
          4'd12: if (et == 3'd3) e <= 4'd00;
        endcase

  // Algorisme de recepció
  always @(posedge clk_1M)
    if (!clr)
      begin er <= 8'd00; intr_r <= 1'b00; end
    else
      case (er)
        8'd00: if (rcv_req) er <= 8'd05;
        8'd05: if (!rcv_req) er <= 8'd00;
               else if (ercv == 8'd50)er<=8'd10;
        8'd10: if (ercv == 8'd00) er <= 8'd15;
        8'd15: begin intr_r <= 1'b1;
                     er <= 8'd20; end
        8'd20: if (inta) begin intr_r <= 1'b0;
                               er <= 8'd00; end
      endcase

  always @(posedge clk_uart)
    if (!clr)
      begin ercv <= 8'd00; rd <= 8'd00; end
    else
      if (er == 8'd05 || er == 8'd10)
        case (ercv)
  8'd00: if (rcv_) ercv <= 8'd05;
  8'd05: if (!rcv_)  // Start bit
           begin rd <= 8'd00; ercv <= 8'd10; end
  8'd10: begin rd[0] <= rcv_; ercv <= 8'd15; end
  8'd15: begin rd[1] <= rcv_; ercv <= 8'd20; end
  8'd20: begin rd[2] <= rcv_; ercv <= 8'd25; end
  8'd25: begin rd[3] <= rcv_; ercv <= 8'd30; end
  8'd30: begin rd[4] <= rcv_; ercv <= 8'd35; end
  8'd35: begin rd[5] <= rcv_; ercv <= 8'd40; end
  8'd40: begin rd[6] <= rcv_; ercv <= 8'd45; end
  8'd45: begin rd[7] <= rcv_; ercv <= 8'd47; end
  8'd47: // Parity -- no el comprovem
         ercv <= 8'd50;
  8'd50: ercv <= 8'd00;
        endcase

endmodule
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// Algorisme de recepció
always @(posedge clk_1M)

if (!clr)
begin er <= 8’d00; intr_r <= 1’b00; end

else
case (er)

8’d00: if (rcv_req) er <= 8’d05;
8’d05: if (!rcv_req) er <= 8’d00;

else if (ercv == 8’d50)er<=8’d10;
8’d10: if (ercv == 8’d00) er <= 8’d15;
8’d15: begin intr_r <= 1’b1;

er <= 8’d20; end
8’d20: if (inta) begin intr_r <= 1’b0;

er <= 8’d00; end
endcase

always @(posedge clk_uart)
if (!clr)

begin ercv <= 8’d00; rd <= 8’d00; end
else

if (er == 8’d05 || er == 8’d10)
case (ercv)

8’d00: if (rcv_) ercv <= 8’d05;
8’d05: if (!rcv_) // Start bit

begin rd <= 8’d00; ercv <= 8’d10; end
8’d10: begin rd[0] <= rcv_; ercv <= 8’d15; end
8’d15: begin rd[1] <= rcv_; ercv <= 8’d20; end
8’d20: begin rd[2] <= rcv_; ercv <= 8’d25; end
8’d25: begin rd[3] <= rcv_; ercv <= 8’d30; end
8’d30: begin rd[4] <= rcv_; ercv <= 8’d35; end
8’d35: begin rd[5] <= rcv_; ercv <= 8’d40; end
8’d40: begin rd[6] <= rcv_; ercv <= 8’d45; end
8’d45: begin rd[7] <= rcv_; ercv <= 8’d47; end
8’d47: // Parity -- no el comprovem

ercv <= 8’d50;
8’d50: ercv <= 8’d00;

endcase

Codi 6.8 Algorisme de recepció.

Mentre la segona màquina d’estat està rebent la
dada, la primera espera a l’estat 5. Una vegada
ha acabat (la segona màquina arriba a l’estat 50),
aquesta continua enviat un senyal d’interrupció i

esperant el senyal inta. De moment, no farem servir
interrupcions però deixem preparat el mòdul per a
la posterior gestió d’interrupcions.

module uart_ctrl (
input [7:0] wr,
input trx_req,
output reg intr_t,
output trx_,
output reg [7:0] rd,
input rcv_req,
output reg intr_r,
input rcv_,
input inta,
input clr,
input clk_uart,
input clk_1M

);

// Registres
reg [7:0] ercv, w, er;
reg [2:0] et;
reg [3:0] e, i;
reg par_t, t;

// Assignacions contínues
assign trx_ = clr ? t : 1’b1;

// Algorisme de transmissió
...

// Algorisme de recepció
...

endmodule

Codi 6.9 Mòdul complet del controla-
dor de l’UART.

Podem veure el mòdul complet al codi 6.9. Les du-
es parts amb el punts suspensius corresponen res-
pectivament als llistats 6.7 i 6.8.

Connexions
Una vegada desenvolupats els diferents mòduls, els


module uart_ctrl(wr, trx_req, intr_t, trx_,
                 rd, rcv_req, intr_r, rcv_,
                 inta, clr, clk_uart, clk_1M
                );
  // Entrades
  input [7:0] wr;
  input trx_req, rcv_req;
  input rcv_;
  input clr, clk_1M, clk_uart;
  input inta;   // Interrupt ack del processador

  // Sortides
  output reg intr_t, intr_r;
  output reg [7:0] rd;
  output trx_;

  // Registres
  reg [7:0] ercv, w, er;
  reg [2:0] et;
  reg [3:0] e, i;
  reg       par_t, t;

  // Assignacions contínues
  assign trx_ = clr ? t : 1'b1;

  // Algorisme de transmissió
  always @(posedge clk_1M)
    if (!clr)
      begin et <= 3'd0; intr_t <= 1'b00; end
    else
      case (et)
        3'd0: if (trx_req) et <= 3'd01;
        3'd1:   // Ja ha començat a trx
          if (e != 4'd00) et <= 3'd2;
        3'd2:   // En espera de que acabi
          if (e == 4'd12) et <= 3'd3;
        3'd3: if (e == 4'd00) et <= 3'd4;
        3'd4: begin intr_t <= 1'b1;
                    et <= 3'd5; end
        3'd5: if (inta) begin intr_t <= 1'b0;
                              et <= 3'd6; end
        3'd6: if (!trx_req) et <= 3'd0;
      endcase

  always @(negedge clk_uart)
    if (!clr) begin e <= 4'd0; t <= 1'b1; end
    else
      if (et==3'd1 || et==3'd2 || et == 3'd3)
        case (e)
          4'd00: if (et == 3'd1)
            begin  w <= wr;    par_t <= 1'd0;
                   t <= 1'b1;  e <= 4'd01; end
          4'd01:  // Start bit
                 begin t <= 1'b0; e <= 4'd02;end
          4'd02: begin t <= w[0]; e <= 4'd03;end
          4'd03: begin t <= w[1]; e <= 4'd04;end
          4'd04: begin t <= w[2]; e <= 4'd05;end
          4'd05: begin t <= w[3]; e <= 4'd06;end
          4'd06: begin t <= w[4]; e <= 4'd07;end
          4'd07: begin t <= w[5]; e <= 4'd08;end
          4'd08: begin t <= w[6]; e <= 4'd09;end
          4'd09: begin t <= w[7]; e <= 4'd10;end
          4'd10: begin
                  for (i=4'd0; i<4'd8; i=i+4'd1)
                    if (w[i]) par_t = ~par_t;
                    t = par_t;   e =  4'd11; end
          4'd11: begin t <= 1'b1; e <= 4'd12;end
          4'd12: if (et == 3'd3) e <= 4'd00;
        endcase

  // Algorisme de recepció
  always @(posedge clk_1M)
    if (!clr)
      begin er <= 8'd00; intr_r <= 1'b00; end
    else
      case (er)
        8'd00: if (rcv_req) er <= 8'd05;
        8'd05: if (!rcv_req) er <= 8'd00;
               else if (ercv == 8'd50)er<=8'd10;
        8'd10: if (ercv == 8'd00) er <= 8'd15;
        8'd15: begin intr_r <= 1'b1;
                     er <= 8'd20; end
        8'd20: if (inta) begin intr_r <= 1'b0;
                               er <= 8'd00; end
      endcase

  always @(posedge clk_uart)
    if (!clr)
      begin ercv <= 8'd00; rd <= 8'd00; end
    else
      if (er == 8'd05 || er == 8'd10)
        case (ercv)
  8'd00: if (rcv_) ercv <= 8'd05;
  8'd05: if (!rcv_)  // Start bit
           begin rd <= 8'd00; ercv <= 8'd10; end
  8'd10: begin rd[0] <= rcv_; ercv <= 8'd15; end
  8'd15: begin rd[1] <= rcv_; ercv <= 8'd20; end
  8'd20: begin rd[2] <= rcv_; ercv <= 8'd25; end
  8'd25: begin rd[3] <= rcv_; ercv <= 8'd30; end
  8'd30: begin rd[4] <= rcv_; ercv <= 8'd35; end
  8'd35: begin rd[5] <= rcv_; ercv <= 8'd40; end
  8'd40: begin rd[6] <= rcv_; ercv <= 8'd45; end
  8'd45: begin rd[7] <= rcv_; ercv <= 8'd47; end
  8'd47: // Parity -- no el comprovem
         ercv <= 8'd50;
  8'd50: ercv <= 8'd00;
        endcase

endmodule
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module uart_ctrl (
    input      [7:0] wr,
    input            trx_req,
    output reg       intr_t, 
    output           trx_,
    output reg [7:0] rd,
    input            rcv_req,
    output reg       intr_r,
    input            rcv_,
    input            inta,
    input            clr,
    input            clk_uart,
    input            clk_1M
  );

  // Registres
  reg [7:0] ercv, w, er;
  reg [2:0] et;
  reg [3:0] e, i;
  reg       par_t, t;

  // Assignacions contínues
  assign trx_ = clr ? t : 1'b1;

  // Algorisme de transmissió
  ...

  // Algorisme de recepció
  ...
endmodule
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connectarem mitjançant el mòdul io que hem fet
servir abans a l’apartat anterior. Abans però, hem
de crear un nou rellotge a 19200 Hz que farem ser-
vir per la transmissió i recepció de l’uart_ctrl. Per
fer això, crearem una nova PLL de la mateixa forma
que vam fer al capítol de memòria quan vam fer la
primera implementació del sistema SISA. Aquest,
però, tindrà un divisor de 15625 per assolir 3200
Hz a partir dels 50 Mhz de la placa i després un
multiplicador de 6. Aquests són paràmetres interns
en la definició de la PLL i nosaltres no ens hem
de preocupar.

El mòdul io connectarà el mòdul de 7 segments
que hem desenvolupat abans i el uart_ctrl. Les con-
nexions es mostren al codi 6.10. Les connexions
d’entrada del mòdul seven_seg són el registres num_7seg
i rdy_7seg. Un és el nombre que de 8 bits que mos-
trarem i l’altre es el enable per a que s’encengui
quan el nombre és vàlid. Aquests dos registres es
podran escriure com a adreces de sortida (la 7 i la
8).

El controlador de la UART disposarà de 4 registres
d’entrada:

• uart_dada_wr serà la dada de 8 bits que
s’enviï pel cable de transmissió. Aquesta
dada la posarà el processador i a conti-
nuació establirà el registre uart_trx_req
a 1 per a que el controlador comenci a
enviar.

• uart_rcv_req indica que el controlador de
la UART pot començar a rebre dades pel
port sèrie. Aquest registre només té un
bit.

• uart_inta és el interrupt acknowledge fet
en registre. Representa que el processa-
dor quan ha rebut el trx_ack mitjançant
una instrucció in, ha de fer el reconei-
xement posant aquest registre a 1.

• uart_trx_req és un registre d’un bit que
indica que el controlador de la UART
pot començar a enviar la dada pel port
sèrie. En aquest moment, el controlador
comença a treballar i quan acaba, posa

module io (
input [ 7:0] addr_io, // adreça E/S
input [ 7:0] wr_io,// escriptura 8 bits
output [ 7:0] rd_io,// lectura 8 bits
input wren, // write enable
output reg [ 7:0] led_, // 8 LEDs
input boot,
input clk_1M,// Rellotge a 1 Mhz
input [ 3:0] bot_, // 4 botons
output [ 6:0] u8_, // display 2x7 segm.
output [ 6:0] u9_,
input clk_19200,
output trx_,
input rcv_

);

// Declaracions de xarxes i registres
wire [7:0] uart_dada_rd;
wire trx_ack;
wire rcv_ack;
reg [7:0] num_7seg; // Pel display
reg rdy_7seg; // Ready pel 7 seg.
reg [7:0] uart_dada_wr; // Sortida per l’UART
reg uart_inta;
// L’usuari ja ha realitzat la lect/escr:
reg uart_rcv_req;
reg uart_trx_req;

// Instanciacions de mòduls
seven_seg s0(num_7seg, u8_, u9_, rdy_7seg);
uart_ctrl u0 (

.wr (uart_dada_wr),

.trx_req (uart_trx_req),

.intr_t (trx_ack),

.trx_ (trx_),

.rd (uart_dada_rd),

.rcv_req (uart_rcv_req),

.intr_r (rcv_ack),

.rcv_ (rcv_),

.inta (uart_inta),

.clr (boot),

.clk_uart (clk_19200),

.clk_1M (clk_1M)
);

Codi 6.10 Entrada/sortida: connexions i instàncies
de mòduls.


module io (
    input      [ 7:0] addr_io,   // adreça E/S
    input      [ 7:0] wr_io,// escriptura 8 bits
    output     [ 7:0] rd_io,// lectura 8 bits
    input             wren, // write enable
    output reg [ 7:0] led_, // 8 LEDs
    input             boot,
    input             clk_1M,// Rellotge a 1 Mhz
    input      [ 3:0] bot_, // 4 botons
    output     [ 6:0] u8_,  // display 2x7 segm.
    output     [ 6:0] u9_,
    input             clk_19200,
    output            trx_,
    input             rcv_
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire [7:0] uart_dada_rd;
  wire       trx_ack;
  wire       rcv_ack;
  reg [7:0] num_7seg;     // Pel display
  reg       rdy_7seg;     // Ready pel 7 seg.
  reg [7:0] uart_dada_wr; // Sortida per l'UART
  reg       uart_inta;
  // L'usuari ja ha realitzat la lect/escr:
  reg       uart_rcv_req;
  reg       uart_trx_req;

  // Instanciacions de mòduls
  seven_seg s0(num_7seg, u8_, u9_, rdy_7seg);
  uart_ctrl u0 (
    .wr       (uart_dada_wr),
    .trx_req  (uart_trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx_),
    .rd       (uart_dada_rd),
    .rcv_req  (uart_rcv_req),
    .intr_r   (rcv_ack),
    .rcv_     (rcv_),
    .inta     (uart_inta),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Assignacions contínues
  assign rd_io = (addr_io==8'd00)? uart_dada_rd:
                 (addr_io==8'd03) ? rcv_ack :
                 (addr_io==8'd05) ? trx_ack :
                 (addr_io==8'd06) ? led_ :
                 (addr_io==8'd09) ?
                           {4'b0,~bot_} : 8'd00;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!boot)
      begin
        uart_dada_wr <= 8'd0;
        uart_rcv_req <= 1'd0;
        uart_inta    <= 1'd0;
        uart_trx_req <= 1'd0;
        led_         <= 8'd0;
        num_7seg     <= 8'd0;
        rdy_7seg     <= 1'd0;
      end
    else
      case (addr_io)
        8'd01: if (wren) uart_dada_wr <= wr_io;
        8'd03: if (wren) uart_rcv_req<=wr_io[0];
        8'd04: if (wren) uart_inta <= wr_io[0];
        8'd05: if (wren) uart_trx_req<=wr_io[0];
        8'd06: if (wren) led_ <= wr_io;
        8'd07: if (wren) num_7seg <= wr_io;
        8'd08: if (wren) rdy_7seg <= wr_io[0];
        default: ;
     endcase
endmodule
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el registre trx_ack a 1 per a que el pro-
cessador el pugui llegir amb una ins-
trucció in. L’adreça d’aquest registre és
la 5. Una vegada confirmada la lectura,
el processador ha de posar el valor 1 al
registre uart_inta i el 0 a uart_trx_req.

Adreces d’entrada/sortida

// Assignacions contínues
assign rd_io = (addr_io==8’d00)? uart_dada_rd:

(addr_io==8’d03) ? rcv_ack :
(addr_io==8’d05) ? trx_ack :
(addr_io==8’d06) ? led_ :
(addr_io==8’d09) ?

{4’b0,˜bot_} : 8’d00;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk_1M)

if (!boot)
begin

uart_dada_wr <= 8’d0;
uart_rcv_req <= 1’d0;
uart_inta <= 1’d0;
uart_trx_req <= 1’d0;
led_ <= 8’d0;
num_7seg <= 8’d0;
rdy_7seg <= 1’d0;

end
else

case (addr_io)
8’d01: if (wren) uart_dada_wr <= wr_io;
8’d03: if (wren) uart_rcv_req<=wr_io[0];
8’d04: if (wren) uart_inta <= wr_io[0];
8’d05: if (wren) uart_trx_req<=wr_io[0];
8’d06: if (wren) led_ <= wr_io;
8’d07: if (wren) num_7seg <= wr_io;
8’d08: if (wren) rdy_7seg <= wr_io[0];
default: ;

endcase
endmodule

Codi 6.11 Adreces d’entrada/sortida.

Així, ara que tenim tots els mòduls d’entrada/sorti-
da desenvolupats podem definir el conjunt d’adre-
ces per accedir als dispositius. Aquestes adreces
es poden veure al codi 6.11 extret del mòdul prin-
cipal io. La primeres 7 línies es refereixen a les
adreces de lectura i el bloc seqüencial always just
a continuació es refereix a les adreces de sortida.

Entrada
Les adreces d’entrada que mostra el codi 6.11 són
les següents:

• Adreça 0: uart_dada_rd és el caràcter re-
but pel port sèrie. Abans de rebre una
dada, hem d’activar la lectura (adreça 3
de sortida).

• Adreça 3: rcv_ack és la interrupció que
ve del controlador de l’UART. El softwa-
re ha de comprovar aquest registre fins
que es posa a 1 i llavors indica que la
dada ha arribat. Posteriorment, aquest
registre es connectarà a la petició d’en-
trada d’interrupció.

• Adreça 5: trx_ack és la interrupció de
transmissió de dades pel port sèrie. En
el moment en que s’ha enviat una dada,
aquest registre es posa a 1. Posterior-
ment es connectarà a la petició d’inter-
rupció.

• Adreça 6: led_ és el registre que man-
té encesos els LED. Normalment aquest
registre només s’escriu. Però per saber
com estan encesos els LED es llegeix
aquest registre.

• Adreça 9: ˜bot_ és l’estat dels botons.
Aquest senyal té 4 bits i ve directa-
ment dels botons de la placa. Però com
els botons tenen lògica negada (quan
s’apreten valen 0), llavors els neguem i
és el que el software pot llegir.

• Quan es llegeix qualsevol altra adreça
es retorna un 0 com a lectura.

Sortida
Les adreces de sortida inclouen les descrites en


module io (
    input      [ 7:0] addr_io,   // adreça E/S
    input      [ 7:0] wr_io,// escriptura 8 bits
    output     [ 7:0] rd_io,// lectura 8 bits
    input             wren, // write enable
    output reg [ 7:0] led_, // 8 LEDs
    input             boot,
    input             clk_1M,// Rellotge a 1 Mhz
    input      [ 3:0] bot_, // 4 botons
    output     [ 6:0] u8_,  // display 2x7 segm.
    output     [ 6:0] u9_,
    input             clk_19200,
    output            trx_,
    input             rcv_
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire [7:0] uart_dada_rd;
  wire       trx_ack;
  wire       rcv_ack;
  reg [7:0] num_7seg;     // Pel display
  reg       rdy_7seg;     // Ready pel 7 seg.
  reg [7:0] uart_dada_wr; // Sortida per l'UART
  reg       uart_inta;
  // L'usuari ja ha realitzat la lect/escr:
  reg       uart_rcv_req;
  reg       uart_trx_req;

  // Instanciacions de mòduls
  seven_seg s0(num_7seg, u8_, u9_, rdy_7seg);
  uart_ctrl u0 (
    .wr       (uart_dada_wr),
    .trx_req  (uart_trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx_),
    .rd       (uart_dada_rd),
    .rcv_req  (uart_rcv_req),
    .intr_r   (rcv_ack),
    .rcv_     (rcv_),
    .inta     (uart_inta),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Assignacions contínues
  assign rd_io = (addr_io==8'd00)? uart_dada_rd:
                 (addr_io==8'd03) ? rcv_ack :
                 (addr_io==8'd05) ? trx_ack :
                 (addr_io==8'd06) ? led_ :
                 (addr_io==8'd09) ?
                           {4'b0,~bot_} : 8'd00;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!boot)
      begin
        uart_dada_wr <= 8'd0;
        uart_rcv_req <= 1'd0;
        uart_inta    <= 1'd0;
        uart_trx_req <= 1'd0;
        led_         <= 8'd0;
        num_7seg     <= 8'd0;
        rdy_7seg     <= 1'd0;
      end
    else
      case (addr_io)
        8'd01: if (wren) uart_dada_wr <= wr_io;
        8'd03: if (wren) uart_rcv_req<=wr_io[0];
        8'd04: if (wren) uart_inta <= wr_io[0];
        8'd05: if (wren) uart_trx_req<=wr_io[0];
        8'd06: if (wren) led_ <= wr_io;
        8'd07: if (wren) num_7seg <= wr_io;
        8'd08: if (wren) rdy_7seg <= wr_io[0];
        default: ;
     endcase
endmodule


../figs/io.v
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el cas de l’UART. Aquestes estan descrites al bloc
always del codi 6.11:

• Adreça 1: uart_dada_wr és el caràcter que
s’enviarà pel port sèrie cap al terminal.

• Adreça 3: uart_rcv_req. Aquest registre
es posa a 1 pel processador per indicar
al controlador de l’UART que llegeixi un
byte del pin de recepció

• Adreça 4: uart_inta és el reconeixement
pel part del processador que ha rebut el
trx_ack.

• Adreça 5: uart_trx_req indica que des-
prés d’escriure el registre en l’adreça
1, el controlador sèrie pot començar a
transmetre el byte.

• Adreça 6: led_ són els LED, directament
connectats a la sortida de l’FPGA. Per
encendre’ls, el processador escriu un va-
lor en aquest registre.

• Adreça 7: num_7seg és el display de 7
segments, com hem descrit anteriorment
en aquest capítol. Escriure un byte en
aquest registre no indica que s’encen-
dran els LED del display. Hem de posar
a 1 el registre rdy_7seg de l’adreça 8.

• Adreça 8: rdy_7seg és el enable del cir-
cuit del display de 7 segments. En el
moment de posar un 1 en aquest regis-
tre s’encén el display amb el contingut
del que hagi en el registre num_7seg de
l’adreça 7.

En el cas d’intentar escriure en qualsevol altra
adreça, no es modifica cap altre registre.

Prova completa
Ara provarem tots els dispositius desenvolupats en
aquest capítol. Per fer aquesta prova, hem de fer
servir el terminal mostrat a la fotografia 6.5, tant
per escriure com per llegir. També hem de fer un
codi que escrigui als LED, al display de 7 segments
i faci servir els botons de la placa de desenvolu-
pament.

1 movi r0, 0
2 movi r2, 0
3 movi r6, 1
4 movi r4, 65 ; Valor de la lletra A
5 out 3, r6 ; Volem rebre

6 a: in r1, 9 ; Obtenim valor botons
7 sub r3, r1, r2 ; Comparem guardat
8 bz r3, z ; Si no han canviat, tornem

9 add r2, r1, r0 ; Salvem estat botons
10 out 6, r2 ; Escrivim als LEDs
11 add r5, r4, r2
12 out 1, r5
13 out 5, r6

14 n: in r1, 5 ; Llegim trx_ack
15 bz r1, n
16 out 4, r6 ; inta
17 out 5, r0 ; trx_req a 0
18 out 4, r0 ; inta a 0

19 z: in r1, 3 ; Llegim rcv_ack
20 bz r1, a

21 in r1, 0
22 out 1, r1
23 out 5, r6
24 out 7, r1
25 out 8, r6

26 o: in r1, 5 ; Llegim trx_ack
27 bz r1, o
28 out 4, r6 ; inta
29 out 5, r0 ; trx_req a 0
30 out 4, r0 ; inta a 0

31 bz r0, a

Codi 6.12 Programa de prova de tots els dispositius
d’entrada i sortida.

Un programa de prova que fa servir tots els dispo-
sitius desenvolupats en aquest capítol podria ser


;
; E/S sense interrupcions. Resultats:
;  * Surt el valor A+botons pels LEDs i per l'UART
;  * El que s'escriu pel teclat surt per l'UART i pel 7seg
;
   movi r0, 0
   movi r2, 0
   movi r6, 1
   movi r4, 65      ; Valor de la lletra A
   out  3, r6       ; Volem rebre

a: in   r1, 9       ; Obtenim valor botons
   sub  r3, r1, r2  ; Comparem guardat
   bz   r3, z  ; Si no han canviat, tornem

   add  r2, r1, r0  ; Salvem estat botons
   out  6, r2       ; Escrivim als LEDs
   add  r5, r4, r2
   out  1, r5
   out  5, r6

n: in   r1, 5       ; Llegim trx_ack
   bz   r1, n
   out  4, r6       ; inta
   out  5, r0       ; trx_req a 0
   out  4, r0       ; inta a 0

z: in   r1, 3       ; Llegim rcv_ack
   bz   r1, a

   in   r1, 0
   out  1, r1
   out  5, r6
   out  7, r1
   out  8, r6

o: in   r1, 5       ; Llegim trx_ack
   bz   r1, o
   out  4, r6       ; inta
   out  5, r0       ; trx_req a 0
   out  4, r0       ; inta a 0

   bz   r0, a


sisa-4.2/4.1-io.s
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el mostrat al codi 6.12. Aquest programa, inicia-
litza els registres a les línies 1-4. A continuació a
la línia 5 copia el valor 1 pel registre de sortida 3,
que indica al controlador que pot començar a llegir
del pin de recepció del port sèrie.

Les línies 6 a 8 esperen a que es polsi un botó. En
realitat, obtenen l’estat dels botons a la línia 6, en
aquest moment es compara amb el valor emmagat-
zemat dels botons anteriorment, al registre r2. Si el
resultat de la resta és zero és que l’estat dels bo-
tons no ha canviat. Per tant, tornem a mirar si s’han
polsat els botons. Aquest és normalment l’esquema
d’accés a dispositius per polling (enquesta), això es
millorarà quan afegim suport per interrupcions.

A continuació, el programa salva l’estat dels bo-
tons a la línia 9 per després poder fer un altre cop
la comparació. El resultat de polsar els botons es
passa als LED. Després, també utilitzarem aquest
resultat per enviar una lletra al terminal pel port
sèrie. Ho farem sumant el codi ASCII de la lletra A
amb la representació binària dels botons a la 11.
Així, si es polsa el botó 1, s’envia la lletra B, si es
polsa el botó 2, la lletra C, etc... Per enviar el ca-
ràcter posem a l’adreça 1 de sortida el caràcter a
escriure (línia 12) i al registre 5 un 1 per començar
a enviar (a la línia 13).

Quan se suposa que ja ha enviat el caràcter, el
controlador posa el trx_ack a 1. Per tant, a les línies
14 a 15 es comprova el registre 5 d’entrada per
saber si s’ha enviat la dada. En aquest cas, també
es fa servir el mateix mecanisme per enquesta. Una
vegada transmès el byte, es posa a 1 el inta i el
trx_req es posa a 0 perquè ja no volem tornar a
transmetre més bytes.

A les línies 19 a 20, mirem si hem rebut algun
byte. Això es fa llegint el registre rcv_ack a l’adreça
3. També ho fem per enquesta, si efectivament s’ha
transmès algun byte llavors llegim el byte a la línia
21. Aquest mateix byte rebut s’escriu al registre
uart_dada_wr a l’adreça 1 per tornar-lo a enviar per
l’UART de forma que hi hagi un echo local. La línia
23 posa a 1 el registre uart_trx_req per a que el
controlador comenci l’algorisme de transmissió. Les
línies 24 i 25 escriuen en el display de 7 segments

aquest caràcter rebut pel port sèrie.

Finalment, al bloc de línies de la 26 a 30 es mira
si s’ha transmès el caràcter i en el moment, es
posa el inta i el trx_req a 1. A la darrera línia es
salta incondicionalment al principi (línia 6) per si
es polsen uns altres botons per tornar a començar
el mateix procés.

Si ens fixem en tot el procés no es posa el regis-
tre uart_rcv_req a 0, ja que sempre està preparat el
controlador de l’UART per rebre caràcters pel port
sèrie.

Resultats
Executar aquest programa ha de resultar en que
surti el valor de la lletra amb valor ASCII A +
codi dels botons polsats pels LED i per l’UART. A
més, tot el que s’escrigui pel teclat del terminal ha
de sortir també per la pantalla del terminal i pel
display de 7 segments.

Figura 6.10 Escriptura de prova amb el teclat.

A la figura 6.10 es pot observar com s’escriu el
text “Això es una prova del controlador serie.” pel
teclat del terminal. Gràcies a les línies 21 i 22
del programa de prova, s’envia el que s’escriu pel
teclat, per la pantalla.

Finalment, si mirem la imatge 6.11 podem observar
com el darrer caràcter escrit de la frase anterior és
un punt i el seu caràcter ASCII és el 2e, que és el
text que es mostra al display de 7 segments. També
podem veure com polsant els botons 1 i 3 s’encenen
els LEDs 1 i 3 (l’ordre està al revés als LED per
poder llegir més fàcilment nombres binaris).

No es pot veure a la fotografia però a la prova,
mentre es polsaven els botons de la placa es po-
dia observar com s’escrivien lletres majúscules al
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Figura 6.11 Els botons polsats corresponen amb
els dos LED encesos.

terminal corresponents a les lletres de la A a la P,
que és el codi ASCII de la A + 16 (codi binari dels
4 botons polsats alhora).
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7
El mode sistema

En aquest capítol afegirem suport per a que el
sistema operatiu pugui executar tasques de forma
privilegiada. És a dir, el processador haurà de tenir
unes característiques que faci que determinades
instruccions només es puguin executar en el mode
privilegiat del processador i així permetre definir
rutines d’atenció a les interrupcions, crides a sis-
tema i altres característiques que un processador
modern ha de tenir.

Aquest capítol el dividirem en les següents parts:

1. Primer afegirem al banc de registres els
8 nous registres de sistema del s0 fins al
s7. A més, donarem suport per a les ins-
truccions noves que els manipulen: rds
i wrs. De moment no afegirem el mode
privilegiat.

2. A continuació afegirem suport per a la
memòria virtual, afegint dos TLB (Trans-
lation Lookaside Buffer): un per a les
adreces d’instruccions i l’altre per les
adreces de dades. Això permetrà que el
sistema operatiu pugui desenvolupar una
taula de pàgines amb suport de hardwa-

re. Afegirem les noves instruccions que
manipulen els TLB: wrvi, wrpi, wrvd i
wrpd. El sistema encara no disposarà
de mode privilegiat.

3. Ara és quan afegirem el bit de siste-
ma (situat al registre s7, segons la do-
cumentació del SISA) i implementarem
el canvi de mode implementant la ins-
trucció de crida al sistema calls. També
retornarem a mode usuari amb la ins-
trucció reti.

4. En aquest moment ja podem implemen-
tar l’Entrada i Sortida amb interrupci-
ons. Per tant, afegirem un dispositiu més
al mòdul io, un rellotge amb interrup-
cions i modificarem el que havíem fet
per a que els dispositius puguin enviar
interrupcions. També implementarem les
instruccions associades: ei, di i getiid.

5. Finalment, afegirem suport per a gestio-
nar excepcions de software i de hardwa-
re. Aquestes excepcions faran que exe-
cutar una instrucció privilegiada en mo-
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de usuari, bloquegi el processador i pas-
si a mode sistema per a tractar l’excepció.

Amb això ja haurem acabat el disseny del proces-
sador, ja que podrà executar un sistema operatiu
amb protecció i memòria virtual, a més de tenir
suport per rebre interrupcions dels dispositius.

Registres de sistema
Per afegir els 8 registres de sistema, procedirem de
la mateixa forma que hem fet fins aquí: canviarem
la part d’execució i modificarem el mòdul de control
per afegir els senyals que controlin les noves parts
desenvolupades al mòdul d’execució.

Banc de registres
L’única modificació de la part d’execució està al
banc de registres. Podem veure aquest banc de
registres al codi 7.1. Com veiem, hi han dues en-
trades noves: a_s i d_s. Aquests senyals indiquen
respectivament si el registre del bus a és de siste-
ma o si el registre del bus d (destí) és de sistema.

Com veiem, a la línia 15 estan els 8 registres nous
anomenats s. Aquests registres són iguals que els
registres normals r. Hem modificat també la línia
17 per a què el que surti pel bus a sigui bé s[addr_a]
o r[addr_a], depenent de si el nou senyal a_s val 1
ó 0.

També hem modificat la lògica de l’escriptura al
banc de registres a les línies 21 i 22. Ara escrivim
en un registre o en un altre depenent del senyal
d_s. Si val 1, llavors escrivim al registre s indicat
pel bus addr_d. No necessitem que el bus b pugui
ser de sistema ja que només llegirem un registre
de sistema alhora.

Podem veure un esquema simplificat del circuit a
la figura 7.1. Els nous registres de sistema surten
de color vermell clar i la seva sortida arriba a un
multiplexor de color groc a la part inferior esquer-
ra. La sortida dels dos multiplexors es selecciona
mitjançant un de nou que funciona amb el selector
a_s.

A més, la porta AND de cada load dels registres
ara té una nova entrada més que indica si d_s és 1

1 module regfile (
2 input clk,
3 output [15:0] a,
4 input [15:0] d,
5 input [ 2:0] addr_a,
6 input [ 2:0] addr_d,
7 input wrd,

8 output [15:0] b,
9 input [ 2:0] addr_b,

10 input a_s,
11 input d_s
12 );

13 // Declaració dels registres
14 reg [15:0] r[7:0];
15 reg [15:0] s[7:0];

16 // Assignacions contínues
17 assign a = a_s ? s[addr_a] : r[addr_a];
18 assign b = r[addr_b];

19 // Descripció del comportament
20 always @(posedge clk)
21 if (wrd & d_s) s[addr_d] <= d;
22 else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;
23 endmodule

Codi 7.1 Banc de registres nou.

o 0. En el cas de que sigui 1, s’escriu als registres
s, si no s’escriu als registres r.

Mòdul de control
Ara haurem d’afegir la lògica dels senyals a_s i
d_s. Per fer això, hem de veure quins són els codis
d’operació de les instruccions rds i wrs.

En el cas de la instrucció rds, si mirem la docu-
mentació del SISA veiem que els 5 bits de menys
pes corresponen amb el nombre 12 en decimal. En
el cas de la instrucció wrs, els 5 bits de menys pes
de la instrucció corresponen amb el nombre 16. Per


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd,

    output [15:0] b,
    input  [ 2:0] addr_b,

    input         a_s,
    input         d_s
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];
  reg [15:0] s[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = a_s ? s[addr_a] : r[addr_a];
  assign b = r[addr_b];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if      (wrd &  d_s) s[addr_d] <= d;
    else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;
endmodule


sisa-5.0/regfile.v
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Figura 7.1 Esquema simplificat del nou banc de registres.

tant, la condició d’aquests dos senyals serà: d[15]
& (ins[4:0]==5’d12) pel cas del a_s (instrucció rds) i
d[15] & (ins[4:0]==5’d16) pel cas del d_s (instrucció
wrs).

També haurem d’afegir lògica al senyal wrd per es-
criure al registre destí. Ara també hem de contem-
plar el cas de la instrucció wrs. Les modificacions
del mòdul de control es mostren al codi 7.2.

assign a_s = d[15] & (ins[4:0]==5’d12);
assign d_s = d[15] & (ins[4:0]==6’d16);
assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]

| d[5] | d[8] | d[13]
| (d[10] & ins[2])
| (d[7] & !ins[8])
| (d[15] & !halt);

Codi 7.2 Lògica afegida al mòdul de control.

Els canvis d’aquesta secció són mínims, però ara
ens permeten executar dues noves instruccions: rds
i wrs.

Prova
Per provar aquests canvis, farem servir l’esquema

tradicional d’escriure a memòria i bolcar el seu
contingut. Així que farem un petit programa que
escrigui als registres s uns valors i els llegeixi a
continuació copiant-los en uns altres registres. Per
verificar que tot s’ha efectuat correctament, agafa-
rem aquests resultats i els escriurem a memòria
per després verificar el seu contingut.

1 movi r0, 32
2 movi r1, 34
3 movi r2, -52

4 wrs s3, r1
5 wrs s6, r2
6 rds r5, s3
7 rds r6, s6

8 st 0(r0), r5
9 st 2(r0), r6

10 halt

Codi 7.3 Programa de prova per les
instruccions rds i wrs.

Tenim un programa de prova al codi 7.3. Aquest


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z),

    .addr_i    (addr_i),
    .wr_i      (wr_i),

    .a_s       (a_s),
    .d_s       (d_s)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                 : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt
  wire wrio_sisp1;

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;

  assign f   = { ins[15], ins[5:3] };

  assign op      = { ins[14] | d[10],
                   ~d[14] & ins[13],
                   d[10] | (~d[13] & ins[12]) };
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] |d[10];
  assign tknbr   = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                        & (z|ins[2]|ins[0])
                        & (~z|ins[1]|~ins[0])
                      | halt,
                   d[6] & (ins[8] ^ z) | halt };

  assign addr_i     = ins[7:0];
  assign wrio_sisp1 = ins[8] & d[7];
  assign in_d       = { d[3] | d[7] | d[13],
            !d[3] & (d[7] | (d[10] & ins[2])) };
  assign addr_b    = ( d[4] | d[6] | d[7]
                   | d[10] | d[14] | d[15] ) ?
                   ins[11:9] : ins[2:0];

assign a_s       = d[15] & (ins[4:0]==5'd12);
assign d_s       = d[15] & (ins[4:0]==6'd16);
assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2])
                   | (d[7] & !ins[8])
                   | (d[15] & !halt);
endmodule


sisa-5.0/control.v


;
; Resultats:
;  M[33-32 (10)] = 0022
;  M[35-34 (11)] = ffcc
;
 movi r0, 32
 movi r1, 34
 movi r2, -52

 wrs  s3, r1
 wrs  s6, r2
 rds  r5, s3
 rds  r6, s6

 st  0(r0), r5
 st  2(r0), r6

 halt


sisa-5.0/5.0-rds.s
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programa inicialitza l’adreça base per l’store final
a la línia 1. La prova la farem posant uns valors
aleatoris als registres r1 i r2 tal i com mostren les
línies 2 i 3. Un dels dos valors serà negatiu per
veure com també la part alta del registre s’escriu i
es llegeix. Aquests valors tot seguit els escrivim en
dos registres de sistema (el s3 i s6) amb la instruc-
ció wrs, tal i com mostra el programa a les línies
4 i 5.

Ara podem llegir aquests registres fent servir la
instrucció rds i col·locar els nous valors a uns nous
registres generals r5 i r6, tal i com mostres les lí-
nies 6 i 7. Finalment, per verificar que l’escriptura
s’ha produït correctament, escriurem aquests dos
registres r5 i r6 a les adreces 32 i 33 respectiva-
ment.

El resultat de la memòria hauria de ser el següent:

Mem[21:20] = 0022
Mem[23:22] = ffcc

Verificació
Per verificar que el joc de proves el passa correc-
tament, compilarem el nou circuit, i carregarem el
joc de proves mostrat al codi 7.3. Una vegada fet
això i sense treure l’alimentació de la placa puja-
rem el circuit bolcat de memòria per veure el seu
contingut.

Com veiem a la figura 7.2 les posicions de memòria
21:20 i 23:22 tenen el valor que han de tenir, per tant
podem dir que el circuit passa el joc de proves.

El Translation Lookaside Buffer
Per desenvolupar un sistema operatiu que supor-
ti memòria virtual i paginació necessitem suport
per part del hardware. Aquest ha de tenir una
MMU capaç de traduir les adreces lògiques a físi-
ques de forma transparent. En aquest cas es podria
col·locar directament la taula de pàgines directa-
ment al processador. Si fem un format de pàgina
de 4 Kb per exemple, al ser l’espai adreçable de
64 Kb, llavors només necessitaríem una taula de
pàgines de 16 posicions per accedir a tot l’espai
adreçable i podríem tenir-la completa al processa-

Figura 7.2 Bolcat de la memòria des-
prés de l’execució.

dor.

En aquest cas perdríem la funció que té el TLB.
Com en un processador comercial l’espai adreçable
és molt més gran normalment la taula de pàgines
és molt gran i només es pot tenir una caché te la
taula de pàgines al processador. Això és el TLB.

Per fer-ho similar a un processador comercial, tam-
bé farem que el TLB sigui una caché de la taula
de pàgines. Per fer això, el definirem de 8 entrades
és a dir es podran provocar situacions de miss al
TLB i això generarà una excepció que el sistema
operatiu haurà de gestionar.

Per tant, farem un TLB de 8 entrades. Un TLB
s’implementa normalment amb una memòria CAM
(Content Addressable Memory). Aquesta memòria
compara el tag de l’adreça lògica amb totes les po-
sicions dels tags lògics. Si es produeix una coin-
cidència, llavors el corresponent tag físic surt i
l’adreça completa es compon amb el tag físic més
els bits de menys pes de l’adreça.

Podem veure l’esquema del TLB a la figura 7.3. En

aquest esquema es poden observar de color vermell
els tags virtuals, mentre que de color blau estan
representats els tags físics. Aquests és l’esquema
fonamental d’una memòria adreçable per contingut
(CAM). Es compara l’entrada amb tots els tags vir-
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Figura 7.3 Esquema simplificat d’un TLB de 4 bits.

tuals i la sortida es codifica per treure el tag físic
corresponent.

A més del tag físic (també anomenat marc de pà-
gina) tenim dos bits addicionals v i r que ens in-
diquen si la pàgina que estem accedint és vàlida o
és de només lectura. Per una pàgina normal v és
1 mentre que r és 0. En total surten 6 bits (4 pel
tag físic i 2 pels bits addicionals).

Part de lectura
Podem veure una descripció en Verilog del TLB
(part de lectura) del SISA al codi 7.4. Analitzem
primer les entrades. De totes les entrades que té
el mòdul: wp, wrp, wrv i data són per a l’actualització
de tags al TLB. Això ho estudiarem més endavant.

A part del rellotge (clk) i el pin de boot, l’única en-
trada que té és vtag que és la única que es mostra
a la figura 7.3. Aquest és el tag virtual que ve del
processador i s’ha de traduir en el marc físic. Lla-
vors a les línies 25 a 28 es compara bit a bit el
vtag amb el vtlb que és la taula de tags virtuals.
Com veiem en aquestes línies està separat per co-
mes per construir un bus de coincidències (vtagm).
Només ens interessa que un dels cables del bus
sigui 1.

Aquest bus anomenat vtagm es passa per un codi-
ficador per obtenir l’adreça del tag físic, tal i com
mostra l’esquema de la figura 7.3. El codificador
en el codi Verilog està instanciat a la línia 23 com

a pri_enc8_3. En aquest cas, a més, és un codificador
amb prioritat però això és perquè després es farà
servir a la part d’interrupcions. La segona entrada
és l’enable i la sortida codificada és el bus addr. Si
totes les entrades són 0, llavors s’activa la sortida
miss.

Una vegada tenim l’adreça, podem indexar la taula
ptlb, r i v amb els tags físics, el bit de només lectura
i el de vàlid. En el cas del bit vàlid, el que es treu
és just l’invers: que la pàgina sigui invàlida. Per
tant, es nega aquest bit, tal i com figura a la línia
31.

A més, hi ha una sortida més que és la de pàgina de
sistema, aquest bit només es calcula agafant el bit
de més pes del tag virtual vtag. Per tant, les adreces
lògiques que comencen per 1 són de sistema i si no,
són d’usuari. Així és com normalment Linux treballa
també i per simplificar les coses ho posarem fixe.

Escriptura al TLB
Per modificar el contingut del TLB, farem servir
la lògica mostrada al codi 7.5. Si ens fixem en el
codi, podrem veure com hi ha tres branques a l’if
de l’estructura always. La primera és quan el TLB
s’inicialitza. La segona és per escriure al tag físic
i la tercera és per escriure al virtual.

Inicialització
La inicialització del TLB és bastant simple. Els
tags físics i els tags virtuals coincideixen al en-
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1 module tlb (
2 input clk,
3 input boot,
4 input [3:0] vtag,
5 output [3:0] ptag,
6 output sys,
7 output ro,
8 output inv,
9 output miss,

10 input [2:0] wp,
11 input wrp,
12 input wrv,
13 input [5:0] data
14 );

15 // Registres i xarxes
16 reg [3:0] vtlb [7:0]; // Tag virtual
17 reg [3:0] ptlb [7:0]; // Tag físic
18 reg v [7:0]; // Vàlid?
19 reg r [7:0]; // Només lectura?

20 wire [2:0] addr;
21 wire [7:0] vtagm; // Virtual Tag Match

22 // Instanciacions de mòduls
23 pri_enc8_3 enc0 (vtagm, 1’b1, addr, miss);

24 // Assignacions contínues
25 assign vtagm ={vtag==vtlb[7],vtag==vtlb[6],
26 vtag==vtlb[5],vtag==vtlb[4],
27 vtag==vtlb[3],vtag==vtlb[2],
28 vtag==vtlb[1],vtag==vtlb[0]};
29 assign ptag = ptlb[addr];
30 assign ro = r[addr];
31 assign inv = !v[addr];
32 assign sys = vtag[3];

Codi 7.4 Part de lectura del TLB del SISA.

cendre el computador. A més, es reserven 3 pàgi-
nes per a usuari i 5 més per a sistema. Les pàgines
d’usuari són les 3 primeres, adreces de la 0x0000 a
la 0x2fff. Les 5 pàgines restants són de mode siste-

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)

if (!boot)
begin

vtlb[0] <= 4’h0; ptlb[0] <= 4’h0;
v[0] <= 1’b1; r[0] <= 1’b0;

vtlb[1] <= 4’h1; ptlb[1] <= 4’h1;
v[1] <= 1’b1; r[1] <= 1’b0;

vtlb[2] <= 4’h2; ptlb[2] <= 4’h2;
v[2] <= 1’b1; r[2] <= 1’b0;

vtlb[3] <= 4’h8; ptlb[3] <= 4’h8;
v[3] <= 1’b1; r[3] <= 1’b0;

vtlb[4] <= 4’hc; ptlb[4] <= 4’hc;
v[4] <= 1’b1; r[4] <= 1’b1;

vtlb[5] <= 4’hd; ptlb[5] <= 4’hd;
v[5] <= 1’b1; r[5] <= 1’b1;

vtlb[6] <= 4’he; ptlb[6] <= 4’he;
v[6] <= 1’b1; r[6] <= 1’b1;

vtlb[7] <= 4’hf; ptlb[7] <= 4’hf;
v[7] <= 1’b1; r[7] <= 1’b1;

end
else if (wrp)

{v[wp], r[wp], ptlb[wp]} <= data;
else if (wrv) vtlb[wp] <= data[3:0];

Codi 7.5 Part d’escriptura
del TLB del SISA.

ma. D’aquestes, posem una a la part baixa de RAM
i les altres 4 a la part de l’àrea de Flash. Així tin-
drem accessibles les adreces 0x8000 fins a 0x8fff i
també l’àrea de només lectura 0xc000 a 0xffff. Això
és el que fa el codi de la primera branca de l’if.
Podem veure un esquema de com queda el TLB
després de la inicialització a la figura 7.3.

Això ho fem així per la manera com s’inicialitzarà
el sistema operatiu. Necessita tenir accessible tota
l’àrea de flash per fer la còpia de la imatge d’usuari
a la part baixa de la RAM. Per tant, no tindrà que
tocar el TLB per accedir a l’àrea de flash.

Pel que fa a la segona branca de l’if, escrivim el
bit de vàlid, el bit de només lectura i el tag físic en
aquest ordre pel bus data. Aquest bus ha de tenir


module tlb (
    input        clk,
    input        boot,
    input  [3:0] vtag,
    output [3:0] ptag,
    output       sys,
    output       ro,
    output       inv,
    output       miss,

    input  [2:0] wp,
    input        wrp,
    input        wrv,
    input  [5:0] data
);

// Registres i xarxes
reg  [3:0] vtlb [7:0];  // Tag virtual
reg  [3:0] ptlb [7:0];  // Tag físic
reg        v    [7:0];  // Vàlid?
reg        r    [7:0];  // Només lectura?

wire [2:0] addr;
wire [7:0] vtagm; // Virtual Tag Match

// Instanciacions de mòduls
pri_enc8_3 enc0 (vtagm, 1'b1, addr, miss);

// Assignacions contínues
assign vtagm ={vtag==vtlb[7],vtag==vtlb[6],
               vtag==vtlb[5],vtag==vtlb[4],
               vtag==vtlb[3],vtag==vtlb[2],
               vtag==vtlb[1],vtag==vtlb[0]};
assign ptag  = ptlb[addr];
assign ro    = r[addr];
assign inv   = !v[addr];
assign sys   = vtag[3];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot)
      begin
        vtlb[0] <= 4'h0; ptlb[0] <= 4'h0;
           v[0] <= 1'b1;    r[0] <= 1'b0;
        vtlb[1] <= 4'h1; ptlb[1] <= 4'h1;
           v[1] <= 1'b1;    r[1] <= 1'b0;
        vtlb[2] <= 4'h2; ptlb[2] <= 4'h2;
           v[2] <= 1'b1;    r[2] <= 1'b0;
        vtlb[3] <= 4'h8; ptlb[3] <= 4'h8;
           v[3] <= 1'b1;    r[3] <= 1'b0;
        vtlb[4] <= 4'hc; ptlb[4] <= 4'hc;
           v[4] <= 1'b1;    r[4] <= 1'b1;
        vtlb[5] <= 4'hd; ptlb[5] <= 4'hd;
           v[5] <= 1'b1;    r[5] <= 1'b1;
        vtlb[6] <= 4'he; ptlb[6] <= 4'he;
           v[6] <= 1'b1;    r[6] <= 1'b1;
        vtlb[7] <= 4'hf; ptlb[7] <= 4'hf;
           v[7] <= 1'b1;    r[7] <= 1'b1;
      end
    else if (wrp)
      {v[wp], r[wp], ptlb[wp]} <= data;
    else if (wrv) vtlb[wp] <= data[3:0];
endmodule
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module tlb (
    input        clk,
    input        boot,
    input  [3:0] vtag,
    output [3:0] ptag,
    output       sys,
    output       ro,
    output       inv,
    output       miss,

    input  [2:0] wp,
    input        wrp,
    input        wrv,
    input  [5:0] data
);

// Registres i xarxes
reg  [3:0] vtlb [7:0];  // Tag virtual
reg  [3:0] ptlb [7:0];  // Tag físic
reg        v    [7:0];  // Vàlid?
reg        r    [7:0];  // Només lectura?

wire [2:0] addr;
wire [7:0] vtagm; // Virtual Tag Match

// Instanciacions de mòduls
pri_enc8_3 enc0 (vtagm, 1'b1, addr, miss);

// Assignacions contínues
assign vtagm ={vtag==vtlb[7],vtag==vtlb[6],
               vtag==vtlb[5],vtag==vtlb[4],
               vtag==vtlb[3],vtag==vtlb[2],
               vtag==vtlb[1],vtag==vtlb[0]};
assign ptag  = ptlb[addr];
assign ro    = r[addr];
assign inv   = !v[addr];
assign sys   = vtag[3];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot)
      begin
        vtlb[0] <= 4'h0; ptlb[0] <= 4'h0;
           v[0] <= 1'b1;    r[0] <= 1'b0;
        vtlb[1] <= 4'h1; ptlb[1] <= 4'h1;
           v[1] <= 1'b1;    r[1] <= 1'b0;
        vtlb[2] <= 4'h2; ptlb[2] <= 4'h2;
           v[2] <= 1'b1;    r[2] <= 1'b0;
        vtlb[3] <= 4'h8; ptlb[3] <= 4'h8;
           v[3] <= 1'b1;    r[3] <= 1'b0;
        vtlb[4] <= 4'hc; ptlb[4] <= 4'hc;
           v[4] <= 1'b1;    r[4] <= 1'b1;
        vtlb[5] <= 4'hd; ptlb[5] <= 4'hd;
           v[5] <= 1'b1;    r[5] <= 1'b1;
        vtlb[6] <= 4'he; ptlb[6] <= 4'he;
           v[6] <= 1'b1;    r[6] <= 1'b1;
        vtlb[7] <= 4'hf; ptlb[7] <= 4'hf;
           v[7] <= 1'b1;    r[7] <= 1'b1;
      end
    else if (wrp)
      {v[wp], r[wp], ptlb[wp]} <= data;
    else if (wrv) vtlb[wp] <= data[3:0];
endmodule


sisa-5.2/tlb.v
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6 bits en total. S’escriu al tag físic quan l’entrada
wrp val 1.

En el cas de que wrv valgui 1, llavors s’escriu al tag
virtual i només es llegeixen els 4 bits de menys pes
del bus data. La posició en la que s’escriu tant si
s’escriu el tag físic com el tag virtual és la indica-
da pels 3 bits wp. Ara ja podem comprendre les 4
entrades wp, wrp, wrv i data.

Això obliga al sistema operatiu a tenir un control
en tot moment del que hi ha escrit al TLB, ja que
si es produeix una fallada de tlb (miss), es llança
una excepció i el sistema operatiu ha de ser capaç
de reemplaçar l’entrada que menys es faci servir.

Canvis en el mòdul d’execució
Una vegada vist el TLB, hem d’explicar els canvis
fets en la part d’execució. Hem d’afegir 2 TLB, un
per l’accés a memòria per part del fetch i l’altre
com a resultat dels loads i stores. Habitualment
el primer s’anomena TLB d’instruccions i el segon
TLB de dades.

Hem de tenir en compte que abans l’adreça que
sortia cap a la memòria simplement era el PC o la
sortida de l’ALU, depenent de si ens trobem en el
cicle de fetch o bé en el cicle de memòria. Ara el
bus d’adreces de memòria estarà compost pels 12
bits de menys pes del PC i de l’ALU, de la mateixa
forma. Ara, els 4 bits de més pes (els que formen
el tag) passaran pels TLB: els 4 bits de més pes
del PC passaran pel TLB d’instruccions i els 4 bits
de més pes de l’ALU passaran pel TLB de dades.
Això es mostra al codi 7.6.

assign addr_m = ins_dad ?
{marc_d, aluout[11:0]}

: {marc_i, pc[11:0]};

Codi 7.6 Bus d’adreces de la memòria.

Com veiem al codi 7.6, els 4 bits de més pes ara ve-
nen del senyal marc_i en el cas del PC i del senyal
marc_d en el cas de l’ALU. Aquests dos busos de 4

bits surten del TLB tal i com mostra el codi 7.7.

// Instanciacions de mòduls
tlb itlb (

.clk (clk),

.boot (boot),

.vtag (pc[15:12]),

.ptag (marc_i),

.wp (a[2:0]),

.wrp (wtlb[0]),

.wrv (wtlb[1]),

.data (datawr[5:0])
);

tlb dtlb (
.clk (clk),
.boot (boot),
.vtag (aluout[15:12]),
.ptag (marc_d),
.wp (a[2:0]),
.wrp (wtlb[2]),
.wrv (wtlb[3]),
.data (datawr[5:0])

);

Codi 7.7 Instàncies dels 2 TLB.

Veiem que les sortides ptag dels TLB estan con-
nectades als busos marc_i i marc_d que hem discutit
anteriorment. Les entrades dels tags virtuals vtag
venen donades pels 4 bits de més pes del PC en
el cas del itlb i pels 4 bits de més pes de l’ALU en
el cas del dtlb.

Per fer la modificació de les entrades del TLB, fa-
rem servir els 3 bits de menys pes del bus a que
ve del banc de registres com a selector de l’adreça
del TLB a modificar (entrada wp). A més, els senyals
que indiquen l’escriptura al tag virtual i físic del
TLB d’instruccions i al tag virtual i físic del TLB de
dades vindran en un únic bus de 4 bits anomenat
wtlb directament del mòdul de control. Finalment,
el tag que s’escriurà ve per datawr que surt del bus
b del banc de registres.


`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir,   // IR

    input  [ 3:0] f,
    input         rbl,

    output        z,
    output [15:0] aluout,
    input  [15:0] seq,
    input  [ 1:0] in_d,   // Selector registre D

    input  [ 7:0] datard_i,

    input         a_s,
    input         d_s,

    input  [3:0]  wtlb
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d;

  wire [3:0] marc_i, marc_d;

  // Instanciacions de mòduls
  tlb itlb (
    .clk  (clk),
    .boot (boot),
    .vtag (pc[15:12]),
    .ptag (marc_i),
    .wp   (a[2:0]),
    .wrp  (wtlb[0]),
    .wrv  (wtlb[1]),
    .data (datawr[5:0])
  );

  tlb dtlb (
    .clk  (clk),
    .boot (boot),
    .vtag (aluout[15:12]),
    .ptag (marc_d),
    .wp   (a[2:0]),
    .wrp  (wtlb[2]),
    .wrv  (wtlb[3]),
    .data (datawr[5:0])
  );

  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b),

    .a_s    (a_s),
    .d_s    (d_s)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op),

    .f  (f),

    .z  (z)
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d[1] ?
                  (in_d[0] ? {8'd0, datard_i}
                           : datard_m)
                : (in_d[0] ? seq : aluout);
  assign y      = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
                  {immed[14:0], 1'b0} : immed);

  assign addr_m = ins_dad ?
                       {marc_d, aluout[11:0]}
                     : {marc_i, pc[11:0]};

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir,   // IR

    input  [ 3:0] f,
    input         rbl,

    output        z,
    output [15:0] aluout,
    input  [15:0] seq,
    input  [ 1:0] in_d,   // Selector registre D

    input  [ 7:0] datard_i,

    input         a_s,
    input         d_s,

    input  [3:0]  wtlb
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d;

  wire [3:0] marc_i, marc_d;

  // Instanciacions de mòduls
  tlb itlb (
    .clk  (clk),
    .boot (boot),
    .vtag (pc[15:12]),
    .ptag (marc_i),
    .wp   (a[2:0]),
    .wrp  (wtlb[0]),
    .wrv  (wtlb[1]),
    .data (datawr[5:0])
  );

  tlb dtlb (
    .clk  (clk),
    .boot (boot),
    .vtag (aluout[15:12]),
    .ptag (marc_d),
    .wp   (a[2:0]),
    .wrp  (wtlb[2]),
    .wrv  (wtlb[3]),
    .data (datawr[5:0])
  );

  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b),

    .a_s    (a_s),
    .d_s    (d_s)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op),

    .f  (f),

    .z  (z)
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d[1] ?
                  (in_d[0] ? {8'd0, datard_i}
                           : datard_m)
                : (in_d[0] ? seq : aluout);
  assign y      = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
                  {immed[14:0], 1'b0} : immed);

  assign addr_m = ins_dad ?
                       {marc_d, aluout[11:0]}
                     : {marc_i, pc[11:0]};

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;
endmodule
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Senyals de control
Només hem de controlar l’accés d’escriptura al TLB
ja que la lectura i traducció de tags es fa de ma-
nera automàtica pel TLB. De fet, hem de controlar
el bus wtlb de 4 bits que indica les 4 escriptures
possibles que venen donades per les instruccions
wrpi, wrvi, wrpd i wrvd que corresponen respec-
tivament a escriure al tag físic d’instruccions, tag
virtual d’instruccions, tag físic de dades i tag vir-
tual de dades.

assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
| d[5] | d[8] | d[13]
| (d[10] & ins[2])
| (d[7] & !ins[8])
| (d[15] & !halt & !tlb);

assign tlb = d[15] & (ins[4:2]==3’b101);
assign wtlb0 = { tlb & ins[1] & ins[0],

tlb & ins[1] & !ins[0],
tlb & !ins[1] & ins[0],
tlb & !ins[1] & !ins[0] };

Codi 7.8 Senyals modificades i afegides al mòdul
de control.

Al codi 7.8 podem veure les modificacions realit-
zades al mòdul de control per poder escriure als
TLB amb aquestes instruccions.

Com veiem, s’ha afegit una línia nova al senyal
wrd_sisp1. En realitat ara no escriurem en totes les
instruccions de sistema (d[15]), ja que s’ha afegit al
final de la condició d[15] un nou AND amb el va-
lor !tlb). És a dir, el registre d’escriptura del banc
de registres no es pot escriure ja que aquestes ins-
truccions no modifiquen el banc de registres, només
el TLB. Per tant, el senyal tlb ha de contenir les 4
instruccions del SISA que modifiquen el TLB. Això
es veu mirant la codificació d’aquestes instrucci-
ons. Ja que totes tenen en comú que els bits del
4 al 2 de la instrucció formen el nombre 101 en
binari. Per tant, la condició que activa el senyal
tlb serà doncs d[15] & (ins[4:2]==3’b101) tal i com es
mostra al codi 7.8.

Pel que fa al bus wtlb0, que és la versió asíncrona
del wtlb controlat per l’estat del multicicle, hem de
tenir en compte cadascuna de les 4 instruccions
per separat. A saber:

• Instrucció wrpi, codificació: 10100 (5 bits
de menor pes de la instrucció). Per tant,
la condició (bit 0 del bus) és: tlb & !ins[1]
& !ins[0].

• Instrucció wrvi, codificació: 10101 (5 bits
de menor pes de la instrucció). Per tant,
la condició (bit 1 del bus) és: tlb & !ins[1]
& ins[0].

• Instrucció wrpd, codificació: 10110 (5 bits
de menor pes de la instrucció). Per tant,
la condició (bit 2 del bus) és: tlb & ins[1]
& !ins[0].

• Instrucció wrvd, codificació: 10111 (5 bits
de menor pes de la instrucció). Per tant,
la condició (bit 3 del bus) és: tlb & ins[1]
& ins[0].

Amb això tenim descrites les modificacions dels
senyals de control. Hem de tenir present que els
senyals que afecten a l’estat del processador (en
aquest cas wrd i wtlb) estan sotmeses al control del
multicicle. Això vol dir que només s’activaran en
el cicle de fetch de la següent instrucció quan els
busos i les dades d’entrades ja estiguin llestes. No
mostrem el codi que fa això perquè és evident, però
cal tenir-ho present.

Prova dels TLB
Ara ja tenim el processador llest per a què es pugui
implementar una taula de pàgines amb memòria
virtual. Farem un petit programa que provi aques-
tes 4 instruccions i com el processador s’inicialitza
i fa correctament la traducció d’adreces.

Les tres primeres instruccions canvien la traducció
de les adreces lògiques 0xcXXX d’instruccions. Les
adreces es tradueixen a l’adreça física 0xdXXX (marc
13, 0xd, vàlid i només lectura). En aquest moment,
just després d’executar el wrpi de la línia 4 ja estem
al marc següent. Per tant, la instrucció halt de la
línia 5 no s’executa mai.


`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z),

    .addr_i    (addr_i),
    .wr_i      (wr_i),

    .a_s       (a_s),
    .d_s       (d_s),

    .wtlb      (wtlb)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                 : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt
  wire wrio_sisp1;

  wire [3:0] wtlb0;
  wire       tlb;

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i),

    .wtlb0       (wtlb0),
    .wtlb        (wtlb)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6];
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;

  assign f   = { ins[15], ins[5:3] };

  assign op      = { ins[14] | d[10],
                   ~d[14] & ins[13],
                   d[10] | (~d[13] & ins[12]) };
  assign tknbr   = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                        & (z|ins[2]|ins[0])
                        & (~z|ins[1]|~ins[0])
                      | halt,
                   d[6] & (ins[8] ^ z) | halt };

  assign addr_i     = ins[7:0];
  assign wrio_sisp1 = ins[8] & d[7];
  assign in_d       = { d[3] | d[7] | d[13],
            !d[3] & (d[7] | (d[10] & ins[2])) };

  assign a_s       = d[15] & (ins[4:0]==5'd12);
  assign d_s       = d[15] & (ins[4:0]==6'd16);
  assign addr_b    = ( d[4] | d[6] | d[7]
                   | d[10] | d[14] | d[15] ) ?
                   ins[11:9] : ins[2:0];
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] | d[10];

  assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2])
                   | (d[7] & !ins[8])
                   | (d[15] & !halt & !tlb);
  assign tlb   = d[15] & (ins[4:2]==3'b101);
  assign wtlb0 = { tlb &  ins[1] &  ins[0],
                   tlb &  ins[1] & !ins[0],
                   tlb & !ins[1] &  ins[0],
                   tlb & !ins[1] & !ins[0] };
endmodule
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1 ; 0x3d = 11_1101 (v=1,r=1,marc=13)
2 movi r1, 0x3d
3 movi r2, 6
4 wrpi r2, r1
5 halt

6 .org 0x1000
7 and r0, r0, r0
8 and r0, r0, r0
9 and r0, r0, r0

10 movi r3, 7
11 wrpi r3, r1 ; deixem la pos 7 igual
12 movi r4, 12
13 movi r5, 15
14 wrvi r3, r4 ; itlb.v[7] = 12
15 wrvi r2, r5 ; itlb.v[6] = 15

16 movi r1, 3
17 addi r1, r1, -5
18 out 6, r1 ; -2 als LEDs

19 movi r0, 0
20 movi r4, 0x20 ; (v=1, r=0, marc=0)
21 movi r5, 0x3c ; (v=1, r=1, marc=12)
22 movi r1, 1
23 movi r2, 12

24 wrpd r1, r5
25 wrpd r0, r4
26 wrvd r1, r0
27 wrvd r0, r1

28 movi r3, 12
29 shl r3, r1, r3
30 ld r2, 0(r0) ; @log: 0000, @fis: c000
31 st 0(r3), r2 ; @log: 1000, @fis: 0000

32 halt

Codi 7.9 Programa de prova dels TLB.

Degut a que hem posat una directiva de l’assem-
blador .org 0x1000, força a que quan es faci la còpia

d’aquest codi a la flash comenci a copiar a partir
d’aquí a l’origen absolut + 0x1000. És a dir, que si
el programa sempre es copia a 0xc000, el codi que
ve a continuació del .org 0x1000 estarà a l’adreça
0xd000. Per tant, la instrucció wrpi de la línia 4 és
com si fes saltar el codi al següent marc i executar
a continuació la instrucció movi de la línia 10.

Hem de tenir en compte que les instruccions de
les línies 7 a 9 no s’executen ja que el contador
de programa al fer el wrpi és de 0xc004 i després
d’executar la instrucció, el PC traduït és de 0xd006,
que és just la instrucció de la línia 10.

Ara el que farem serà canviar les files 7 i 8 del TLB
d’instruccions. Per fer això, primer duplicarem una
entrada al TLB. La línia 11 del programa deixa
igual la posició 7 del TLB perquè en la inicialit-
zació ja pren aquest valor. A continuació, les línies
de la 12 a la 15 canvien el tag virtual de forma que
ara a la darrera posició val 12 i la posició 6 val 15.

Després d’executar la línia 14, hem duplicat el tag
virtual 12 i ara està a la posició 6 i 7 del TLB.
Com hem posat un codificador amb prioritat, només
l’entrada 6 serà la que es faci servir. Però després
d’executar la instrucció de la línia 15 desapareix
el tag 12 de la posició 6. Ara només es fa servir
la posició 7, que apunta al mateix marc físic. Per
tant, el programa ha de seguir executant-se sense
problemes. Si això és cert al passar per la línia 18
s’han d’encendre tots els LED menys l’últim.

Les següents proves es fan sobre el TLB de dades,
afectant a les instruccions ld i st. Les línies 24 i
25 col·loquen un 0 en el tag físic de la posició 0 i
un 12 en el tag físic de la posició 1 i les línies 26
i 27 intercanvien els tags virtuals corresponents a
les posicions 0 i 1.

Per tant, fer un accés al contingut de les adreces
lògiques 0x0XXX es traduirà a un accés a l’adreça
física 0xcXXX i l’accés a l’adreça 0x1XXX es traduirà
a 0x0XXX. Això és el que precisament fem a les ins-
truccions de les línies 30 i 31. Si tot va bé el ld
llegirà el word de codi corresponent al primer movi
del programa (0x523d). A continuació aquesta dada
s’escriurà a l’adreça física 0.


;
; Resultats:
;  * S'encenen tots els leds menys el D0
;  * M[01-00 (00)] = 523d
;
 ; 0x3d = 11_1101 (v=1,r=1,marc=13)
 movi r1, 0x3d
 movi r2, 6
 wrpi r2, r1
 halt

.org 0x1000
 and  r0, r0, r0
 and  r0, r0, r0
 and  r0, r0, r0

 movi r3, 7
 wrpi r3, r1 ; deixem la pos 7 igual
 movi r4, 12
 movi r5, 15
 wrvi r3, r4 ; itlb.v[7] = 12
 wrvi r2, r5 ; itlb.v[6] = 15

 movi r1, 3
 addi r1, r1, -5
 out 6, r1       ; -2 als LEDs

 movi r0, 0
 movi r4, 0x20 ; (v=1, r=0, marc=0)
 movi r5, 0x3c ; (v=1, r=1, marc=12)
 movi r1, 1
 movi r2, 12

 wrpd r1, r5
 wrpd r0, r4
 wrvd r1, r0
 wrvd r0, r1

 movi r3, 12
 shl  r3, r1, r3
 ld r2, 0(r0) ; @log: 0000, @fis: c000
 st 0(r3), r2 ; @log: 1000, @fis: 0000

 halt
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Verificació
Si modifiquem el contingut de la flash amb el pro-
grama descrit al codi 7.9 i executem el processa-
dor que tenim dissenyat fins aquest moment podem
veure com efectivament s’encenen els LED tal i com
es mostra a la figura 7.4.

Figura 7.4 Nombre -2 expressat als LED.

A més si fem un bolcat, utilitzant el circuit del
apèndix B podem veure com a l’adreça 0 s’ha es-
crit la codificació de la instrucció movi: 0x523d, tal
i com podem veure a la figura 7.5.

Figura 7.5 Bolcat de la memòria des-
prés de la prova dels TLB.

Per tant, aquesta prova un tant complexa pels dos
TLB l’ha passat correctament.

Crides al sistema
En aquesta secció es tractarà de desenvolupar el
suport per a què els programes d’usuari puguin fer
crides al sistema. Les crides al sistema són vitals
per a que els programes puguin fer tasques privile-

giades amb el control del sistema operatiu, sense
canviar de mode d’execució.

Per fer això, el SISA disposa d’una instrucció ano-
menada calls, que canvia de mode d’execució al
processador. Passa de mode usuari a mode sistema
i salta a la rutina de servei del sistema operatiu,
emmagatzemada al registre s5. Aquesta instrucció
fa més coses. En ordre, realitza el següent procés:

1. Es guarda al registre s0 la paraula d’es-
tat, que es troba al s7. Si el processador
es trobava en mode sistema, el mode no
canvia, però si estava en mode usuari,
se salva el registre i es passa a mode
sistema.

2. Es guarda al registre s1 l’adreça del PC
actualitzat per fer el retorn de la rutina
de servei del sistema operatiu.

3. S’escriu en el registre s2 el codi del ti-
pus d’esdeveniment que ha passat. En
el cas de una crida al sistema es tracta
del nombre 14.

4. Es modifica la paraula d’estat al registre
s7, passant a mode sistema i inhibint les
interrupcions (bit 0 a 1 i bit 1 a 0).

5. S’escriu al PC el contingut del registre
s5, que té l’adreça de l’únic punt d’en-
trada al sistema operatiu.

6. Finalment es passa a executar la ins-
trucció apuntada pel PC.

Aquesta seqüència de passos és bastant complexa
per executar-la en un únic cicle (després del fetch),
per tant haurem de modificar lleugerament el pro-
cessador per a que tot això es pugui executar. Com
aquestes mateixes operacions es duen a terme en
el cas d’una interrupció o d’una excepció, no hem
de menysprear aquesta situació.

En aquest cas, per realitzar totes aquestes opera-
cions crearem un nou estat en el processador (ano-
menat e2) que emmagatzemi totes aquestes dades
en els registres de sistema i s’executi després del
cicle típic d’execució, en el cas de que en aquest ci-
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cle produeixi una excepció o una interrupció. Com
les operacions a realitzar són les mateixes en el
cas d’una crida al sistema, farem el mateix encara
que en aquest cas no sigui necessari, ja que es pot
fer com si d’un salt es tractés.

Figura 7.6 Cicle extra després d’una interrupció
o excepció.

A la figura 7.6 es pot veure com en rebre una in-
terrupció o excepció s’executa un cicle extra per
fer totes aquestes operacions abans d’executar la
primera instrucció de servei a la interrupció o ex-
cepció.

En el nostre cas, no cal que executem un cicle extra
ja que en el cicle d’execució ja es pot carregar tots
els registres amb el valor corresponent. No obstant,
ja que la lògica serà la mateixa farem servir també
aquest mateix estat. En el cas del calls, farem servir
el cicle d’execució per realitzar les operacions 1, 2,
3 i 4 descrites anteriorment. Les operacions 5 i 6
les farem al cicle especial d’excepció.

Per sortir de la crida al sistema, excepció o inter-
rupció executem sempre la instrucció reti. Aquesta
instrucció carrega la paraula d’estat al registre s7
amb la que està salvada al registre s0. També car-
rega el PC del mode usuari amb el valor salvat al
registre s1.

Canvis al banc de registres
Per fer totes aquestes escriptures a registres de
cop en un mateix cicle tenim que modificar àmpli-
ament el banc de registres. Ara, ja no inicien els
registres en qualsevol estat sino que ens hem de
preocupar d’arrencar el processador en el mode de
sistema. Per tant, la paraula d’estat (emmagatze-
mada al registre s7) hem de canviar-la per a iniciar
amb el bit de menys pes a 1, com podem veure a
la línia 4 de la lògica d’escriptura al banc de re-

gistres, al codi 7.10.

1 // Descripció del comportament
2 always @(posedge clk)
3 if (!boot) // Iniciem en mode sistema
4 s[7] <= 16’d1;
5 else if (int_exc) // exc/int/crida
6 begin
7 s[0] <= s[7]; // salvem estat
8 s[1] <= s1pc_nou ? nou_pc : pc;
9 s[2] <= { 12’b0, eid };

10 s[7] <= 16’b01; // a mode sistema
11 end
12 else if (wrd & reti) s[7] <= s[0];
13 else if (wrd & d_s) s[addr_d] <= d;
14 else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;

Codi 7.10 Lògica d’escriptura al banc de regis-
tres.

Si ens fixem en aquest codi 7.10, també podem
veure a les línies 5 a 11 la lògica d’escriptura al
banc de registres quan es produeix una excepció,
interrupció o crida al sistema. En aquest cas, quan
arriba un flanc ascendent de rellotge i el senyal
int_exc val 1, llavors s’escriu al registre s0 el con-
tingut de s7, tal i com mostra la línia 7 i el punt 1
del procés de la pàgina 1–95.

A la línia 8 es veu com s’escriu a s1 el senyal nou_pc
o pc depenent de si s1pc_nou val 1 o 0. En el cas de
la instrucció calls, sempre s’escriu nou_pc, ja que
és el PC actualitzat, és a dir després de la crida
al sistema retornem a la següent instrucció, però
no sempre és així en el cas d’una excepció (per
exemple les fallades de TLB).

També es pot veure com a la línia 9 s’escriu en els
4 bits de menys pes el senyal eid de 4 bits que
indica el tipus d’excepció que s’ha produït. En el
cas d’una crida al sistema és la 14. Per tant, aquest
nombre sempre valdrà 14 en el cas del calls.

Finalment, a la línia 10 es pot veure com la paraula
d’estat passa a valer 01 (passant al mode sistema


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd,

    output [15:0] b,
    input  [ 2:0] addr_b,

    input         a_s,
    input         d_s,

input         boot,
input  [15:0] pc,
input  [15:0] nou_pc,
input         int_exc,
input         reti,
input  [ 3:0] eid,
input         s1pc_nou
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];
  reg [15:0] s[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = a_s ? s[addr_a] : r[addr_a];
  assign b = r[addr_b];

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)
  if (!boot) // Iniciem en mode sistema
    s[7] <= 16'd1;
  else if (int_exc)  // exc/int/crida
    begin
      s[0] <= s[7];  // salvem estat
      s[1] <= s1pc_nou ? nou_pc : pc;
      s[2] <= { 12'b0, eid };
      s[7] <= 16'b01; // a mode sistema
    end
  else if (wrd & reti) s[7] <= s[0];
  else if (wrd &  d_s) s[addr_d] <= d;
  else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;
endmodule
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per l’1 i inhibint les interrupcions pel 0).

A la línia 12 es considera el cas de que estem
executant la instrucció reti. En aquest cas el banc
de registres només ha de copiar el registre s0 al s7
i treure pel bus a el registre s1 que conté l’adreça
de la instrucció següent a executar, tal i com es
mostra a la línia 8.

input boot,
input [15:0] pc,
input [15:0] nou_pc,
input int_exc,
input reti,
input [ 3:0] eid,
input s1pc_nou

Codi 7.11 Noves entrades al banc de
registres.

Les noves entrades del banc de registres són, doncs,
les mostrades al codi 7.11.

El senyal de boot inicialitza el processador i col·loca
el registre s7 en mode sistema. Entren ara els se-
nyals pc i nou_pc amb el PC actual i el PC actu-
alitzat amb la següent instrucció a executar (con-
trolat pel senyal s1pc_nou). Entra també el senyal
que ens indica si estem en una interrupció o ex-
cepció (int_exc) i el senyal reti que ens indica que
sortim de la rutina de servei del sistema operatiu.
També tenim l’entrada eid que ens indica quina és
l’excepció que s’ha produït.

Nou estat
Abans podíem estar en dos tipus de cicles: el cicle
de fetch/decode i el de memòria/execució. Aquests
dos tipus de cicle estaven controlats per un biesta-
ble que era l’estat del processador. Quan el bies-
table tenia el valor 0, estàvem al cicle de fetch i en
el moment de valer 1, canviàvem al cicle d’execució.
Ara com tenim un estat més al executar la instruc-
ció calls i degut a les interrupcions i excepcions,
llavors hem de fer servir un nou biestable pel nou

estat.

module estat(ie, boot, clk, e, e0ant);
// Entrades
input boot; // Pin de boot
input clk; // Rellotge del processador
input ie; // Interrupció o excepció

// Sortides
output [1:0] e; // Estat del procesador
output e0ant; // Estat anterior (bit 0)

// Instanciacions de mòduls
ff_d0 e0(˜e[1] & ˜e[0] & ˜ie, e[0], clk,boot);
ff_d0 e1(˜e[1] & ie, e[1], clk, boot);
ff_d0 e0_ant(e[0], e0ant, clk, boot);

endmodule

Codi 7.12 Nou mòdul que controla l’estat del proces-
sador.

A més, com necessitarem saber quin era l’estat an-
terior, també farem servir un biestable que sempre
es carregarà amb l’estat anterior. Així ho podem
veure al codi 7.12. Com veiem tenim instanciats
tres biestables del tipus D tal i com mostra el
codi 7.13.

Podem veure un esquema del mòdul d’estat a la
figura 7.7.

El mòdul té una entrada –el senyal ie– que ens
indica si ha arribat una interrupció, excepció o cri-
da al sistema. En aquest cas, si estem a l’estat 1
(d’execució) passem a l’estat d’excepció. Si estem a
l’estat 0 (fetch), hem de passar primer per l’estat 1
abans de passar a l’estat d’excepció. Si no arriba
cap interrupció, excepció o crida al sistema simple-
ment executem el processador com abans passant
de l’estat de fetch al d’execució alternats.

Control del multicicle
Ara com tenim un estat nou en el control del mul-
ticicle, hem de tenir cura de quan activem els se-
nyals que canvien l’estat del processador. Com ve-


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd,

    output [15:0] b,
    input  [ 2:0] addr_b,

    input         a_s,
    input         d_s,

input         boot,
input  [15:0] pc,
input  [15:0] nou_pc,
input         int_exc,
input         reti,
input  [ 3:0] eid,
input         s1pc_nou
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];
  reg [15:0] s[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = a_s ? s[addr_a] : r[addr_a];
  assign b = r[addr_b];

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)
  if (!boot) // Iniciem en mode sistema
    s[7] <= 16'd1;
  else if (int_exc)  // exc/int/crida
    begin
      s[0] <= s[7];  // salvem estat
      s[1] <= s1pc_nou ? nou_pc : pc;
      s[2] <= { 12'b0, eid };
      s[7] <= 16'b01; // a mode sistema
    end
  else if (wrd & reti) s[7] <= s[0];
  else if (wrd &  d_s) s[addr_d] <= d;
  else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;
endmodule
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module estat(ie, boot, clk, e, e0ant);
  // Entrades
  input        boot; // Pin de boot
  input        clk;  // Rellotge del processador
  input        ie;   // Interrupció o excepció

  // Sortides
  output [1:0] e;    // Estat del procesador
  output  e0ant;     // Estat anterior (bit 0)

  // Instanciacions de mòduls
  ff_d0 e0(~e[1] & ~e[0] & ~ie, e[0], clk,boot);
  ff_d0 e1(~e[1] & ie, e[1], clk, boot);
  ff_d0 e0_ant(e[0], e0ant, clk, boot);
endmodule


sisa-5.4/estat.v



97

//
// Biestable D per flanc
// ascendent inicialitzat a 0
//
module ff_d0(d, q, clk, boot);

input d, clk, boot;
output reg q;

always @(posedge clk)
if (˜boot) q = 1’b0;
else q = d;

endmodule

Codi 7.13 Biestable de tipus D.

iem al codi 7.14, hem instanciat el mòdul d’estat
que hem creat en l’apartat anterior i com veiem ara
ja podem calcular el senyal e2 que és quan el bus
e val 2 i s1pc_nou utilitzat al banc de registres i que
s’activa (guarda al registre s1 el PC actualitzat)
quan tenim la instrucció calls o l’estat anterior era
l’1 (només en el cas d’una interrupció o excepció).

Si ens fixem en tots els senyals que canvien l’estat
del processador hem de notar que només s’han
d’activar si no tenim una excepció o interrupció (ja
que en aquest cas es reinicia la instrucció) i només
en el cas de que estem en l’estat 1 (d’execució). Ai-
xò correspon a que el bus e valgui 01 (execució) i
el senyal ie valgui 0. És a dir, la condició serà:
˜e[1] & e[0] & ˜ie.

Com veiem al codi 7.15, els senyals que canvien
l’estat del processador (wrd: registre destí d, wrmem:
escriptura a memòria, wr_i: sortida de dades a dis-
positius i wtlb: escriure als TLB) han estat modifi-
cats per a que només s’activin si el senyal exec està
actiu, és a dir no estem en cap situació d’excepció,
interrupció o crida al sistema estant a l’estat 1. Els
altres senyals es queden com estaven.

Mòdul de control
Els senyals de control que hem modificat els tenim
al codi 7.16. En primer lloc, hem creat dos senyals
noves: calls i reti que s’activen amb les seves co-

Figura 7.7 Esquema
del mòdul d’estat.

// Instanciacions
estat estat0(int_exc, boot, clk, e,e0ant);

// Assignacions contínues
assign e2 = e[1] & ˜e[0];

// Descripció del comportament
assign s1pc_nou = calls | e0ant;

Codi 7.14 Mòdul multi modificat.

dificacions, respectivament 0xa347 i 0xf064.

• addr_a. Com podem veure a la línia 4,
hem canviat la lògica de l’adreça del
bus a del banc de registres. Simplement,
quan estem a l’estat d’excepció sorti-
rà pel bus a el registre s5 que conté
l’adreça de la rutina de servei al siste-
ma operatiu. En cas de que no estem en
aquest estat, simplement surt la lògica
anterior per l’adreça del bus a.

• op. A la línia 6 veiem la nova lògica del
bus op que controla l’operació a realitzar
a l’ALU. Igual que abans, farem servir
l’operació 7 en el cas d’estar a l’estat
2 que vol dir simplement deixar passar
l’operand x pel bus de sortida. Així per
aluout sortira s5 i podrem escriure’l al
PC per saltar a la nova rutina de gestió
de la crida al sistema.

• tknbr. Aquest senyal controla el multi-


//
// Decoder 4 a 16
//
module dec4_16 (
    input  [ 3:0] in,
    output [15:0] o
  );

  assign o = 1'b1 << in;
endmodule

//
// Full substractor de 16bits (carry i overflow)
//
module fullsub16(res, c_out, overf, a, b);
  input [15:0] a, b;
  output [15:0] res;
  output c_out, overf;
  wire c_out_add;

  // Instanciació d'un full adder
  fulladd16 f0(res, c_out_add, overf,a,~b,1'b1);
  assign c_out = ~c_out_add;
endmodule

//
// Full adder de 16 bits amb carry i overflow
//
module fulladd16(sum, c_out, overf, a, b, c_in);
  input [15:0] a, b;
  input c_in;
  output [15:0] sum;
  output c_out, overf;
  wire c14;

  assign {c14, sum[14:0]} = a[14:0] + b[14:0]
                                    + c_in;
  assign {c_out, sum[15]} = a[15] + b[15] + c14;
  assign overf = c14 ^ c_out;
endmodule

//
// Biestable D per flanc
// ascendent inicialitzat a 0
//
module ff_d0(d, q, clk, boot);
  input d, clk, boot;
  output reg q;

  always @(posedge clk)
    if (~boot) q = 1'b0;
    else q = d;
endmodule

module pri_enc8_3(in, ei, out, eo);
  // Entrades
  input [7:0] in ;  // Entrada binària de 16 bits
  input ei;         // Enable input

  // Sortides
  output eo;        // Enable output
  output [2:0] out; // Sortida binària de 4 bits

  // Cablejat
  wire [7:0] h; // Senyal de prioritat

  // Assignacions contínues
  assign h = {
    in[7] & ~in[6] & ~in[5] & ~in[4] & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[6] & ~in[5] & ~in[4] & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[5] & ~in[4] & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[4] & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[1] & ~in[0],
    in[0]
  };

  assign out = ei ? {h[4]|h[5]|h[6]|h[7], h[2]|h[3]|h[6]|h[7], h[1]|h[3]|h[5]|h[7]}
                  : 3'd0;

  assign eo  = ei & ~|in;
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module multi_l (
    input  clk,    // Entrades
    input  boot,
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    output wrmem,  // Sortides
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat,

    input  wrio_sisp1,
    output wr_i,

    input  [3:0] wtlb0,
    output [3:0] wtlb,

    input  calls,
    input  int_exc,
    output e2,
    output s1pc_nou
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [1:0] e;
  wire       e0ant;

  // Instanciacions
  lc_mem l0 (
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .e           (e),
    .wrmem       (wrmem),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dat),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i),

    .wtlb0       (wtlb0),
    .wtlb        (wtlb),

    .ie    (int_exc)
  );

// Instanciacions
estat estat0(int_exc, boot, clk, e,e0ant);

// Assignacions contínues
assign e2 = e[1] & ~e[0];

// Descripció del comportament
assign s1pc_nou = calls | e0ant;
endmodule

module lc_mem (
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    output wrmem,
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat,

    input  wrio_sisp1,
    output wr_i,

    input  [3:0] wtlb0,
    output [3:0] wtlb,

    input [1:0] e,
    input       ie
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire exec;

  // Assignacions contínues
  assign exec = ~e[1] & e[0] & ~ie;

  assign ldir    = ~e[1] & ~e[0];
  assign ldpc    = e[1] | (e[0] & ~ie);
  assign ins_dat = e[0];
  assign wrd     = wrd_sisp1 & exec;
  assign wrmem   = wrmem_sisp1 & exec;
  assign wr_i    = wrio_sisp1 & exec;

  assign wtlb[0] = wtlb0[0] & exec;
  assign wtlb[1] = wtlb0[1] & exec;
  assign wtlb[2] = wtlb0[2] & exec;
  assign wtlb[3] = wtlb0[3] & exec;
endmodule
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// Declaracions de xarxes
wire exec;

// Assignacions contínues
assign exec = ˜e[1] & e[0] & ˜ie;

assign ldir = ˜e[1] & ˜e[0];
assign ldpc = e[1] | (e[0] & ˜ie);
assign ins_dat = e[0];
assign wrd = wrd_sisp1 & exec;
assign wrmem = wrmem_sisp1 & exec;
assign wr_i = wrio_sisp1 & exec;

assign wtlb[0] = wtlb0[0] & exec;
assign wtlb[1] = wtlb0[1] & exec;
assign wtlb[2] = wtlb0[2] & exec;
assign wtlb[3] = wtlb0[3] & exec;

Codi 7.15 Senyals
de control modificades.

plexor que selecciona el nou PC que es
carregarà. En aquest cas, el que ens in-
teressa és agafar el que surt de l’ALU
(aluout), ja que és el registre s5 i con-
té l’adreça de la rutina a executar. En
aquest cas ens comportarem igual que
la instrucció jmp. En el cas de la ins-
trucció reti, també hem de saltar a on
indiqui el registre s1, per tant el com-
portament també és igual a la instrucció
jmp. Per tant, el valor d’aquest senyal ha
de ser 10 (aluout).

En el primer bit del bus s’afegeix, doncs,
les condicions reti i e2 perquè valguin
1 en aquest cas (línia 12) i pel bit de
menys pes ˜e2 per a que valgui 0 en
aquest altre cas. Pel reti, ja val 0 amb
la condició que hi havia.

• in_d. En aquest cas, també es comprova
que no estem a l’estat d’excepció. Si és
així, i tal i com es mostra a la línia 15 és
treure un 1 pel bus, el que vol dir que el

1 // Assignacions contínues
2 assign calls = (ins == 16’ha347);
3 assign reti = (ins == 16’hf064);
4 assign addr_a = e2 ? 3’d5
5 : (d[5]?ins[11:9]:ins[8:6]);
6 assign op = e2 ? 3’d7 : { ins[14]|d[10],
7 ˜d[14] & ins[13],
8 d[10] | (˜d[13] & ins[12]) };
9 assign tknbr = { d[10] & (˜ins[2]|˜ins[0])

10 & (z|ins[2]|ins[0])
11 & (˜z|ins[1]|˜ins[0])
12 | reti | e2 | halt,
13 ˜e2 & d[6] & (ins[8] ˆ z)
14 | halt };
15 assign in_d = e2 ? 2’d1
16 : { d[3] | d[7] | d[13],
17 !d[3] & (d[7]
18 | (d[10] & ins[2])) };
19 assign a_s = d[15] & (ins[4:0]==5’d12)
20 | e2 | reti;

Codi 7.16 Senyals de control noves.

que s’escriu al registre destí és l’adreça
següent i emmagatzemar-la al registre
s1. Si no estem a l’estat 2 simplement
la lògica és la mateixa que en capítols
anteriors.

• a_s. Aquest senyal controla si l’identifi-
cador de registre del bus a és de tipus s
o general. En aquest cas, valdrà 1 (re-
gistre s) si estem en l’estat 2 (sortira s5)
o executant la instrucció reti, tal i com
mostra la línia 20.

Amb això, els canvis fets en el mòdul de control
haurien de poder executar correctament les ins-
truccions calls i reti. Després de veure el codi 7.11
veiem que queden per assignar encara els senyals
eid i int_exc. Aquests senyals els gestionarem amb
un nou mòdul que s’encarregarà de tota la part
d’excepcions.


`timescale 1ns/10ps

module multi_l (
    input  clk,    // Entrades
    input  boot,
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    output wrmem,  // Sortides
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat,

    input  wrio_sisp1,
    output wr_i,

    input  [3:0] wtlb0,
    output [3:0] wtlb,

    input  calls,
    input  int_exc,
    output e2,
    output s1pc_nou
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [1:0] e;
  wire       e0ant;

  // Instanciacions
  lc_mem l0 (
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .e           (e),
    .wrmem       (wrmem),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dat),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i),

    .wtlb0       (wtlb0),
    .wtlb        (wtlb),

    .ie    (int_exc)
  );

// Instanciacions
estat estat0(int_exc, boot, clk, e,e0ant);

// Assignacions contínues
assign e2 = e[1] & ~e[0];

// Descripció del comportament
assign s1pc_nou = calls | e0ant;
endmodule

module lc_mem (
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    output wrmem,
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat,

    input  wrio_sisp1,
    output wr_i,

    input  [3:0] wtlb0,
    output [3:0] wtlb,

    input [1:0] e,
    input       ie
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire exec;

  // Assignacions contínues
  assign exec = ~e[1] & e[0] & ~ie;

  assign ldir    = ~e[1] & ~e[0];
  assign ldpc    = e[1] | (e[0] & ~ie);
  assign ins_dat = e[0];
  assign wrd     = wrd_sisp1 & exec;
  assign wrmem   = wrmem_sisp1 & exec;
  assign wr_i    = wrio_sisp1 & exec;

  assign wtlb[0] = wtlb0[0] & exec;
  assign wtlb[1] = wtlb0[1] & exec;
  assign wtlb[2] = wtlb0[2] & exec;
  assign wtlb[3] = wtlb0[3] & exec;
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb,

    output        e2,   // Estat d'excepció
    output        reti, // Sortida RSI
    output [ 3:0] eid,  // ID d'excepció/crida
    output        s1pc_nou, // Exc: S1 PC o NOU?
    output reg [15:0] nou_pc // PC NOU
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z),

    .addr_i    (addr_i),
    .wr_i      (wr_i),

    .a_s       (a_s),
    .d_s       (d_s),

    .wtlb      (wtlb),

    .e2       (e2),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                 : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;

  always @(posedge clk) nou_pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb,

    output        e2,   // Estat d'excepció
    output        reti, // Sortida RSI
    output [ 3:0] eid,  // ID d'excepció/crida
    output        s1pc_nou // Exc: S1 PC o NOU?
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt
  wire wrio_sisp1;

  wire [3:0] wtlb0;
  wire       tlb;

  wire calls;
  wire int_exc;

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i),

    .wtlb0       (wtlb0),
    .wtlb        (wtlb),

    .calls       (calls),
    .int_exc     (int_exc),
    .e2          (e2),
    .s1pc_nou    (s1pc_nou)
  );

  exc e0 (
    .calls   (calls),
    .int_exc (int_exc),
    .eid     (eid),
    .y0      (ins_dad),
    .e2      (e2),
    .boot    (boot),
    .clk     (clk)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign immed  = d[5] ? {{8{ins[7]}}, ins[7:0]}
                : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]};

  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;

  assign f   = { ins[15], ins[5:3] };


  assign addr_i     = ins[7:0];
  assign wrio_sisp1 = ins[8] & d[7];

  assign d_s       = d[15] & (ins[4:0]==6'd16);
  assign addr_b    = ( d[4] | d[6] | d[7]
                   | d[10] | d[14] | d[15] ) ?
                   ins[11:9] : ins[2:0];
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] | d[10];

  assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2])
                   | (d[7] & !ins[8])
                   | (d[15] & !halt & !tlb);
  assign tlb   = d[15] & (ins[4:2]==3'b101);
  assign wtlb0 = { tlb &  ins[1] &  ins[0],
                   tlb &  ins[1] & !ins[0],
                   tlb & !ins[1] &  ins[0],
                   tlb & !ins[1] & !ins[0] };

// Assignacions contínues
assign calls = (ins == 16'ha347);
assign reti  = (ins == 16'hf064);
assign addr_a = e2 ? 3'd5
              : (d[5]?ins[11:9]:ins[8:6]);
assign op  = e2 ? 3'd7 : { ins[14]|d[10],
             ~d[14] & ins[13],
             d[10] | (~d[13] & ins[12]) };
assign tknbr = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                 & (z|ins[2]|ins[0])
                 & (~z|ins[1]|~ins[0])
                 | reti | e2 | halt,
                 ~e2 & d[6] & (ins[8] ^ z)
                 | halt };
assign in_d = e2 ? 2'd1
            : { d[3] | d[7] | d[13],
               !d[3] & (d[7]
               | (d[10] & ins[2])) };
assign a_s = d[15] & (ins[4:0]==5'd12)
           | e2 | reti;
endmodule
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El mòdul d’excepcions
Al codi 7.17 tenim el mòdul que s’encarrega de ge-

1 module exc (
2 input calls, // Crida al sistema
3 output int_exc,
4 output reg [3:0] eid, // ID d’excepció
5 input y0, // Multicicle
6 input e2, // Estat d’excepció
7 input boot,// Pin de boot
8 input clk // Rellotge
9 );

10 // Declaracions de xarxes
11 wire calls_exc; // Crida al sistema

12 // Assignacions contínues
13 assign int_exc = e2 ? 1’b0 : calls_exc;
14 assign calls_exc = calls & y0;

15 // Descripció del comportament
16 always @(posedge clk)
17 if (!boot) eid <= 4’d00;
18 else eid <= calls_exc ? 4’d14 : 4’d0;
19 endmodule

Codi 7.17 Mòdul d’excepcions.

nerar els senyals corresponents a la gestió d’ex-
cepcions. Concretament el senyal eid que conté
l’identificador de l’excepció (que s’emmagatzemarà
al registre s2) i el senyal que indica si estem da-
vant d’una situació d’excepció: int_exc.

A la línia 18 veiem que el registre eid es carre-
ga amb el valor 14 si ens ha arribat la instrucció
calls i aquest s’emmagatzema posteriorment al re-
gistre s2 quan s’arriba a l’estat d’excepció. A més,
el senyal int_exc que és el que ordena al banc de
registres que s’escriguin tots aquests valors es-
pecials als registres de sistema, val 0 en l’estat
d’excepció (ja que han de ser escrits en el cicle an-
terior d’execució) i només si s’ha produït un calls
val 1, en el cicle d’execució (tal i com mostren les

línies 13 i 14.

Amb això ja tenim implementat el suport per les
instruccions calls i reti i part del suport per les
excepcions. Ara només ens queda provar-ho.

Prova de les crides a sistema
Per provar aquests canvis, farem un programa de
prova que faci una crida al sistema i surti d’ella.
Un programa de prova vàlid seria el mostrat al
codi 7.18.

Per fer aquesta prova, hem de primer crear una ru-
tina de servei del sistema operatiu per poder fer el
calls. Aquesta rutina la colocarem a l’adreça 0xc040
amb la directiva .org 64 de l’assemblador, com es
mostra a la línia 10. És a dir, pren la base de la
memòria flash (0xc000) i li suma 64. Per tant, les
instruccions de les línies 2 a 4 el que fan es cre-
ar aquesta adreça al registre s5 per a que el calls
pugui funcionar. A continuació es fa el calls a la
línia 5 i se suposa que salta a la instrucció de la
línia 13. Si no és així el sistema es penja amb la
instrucció halt de la línia 6.

Una vegada en la rutina de servei de la crida al
sistema, emmagatzemem en memòria el contingut
dels registres de sistema que han canviat el seu
valor: s0, s1, s2 i s7 de les línies 13 a 23. Aquests
han de tenir respectivament el valor d’1, c00a (adre-
ça posterior al calls), 0x000e (14, crida al sistema) i
1 (paraula d’estat en sistema). Les instruccions de
les línies 25 a 27 el que fan és augmentar en 2 el
registre s1 que conté l’adreça de retorn i així poder
saltar el halt de la línia 6.

Al fer el reti de la línia 28 retornem a l’estat an-
terior i copiem el registre s1 modificat al PC per
retornar a la instrucció de la línia 7. És a dir, conti-
nuem executant l’out i imprimim un valor pels LED
mentre que escrivim a la memòria l’adreça de ser-
vei a la crida al sistema (ara al registre r1, línia
8.

Per tant, després d’encendre els LED amb el valor
0x40 part baixa de l’adreça de la RSI (s’encén el
segon LED començant per l’esquerra), també es
modifica la memòria de la següent forma:


module exc (
    input      calls, // Crida al sistema
    output     int_exc,
    output reg [3:0] eid, // ID d'excepció
    input      y0,  // Multicicle
    input      e2,  // Estat d'excepció
    input      boot,// Pin de boot
    input      clk  // Rellotge
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire calls_exc; // Crida al sistema

  // Assignacions contínues
  assign int_exc   = e2 ? 1'b0 : calls_exc;
  assign calls_exc = calls & y0;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) eid <= 4'd00;
    else eid <= calls_exc ? 4'd14 : 4'd0;
endmodule
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1 movi r0, 0
2 movi r1, 64
3 movhi r1, 0xc0
4 wrs s5, r1
5 calls
6 halt ; no s’executa mai
7 out 6, r1
8 st 8(r0), r1
9 halt

10 .org 64
11 ; mirem els registres
12 ; paraula d’estat salvada
13 rds r3, s0
14 st 0(r0), r3
15 ; adreça de retorn: c00a
16 rds r3, s1
17 st 2(r0), r3
18 ; id d’excepció: 14
19 rds r3, s2
20 st 4(r0), r3
21 ; paraula d’estat: 01
22 rds r3, s7
23 st 6(r0), r3

24 ; saltem 1 instrucció
25 rds r2, s1
26 addi r2, r2, 2
27 wrs s1, r2

28 reti

Codi 7.18 Programa de prova de cri-
des al sistema.

Mem[01:00] = 0001
Mem[03:02] = c00a
Mem[05:04] = 000e
Mem[07:06] = 0001
Mem[09:08] = c040

Verificació
Després de gravar la memòria flash amb el progra-
ma de prova, podem veure com s’encenen els LED
com es mostra a la figura 7.8.

Figura 7.8 Nombre 0x40 expressat als LED.

A més, si fem un bolcat de la memòria RAM, obte-
nim la pantalla que es mostra a la fig 7.9.

Figura 7.9 Bolcat de la memòria RAM després
d’executar el joc de proves corresponent a les ins-
truccions calls i reti.

Com veiem, el contingut de la memòria coincideix
amb el mostrat anteriorment i podem dir que el
circuit passa el joc de proves corresponent a les
instruccions calls i reti i per tant, pot executar cri-
des al sistema.

Interrupcions
En aquesta part, farem funcionar els dispositius per
a que puguin enviar interrupcions i que el proces-
sador es pugui interrompre per gestionar la petició
d’interrupció dels dispositius. Fins ara, només po-
díem accedir als diferents dispositius per enquesta.
Ara que ja hem creada la infraestructura per pas-
sar a un estat d’excepció o interrupció, podem fer
aquest pas més fàcil.

La gestió de les interrupcions per part del sistema
operatiu es fa de la mateixa manera que les crides
a sistema. És a dir, la rutina de servei ha de ser la


;
; Resultats:
;  * S'encenen els LEDs amb el valor 0x40
;  * M[01-00 (00)] = 0001
;  * M[03-02 (01)] = c00a
;  * M[05-04 (02)] = 000e
;  * M[07-06 (03)] = 0001
;  * M[09-08 (04)] = c040
;
 movi  r0, 0
 movi  r1, 64
 movhi r1, 0xc0
 wrs   s5, r1
 calls
 halt ; no s'executa mai
 out   6, r1
 st 8(r0), r1
 halt

.org 64
 ; mirem els registres
 ; paraula d'estat salvada
 rds r3, s0 
 st 0(r0), r3
 ; adreça de retorn: c00a
 rds r3, s1
 st 2(r0), r3
 ; id d'excepció: 14
 rds r3, s2
 st 4(r0), r3
 ; paraula d'estat: 01
 rds r3, s7
 st 6(r0), r3

 ; saltem 1 instrucció
 rds r2, s1
 addi r2, r2, 2
 wrs s1, r2

 reti
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mateixa segons l’especificació del SISA. Aquesta
adreça de la rutina s’emmagatzema en el registre
s5 tal i com hem vist en l’apartat anterior.

En aquesta secció també donarem suport per l’exe-
cució de les instruccions de sistema ei, di i getiid
que tenen relació amb la gestió d’interrupcions.

Les instruccions ei i di habiliten o inhabiliten les
interrupcions respectivament, canviant el bit 1 del
registre d’estat s7 a 1 o 0 depenent de si es vol que
el processador accepti interrupcions o no es vol.
Aquestes dues instruccions es podrien substituir
directament per instruccions que fessin una OR o
una AND lògica del registre s7 amb el nombre 0x2
o -3 respectivament.

La instrucció getiid es fa servir dintre de la rutina
de servei de la interrupció per obtenir l’identificador
d’interrupció que ha arribat. Això permet a la ru-
tina de gestió d’interrupcions saber quin ha estat
el dispositiu que ha enviat la interrupció i que el
processador pugui actuar en conseqüència.

Canvi en la part d’execució
Només farem un canvi a la part d’execució del pro-
cessador. El control del processador ha de saber
en tot moment a partir d’ara si les interrupcions
estan habilitades o no. Per fer això, extraurem el
bit 1 del registre s7 del banc de registres i aquest
senyal l’anomenarem inte (e d’enabled): si val 1
és que estan habilitades, en canvi si val 0 no ho
estan.

assign inte = s[7][1];

Codi 7.19 Línia afegida
al banc de registres.

Al codi 7.19 podem veure la línia afegida al banc
de registre per treure el bit d’interrupcions habi-
litades al control del processador. Com veiem, es
tracta del segon bit (bit 1 començant pel 0) del
registre s7.

Entrades noves al processador
Ara, al treballar amb dispositius que envien i re-
ben interrupcions necessitarem noves entrades al
processador. Farem servir la nomenclatura estàn-
dard en aquests casos. Farem servir una entrada
del mòdul d’entrada i sortida anomenada intr que
respon al interrup request per part del dispositiu. I
una vegada el processador ha acceptat aquesta in-
terrupció, afegirem una sortida al processador amb
el nom de inta (d’interrupt acknowledge) per a que
el dispositiu s’assabenti de que la interrupció ha
estat servida.

input intr, // Petició d’int
output inta // Interrupt ack

Codi 7.20 Noves
entrades al processador.

Per tant, tindrem una entrada nova (intr) i una sor-
tida nova (inta), tal i com es mostra al codi 7.20.

Després analitzarem els canvis al mòdul d’entrada i
sortida, primer mirem com canvia la part de control.

Canvis a la part de control
Ara, per gestionar les interrupcions que arriben de
la part d’entrada i sortida afegirem un nou mò-
dul que s’encarregui de generar el senyal d’inta.
Aquest mòdul l’anomenarem interr i es pot veure
al codi 7.21.

Aquest mòdul genera dues sortides: inta i inter.
La primera va directa al mòdul io per assabentar
el dispositiu de la recepció de la interrupció per
part del processador i la segona és per al mòdul
de control i poder saltar a la rutina de servei de
la interrupció en el moment que toqui. Com veiem,
aquesta sortida val 1 quan es produeix una in-
terrupció, les interrupcions estan habilitades i no
estem acceptant cap altre interrupció: intr & inte &
˜inta, tal i com mostra la línia 10 del codi Verilog.

A més, el senyal inta ve d’un registre que l’em-
magatzema i el manté actiu fins que el receptor


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd,

    output [15:0] b,
    input  [ 2:0] addr_b,

    input         a_s,
    input         d_s,

    input         boot,
    input  [15:0] pc,
    input  [15:0] nou_pc,
    input         int_exc,
    input         reti,
    input  [ 3:0] eid,
    input         s1pc_nou,

    output        inte
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];
  reg [15:0] s[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = a_s ? s[addr_a] : r[addr_a];
  assign b = r[addr_b];

assign inte = s[7][1];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) // Iniciem en mode sistema
      s[7] <= 16'd1;
    else if (int_exc)
      begin
        s[0] <= s[7];
        s[1] <= s1pc_nou ? nou_pc : pc;
        s[2] <= { 12'b0, eid };
        s[7] <= 16'd1;
      end
    else if (wrd & reti) s[7] <= s[0];
    else if (wrd &  d_s) s[addr_d] <= d;
    else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module proc (
    input         clk,      // Rellotge
    input         boot,     // Inici
    input  [15:0] datard_m, // Lectura
    output [15:0] addr_m,   // Adreces

    output [15:0] datawr,  // Dades d'escript.
    output        wr_m, // Escrivim a memòria?
    output        word_byte,

    output [ 7:0] addr_i,
    input  [ 7:0] datard_i,
    output        wr_i,

    input         intr,  // Petició d'int
    output        inta   // Interrupt ack
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire wrd, e, immed_x2;
  wire [2:0] addr_a, addr_b, addr_d, op;
  wire [15:0] immed;
  wire ins_dad, ldir;
  wire [15:0] pc;
  wire [15:0] ir;

  wire [ 3:0] f;
  wire        rbl;

  wire        z;
  wire [15:0] aluout;
  wire [15:0] seq;
  wire [ 1:0] in_d;

  wire        a_s;
  wire        d_s;

  wire [ 3:0] wtlb;

  wire        int_exc;
  wire        reti;
  wire [ 3:0] eid;
  wire        s1pc_nou;
  wire [15:0] nou_pc;

  wire        inte;

  // Instanciacions de mòduls
  exec e0 (
    .clk    (clk), // Rellotge
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),

    .boot     (boot),
    .addr_b   (addr_b),
    .datawr   (datawr),
    .op       (op),
    .immed_x2 (immed_x2),
    .ins_dad  (ins_dad),
    .ldir     (ldir),
    .datard_m (datard_m),
    .addr_m   (addr_m),
    .pc       (pc),
    .ir       (ir),

    .f        (f),
    .rbl      (rbl),

    .z        (z),
    .aluout   (aluout),
    .seq      (seq),
    .in_d     (in_d),

    .datard_i (datard_i),

    .a_s      (a_s),
    .d_s      (d_s),

    .wtlb     (wtlb),

    .int_exc  (int_exc),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),
    .nou_pc   (nou_pc),

    .inte (inte)
  );

  control c0 (
    .clk    (clk),
    .boot   (boot),
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .pc     (pc),

    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z        (z),
    .aluout   (aluout),
    .seq      (seq),
    .in_d     (in_d),

    .addr_i   (addr_i),
    .wr_i     (wr_i),

    .a_s      (a_s),
    .d_s      (d_s),

    .wtlb     (wtlb),

    .e2       (int_exc),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),
    .nou_pc   (nou_pc),

    .intr  (intr),
    .inte  (inte),
    .inta  (inta)
  );

endmodule
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1 module interr (
2 input clk, // Rellotge
3 input boot, // Pin de boot
4 input intr, // Interrupt req
5 input inte, // Interrupt en
6 output reg inta, // Interrupt ack
7 output inter // Interrupt
8 );

9 // Assignacions contínues
10 assign inter = intr & inte & ˜inta;

11 // Descripció del comportament
12 always @(posedge clk)
13 if (˜boot) inta <= 1’b0;
14 else inta <= intr & inte;
15 endmodule

Codi 7.21 Nou mòdul que gestiona els senyals
d’interrupció.

baixa el senyal intr o bé el processador inhibeix
les interrupcions amb la instrucció di.

Per implementar la lògica de control per les ins-
truccions ei i di ho farem de la manera més senzi-
lla possible, amb una màscara OR o AND del bit
d’enable interrupt del registre d’estat s7.

Així, tal i com veiem al codi 7.22 llegirem i escriu-
rem a un registre tipus s, per tant els senyals a_s
i d_s s’activaran en el cas de les instruccions ei i
di, tal i com mostren les línies 18 i 20. S’activen
quan el senyal eidi de la línia 1 s’activa. Això vol
dir que la codificació de les dues instruccions en
els primers 15 bits és 0x7ff0. Aquesta codificació
ha canviat des de la implementació original del
SISA feta l’any 2005. Les utilitats de compilació i
l’assemblador s’han actualitzat correctament.

Així, l’adreça del registre del bus A i l’adreça del
registre destí coincideixen és 111 en binari que cor-
respon amb el registre s7 (ja que estem fent servir
registres S tant per llegir com per escriure). Ara
només queda l’operació a realitzar, que sigui una

1 assign eidi = (ins[15:1] == 15’h7ff0);
2 assign immed = d[5] ? {{8{ins[7]}},ins[7:0]}
3 :(eidi?(ins[0]?16’h2:16’hfffd)
4 : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]});
5 assign f = { ins[15] & ˜eidi,
6 eidi ? ins[2:0] : ins[5:3] };
7 assign op = e2 ? 3’d7
8 : { (ins[14] | d[10]) & ˜eidi,
9 ˜d[14] & ins[13] & ˜eidi,

10 (d[10] | (˜d[13] & ins[12]))
11 & ˜eidi };
12 assign in_d = e2 ? 2’d1
13 : { d[3] | d[7] | d[13]
14 | d[15] & ins[3] & ˜ins[2],
15 ˜d[3] & (d[7] | (d[10]&ins[2]))
16 | d[15] & ins[3] & ˜ins[2] };
17 assign a_s = d[15] & (ins[4:0]==5’d12)
18 | e2 | reti | eidi;
19 assign d_s = d[15] & (ins[4:0]==6’d16)
20 | eidi;

Codi 7.22 Lògica de control per les noves instrucci-
ons.

OR o una AND depenent de la instrucció que sigui.

Si ens fixem en les línies de 8 a 12 podem veu-
re com cada bit del bus op val 0 quan el senyal
eidi s’activa. L’operació 000 equival a les operaci-
ons aritmètiques (mòdul al, al capítol 2.3). I si ens
fixem en les línies 5 i 6, el senyal f que deno-
ta la funció de l’ALU val 0000 (AND) o 0001 (OR)
per di i ei respectivament, coincidint amb la seva
codificació.

Ara només ens queda passar l’operand B per la
ALU. El farem mitjançant un immediat. Aquest im-
mediat està expressat a la línia 5 amb la condició
del senyal eidi. En aquest cas, com veiem s’envia el
nombre 0x2 en el cas de la instrucció ei (ins[0]==1)
i 0xfffd en el cas de la instrucció di ((ins[0]==0).

Per tant, com veiem es fa un OR del registre s7
amb el nombre 2 en el cas del ei i un AND del
registre s7 amb el nombre 0xfffd en el cas del di,


module interr (
    input      clk,  // Rellotge
    input      boot, // Pin de boot
    input      intr, // Interrupt req
    input      inte, // Interrupt en
    output reg inta, // Interrupt ack
    output     inter // Interrupt
  );

  // Assignacions contínues
  assign inter = intr & inte & ~inta;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (~boot) inta <= 1'b0;
    else inta <= intr & inte;
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb,

    output        e2,   // Estat d'excepció
    output        reti, // Sortida RSI
    output [ 3:0] eid,  // ID d'excepció/crida
    output        s1pc_nou, // Exc: S1 PC o NOU?
    output reg [15:0] nou_pc, // PC NOU

    input         intr, // Petició d'int
    output        inta, // Interrupt ack
    input         inte  // Interrupcions actives
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  wire        inter;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z),

    .addr_i    (addr_i),
    .wr_i      (wr_i),

    .a_s       (a_s),
    .d_s       (d_s),

    .wtlb      (wtlb),

    .e2       (e2),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),

    .inter    (inter)
  );

  interr i0 (
    .clk   (clk),
    .boot  (boot),
    .intr  (intr),
    .inte  (inte),
    .inta  (inta),
    .inter (inter)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                 : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;

  always @(posedge clk) nou_pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb,

    output        e2,   // Estat d'excepció
    output        reti, // Sortida RSI
    output [ 3:0] eid,  // ID d'excepció/crida
    output        s1pc_nou, // Exc: S1 PC o NOU?

    input         inter // Interrupció
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt
  wire wrio_sisp1;

  wire [3:0] wtlb0;
  wire       tlb;

  wire calls;
  wire int_exc;

  wire eidi;

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i),

    .wtlb0       (wtlb0),
    .wtlb        (wtlb),

    .calls       (calls),
    .int_exc     (int_exc),
    .e2          (e2),
    .s1pc_nou    (s1pc_nou),

    .inter       (inter)
  );

  exc e0 (
    .calls   (calls),
    .int_exc (int_exc),
    .eid     (eid),
    .y0      (ins_dad),
    .e2      (e2),
    .boot    (boot),
    .clk     (clk),

    .inter   (inter)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = e2 ? 3'd5
                : (d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6]);
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;
  assign tknbr   = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                     & (z|ins[2]|ins[0])
                     & (~z|ins[1]|~ins[0])
                     | reti | e2 | halt,
                     ~e2 & d[6] & (ins[8] ^ z)
                     | halt };

  assign addr_i     = ins[7:0];
  assign wrio_sisp1 = ins[8] & d[7];
  assign addr_b    = ( d[4] | d[6] | d[7]
                   | d[10] | d[14] | d[15] ) ?
                   ins[11:9] : ins[2:0];
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] | d[10];

  assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2])
                   | (d[7] & !ins[8])
                   | (d[15] & !halt & !tlb);
  assign tlb   = d[15] & (ins[4:2]==3'b101);
  assign wtlb0 = { tlb &  ins[1] &  ins[0],
                   tlb &  ins[1] & !ins[0],
                   tlb & !ins[1] &  ins[0],
                   tlb & !ins[1] & !ins[0] };

  assign calls = (ins == 16'ha347);
  assign reti  = (ins == 16'hf064);

assign eidi  = (ins[15:1] == 15'h7ff0);
assign immed = d[5] ? {{8{ins[7]}},ins[7:0]}
              :(eidi?(ins[0]?16'h2:16'hfffd)
              : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]});
assign f   = { ins[15] & ~eidi,
               eidi ? ins[2:0] : ins[5:3] };
assign op  = e2 ? 3'd7
           : { (ins[14] | d[10]) & ~eidi,
               ~d[14] & ins[13] & ~eidi,
               (d[10] | (~d[13] & ins[12]))
                                & ~eidi };
assign in_d = e2 ? 2'd1
            : { d[3] | d[7] | d[13]
             | d[15] & ins[3] & ~ins[2],
             ~d[3] & (d[7] | (d[10]&ins[2]))
             | d[15] & ins[3] & ~ins[2] };
assign a_s = d[15] & (ins[4:0]==5'd12)
           | e2 | reti | eidi;
assign d_s = d[15] & (ins[4:0]==6'd16)
           | eidi;
endmodule
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posant i traient el bit 1 del registre.

En el cas de la instrucció getiid és més subtil, ja
que segons la seva codificació (0xf028) i sense voler
per l’estructura del circuit estem enviat els 8 bits
de menys pes pel bus d’adreces d’entrada i sortida
(el nombre 0x28) i el contingut d’aquest registre
d’entrada i sortida entra pel bus de dades existeixi
o no. El que hem fet és crear un registre en aquesta
adreça que tingui l’identificador de la interrupció.
A més, fent-ho així aquesta lògica la podem posar
al controlador d’entrada i sortida d’una forma molt
més elegant.

L’únic que hem de fer és que en el cas del getiid,
el que entri pel bus del registre d’escriptura sigui
la dada que vingui pel bus de dades de dispositius
(valor 11 en binari del multiplexor in_d). Això és
el que mostren les línies 14 i 16 del codi 7.22.
S’afegeix la condició d[15] & ins[3] & ins[2] a cada
bit per assegurar que en el cas del getiid aquest
bus valgui 11.

Control del multicicle
Ara que els senyals de control tenen el valor cor-
recte podem veure com afecten les interrupcions a
la màquina d’estats del multicicle. En concret, en
la taula 7.1 es poden veure els casos quan escriure
als registres que modifiquen l’estat es pot fer quan
arriben interrupcions.

Estat int/exc inter Modif. registres

1 0 0 1
1 0 1 x
1 1 0 0
1 1 1 1

Taules 7.1 Guardem l’estat del processador.

El primer cas és quan no tenim ni interrupcions ni
excepcions. En aquest cas normal, tot val 0 i només
modifiquem l’estat del processador en el cicle 1. El
segon cas mai es dona ja que sempre que ie val 1
també ho està inter, com veurem en el mòdul que
gestiona les excepcions. En canvi, quan tenim una
excepció o crida al sistema (però no interrupció,

cas 3) llavors no escrivim en el processador perquè
hem d’aturar-lo i passar a mode sistema per a que
el sistema operatiu decideixi. Finalment, si és una
interrupció llavors estant en l’estat 1 no escrivim
als registres perquè la interrupció es gestionarà al
següent cicle, la instrucció en curs pot acabar.

assign exec = ˜e[1] & e[0] & (ie ˜ˆ inter);

Codi 7.23 Lògica de modificació de l’estat del pro-
cessador.

Això correspon a una funció XNOR entre el senyal
ie i inter, com podem veure al codi 7.23 amb el
símbol ˜ˆ.

Gestió d’excepcions
Ara per calcular l’identificador de l’excepció (en el
cas de les interrupcions és el 15) hem de modificar
el mòdul exc que vam crear l’apartat anterior amb
aquest propòsit.

1 // Declaracions de xarxes
2 wire [15:0] bus_exc; // Bus d’excepcions
3 wire [ 3:0] eid_; // Id d’excepció

4 // Instanciacions de mòduls
5 pri_enc16_4 p0(bus_exc, eid_);

6 // Assignacions contínues
7 assign bus_exc = {inter, calls_exc, 14’d0};
8 assign int_exc = e2 ? 1’b0 : |bus_exc;

9 // Descripció del comportament
10 always @(posedge clk)
11 if (!boot) eid <= 4’d00;
12 else eid <= eid_;

Codi 7.24 Mòdul que calcula l’eid.

Si ens fixem en el codi 7.24, podem veure les mo-


`timescale 1ns/10ps

module multi_l (
    input  clk,    // Entrades
    input  boot,
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    output wrmem,  // Sortides
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat,

    input  wrio_sisp1,
    output wr_i,

    input  [3:0] wtlb0,
    output [3:0] wtlb,

    input  calls,
    input  int_exc,
    output e2,
    output s1pc_nou,

    input  inter
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [1:0] e;
  wire       e0ant;

  // Instanciacions
  lc_mem l0 (
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .e           (e),
    .wrmem       (wrmem),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dat),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i),

    .wtlb0       (wtlb0),
    .wtlb        (wtlb),

    .ie    (int_exc),

    .inter (inter)
  );

  estat estat0(int_exc, boot, clk, e, e0ant);

  // Assignacions contínues
  assign e2 = e[1] & ~e[0];

  // Descripció del comportament
  assign s1pc_nou = calls | e0ant;
endmodule

module lc_mem (
    input  wrmem_sisp1,
    input  wrd_sisp1,
    output wrmem,
    output wrd,
    output ldpc,
    output ldir,
    output ins_dat,

    input  wrio_sisp1,
    output wr_i,

    input  [3:0] wtlb0,
    output [3:0] wtlb,

    input [1:0] e,
    input       ie,

    input inter
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire exec;

  // Assignacions contínues
  assign exec = ~e[1] & e[0] & (ie ~^ inter);

  assign ldir    = ~e[1] & ~e[0];
  assign wrd     = wrd_sisp1 & exec;
  assign wrmem   = wrmem_sisp1 & exec;
  assign ldpc    = e[1] | (e[0] & ~ie);
  assign ins_dat = e[0];
  assign wr_i    = wrio_sisp1 & exec;

  assign wtlb[0] = wtlb0[0] & exec;
  assign wtlb[1] = wtlb0[1] & exec;
  assign wtlb[2] = wtlb0[2] & exec;
  assign wtlb[3] = wtlb0[3] & exec;
endmodule


sisa-6.0/multi.v


module exc (
    input            calls,// Crida al sistema
    output           int_exc,
    output reg [3:0] eid, // ID d'excepció
    input            y0,// Estat del multicicle
    input            e2,// Estat d'excepció
    input            boot, // Pin de boot
    input            clk, // Rellotge

    input            inter // Interrupció
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire calls_exc; // Crida al sistema

  assign calls_exc = calls & y0;

// Declaracions de xarxes
wire  [15:0] bus_exc; // Bus d'excepcions
wire  [ 3:0] eid_;    // Id d'excepció

// Instanciacions de mòduls
pri_enc16_4 p0(bus_exc, eid_);

// Assignacions contínues
assign bus_exc = {inter, calls_exc, 14'd0};
assign int_exc   = e2 ? 1'b0 : |bus_exc;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)
  if (!boot) eid <= 4'd00;
  else eid <= eid_;
endmodule
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dificacions que ha patit el mòdul exc per admetre
interrupcions. Com veiem, a la línia 5 tenim ins-
tanciat un codificador amb prioritat que codifica el
bus bus_exc en el nombre eid_. Com veiem a la línia
7, bus_exc té en cada posició del bus un senyal. En
la posició 15 està el senyal inter, mentre que en
la posició 14 està el senyal calls_exc que vam cre-
ar a la secció anterior corresponent a la instrucció
calls.

Codificador amb prioritat
Amb el codificador amb prioritat, si hi ha més de 2
senyals activats en aquest bus, selecciona el nom-
bre més baix. Per tant, si es produeix alhora una
crida al sistema i una interrupció, donarà priori-
tat a la crida al sistema i pel eid_ sortirà un 14.
Podem veure la implementació del codificador amb
prioritat al codi 7.25.

Com veiem, aquest codificador de 16 bits a 4 està
compost de 2 codificadors més petits de 8 a 3 bits
més petits, anomenats pri_enc8_3 a les línies 13 i
14. La implementació d’aquests 2 codificadors amb
prioritat estan descrits al codi 7.26.

Com es pot veure, l’entrada in[0] és la més priorità-
ria i es col·loca al bit 0 del bus h. Després, només si
in[0] és 0, llavors si in[1] és 1 pot passar a segona
prioritat i es col·loca al segon bit del bus h i així
successivament. Al final, simplement es codifica el
nombre h com es fa normalment independentment
de si es tracta d’un codificador amb prioritat.

Espai d’entrada i sortida
Ara que hem preparat el processador per a que pu-
gui acceptar excepcions, afegirem el suport per a
que els dispositius desenvolupats al capítol 6 pu-
gin enviar interrupcions. Per fer això, primer desen-
voluparem un nou dispositiu que només enviarà in-
terrupcions cada cert temps de forma regular.

Temporitzador
Aquest dispositiu nou és vital per a que un sistema
operatiu pugui multiplexar tasques (i sigui, doncs,
multitasca). A més, tal i com hem desenvolupat el
sistema, només el sistema operatiu rebrà aquestes
interrupcions i els programes d’usuari no podran

1 //
2 // Codificador de prioritat de 16 bits a 4
3 //
4 module pri_enc16_4(in, out);
5 // Entrades
6 input [15:0] in ; //Entrada bin de 16 bits
7 // Sortides
8 output [3:0] out; // Sortida bin de 4 bits

9 // Cablejat
10 wire el, eh;
11 wire [2:0] low_o, high_o;

12 // Instanciació de mòduls
13 pri_enc8_3 low(in[7:0], 1’b1, low_o, el);
14 pri_enc8_3 high(in[15:8], el, high_o, eh);

15 // Assignacions contínues
16 assign out = {el & ˜eh,
17 high_o[2]|low_o[2],
18 high_o[1]|low_o[1],
19 high_o[0]|low_o[0]};
20 endmodule

Codi 7.25 Codificador amb prioritat de 16 a 4 bits.

modificar el vector d’interrupcions i per tant el sis-
tema funcionarà sense admetre bona voluntat per
part dels programes d’usuari.

La descripció hardware del temporitzador la tenim
al codi 7.27. Com veiem a les línies 4 i 5, funcio-
na amb dos rellotges: un és el del sistema i l’altre
va a 1600 Hz. Com sempre, el rellotge del sistema
ens serveix per a sincronitzar les entrades i sorti-
des amb el processador i l’altre és per generar les
interrupcions.

En realitat aquest temporitzador envia una inter-
rupció cada 1/20 de segon, és a dir, cada 50 milise-
gons. Aquest temps és bastant similar al temporit-
zador del IBM PC 8086, per això s’ha seleccionat
aquest valor. Si ens fixem en les línies 36 a 39 ve-
iem que amb una variable count, comptem fins a 80
amb rellotge de 1600 Hz. Per tant, aquest comp-


//
// Decoder 4 a 16
//
module dec4_16 (
    input  [ 3:0] in,
    output [15:0] o
  );

  assign o = 1'b1 << in;
endmodule

//
// Full substractor de 16bits (carry i overflow)
//
module fullsub16(res, c_out, overf, a, b);
  input [15:0] a, b;
  output [15:0] res;
  output c_out, overf;
  wire c_out_add;

  // Instanciació d'un full adder
  fulladd16 f0(res, c_out_add, overf,a,~b,1'b1);
  assign c_out = ~c_out_add;
endmodule

//
// Full adder de 16 bits amb carry i overflow
//
module fulladd16(sum, c_out, overf, a, b, c_in);
  input [15:0] a, b;
  input c_in;
  output [15:0] sum;
  output c_out, overf;
  wire c14;

  assign {c14, sum[14:0]} = a[14:0] + b[14:0]
                                    + c_in;
  assign {c_out, sum[15]} = a[15] + b[15] + c14;
  assign overf = c14 ^ c_out;
endmodule

//
// Biestable D per flanc ascendent inicialitzat a 0
//
module ff_d0(d, q, clk, boot);
  input d, clk, boot;
  output reg q;

  always @(posedge clk)
    if (!boot) q = 1'b0;
    else q = d;
endmodule

//
// Codificador de prioritat de 16 bits a 4
//
module pri_enc16_4(in, out);
  // Entrades
  input [15:0] in ; //Entrada bin de 16 bits
  // Sortides
  output [3:0] out; // Sortida bin de 4 bits

  // Cablejat
  wire  el, eh;
  wire  [2:0] low_o, high_o;

  // Instanciació de mòduls
  pri_enc8_3  low(in[7:0], 1'b1, low_o, el);
  pri_enc8_3 high(in[15:8], el, high_o, eh);

  // Assignacions contínues
  assign out = {el & ~eh,
                high_o[2]|low_o[2],
                high_o[1]|low_o[1],
                high_o[0]|low_o[0]};
endmodule

module pri_enc8_3(in, ei, out, eo);
  // Entrades
  input [7:0] in ; // Entrada binària de 16 bits
  input ei;        // Enable input

  // Sortides
  output eo;       // Enable output
  output [2:0] out;// Sortida binària de 4 bits

  // Cablejat
  wire [7:0] h; // Senyal de prioritat

  // Assignacions contínues
  assign h = {
    in[7] & ~in[6] & ~in[5] & ~in[4]
          & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[6] & ~in[5] & ~in[4] & ~in[3]
          & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[5] & ~in[4] & ~in[3] & ~in[2]
          & ~in[1] & ~in[0],
    in[4] & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[1] & ~in[0],
    in[0]
  };

  assign out = ei ? {h[4]|h[5]|h[6]|h[7],
                     h[2]|h[3]|h[6]|h[7],
                     h[1]|h[3]|h[5]|h[7]}
                  : 3'd0;

  assign eo  = ei & ~|in;
endmodule

module pri_enc4_2(in, ei, out, eo);
  // Entrades
  input [3:0] in ;  // Entrada binària de 16 bits
  input ei;         // Enable input

  // Sortides
  output eo;        // Enable output
  output [1:0] out; // Sortida binària de 4 bits

  // Cablejat
  wire [3:0] h; // Senyal de prioritat

  // Assignacions contínues
  assign h = {
    in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[1] & ~in[0],
    in[0]
  };

  assign out = ei ? {h[2]|h[3], h[1]|h[3]}
                  : 2'd0;

  assign eo  = ei & ~|in;
endmodule
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module pri_enc8_3(in, ei, out, eo);
// Entrades
input [7:0] in ; // Entrada binària de 16 bits
input ei; // Enable input

// Sortides
output eo; // Enable output
output [2:0] out;// Sortida binària de 4 bits

// Cablejat
wire [7:0] h; // Senyal de prioritat

// Assignacions contínues
assign h = {

in[7] & ˜in[6] & ˜in[5] & ˜in[4]
& ˜in[3] & ˜in[2] & ˜in[1] & ˜in[0],

in[6] & ˜in[5] & ˜in[4] & ˜in[3]
& ˜in[2] & ˜in[1] & ˜in[0],

in[5] & ˜in[4] & ˜in[3] & ˜in[2]
& ˜in[1] & ˜in[0],

in[4] & ˜in[3] & ˜in[2] & ˜in[1] & ˜in[0],
in[3] & ˜in[2] & ˜in[1] & ˜in[0],
in[2] & ˜in[1] & ˜in[0],
in[1] & ˜in[0],
in[0]

};

assign out = ei ? {h[4]|h[5]|h[6]|h[7],
h[2]|h[3]|h[6]|h[7],
h[1]|h[3]|h[5]|h[7]}

: 3’d0;

assign eo = ei & ˜|in;
endmodule

Codi 7.26 Codificador
amb prioritat de 8 a 3 bits.

tador arriba a 0 amb una freqüència de 20 Hz que
és quan el senyal rdy s’activa amb la condició de
la línia 12. En aquest moment, la màquina d’estats
de la línia 14 està esperant en l’estat 0 i com la
condició de l’if es compleix, posa el intr a 1 i en-
via una interrupció. Seguidament s’espera a que

1 module tempo (
2 output reg intr, // Interrupt req
3 input inta, // Interrupt ack
4 input clk_1M, // 1Mhz
5 input clk_1600, // 1600Hz
6 input boot
7 );

8 // Cablejat i variables
9 wire rdy;

10 reg [7:0] count, estat;

11 // Assignacions contínues
12 assign rdy = (count == 8’d00);

13 // Descripció del comportament
14 always @(posedge clk_1M)
15 if (!boot)
16 begin
17 intr <= 1’b0;
18 estat <= 8’d00;
19 end
20 else
21 case (estat)
22 8’d00: if (rdy) // Enviem intr
23 begin
24 intr <= 1’b1;
25 estat <= 8’d05;
26 end
27 8’d05: if (inta) // Esperem inta
28 begin
29 intr <= 1’b0;
30 estat <= 8’d10;
31 end
32 8’d10: if (!rdy) estat <= 8’d00;
33 endcase

34 // Comptem fins a 80:
35 // enviem intr quan arriba a zero
36 always @(posedge clk_1600)
37 if (!boot) count <= 8’d79;
38 else if (count == 8’d00) count <= 8’d79;
39 else count <= count - 8’d01;
40 endmodule

Codi 7.27 El nou temporitzador.


//
// Decoder 4 a 16
//
module dec4_16 (
    input  [ 3:0] in,
    output [15:0] o
  );

  assign o = 1'b1 << in;
endmodule

//
// Full substractor de 16bits (carry i overflow)
//
module fullsub16(res, c_out, overf, a, b);
  input [15:0] a, b;
  output [15:0] res;
  output c_out, overf;
  wire c_out_add;

  // Instanciació d'un full adder
  fulladd16 f0(res, c_out_add, overf,a,~b,1'b1);
  assign c_out = ~c_out_add;
endmodule

//
// Full adder de 16 bits amb carry i overflow
//
module fulladd16(sum, c_out, overf, a, b, c_in);
  input [15:0] a, b;
  input c_in;
  output [15:0] sum;
  output c_out, overf;
  wire c14;

  assign {c14, sum[14:0]} = a[14:0] + b[14:0]
                                    + c_in;
  assign {c_out, sum[15]} = a[15] + b[15] + c14;
  assign overf = c14 ^ c_out;
endmodule

//
// Biestable D per flanc ascendent inicialitzat a 0
//
module ff_d0(d, q, clk, boot);
  input d, clk, boot;
  output reg q;

  always @(posedge clk)
    if (!boot) q = 1'b0;
    else q = d;
endmodule

//
// Codificador de prioritat de 16 bits a 4
//
module pri_enc16_4(in, out);
  // Entrades
  input [15:0] in ; //Entrada bin de 16 bits
  // Sortides
  output [3:0] out; // Sortida bin de 4 bits

  // Cablejat
  wire  el, eh;
  wire  [2:0] low_o, high_o;

  // Instanciació de mòduls
  pri_enc8_3  low(in[7:0], 1'b1, low_o, el);
  pri_enc8_3 high(in[15:8], el, high_o, eh);

  // Assignacions contínues
  assign out = {el & ~eh,
                high_o[2]|low_o[2],
                high_o[1]|low_o[1],
                high_o[0]|low_o[0]};
endmodule

module pri_enc8_3(in, ei, out, eo);
  // Entrades
  input [7:0] in ; // Entrada binària de 16 bits
  input ei;        // Enable input

  // Sortides
  output eo;       // Enable output
  output [2:0] out;// Sortida binària de 4 bits

  // Cablejat
  wire [7:0] h; // Senyal de prioritat

  // Assignacions contínues
  assign h = {
    in[7] & ~in[6] & ~in[5] & ~in[4]
          & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[6] & ~in[5] & ~in[4] & ~in[3]
          & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[5] & ~in[4] & ~in[3] & ~in[2]
          & ~in[1] & ~in[0],
    in[4] & ~in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[1] & ~in[0],
    in[0]
  };

  assign out = ei ? {h[4]|h[5]|h[6]|h[7],
                     h[2]|h[3]|h[6]|h[7],
                     h[1]|h[3]|h[5]|h[7]}
                  : 3'd0;

  assign eo  = ei & ~|in;
endmodule

module pri_enc4_2(in, ei, out, eo);
  // Entrades
  input [3:0] in ;  // Entrada binària de 16 bits
  input ei;         // Enable input

  // Sortides
  output eo;        // Enable output
  output [1:0] out; // Sortida binària de 4 bits

  // Cablejat
  wire [3:0] h; // Senyal de prioritat

  // Assignacions contínues
  assign h = {
    in[3] & ~in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[2] & ~in[1] & ~in[0],
    in[1] & ~in[0],
    in[0]
  };

  assign out = ei ? {h[2]|h[3], h[1]|h[3]}
                  : 2'd0;

  assign eo  = ei & ~|in;
endmodule
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module tempo (
    output reg intr, // Interrupt req
    input      inta, // Interrupt ack
    input      clk_1M, // 1Mhz
    input      clk_1600, // 1600Hz
    input      boot
  );

  // Cablejat i variables
  wire rdy;
  reg [7:0] count, estat;

  // Assignacions contínues
  assign rdy = (count == 8'd00);

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!boot)
      begin
        intr  <= 1'b0;
        estat <= 8'd00;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (rdy) // Enviem intr
                 begin
                   intr <= 1'b1;
                   estat <= 8'd05;
                 end
        8'd05: if (inta) // Esperem inta
                 begin
                   intr <= 1'b0;
                   estat <= 8'd10;
                 end
        8'd10: if (!rdy) estat <= 8'd00;
      endcase

  // Comptem fins a 80:
  //   enviem intr quan arriba a zero
  always @(posedge clk_1600)
    if (!boot) count <= 8'd79;
    else if (count == 8'd00) count <= 8'd79;
    else count <= count - 8'd01;
endmodule
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el processador l’enviï un inta i en aquell moment,
una vegada arribats a l’estat 10 (línia 32), passa
novament a l’estat 0.

Per tant, aquest dispositiu és el primer en envi-
ar interrupcions i que ens permet desenvolupar un
sistema operatiu multitasca.

Botons
També modificarem el sistema de botons desenvo-
lupat al capítol 6 per a que pugui enviar interrup-
cions. Per fer això, separem la lògica en un altre
mòdul que ho gestioni. Aquest mòdul el podem veu-
re descrit al codi 7.28.

En aquest cas el mòdul és més senzill. Ara no-
vament tenim una màquina d’estats (amb només 3
estats) a les línies 12 a 34. Aquesta màquina nor-
malment està a l’estat 5 esperant que el contingut
del registre que emmagatzema l’estat dels botons
(read_reg) canviï en relació als botons polsats (se-
nyal bot_). Fem servir la notació de _ al final del
nom per indicar que aquest bus està directament
connectat als pins externs de l’FPGA. En el mo-
ment que canvia (s’ha polsat o s’ha deixat anar un
botó) llavors la condició de la línia 23 es compleix
i s’envia una interrupció mentre s’emmagatzema el
nou estat dels botons en el registre read_reg. Una
vegada a l’estat 10, esperem el senyal inta per tor-
nar a l’estat 0.

Per tant, ara els botons de la placa interrompen el
procés de la CPU executant la rutina d’atenció a
les interrupcions i deixant que el sistema operatiu
els gestioni de la forma més adient.

Controlador d’entrada i sortida
Ara també farem que el controlador sèrie pugui en-
viar interrupcions. Ja estava desenvolupat al capítol 6
però no ho vam poder connectar als pins intr i inta
perquè el processador encara no ho podia gestio-
nar. Ara sí que ho farem.

Al codi 7.29 tenim la descripció de les connexi-
ons dels mòduls que instància el sistema d’entra-
da/sortida. Com veiem, hem inclòs els dos mòduls
que hem descrits anteriorment: botons i tempo corres-
ponents a la gestió dels botons i el temporitzador.

1 module botons (
2 input clk,
3 input boot,
4 output reg [3:0] read_reg,
5 output reg intr,
6 input inta,
7 input [3:0] bot_
8 );

9 // Variables
10 reg [7:0] estat;

11 // Descripció del comportament
12 always @(posedge clk)
13 if (!boot)
14 begin
15 intr <= 1’b0;
16 read_reg <= 4’d0;
17 estat <= 8’d0;
18 end
19 else
20 case (estat)
21 8’d00: if (˜inta) estat <= 8’d05;
22 8’d05: if (inta) estat <= 8’d00;
23 else if (read_reg != ˜bot_)
24 begin
25 read_reg <= ˜bot_;
26 intr <= 1’b1;
27 estat <= 8’d10;
28 end
29 8’d10: if (inta)
30 begin
31 intr <= 1’d0;
32 estat <= 8’d00;
33 end
34 endcase
35 endmodule

Codi 7.28 Ara els botons
envien interrupcions.

Com es pot veure a les línies 9, 13, 24 i 29 les sor-
tides del intr de cada mòdul les hem connectades
a un bus anomenat intr_i que conté les peticions


module botons (
    input            clk,
    input            boot,
    output reg [3:0] read_reg,
    output reg       intr,
    input            inta,
    input      [3:0] bot_
  );

  // Variables
  reg [7:0] estat;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot)
      begin
        intr     <= 1'b0;
        read_reg <= 4'd0;
        estat    <= 8'd0;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (~inta) estat <= 8'd05;
        8'd05: if (inta) estat  <= 8'd00;
               else if (read_reg != ~bot_)
                 begin
                   read_reg <= ~bot_;
                   intr <= 1'b1; 
                   estat <= 8'd10;
                 end
        8'd10: if (inta)
                 begin
                   intr <= 1'd0;
                   estat <= 8'd00;
                 end
      endcase
endmodule
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1 // Declaracions de xarxes i registres
2 wire [3:0] intr_i, botons;
3 wire [1:0] out_e_;
4 reg [1:0] iid, out_e;

5 // Instanciacions de mòduls
6 uart_ctrl u0 (
7 .wr (uart_dada_wr),
8 .trx_req (uart_trx_req),
9 .intr_t (intr_i[3]),

10 .trx_ (trx_),
11 .rd (uart_dada_rd),
12 .rcv_req (uart_rcv_req),
13 .intr_r (intr_i[2]),
14 .rcv_ (rcv_),
15 .inta (inta),
16 .clr (boot),
17 .clk_uart (clk_19200),
18 .clk_1M (clk_1M)
19 );

20 botons b0 (
21 .clk (clk_1M),
22 .boot (boot),
23 .read_reg (botons),
24 .intr (intr_i[1]),
25 .inta (inta),
26 .bot_ (bot_)
27 );

28 tempo t0 (
29 .intr (intr_i[0]),
30 .inta (inta),
31 .clk_1M (clk_1M),
32 .clk_1600 (clk_1600),
33 .boot (boot)
34 );

35 pri_enc4_2 pe(intr_i, 1’b1, out_e_);

Codi 7.29 Instàncies del
mòdul d’entrada/sortida.

d’interrupció de cada mòdul.

Ara, les hem de connectar com hem fet anteri-
orment amb les excepcions a un codificador amb
prioritat, aquest només de 4 bits a 2. En aquest
cas, el dispositiu amb més prioritat serà el tem-
poritzador, que està connectat al bit de menor pes
d’aquest bus. A continuació els botons i després
la recepció i l’enviament per l’UART. Podem veu-
re l’instanciació del codificador amb prioritat a la
línia 35 del codi 7.29.

1 // Assignacions contínues
2 assign intr = |intr_i;
3 assign rd_io = (addr_io==8’d00) ?
4 uart_dada_rd:
5 (addr_io==8’d06) ? led_ :
6 (addr_io==8’d09) ?
7 {4’b0,botons}:
8 (addr_io==8’h28)?
9 {6’b0,iid} : 8’d00;

10 // Descripció del comportament
11 always @(posedge clk_1M) out_e <= out_e_;
12 always @(posedge clk_1M)
13 iid <= inta ? out_e : iid;

Codi 7.30 Senyals de lectura
del mòdul d’entrada/sortida.

Ara, el que arribarà al processador serà una OR
de tots els senyals del bus intr_i, tal i com surt a
la línia 2 del codi 7.30.

L’identificador d’interrupció (iid) és la sortida del
codificador amb prioritat (anomenada out_e_) i serà
també el que llegirà la instrucció getiid que hem
implementat abans. En aquest cas, aquest identi-
ficador l’anem emmagatzemant en un registre au-
xiliar out_e (ja que el intr ha d’esperar a l’inta). Al
cicle següent, si arriba el senyal inta del proces-
sador el contingut d’out_e el carreguem al registre
de 2 bits iid. Això es pot veure al codi 7.30 a les
línies 11 a 13 i a la figura 7.10.

Per llegir el contingut d’aquest registre amb la
instrucció getiid, farem servir com hem dit abans


module io (
    input      [ 7:0] addr_io,   // adreça E/S
    input      [ 7:0] wr_io,// escriptura 8 bits
    output     [ 7:0] rd_io,// lectura 8 bits
    input             wren, // write enable
    output reg [ 7:0] led_, // 8 LEDs
    input             boot,
    input             clk_1M,// Rellotge a 1 Mhz

    input      [ 3:0] bot_, // 4 botons
    output     [ 6:0] u8_,  // display 2x7 segm.
    output     [ 6:0] u9_,
    input             clk_19200,
    input             clk_1600,
    output            trx_,
    input             rcv_,

    output            intr,
    input             inta
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire [3:0] intr_i, botons;
  wire [1:0] out_e_;
  reg  [1:0] iid, out_e;

  // Instanciacions de mòduls
  uart_ctrl u0 (
    .wr       (uart_dada_wr),
    .trx_req  (uart_trx_req),
    .intr_t   (intr_i[3]),
    .trx_     (trx_),
    .rd       (uart_dada_rd),
    .rcv_req  (uart_rcv_req),
    .intr_r   (intr_i[2]),
    .rcv_     (rcv_),
    .inta     (inta),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  botons b0 (
    .clk      (clk_1M),
    .boot     (boot),
    .read_reg (botons),
    .intr     (intr_i[1]),
    .inta     (inta),
    .bot_     (bot_)
  );

  tempo t0 (
    .intr     (intr_i[0]),
    .inta     (inta),
    .clk_1M   (clk_1M),
    .clk_1600 (clk_1600),
    .boot     (boot)
  );

  pri_enc4_2 pe(intr_i, 1'b1, out_e_);

  // Assignacions contínues
  assign intr  = |intr_i;
  assign rd_io = (addr_io==8'd00) ?
                    uart_dada_rd:
                 (addr_io==8'd06) ? led_ :
                 (addr_io==8'd09) ?
                    {4'b0,botons}:
                 (addr_io==8'h28)?
                   {6'b0,iid} : 8'd00;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M) out_e <= out_e_;
  always @(posedge clk_1M)
    iid <= inta ? out_e : iid;

  wire [7:0] uart_dada_rd;

  reg [7:0] num_7seg;     // Pel display
  reg       rdy_7seg;     // Ready pel 7 seg.
  reg [7:0] uart_dada_wr; // Sortida per l'UART

  // L'usuari ja ha realitzat la lect/escr:
  reg       uart_rcv_req;
  reg       uart_trx_req;

  // Instanciacions de mòduls
  seven_seg s0(num_7seg, u8_, u9_, rdy_7seg);

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!boot)
      begin
        uart_dada_wr <= 8'd0;
        uart_rcv_req <= 1'd0;
        uart_trx_req <= 1'd0;
        led_         <= 8'd0;
        num_7seg     <= 8'd0;
        rdy_7seg     <= 1'd0;
      end
    else
      case (addr_io)
        8'd01:  // uart_dada_wr
          begin
            uart_dada_wr <= wren ? wr_io : uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd03:  // uart_rcv_req
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= wren ? wr_io[0] : uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd05:  // uart_trx_req
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= wren ? wr_io[0] : uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd06:  // led_
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= wren ? wr_io : led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd07:  // num_7seg
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= wren ? wr_io : num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd08:  // rdy_7seg
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= wren ? wr_io[0] : rdy_7seg;
          end
        default:
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
     endcase


endmodule
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module io (
    input      [ 7:0] addr_io,   // adreça E/S
    input      [ 7:0] wr_io,// escriptura 8 bits
    output     [ 7:0] rd_io,// lectura 8 bits
    input             wren, // write enable
    output reg [ 7:0] led_, // 8 LEDs
    input             boot,
    input             clk_1M,// Rellotge a 1 Mhz

    input      [ 3:0] bot_, // 4 botons
    output     [ 6:0] u8_,  // display 2x7 segm.
    output     [ 6:0] u9_,
    input             clk_19200,
    input             clk_1600,
    output            trx_,
    input             rcv_,

    output            intr,
    input             inta
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire [3:0] intr_i, botons;
  wire [1:0] out_e_;
  reg  [1:0] iid, out_e;

  // Instanciacions de mòduls
  uart_ctrl u0 (
    .wr       (uart_dada_wr),
    .trx_req  (uart_trx_req),
    .intr_t   (intr_i[3]),
    .trx_     (trx_),
    .rd       (uart_dada_rd),
    .rcv_req  (uart_rcv_req),
    .intr_r   (intr_i[2]),
    .rcv_     (rcv_),
    .inta     (inta),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  botons b0 (
    .clk      (clk_1M),
    .boot     (boot),
    .read_reg (botons),
    .intr     (intr_i[1]),
    .inta     (inta),
    .bot_     (bot_)
  );

  tempo t0 (
    .intr     (intr_i[0]),
    .inta     (inta),
    .clk_1M   (clk_1M),
    .clk_1600 (clk_1600),
    .boot     (boot)
  );

  pri_enc4_2 pe(intr_i, 1'b1, out_e_);

  // Assignacions contínues
  assign intr  = |intr_i;
  assign rd_io = (addr_io==8'd00) ?
                    uart_dada_rd:
                 (addr_io==8'd06) ? led_ :
                 (addr_io==8'd09) ?
                    {4'b0,botons}:
                 (addr_io==8'h28)?
                   {6'b0,iid} : 8'd00;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M) out_e <= out_e_;
  always @(posedge clk_1M)
    iid <= inta ? out_e : iid;

  wire [7:0] uart_dada_rd;

  reg [7:0] num_7seg;     // Pel display
  reg       rdy_7seg;     // Ready pel 7 seg.
  reg [7:0] uart_dada_wr; // Sortida per l'UART

  // L'usuari ja ha realitzat la lect/escr:
  reg       uart_rcv_req;
  reg       uart_trx_req;

  // Instanciacions de mòduls
  seven_seg s0(num_7seg, u8_, u9_, rdy_7seg);

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!boot)
      begin
        uart_dada_wr <= 8'd0;
        uart_rcv_req <= 1'd0;
        uart_trx_req <= 1'd0;
        led_         <= 8'd0;
        num_7seg     <= 8'd0;
        rdy_7seg     <= 1'd0;
      end
    else
      case (addr_io)
        8'd01:  // uart_dada_wr
          begin
            uart_dada_wr <= wren ? wr_io : uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd03:  // uart_rcv_req
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= wren ? wr_io[0] : uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd05:  // uart_trx_req
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= wren ? wr_io[0] : uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd06:  // led_
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= wren ? wr_io : led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd07:  // num_7seg
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= wren ? wr_io : num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
        8'd08:  // rdy_7seg
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= wren ? wr_io[0] : rdy_7seg;
          end
        default:
          begin
            uart_dada_wr <= uart_dada_wr;
            uart_rcv_req <= uart_rcv_req;
            uart_trx_req <= uart_trx_req;
            led_         <= led_;
            num_7seg     <= num_7seg;
            rdy_7seg     <= rdy_7seg;
          end
     endcase


endmodule
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l’adreça d’entrada 0x28 que correspon amb la codi-
ficació de la mateixa instrucció, així estalviem lò-
gica ja que no tenim cap altre dispositiu que faci
servir aquesta adreça. Això es mostra a les línies
8 i 9.

Les altres adreces d’entrada romanen com estaven,
tal i com mostra el codi 7.30.

Figura 7.10 Càlcul de
l’identificador d’interrupció.

Podem veure un esquema dels dispositius que fan
servir interrupcions a la figura 7.10.

Prova d’interrupcions
Per provar el sistema d’interrupcions, primer farem
una prova senzilla d’encendre els LED amb els bo-
tons que es polsen. És a dir, si es polsa el botó 1 i
3, s’encenen els LED 1 i 3. Naturalment hi hauran
4 LED més que no s’encendran ja que no tenim 8
botons.

Aquest programa de prova ha de funcionar per in-
terrupcions amb una rutina d’atenció a la inter-
rupció que detecti les pulsacions de botons i faci
encendre els LED corresponentment.

Podem veure veure aquest programa de prova al
codi 7.31. A les línies 1 a 8 creem l’adreça base
de la variable que conté la rutina de servei a la

1 ; Creem l’adreça base de les dades a r1
2 movi r1, 3
3 movi r2, 14
4 shl r1, r1, r2 ; A r1 tenim 0xc000
5 movi r2, 3
6 movi r3, 5
7 shl r2, r2, r3 ; A r2 tenim 0x0060
8 or r1, r1, r2 ; A r1 tenim 0xc060

9 ; Carreguem l’adreça de la rsi a s5
10 ld r2, 0(r1) ; A r2 tenim @ de la rsi
11 wrs s5, r2

12 movi r0, 0

13 ei
14 fi:
15 bz r0, fi

16 .org 96
17 dades:
18 .word 0xc080 ; Adreça de la rsi

19 .org 128
20 rsi:
21 ; Primer de tot: és interrupció??
22 rds r2, s2
23 addi r2, r2, -15
24 bnz r2, sortir

25 ; És de botó??
26 getiid r2
27 addi r2, r2, -1
28 bnz r2, sortir

29 ; Ho és, copiem el valor als LED
30 in r3, 9
31 out 6, r3

32 sortir:
33 reti

Codi 7.31 Programa que prova les interrupcions
dels botons.


;
; Resultat:
;  * S'encenen els LEDs dels botons que es polsen
;
; Creem l'adreça base de les dades a r1
 movi r1, 3
 movi r2, 14
 shl  r1, r1, r2   ; A r1 tenim 0xc000
 movi r2, 3
 movi r3, 5
 shl  r2, r2, r3   ; A r2 tenim 0x0060
 or   r1, r1, r2   ; A r1 tenim 0xc060

; Carreguem l'adreça de la rsi a s5
 ld   r2, 0(r1) ; A r2 tenim @ de la rsi
 wrs  s5, r2

 movi r0, 0

 ei
fi:
 bz r0, fi

.org 96
dades:
 .word 0xc080  ; Adreça de la rsi

.org 128
rsi:
; Primer de tot: és interrupció??
 rds  r2, s2
 addi r2, r2, -15
 bnz  r2, sortir

; És de botó??
 getiid r2
 addi r2, r2, -1
 bnz  r2, sortir

; Ho és, copiem el valor als LED
 in   r3, 9
 out  6, r3

sortir:
 reti
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interrupció. Aquesta variable està a l’adreça 0xc060
i com veiem a la línia 18 conté l’adreça 0xc080, que
és l’adreça real de la rutina de servei a les inter-
rupcions (especificada a partir de la línia 19).

Una vegada tenim l’adreça de la variable, carre-
guem el contingut al registre r2 a la línia 10. A
continuació el movem al registre s5 que ha de con-
tenir l’adreça de la rutina.

En aquest moment, ja ho tenim tot preparat. Només
hem d’activar les interrupcions, que si recordem,
el processador arrenca amb el registre s7 amb el
valor 0x1 (bit de sistema activat, però interrupcions
inhabilitades). Per tant, hem de posar un 1 en el
segon bit del registre s7 i això és precisament el
que fa la instrucció ei. Inicialitzem el registre r0
a 0 i activem les interrupcions a la línia 13. Les
línies 14 i 15 simplement creen un bucle infinit.

Mentrestant estan arribant interrupcions del tem-
poritzador i dels botons (però no del controlador
sèrie ja que no l’hem programat). Aquestes inter-
rupcions tallen l’execució de la instrucció bz de la
línia 15 i passen a executar el codi de la línia 22.
El primer que fem és preguntar-nos si hem entrat
allà per una interrupció, excepció o crida al siste-
ma. Com només ho podem fer mitjançant interrup-
cions, la comprovació aquesta de les línies 22 a
24 és irrellevant. En tot cas, simplement llegim el
registre s2 i el comparem amb el valor 15 (interrup-
ció). Si no és aquest el valor que té, simplement
sortim.

A la línia 26 sabem almenys que estem en aques-
ta rutina perquè s’ha produït una interrupció. Ara
anem a comprovar de quin tipus és. Només te-
nim 4 tipus d’interrupcions, segons l’esquema de
la figura 7.10. La instrucció getiid ens obté aquest
valor i l’emmagatzema al registre r2 (línia 26). No-
més hem de comprovar que aquest valor sigui 1
(correspon a la interrupció per pulsació de botons).
La suma de la línia 27 hauria de donar 0 si es
tracta d’una pulsació de botons. Si no es tracta
d’aquest cas, simplement sortim (línia 28).

Una vegada fetes les comprovacions, simplement
hem de copiar el valor del registre dels botons (a

l’adreça 9 d’entrada) i treure’l per l’adreça 6 de
sortida (corresponent als LED). Això passa a les
línies 30 i 31. Una vegada copiat el valor als LED,
ja podem sortir de la RSI amb la instrucció reti de
la línia 33.

Amb això, cada vegada que es polsen els botons
o deixem de polsar-los s’envia una interrupció que
nosaltres capturem i actualitzem els LED en con-
seqüència.

Cal notar que mentre s’està executant el codi de la
RSI (a l’adreça de memòria 0xc080) tenim inhibides
les interrupcions per la construcció del processador
(tal i com figura a l’especificació del SISA). Però
el sistema operatiu és lliure de tornar-les a activar
just entrada la RSI. No hi ha cap restricció a tal
efecte. Per tant, en principi es podrien implemen-
tar interrupcions en cadena si s’implementen cor-
rectament al sistema operatiu les zones d’exclusió
mútua.

Verificació
Per verificar-ho simplement gravarem el contingut
de la flash amb el programa del codi 7.31. I arren-
carem el processador per veure com es comporta.

Figura 7.11 S’encenen els dos LED quan es pol-
sen dos botons.

Es pot veure a la figura ?? com es polsen els bo-
tons 1 i 2 (que componen el nombre 1100 en binari)
i s’encenen els LED 4 i 3 corresponents a la codi-
ficació binària d’aquest nombre. Cada vegada que
es polsen els botons s’encenen nous LED i vicever-
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sa. Per tant, amb aquest programa senzill es pot
comprovar el bon funcionament de les interrupci-
ons.

Segona prova: totes les interrupcions
Ara provarem de canviar el programa del codi 6.12
per acceptar interrupcions. És a dir, enlloc d’estar
preguntant a veure si canvia l’estat dels registres
(botons, UART, etc...), els programarem per a que
enviïn interrupcions cada vegada que es produei-
xin canvis. Una situació molt més eficient que la
d’abans.

1 movi r0, 65
2 movi r5, 0
3 movi r6, 1
4 movi r7, 65

5 ; creem adreça de la RSI
6 movi r1, 14
7 movi r2, 3
8 shl r2, r2, r1
9 movi r3, 6

10 shl r1, r6, r3
11 add r2, r2, r1
12 wrs s5, r2

13 movi r1, 20

14 ei
15 out 1, r7 ; dada_wr
16 out 5, r6 ; trx_req
17 out 3, r6 ; rcv_req

18 fi1:
19 bz r5, fi1
20 di
21 halt

Codi 7.32 Programa de prova d’interrupcions
més complet.

En aquesta prova, doncs, farem un joc de proves
més general que provi totes les interrupcions que

hem desenvolupat. Al codi 7.32 es mostra el pro-
grama. Les línies 1 a 3 inicialitzen els registres
r0, r1 i r6 amb el codi ASCII de la lletra A, el 0
i el 1 respectivament. Aquests valors es quedaran
sempre en aquests registre i no es canviaran. A la
línia 4 a més es posa també el valor ASCII de la
lletra A el el registre r7.

De les línies 5 a 12 es crea l’adreça de la rutina
de servei a les interrupcions, que en aquest cas és
0xc040, com veurem a continuació. Aquesta adreça
es munta amb desplaçaments: es col·loca el nombre
3 al registre r3 a la línia 7 i es desplaça 14 bits cap
a l’esquerra creant l’adreça 0xc000, a continuació
es suma el nombre 0x40 i ja tenim l’adreça final.
Finalment l’emmagatzemem al registre s5 que ha
de contenir l’adreça.

A la línia 13 s’inicialitza el registre r1 a 20 que
farem servir com a comptador del temporitzador.
Una vegada inicialitzats aquests valors, s’activen
les interrupcions a la línia 14. A partir d’ara ja es
poden rebre interrupcions del temporitzador i dels
botons.

Ara activarem l’entrada de dades per l’UART i la
sortida, simplement copiem el registre r7 pel port
de sortida 1, que conté la lletra A i posem un 1 al
trx_req per a què enviï la dada pel port sèrie. A la
línia 17 activem la recepció pel port sèrie posant
un 1 al rcv_req. A partir d’ara es rebran interrupci-
ons sèrie, del temporitzador i dels botons.

Només ens queda quedar-nos esperant a que arri-
bin aquestes interrupcions. Això es fa a les línies
18 i 19: es crea un bucle infinit que es va inter-
rompent mentre van arribant interrupcions.

Finalment les línies 20 i 21 paren les interrupcions
i el processador. Aquestes dues instruccions només
s’executaran en el cas especial de que es polsin els
dos primers botons, com veurem més endavant.

Rutina d’atenció a les interrupcions
Si ens fixem al codi 7.33, tenim la part de la RSI
que s’encarrega de gestionar les interrupcions del
temporitzador. Com veiem a la línia 1, tot el que
vingui a continuació estarà a l’offset 64, a partir de
l’adreça base 0xc000. Per tant, la rutina de la RSI,


;
; Resultats:
;  * Surt la lletra A per la pantalla
;  * s'encen el 7seg amb el teclat i surt la lletra A + boto per pantalla
;  * si es polsen el SW0 i el SW1 no s'accepten més interrupcions
;  * Es repeteix el que s'escriu per pantalla escrivint-ho al 7seg
;  * s'il-lumina el D0 cada segon
;
 movi    r0, 65
 movi    r5, 0
 movi    r6, 1
 movi    r7, 65

; creem adreça de la RSI
 movi    r1, 14
 movi    r2, 3
 shl     r2, r2, r1
 movi    r3, 6
 shl     r1, r6, r3
 add     r2, r2, r1
 wrs     s5, r2

 movi    r1, 20

 ei
 out     1, r7  ; dada_wr
 out     5, r6  ; trx_req
 out     3, r6  ; rcv_req

fi1:
 bz      r5, fi1
 di
 halt

.org 64
 rds     r2, s2 ; Llegim valor excepció
 addi    r2, r2, -15 ; interrupció?
 bnz     r2, fi
 getiid  r2     ; quina interrupció és?
 bnz     r2, bot

 addi    r1, r1, -1
 bz      r1, zero
 out     6, r5  ; 0 als LED
 out     8, r5  ; apaguem LED 7 seg
 reti

zero:
 out     6, r6  ; 1 als LED
 movi    r1, 20 ; inicialitz. contador
 reti

bot:
 addi    r3, r2, -1 ; són els botons?
 bnz     r3, rcv
 in      r3, 9      ; ho són, llegim
 out     6, r3      ; escrivim als LED
 add     r4, r3, r0 ; A+botons
 out     1, r4      ; enviem caràcter UART
 out     5, r6      ; petició d'enviament
 addi    r2, r3, -3 ; si polsem els botons
 bz      r2, final  ;  1 i 2: final
 reti
final:
 rds     r3, s1     ; Llegim adreça retorn
 addi    r3, r3, 2  ; +2: fora del bucle
 wrs     s1, r3     ; l'escrivim altr cop
 reti               ; tornem ara i final

rcv:
 addi    r3, r2, -2 ;hem rebut per l'UART?
 bnz     r3, trx    ; sino és que trx
 in      r7, 0  ; llegim la dada
 out     1, r7  ; l'enviem per l'UART
 out     5, r6  ; trx_req
 out     7, r7  ; i pels LED de 7 segments
 out     8, r6  ; encenem els LED de 7 seg
 reti
trx:
 addi r3, r2, -3 ; confirmació de trx?
 bnz  r3, fi     ; ha de ser la de trx
 out  5, r5      ; ack a 0.
fi:
 reti


sisa-6.0/6.1-ioint.s



111

1 .org 64
2 rds r2, s2 ; Llegim valor excepció
3 addi r2, r2, -15 ; interrupció?
4 bnz r2, fi
5 getiid r2 ; quina interrupció és?
6 bnz r2, bot

7 addi r1, r1, -1
8 bz r1, zero
9 out 6, r5 ; 0 als LED

10 out 8, r5 ; apaguem LED 7 seg
11 reti

12 zero:
13 out 6, r6 ; 1 als LED
14 movi r1, 20 ; inicialitz. contador
15 reti

Codi 7.33 RSI pel temporitzador.

tal i com hem especificat abans queda a l’adreça
física 0xc040.

El primer que hem de fer es llegir el valor de
l’excepció que hem rebut, com veiem a la línia 2
(registre s2). A continuació, el comparem amb el
valor 15 (interrupció). Si no es tracta d’una inter-
rupció, sortim de la rutina de servei a la línia 4. Per
tant, a la línia 5 ja sabem que es tracta d’una inter-
rupció. En aquesta línia, obtenim l’identificador de
la interrupció i l’emmagatzem al registre r2. Aquest
identificador pot ser 0, 1, 2 ó 3. Si és el zero, lla-
vors es tracta del temporitzador, si no simplement
saltem aquest codi i passem a la segona part, al
codi 7.34.

En aquest moment, restem una unitat al registre
r1, que com hem vist a línia 13 del codi 7.32 hem
inicialitzat a 20. Per tant, aquest comptador es farà
zero cada segon, si el tornem a inicialitzar correc-
tament (ja que el temporitzador envia 20 interrup-
cions per segon, tal i com hem vist al codi 7.27 i
a la figura 7.10). Si és zero, anem a la línia 12,
l’inicialitzem un altre cop a 20 i encenem el primer
LED (línia 13). Si no és zero, simplement apaguem

els LED normals i els de 7 segments, a les línies
9 i 10.

Resumint, aquest codi il·lumina el LED d0 cada
segon.

1 bot:
2 addi r3, r2, -1 ; són els botons?
3 bnz r3, rcv
4 in r3, 9 ; ho són, llegim
5 out 6, r3 ; escrivim als LED
6 add r4, r3, r0 ; A+botons
7 out 1, r4 ; enviem caràcter UART
8 out 5, r6 ; petició d’enviament
9 addi r2, r3, -3 ; si polsem els botons

10 bz r2, final ; 1 i 2: final
11 reti
12 final:
13 rds r3, s1 ; Llegim adreça retorn
14 addi r3, r3, 2 ; +2: fora del bucle
15 wrs s1, r3 ; l’escrivim altr cop
16 reti ; tornem ara i final

17 rcv:
18 addi r3, r2, -2 ;hem rebut per l’UART?
19 bnz r3, trx ; sino és que trx
20 in r7, 0 ; llegim la dada
21 out 1, r7 ; l’enviem per l’UART
22 out 5, r6 ; trx_req
23 out 7, r7 ; i pels LED de 7 segments
24 out 8, r6 ; encenem els LED de 7 seg
25 reti
26 trx:
27 addi r3, r2, -3 ; confirmació de trx?
28 bnz r3, fi ; ha de ser la de trx
29 out 5, r5 ; ack a 0.
30 fi:
31 reti

Codi 7.34 Gestió de les interrupcions sèrie i dels
botons.

En quant a les demés interrupcions, podem veure
com es gestionen al codi 7.34. A la línia 2 com-


;
; Resultats:
;  * Surt la lletra A per la pantalla
;  * s'encen el 7seg amb el teclat i surt la lletra A + boto per pantalla
;  * si es polsen el SW0 i el SW1 no s'accepten més interrupcions
;  * Es repeteix el que s'escriu per pantalla escrivint-ho al 7seg
;  * s'il-lumina el D0 cada segon
;
 movi    r0, 65
 movi    r5, 0
 movi    r6, 1
 movi    r7, 65

; creem adreça de la RSI
 movi    r1, 14
 movi    r2, 3
 shl     r2, r2, r1
 movi    r3, 6
 shl     r1, r6, r3
 add     r2, r2, r1
 wrs     s5, r2

 movi    r1, 20

 ei
 out     1, r7  ; dada_wr
 out     5, r6  ; trx_req
 out     3, r6  ; rcv_req

fi1:
 bz      r5, fi1
 di
 halt

.org 64
 rds     r2, s2 ; Llegim valor excepció
 addi    r2, r2, -15 ; interrupció?
 bnz     r2, fi
 getiid  r2     ; quina interrupció és?
 bnz     r2, bot

 addi    r1, r1, -1
 bz      r1, zero
 out     6, r5  ; 0 als LED
 out     8, r5  ; apaguem LED 7 seg
 reti

zero:
 out     6, r6  ; 1 als LED
 movi    r1, 20 ; inicialitz. contador
 reti

bot:
 addi    r3, r2, -1 ; són els botons?
 bnz     r3, rcv
 in      r3, 9      ; ho són, llegim
 out     6, r3      ; escrivim als LED
 add     r4, r3, r0 ; A+botons
 out     1, r4      ; enviem caràcter UART
 out     5, r6      ; petició d'enviament
 addi    r2, r3, -3 ; si polsem els botons
 bz      r2, final  ;  1 i 2: final
 reti
final:
 rds     r3, s1     ; Llegim adreça retorn
 addi    r3, r3, 2  ; +2: fora del bucle
 wrs     s1, r3     ; l'escrivim altr cop
 reti               ; tornem ara i final

rcv:
 addi    r3, r2, -2 ;hem rebut per l'UART?
 bnz     r3, trx    ; sino és que trx
 in      r7, 0  ; llegim la dada
 out     1, r7  ; l'enviem per l'UART
 out     5, r6  ; trx_req
 out     7, r7  ; i pels LED de 7 segments
 out     8, r6  ; encenem els LED de 7 seg
 reti
trx:
 addi r3, r2, -3 ; confirmació de trx?
 bnz  r3, fi     ; ha de ser la de trx
 out  5, r5      ; ack a 0.
fi:
 reti
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;
; Resultats:
;  * Surt la lletra A per la pantalla
;  * s'encen el 7seg amb el teclat i surt la lletra A + boto per pantalla
;  * si es polsen el SW0 i el SW1 no s'accepten més interrupcions
;  * Es repeteix el que s'escriu per pantalla escrivint-ho al 7seg
;  * s'il-lumina el D0 cada segon
;
 movi    r0, 65
 movi    r5, 0
 movi    r6, 1
 movi    r7, 65

; creem adreça de la RSI
 movi    r1, 14
 movi    r2, 3
 shl     r2, r2, r1
 movi    r3, 6
 shl     r1, r6, r3
 add     r2, r2, r1
 wrs     s5, r2

 movi    r1, 20

 ei
 out     1, r7  ; dada_wr
 out     5, r6  ; trx_req
 out     3, r6  ; rcv_req

fi1:
 bz      r5, fi1
 di
 halt

.org 64
 rds     r2, s2 ; Llegim valor excepció
 addi    r2, r2, -15 ; interrupció?
 bnz     r2, fi
 getiid  r2     ; quina interrupció és?
 bnz     r2, bot

 addi    r1, r1, -1
 bz      r1, zero
 out     6, r5  ; 0 als LED
 out     8, r5  ; apaguem LED 7 seg
 reti

zero:
 out     6, r6  ; 1 als LED
 movi    r1, 20 ; inicialitz. contador
 reti

bot:
 addi    r3, r2, -1 ; són els botons?
 bnz     r3, rcv
 in      r3, 9      ; ho són, llegim
 out     6, r3      ; escrivim als LED
 add     r4, r3, r0 ; A+botons
 out     1, r4      ; enviem caràcter UART
 out     5, r6      ; petició d'enviament
 addi    r2, r3, -3 ; si polsem els botons
 bz      r2, final  ;  1 i 2: final
 reti
final:
 rds     r3, s1     ; Llegim adreça retorn
 addi    r3, r3, 2  ; +2: fora del bucle
 wrs     s1, r3     ; l'escrivim altr cop
 reti               ; tornem ara i final

rcv:
 addi    r3, r2, -2 ;hem rebut per l'UART?
 bnz     r3, trx    ; sino és que trx
 in      r7, 0  ; llegim la dada
 out     1, r7  ; l'enviem per l'UART
 out     5, r6  ; trx_req
 out     7, r7  ; i pels LED de 7 segments
 out     8, r6  ; encenem els LED de 7 seg
 reti
trx:
 addi r3, r2, -3 ; confirmació de trx?
 bnz  r3, fi     ; ha de ser la de trx
 out  5, r5      ; ack a 0.
fi:
 reti
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provem es tracti de l’identificador de la interrupció
(com el codi 7.33 l’ha decrementat en 1, ha de va-
ler 1 si es tracta dels botons). Si no, saltem a la
línia 17 per saber si es tracta de les interrupcions
sèrie.

A la línia 4 llegim el valor dels botons i el copiem
als LED, a la línia 5. També enviem, com vam fer
a l’exemple del codi 6.12 el valor de la lletra A +
botons pel port sèrie. Per fer això, sumem el valor
dels botons al de la lletra A a la línia 6. Aquest
caràcter el copiem al registre de sortida (línia 7)
i activem la petició d’enviament (1 al trx_req, línia
8).

Si polsem els botons 1 i 2 (generant el valor 3
al registre) interrompem el programa. Això es pot
veure a la línia 9 com comparem el nombre 3 amb
els botons llegits, si el resultat és zero saltem a la
línia 12 i obtenim l’adreça de retorn de la RSI i
sumem 2 per arribar a di del codi 7.32 al retornar,
això és el que fan les línies 13 a 15.

Les línies 17 a 31 gestionen les interrupcions sè-
rie. Les primeres dues línies, 18 i 19 comproven que
es tracti de la interrupció de recepció o d’enviament.
Si és de recepció, llavors continuem a la línia 20.
En aquest cas, tenim el byte rebut a l’adreça d’en-
trada 0. El llegim a la línia 20 i l’enviem per l’UART
a les línies 21 i 22 de la mateixa manera que hem
fet abans. També l’enviem pels LED i pel grup de
LED de 7 segments, a les línies 23 i 24.

Finalment, a les línies 27 a 29 tractem la inter-
rupció d’enviament. Aquesta només ha de posar el
trx_req a 0, ja que no volem enviar cap altre byte.

Resultat i verificació
Aquest programa, doncs, encén el primer LED ca-
da segon. Quan es polsen els botons, s’envia el
caràcter A + botons pel port sèrie. A més, sempre
que s’escriu pel teclat del port sèrie es fa un ec-
ho transmetent el mateix caràcter i imprimint als
LED normals i de 7 segments el valor ASCII del
caràcter. Finalment, si es polsen els dos primers
botons s’inhabiliten les interrupcions i es para el
processador.

Amb aquest programa es proven tots els disposi-

tius desenvolupats. Fent servir interrupcions i fent
servir les instruccions habituals d’accés als dispo-
sitius in i out.

S’adjunten unes fotografies per mostrar l’execució
del programa de prova. La primera fotografia mos-
tra just el moment quan s’encén el primer LED (una
vegada cada segon), però només està encès 50 ms
ja que a la següent interrupció del temporitzador el
codi l’apaga. Aquesta primera fotografia es mostra
a la figura 7.12.

Figura 7.12 El primer LED s’encén una vegada
per segon.

A continuació, a la figura 7.13 mostrem com es pot
escriure normalment amb el teclat del terminal sè-
rie, el resultat del teclat surt per la pantalla així
com pels LED de 7 segments de la placa, mostrats
a la part superior dreta de la imatge.

A la figura 7.14 es pot veure com amb els botons
de la placa es pot escriure al terminal (lletres ma-
júscules començant per la lletra A fins la P, amb
tots els botons polsats).

Amb això acabem de provar el bon funcionament de
les interrupcions i podem acabar la implementació
del processador amb les excepcions.
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Figura 7.14 Escriptura al terminal amb els botons.
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Figura 7.13 Amb el teclat es pot escriure al terminal.
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8
Excepcions

Ara mateix ja tenim totes les instruccions imple-
mentades i amb les excepcions acabem la imple-
mentació del processador. Aquestes són fonamen-
tals per a que un sistema operatiu pugui funcionar
correctament. Per exemple, amb l’excepció del miss
de TLB es pot implementar el copy on write que
tenen la majoria de sistemes operatius, incloent el
Linux.

Les excepcions que generarà aquesta implementa-
ció del SISA són:

• 0 Instrucció il·legal. Aquesta excepció
es produeix quan el descodificador del
processador es troba amb un codi d’ins-
trucció que no té implementat.

• 1 Alineació senar. Es produeix quan es
fa un fetch d’una instrucció que sigui
en una adreça de memòria senar o es
produeixi un load o store de word amb
adreça senar.

• 4 Divisió per zero. Aquesta excepció es
dona quan l’operació que ha de realitzar
l’ALU és una divisió i el segon operand

és un zero.

• 6 Miss en TLB d’instruccions. Es llan-
ça aquesta excepció quan es fa un fetch
d’una adreça, la pàgina de la qual no
està al TLB i per tant no pot traduir a
adreça física.

• 7 Miss en TLB de dades. Aquesta ex-
cepció es produeix quan s’intenta fer un
load o store a una adreça, la pàgina de
la qual no està al TLB de dades i no es
pot traduir a adreça física.

• 8 Pàgina invàlida al TLB d’instruccions.
Es produeix quan s’intenta fer un fetch
d’una adreça que està en una pàgina
amb el bit d’invàlida al TLB.

• 9 Pàgina invàlida al TLB de dades.
Igual que l’anterior però quan es realit-
za en una pàgina referenciada amb un
load o store.

• 10 Pàgina protegida al TLB d’instrucci-
ons. Es fa un fetch en mode usuari d’una
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pàgina que pertany al sistema operatiu
(té el bit de protecció activat) i, per tant,
només ell pot executar codi d’aquesta
pàgina.

• 11 Pàgina protegida al TLB de dades.
De manera similar a l’anterior, el pro-
grama d’usuari està executant-se en mo-
de no privilegiat i intenta llegir (load) o
escriure (store) en una pàgina que per-
tany al sistema operatiu (té el bit de
protecció activat).

• 12 Pàgina de només lectura. Aquesta
excepció es llança quan una instrucció
d’store fa un accés a una pàgina que té
el bit de només lectura activat al TLB
de dades.

• 13 Excepció de protecció. Es llança quan
s’està executant una instrucció d’entra-
da/sortida o de sistema (codi d’operació
15) i en canvi el processador està en
mode usuari.

• 14 Crida al sistema. Aquesta no és prò-
piament una excepció sinó que es pro-
dueix quan s’executa la instrucció calls.

• 15 Interrupció. Aquesta excepció no és
tampoc una excepció sinó que és quan
es produeix una interrupció hardware,
tal i com hem vist al capítol anterior.

Les excepcions 14 i 15 ja les tenim implementades
perquè corresponen a la crida al sistema amb el
calls i les interrupcions hardware respectivament.
Anem a analitzar com implementar les demés.

Canvis en els mòduls d’execució
Primer analitzarem els canvis fets en la part d’exe-
cució del processador com hem fet habitualment
fins ara.

ALU
En primer lloc, hem de canviar l’ALU per a que
pugui informar quan es produeix la situació de di-
visió per zero. Hem afegit una sortida anomenada

div_zero que detecta aquesta situació quan la fun-
ció a realitzar és una divisió (els tres primers bits
de la funció són 110). Podem veure la línia afegida
al codi 8.1.

assign div_zero = (f[3:1]==3’h6) & z;

Codi 8.1 Lògica afegida a l’ALU.

Banc de registres
També hem de canviar lleugerament el banc de re-
gistres. Com ara tenim en compte l’estat del pro-
cessador (si està executant codi en mode usuari o
en mode sistema) llavors haurem de treure un se-
nyal que ho indiqui. Aquest senyal sortirà directa-
ment del bit 0 del registre s7 que conté la paraula
d’estat, aquesta sortida l’anomenarem sist.

Per altra banda, les excepcions 6 i 7 corresponents
als miss de TLB d’instruccions i de dades necessi-
ten –segons l’especificació del SISA– emmagatze-
mar l’adreça que ha provocat la fallada de pàgina
al registre de sistema s3. De fet, només és estricta-
ment necessari per l’excepció 7 (miss en el TLB de
dades), ja que l’adreça que ha provocat la fallada
a l’excepció 6 es pot obtenir del PC actualitzat que
s’emmagatzema al registre s1.

1 else if (int_exc)
2 begin
3 s[0] <= s[7];
4 s[1] <= s1pc_nou ? nou_pc : pc;
5 s[2] <= { 12’b0, eid };
6 s[3] <= s3tlb ? addr_m : s[3];
7 s[7] <= 16’d1;
8 end

Codi 8.2 Escriptura al registre s3 quan es
produeix un miss de TLB.

Per tant, afegirem una escriptura al registre s3


`timescale 1ns/10ps

module alu (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input             e,
    output reg [15:0] w,

    input  [ 2:0] op,

    input  [ 3:0] f,

    output        z,

    output        div_zero
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] add_mux, mvi_mux;
  wire [15:0] al_mux, cmp_mux;

  // Instanciacions de mòduls
  al  al0  (x, y, f, al_mux);
  cmp cmp0 (x, y, f[2:0], cmp_mux);

  // Assignacions contínues
  assign mvi_mux = e ? {y[7:0], x[7:0]} : y;
  assign add_mux = x + y;

  assign z = (y==16'h0);

  assign div_zero = (f[3:1]==3'h6) & z;

  // Descripció del comportament
  always @(op or al_mux or cmp_mux or
           add_mux or mvi_mux or x or y)
    case (op)
      3'h0: w <= al_mux;
      3'h1: w <= cmp_mux;
      3'h5: w <= mvi_mux;
      3'h6: w <= y;
      3'h7: w <= x;
      default: w <= add_mux;
    endcase
endmodule

module al (
    input      [15:0] x,
    input      [15:0] y,
    input      [ 3:0] f,
    output reg [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire signed [15:0] x_s, y_s;
  wire        [31:0] mul_u;
  wire signed [31:0] mul_s;
  wire signed [ 4:0] shift_y;
  wire        [ 4:0] shift_yu;

  // Assignacions contínues
  assign x_s = x;
  assign y_s = y;

  assign mul_u = x * y;
  assign mul_s = x_s * y_s;

  assign shift_y = y[4:0];
  assign shift_yu = - shift_y;

  // Descripció del comportament
  always @(x or y or f or shift_y or shift_yu
           or x_s or y_s or mul_u or mul_s)
    case (f)
      4'h0: out <= x & y;
      4'h1: out <= x | y;
      4'h2: out <= x ^ y;
      4'h3: out <= ~x;
      4'h4: out <= x + y;
      4'h5: out <= x - y;
      4'h6: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x_s >>> shift_yu);
      4'h7: out <= (shift_y > 0) ? (x << y[4:0])
                 : (x >> shift_yu);
      4'h8: out <= mul_u[15:0];
      4'h9: out <= mul_s[31:16];
      4'ha: out <= mul_u[31:16];
      4'hc: out <= x_s / y_s;
      4'hd: out <= x / y;
      default: out <= 16'h0;
    endcase
endmodule

module cmp (
    input  [15:0] x,
    input  [15:0] y,
    input  [ 2:0] f,
    output [15:0] out
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire c, v, n, z;
  wire [15:0] outsub;

  wire vn = v ^ n;
  reg outm;

  // Instanciacions de mòduls
  fullsub16 fs0(outsub, c, v, x, y);

  // Assignacions contínues
  assign out = { 15'b0, outm };
  assign z = ~|outsub;
  assign n = outsub[15];

  // Descripció del comportament
  always @(f or vn or z or c)
    case (f)
      3'h0: outm <= vn;
      3'h1: outm <= vn | z;
      3'h3: outm <= z;
      3'h4: outm <= c;
      3'h5: outm <= c | z;
      default: outm <= 1'b0;
    endcase
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd,

    output [15:0] b,
    input  [ 2:0] addr_b,

    input         a_s,
    input         d_s,

    input         boot,
    input  [15:0] pc,
    input  [15:0] nou_pc,
    input         int_exc,
    input         reti,
    input  [ 3:0] eid,
    input         s1pc_nou,

    output        inte,

output        sist,
input         s3tlb,
input  [15:0] addr_m
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];
  reg [15:0] s[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = a_s ? s[addr_a] : r[addr_a];
  assign b = r[addr_b];

  assign inte = s[7][1];

  assign sist = s[7][0];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) // Iniciem en mode sistema
      s[7] <= 16'd1;
else if (int_exc)
  begin
    s[0] <= s[7];
    s[1] <= s1pc_nou ? nou_pc : pc;
    s[2] <= { 12'b0, eid };
    s[3] <= s3tlb ? addr_m : s[3];
    s[7] <= 16'd1;
  end
    else if (wrd & reti) s[7] <= s[0];
    else if (wrd &  d_s) s[addr_d] <= d;
    else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;
endmodule
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quan es produeixi una excepció d’aquest tipus. Al
codi 8.2 podem veure els registres modificats quan
es produeix una excepció, això ja ho vam veure al
capítol anterior. Hem afegit a la línia 6 la possi-
bilitat de que el registre s3 es modifiqui degut al
senyal s3tlb. Si aquest senyal val 1, llavors s’em-
magatzema l’adreça addr_m que ve de memòria. Si
no, simplement es deixa el registre s3 com estava.

output sist,
input s3tlb,
input [15:0] addr_m

Codi 8.3 Nous senyals
al banc de registres.

Per tant, tenim una sortida i dues entrades no-
ves. Les podem veure al codi 8.3: el bit de sistema
(sist), el senyal que controla l’escriptura al regis-
tre s3 (s3tlb) i l’adreça de memòria que ha provocat
la fallada (addr_m).

Mòdul d’execució
Per portar els senyals que detecten les situacions
d’excepció al mòdul de control farem servir un bus
d’excepcions anomenat exc. Aquest bus tindrà de
moment 8 bits i començant pel bit de menys pes
posarem el senyal de divisió per zero (bit 0), pàgi-
na invàlida al TLB d’instruccions (bit 1), pàgina de
sistema al TLB d’instruccions (bit 2), pàgina invà-
lida al TLB de dades (bit 3), pàgina de sistema al
TLB de dades (bit 4), pàgina de només lectura al
TLB de dades (bit 5), fallada al TLB d’instruccions
(bit 6) i fallada al TLB de dades (bit 7).

Les connexions d’aquest bus amb els TLB es pot
veure al codi 8.4 a les línies 11 a 13 i 24 a 27.
Connectarem també la sortida de l’ALU del codi 8.1
al bit 0 del bus d’excepcions.

Per altra banda, en el cas de les fallades de TLB,
quan hem d’escriure al registre s3 amb l’adreça del
miss, com això ho fem a l’estat d’excepció, ja hem
perdut aquesta adreça i per tant no es salvarà cor-
rectament al registre s3. És per això que hem de

1 // Instanciacions de mòduls
2 tlb itlb (
3 .clk (clk),
4 .boot (boot),
5 .vtag (pc[15:12]),
6 .ptag (marc_i),
7 .wp (a[2:0]),
8 .wrp (wtlb[0]),
9 .wrv (wtlb[1]),

10 .data (datawr[5:0]),

11 .sys (exc[2]),
12 .inv (exc[1]),
13 .miss (exc[6])
14 );

15 tlb dtlb (
16 .clk (clk),
17 .boot (boot),
18 .vtag (aluout[15:12]),
19 .ptag (marc_d),
20 .wp (a[2:0]),
21 .wrp (wtlb[2]),
22 .wrv (wtlb[3]),
23 .data (datawr[5:0]),

24 .sys (exc[4]),
25 .ro (exc[5]),
26 .inv (exc[3]),
27 .miss (exc[7])
28 );

Codi 8.4 Connexions
noves als TLB.

fer servir un registre auxiliar per emmagatzemar
aquesta adreça del load o store que surt calculada
de l’ALU. Podem veure aquest registre al codi 8.5.

La sortida d’aquest registre la connectem directa-
ment a l’entrada addr_m que hem vist al codi 8.3 del
banc de registres.


`timescale 1ns/10ps

module regfile (
    input         clk,
    output [15:0] a,
    input  [15:0] d,
    input  [ 2:0] addr_a,
    input  [ 2:0] addr_d,
    input         wrd,

    output [15:0] b,
    input  [ 2:0] addr_b,

    input         a_s,
    input         d_s,

    input         boot,
    input  [15:0] pc,
    input  [15:0] nou_pc,
    input         int_exc,
    input         reti,
    input  [ 3:0] eid,
    input         s1pc_nou,

    output        inte,

output        sist,
input         s3tlb,
input  [15:0] addr_m
  );

  // Declaració dels registres
  reg [15:0] r[7:0];
  reg [15:0] s[7:0];

  // Assignacions contínues
  assign a = a_s ? s[addr_a] : r[addr_a];
  assign b = r[addr_b];

  assign inte = s[7][1];

  assign sist = s[7][0];

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) // Iniciem en mode sistema
      s[7] <= 16'd1;
else if (int_exc)
  begin
    s[0] <= s[7];
    s[1] <= s1pc_nou ? nou_pc : pc;
    s[2] <= { 12'b0, eid };
    s[3] <= s3tlb ? addr_m : s[3];
    s[7] <= 16'd1;
  end
    else if (wrd & reti) s[7] <= s[0];
    else if (wrd &  d_s) s[addr_d] <= d;
    else if (wrd & !d_s) r[addr_d] <= d;
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir,   // IR

    input  [ 3:0] f,
    input         rbl,

    output        z,
    output [15:0] aluout,
    input  [15:0] seq,
    input  [ 1:0] in_d,   // Selector registre D

    input  [ 7:0] datard_i,

    input         a_s,
    input         d_s,

    input  [3:0]  wtlb,

    input         int_exc, // Estat d'excepció
    input         reti, // Sortida RSI
    input  [ 3:0] eid,  // ID d'excepció
    input         s1pc_nou, // Exc: S1 PC o NOU?
    input  [15:0] nou_pc, // PC NOU

    output        inte, // Interrupcions actives

    output [ 7:0] exc,  // Bus d'excepcions
    output        sist, // Usuari/sistema
    input         s3tlb
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d;

  wire [3:0] marc_i, marc_d;

  reg  [15:0] addr_tlb;

// Instanciacions de mòduls
tlb itlb (
  .clk  (clk),
  .boot (boot),
  .vtag (pc[15:12]),
  .ptag (marc_i),
  .wp   (a[2:0]),
  .wrp  (wtlb[0]),
  .wrv  (wtlb[1]),
  .data (datawr[5:0]),

  .sys  (exc[2]),
  .inv  (exc[1]),
  .miss (exc[6])
);

tlb dtlb (
  .clk  (clk),
  .boot (boot),
  .vtag (aluout[15:12]),
  .ptag (marc_d),
  .wp   (a[2:0]),
  .wrp  (wtlb[2]),
  .wrv  (wtlb[3]),
  .data (datawr[5:0]),

  .sys  (exc[4]),
  .ro   (exc[5]),
  .inv  (exc[3]),
  .miss (exc[7])
);

  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b),

    .a_s    (a_s),
    .d_s    (d_s),

    .boot     (boot),
    .pc       (pc),
    .nou_pc   (nou_pc),
    .int_exc  (int_exc),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),

    .inte     (inte),

    .sist   (sist),
    .s3tlb  (s3tlb),
    .addr_m (addr_tlb)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op),

    .f  (f),

    .z  (z),

    .div_zero (exc[0])
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d[1] ?
                  (in_d[0] ? {8'd0, datard_i}
                           : datard_m)
                : (in_d[0] ? seq : aluout);
  assign y      = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
                  {immed[14:0], 1'b0} : immed);

  assign addr_m = ins_dad ?
                       {marc_d, aluout[11:0]}
                     : {marc_i, pc[11:0]};

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;

always @(posedge clk) addr_tlb <= aluout;
endmodule
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always @(posedge clk) addr_tlb <= aluout;

Codi 8.5 Registre auxiliar per l’adreça del miss
de TLB.

Canvis al controlador de memòria
El controlador de memòria que vam desenvolupar
al capítol 3 l’ampliarem per a detectar la situació
d’alineació incorrecta a memòria. Això es produ-
eix quan es fa un accés de tipus word i l’adreça
és senar. L’accés llavors s’hauria de fer en dos ci-
cles i degut a això es llença una excepció. Aquest
accés es pot fer en l’etapa de fetch o en la de
dades, encara que nosaltres no distingirem aques-
tes dues situacions. En ambdós casos es llençarà
l’excepció 1. Podem veure el detall d’aquesta lògica
al codi 8.6.

assign error = (!word_byte) & a0;

Codi 8.6 Lògica que comprova l’accés no
alineat a memòria.

Aquesta nova lògica imposa una nova sortida al
controlador de memòria, anomenada error i que
connectarem a un bit nou del bus d’excepcions (bit
8) que com hem vist abans surt del mòdul d’execució,
tal i com mostra el codi 8.7.

// Assignacions contínues
assign exc[8] = error; // Exc d’alineació

Codi 8.7 Lògica d’alineació incorrecta connec-
tada al bit 8 del bus d’excepcions.

Mòdul de control
Només hem d’afegir la lògica d’activació pel senyal

de control que hem afegit al banc de registres: s3tlb
tal i com hem vist abans. Aquest senyal només s’ha
d’activar en el cas de que es produeixi l’excepció 7
que correspon amb una fallada del TLB de dades,
tal i com es mostra al codi 8.8.

| eidi;

Codi 8.8 Només es copia l’adreça del
miss en el cas de l’excepció 7.

Com hem dit abans, només necessitem emmagat-
zemar l’adreça en el cas de la fallada en el TLB
de dades. El cas del TLB d’instruccions és més
senzill ja que podem saber l’adreça del miss no-
més mirant l’adreça de retorn emmagatzemada al
registre s1 menys 2.

Mòdul d’excepcions
Aquest és el mòdul principal que genera l’identifi-
cador d’excepció eid i les condicions que provoquen
l’excepció. Analitzem cada excepció una per una.

Instrucció il·legal
La lògica que calcula si estem davant d’una ins-
trucció inexistent al joc d’instruccions –tant per la
codificació del codi d’operació com pels arguments–
la tenim descrita al codi 8.9. Com treballa directa-
ment amb els bits de la instrucció només necessita
la sortida del descodificador (d) i els bits de l’IR
(ins).

Si ens fixem, es fa un anàlisi per casos depenent
del codi d’operació. Començant pel codi d[1], que
correspon a les instruccions de comparació queden
sense codificar els que tenen un 2, 6 o 7 als bits 5
a 3, tal i com mostren les línies 2 a 4.

De la mateixa forma prosseguim amb els diferents
codis d’operació. El codi d[8] que és el de les mul-
tiplicacions i divisions d’enters té conjunts de sub-
operacions que no es fan servir, com es mostra a
les línies 5 a 7. El codi d[9] treballa amb les ope-
racions de punt flotant i la nostra implementació


`timescale 1ns/10ps

module exec (
    input        clk,    // Rellotge
    input [ 2:0] addr_a, // Registre A
    input [ 2:0] addr_d, // Registre D
    input        wrd,    // Escriptura D
    input        e,      // Selector ALU
    input [15:0] immed,  // Immediat

    input         boot,  // Boot del processador
    input  [ 2:0] addr_b, // Registre B
    output [15:0] datawr, // Bus escr. memòria
    input  [ 2:0] op,     // Operació d'ALU
    input         immed_x2, // << l'immediat?
    input         ins_dad,  // Cicl d'ins o dad?
    input         ldir,     // Load IR?
    input  [15:0] datard_m, // Lectura de mem
    output [15:0] addr_m,   // Adreces a memòria
    input  [15:0] pc,       // PC
    output reg [15:0] ir,   // IR

    input  [ 3:0] f,
    input         rbl,

    output        z,
    output [15:0] aluout,
    input  [15:0] seq,
    input  [ 1:0] in_d,   // Selector registre D

    input  [ 7:0] datard_i,

    input         a_s,
    input         d_s,

    input  [3:0]  wtlb,

    input         int_exc, // Estat d'excepció
    input         reti, // Sortida RSI
    input  [ 3:0] eid,  // ID d'excepció
    input         s1pc_nou, // Exc: S1 PC o NOU?
    input  [15:0] nou_pc, // PC NOU

    output        inte, // Interrupcions actives

    output [ 7:0] exc,  // Bus d'excepcions
    output        sist, // Usuari/sistema
    input         s3tlb
  );

  // Declaració de xarxes
  wire [15:0] a, y, d;

  wire [3:0] marc_i, marc_d;

  reg  [15:0] addr_tlb;

// Instanciacions de mòduls
tlb itlb (
  .clk  (clk),
  .boot (boot),
  .vtag (pc[15:12]),
  .ptag (marc_i),
  .wp   (a[2:0]),
  .wrp  (wtlb[0]),
  .wrv  (wtlb[1]),
  .data (datawr[5:0]),

  .sys  (exc[2]),
  .inv  (exc[1]),
  .miss (exc[6])
);

tlb dtlb (
  .clk  (clk),
  .boot (boot),
  .vtag (aluout[15:12]),
  .ptag (marc_d),
  .wp   (a[2:0]),
  .wrp  (wtlb[2]),
  .wrv  (wtlb[3]),
  .data (datawr[5:0]),

  .sys  (exc[4]),
  .ro   (exc[5]),
  .inv  (exc[3]),
  .miss (exc[7])
);

  regfile reg0 (
    .clk    (clk),
    .a      (a),
    .d      (d),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),

    .b      (datawr),
    .addr_b (addr_b),

    .a_s    (a_s),
    .d_s    (d_s),

    .boot     (boot),
    .pc       (pc),
    .nou_pc   (nou_pc),
    .int_exc  (int_exc),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),

    .inte     (inte),

    .sist   (sist),
    .s3tlb  (s3tlb),
    .addr_m (addr_tlb)
  );

  alu alu0 (
    .x (a),
    .y (y),
    .e (e),
    .w (aluout),

    .op (op),

    .f  (f),

    .z  (z),

    .div_zero (exc[0])
  );

  // Assignacions contínues
  assign d      = in_d[1] ?
                  (in_d[0] ? {8'd0, datard_i}
                           : datard_m)
                : (in_d[0] ? seq : aluout);
  assign y      = rbl ? datawr : (immed_x2 ?
                  {immed[14:0], 1'b0} : immed);

  assign addr_m = ins_dad ?
                       {marc_d, aluout[11:0]}
                     : {marc_i, pc[11:0]};

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) ir <= 16'd0;
    else if (ldir) ir <= datard_m;

always @(posedge clk) addr_tlb <= aluout;
endmodule
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module memoria (
    input         clk_1M, // Rellotges
    input         clk_2M,

    output [15:0] rd_data, // Sortida llegida
    input  [15:0] wr_data, 
    input         we, // 0:s'escriu, 1:no s'escr
    input  [15:0] addr_data, // Adreça a traduir
    input         word_byte, // 0:word, 1:byte

    // Sortides de la FPGA
    output [23:0] addr_, // Direcció física
    inout  [15:0] data_, // Dades d'E/S
    output        roe_,  // SRAM Output Enable
    output        rwe_,
    output        rcs_,  // SRAM Chip Select
    output        rble_, // SRAM Byte Low Enable
    output        rbhe_, //SRAM Byte High Enable

    output        fce_,  // Flash Chip Enable
    output        foe_,  // Flash Output Enable
    output        fbyte_,// Flash Byte Enable

    output        error  // Exc. d'alineació
  );

  // Declaracions de xarxes i registres
  wire a0;
  wire [15:0] wr;  // word de SRAM
  wire [15:0] bhr; // byte High RAM
  wire [15:0] blr; // byte Low RAM
  wire [15:0] wf;  // word de Flash
  wire [15:0] bhf; // Byte High Flash
  wire [15:0] blf; // Byte Low Flash

  wire rwe;
  reg [7:0] data_lwf;

  // Assignacions contínues
  assign wr     = data_;  // Word de SRAM
  assign bhr    = { {8{wr[15]}}, wr[15:8] };
  assign blr    = { {8{wr[7]}}, wr[7:0] };
  assign wf     = {data_[7:0], data_lwf};
  assign bhf    = { {8{wf[15]}}, wf[15:8] };
  assign blf    = { {8{wf[7]}}, wf[7:0] };

  // Activem l'output enable (a 0) i el Chip
  // Select de SRAM (a 0) quan no estem a la
  // flash
  assign roe_   = ~foe_;
  assign rcs_   = ~foe_;
  assign a0     = addr_data[0];

  // Escrivim a SRAM (rwe val 0) quan es
  // produeixen aquestes tres circumpstàncies
  // simultàniament:
  //  * "~we" wl Write Enable (we) del control
  //    del processador val 0
  //  * "rcs_" quan estem fora de l'àrea de flsh
  //  * "~word_byte & a0" no tenim una excepció
  //    d'alineació
  assign rwe    = ~we | rcs_ | ~word_byte & a0;

  // Escrivim a SRAM (val 0) en el 3/4 de cicle
  assign rwe_   = clk_1M | ~clk_2M | rwe;

  assign rble_  = a0;
  assign rbhe_  = word_byte & ~a0;

  assign fce_   = 1'b0;      // vale 0 (activat)

  // La flash s'activa (val 0) quan estem
  // entre 48K i 64K
  assign foe_ = ~addr_data[15] | ~addr_data[14];
  assign fbyte_ = 1'b0;

  /* addr_[1] no connectat a SRAM */
  assign addr_[23:1] = foe_ ? 
    {7'b0, addr_data[15:1], 1'b0} // SRAM
    : {10'h80, addr_data[13:1]};  // Flash

  // Pin A-1 de Flash, no connectat a SRAM
  assign addr_[0]    = ~clk_1M; 

  assign data_   = rwe  ? 
    16'hzzzz : (word_byte & a0 ?
    {wr_data[7:0], 8'd0} : wr_data);

  assign rd_data = foe_ ?
    (word_byte ? (a0 ? bhr:blr): wr)    // SRAM
    : (word_byte ? (a0 ? bhf:blf): wf); // Flash

  assign error  = (!word_byte) & a0;

  // Descripció del comportament
  always @(negedge clk_1M)
    data_lwf <= data_[7:0];
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module proc (
    input         clk,      // Rellotge
    input         boot,     // Inici
    input  [15:0] datard_m, // Lectura
    output [15:0] addr_m,   // Adreces

    output [15:0] datawr,  // Dades d'escript.
    output        wr_m, // Escrivim a memòria?
    output        word_byte,

    output [ 7:0] addr_i,
    input  [ 7:0] datard_i,
    output        wr_i,

    input         intr,  // Petició d'int
    output        inta,  // Interrupt ack

    input         error  // Error d'alineació
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire wrd, e, immed_x2;
  wire [2:0] addr_a, addr_b, addr_d, op;
  wire [15:0] immed;
  wire ins_dad, ldir;
  wire [15:0] pc;
  wire [15:0] ir;

  wire [ 3:0] f;
  wire        rbl;

  wire        z;
  wire [15:0] aluout;
  wire [15:0] seq;
  wire [ 1:0] in_d;

  wire        a_s;
  wire        d_s;

  wire [ 3:0] wtlb;

  wire        int_exc;
  wire        reti;
  wire [ 3:0] eid;
  wire        s1pc_nou;
  wire [15:0] nou_pc;

  wire        inte;

  wire [ 8:0] exc;
  wire        sist;
  wire        s3tlb;

  // Instanciacions de mòduls
  exec e0 (
    .clk    (clk), // Rellotge
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),

    .boot     (boot),
    .addr_b   (addr_b),
    .datawr   (datawr),
    .op       (op),
    .immed_x2 (immed_x2),
    .ins_dad  (ins_dad),
    .ldir     (ldir),
    .datard_m (datard_m),
    .addr_m   (addr_m),
    .pc       (pc),
    .ir       (ir),

    .f        (f),
    .rbl      (rbl),

    .z        (z),
    .aluout   (aluout),
    .seq      (seq),
    .in_d     (in_d),

    .datard_i (datard_i),

    .a_s      (a_s),
    .d_s      (d_s),

    .wtlb     (wtlb),

    .int_exc  (int_exc),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),
    .nou_pc   (nou_pc),

    .inte     (inte),

    .exc      (exc[7:0]),
    .sist     (sist),
    .s3tlb    (s3tlb)
  );

  control c0 (
    .clk    (clk),
    .boot   (boot),
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .pc     (pc),

    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z        (z),
    .aluout   (aluout),
    .seq      (seq),
    .in_d     (in_d),

    .addr_i   (addr_i),
    .wr_i     (wr_i),

    .a_s      (a_s),
    .d_s      (d_s),

    .wtlb     (wtlb),

    .e2       (int_exc),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),
    .nou_pc   (nou_pc),

    .intr     (intr),
    .inte     (inte),
    .inta     (inta),

    .exc      (exc),
    .sist     (sist),
    .s3tlb    (s3tlb)
  );

// Assignacions contínues
assign exc[8] = error; // Exc d'alineació
endmodule
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`timescale 1ns/10ps

module control (
    input         clk,   // El rellotge
    input         boot,  // Boot del processador
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a, // Senyals de control
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,
    output reg [15:0] pc,

    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    input         z,
    input  [15:0] aluout,
    output [15:0] seq,
    output [ 1:0] in_d,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb,

    output        e2,   // Estat d'excepció
    output        reti, // Sortida RSI
    output [ 3:0] eid,  // ID d'excepció/crida
    output        s1pc_nou, // Exc: S1 PC o NOU?
    output reg [15:0] nou_pc, // PC NOU

    input         intr, // Petició d'int
    output        inta, // Interrupt ack
    input         inte, // Interrupcions actives

    input  [ 8:0] exc,  // Bus d'excepcions
    input         sist, // Usuari/sistema
    output        s3tlb
  );

  // Declaració de xarxes
  wire        ldpc;
  wire [ 1:0] tknbr;
  wire [15:0] nou_pc_;

  wire [15:0] br;
  wire [15:0] salt;

  wire        inter;

  // Instanciacions de mòduls
  // Lògica de control
  control_l c0 (
    .ir     (ir),
    .addr_a (addr_a),
    .addr_d (addr_d),
    .wrd    (wrd),
    .e      (e),
    .immed  (immed),
    .tknbr  (tknbr),

    .clk       (clk),
    .boot      (boot),
    .addr_b    (addr_b),
    .wr_m      (wr_m),
    .word_byte (word_byte),
    .op        (op),
    .in_d      (in_d),
    .immed_x2  (immed_x2),
    .ins_dad   (ins_dad),
    .ldir      (ldir),
    .ldpc      (ldpc),

    .f         (f),
    .rbl       (rbl),

    .z         (z),

    .addr_i    (addr_i),
    .wr_i      (wr_i),

    .a_s       (a_s),
    .d_s       (d_s),

    .wtlb      (wtlb),

    .e2       (e2),
    .reti     (reti),
    .eid      (eid),
    .s1pc_nou (s1pc_nou),

    .inter    (inter),

    .exc      (exc),
    .sist     (sist),
    .s3tlb    (s3tlb)
  );

  interr i0 (
    .clk   (clk),
    .boot  (boot),
    .intr  (intr),
    .inte  (inte),
    .inta  (inta),
    .inter (inter),

    .e2 (e2)
  );

  // Assignacions contínues
  assign nou_pc_ = tknbr[1] ?
                     (tknbr[0] ? pc : aluout)
                 : (tknbr[0] ? salt : seq);
  assign seq  = pc + 16'd2;
  assign br   = { {8{ir[7]}}, ir[7:0]};
  assign salt = pc + (br << 1'b1) + 16'd2;

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk)
    if (!boot) pc <= 16'hc000;
    else if (ldpc) pc <= nou_pc_;

  always @(posedge clk) nou_pc <= nou_pc_;
endmodule

module control_l (
    input  [15:0] ir,
    output [ 2:0] addr_a,
    output [ 2:0] addr_d,
    output        wrd,
    output        e,
    output [15:0] immed,

    input         clk,
    input         boot,
    output [ 2:0] addr_b,
    output        wr_m,
    output        word_byte,
    output [ 2:0] op,
    output        immed_x2,
    output        ins_dad,
    output        ldir,
    output        ldpc,

    output [ 3:0] f,
    output        rbl,

    output [ 1:0] tknbr,
    output [ 1:0] in_d,
    input         z,

    output [ 7:0] addr_i,
    output        wr_i,

    output        a_s,
    output        d_s,

    output [ 3:0] wtlb,

    output        e2,   // Estat d'excepció
    output        reti, // Sortida RSI
    output [ 3:0] eid,  // ID d'excepció/crida
    output        s1pc_nou, // Exc: S1 PC o NOU?

    input         inter,// Interrupció

    input  [ 8:0] exc,  // Bus d'excepcions
    input         sist, // Usuari/sistema
    output        s3tlb
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire [15:0] d, ins;
  wire wrmem_sisp1, wrd_sisp1;
  wire halt;   // Instrucció de halt
  wire wrio_sisp1;

  wire [3:0] wtlb0;
  wire       tlb;

  wire calls;
  wire int_exc;

  wire eidi;

  // Instanciacions de mòduls
  dec4_16 deco (ins[15:12], d);

  // Circuit seqüencial de control del cicle
  //  per instruccions load/store
  multi_l l0 (
    .clk         (clk),
    .boot        (boot),
    .wrmem_sisp1 (wrmem_sisp1),
    .wrd_sisp1   (wrd_sisp1),
    .wrmem       (wr_m),
    .wrd         (wrd),
    .ldpc        (ldpc),
    .ldir        (ldir),
    .ins_dat     (ins_dad),

    .wrio_sisp1  (wrio_sisp1),
    .wr_i        (wr_i),

    .wtlb0       (wtlb0),
    .wtlb        (wtlb),

    .calls       (calls),
    .int_exc     (int_exc),
    .e2          (e2),
    .s1pc_nou    (s1pc_nou),

    .inter       (inter)
  );

  exc e0 (
    .calls   (calls),
    .int_exc (int_exc),
    .eid     (eid),
    .y0      (ins_dad),
    .e2      (e2),
    .boot    (boot),
    .clk     (clk),

    .inter   (inter),

    .sist  (sist),
    .ins   (ins[11:0]),
    .d     (d),
    .exc   (exc),
    .wrmem (wrmem_sisp1),
    .ld_st (immed_x2)
  );

  // Assignacions contínues
  assign ins    = ir ;
  assign addr_a = e2 ? 3'd5
                : (d[5] ? ins[11:9] : ins[8:6]);
  assign addr_d = ins[11:9];
  assign e      = ins[8];
  assign halt   = (ins == 16'hffff);
  assign wrmem_sisp1 = (d[4] | d[14]);
  assign immed_x2   = d[3] | d[4];
  assign word_byte  = ins[15] & ins_dad;
  assign tknbr   = { d[10] & (~ins[2]|~ins[0])
                     & (z|ins[2]|ins[0])
                     & (~z|ins[1]|~ins[0])
                     | reti | e2 | halt,
                     ~e2 & d[6] & (ins[8] ^ z)
                     | halt };

  assign addr_i     = ins[7:0];
  assign wrio_sisp1 = ins[8] & d[7];
  assign addr_b    = ( d[4] | d[6] | d[7]
                   | d[10] | d[14] | d[15] ) ?
                   ins[11:9] : ins[2:0];
  assign rbl     = d[0] | d[1] | d[6] |
                   d[8] | d[10];

  assign wrd_sisp1 = d[0] | d[1] | d[2] | d[3]
                   | d[5] | d[8] | d[13]
                   | (d[10] & ins[2])
                   | (d[7] & !ins[8])
                   | (d[15] & !halt & !tlb);
  assign tlb   = d[15] & (ins[4:2]==3'b101);
  assign wtlb0 = { tlb &  ins[1] &  ins[0],
                   tlb &  ins[1] & !ins[0],
                   tlb & !ins[1] &  ins[0],
                   tlb & !ins[1] & !ins[0] };

  assign calls = (ins == 16'ha347);
  assign reti  = (ins == 16'hf064);

assign eidi  = (ins[15:1] == 15'h7ff0);
assign immed = d[5] ? {{8{ins[7]}},ins[7:0]}
              :(eidi?(ins[0]?16'h2:16'hfffd)
              : { {10{ins[5]}}, ins[5:0]});
assign f   = { ins[15] & ~eidi,
               eidi ? ins[2:0] : ins[5:3] };
assign op  = e2 ? 3'd7
           : { (ins[14] | d[10]) & ~eidi,
               ~d[14] & ins[13] & ~eidi,
               (d[10] | (~d[13] & ins[12]))
                                & ~eidi };
assign in_d = e2 ? 2'd1
            : { d[3] | d[7] | d[13]
             | d[15] & ins[3] & ~ins[2],
             ~d[3] & (d[7] | (d[10]&ins[2]))
             | d[15] & ins[3] & ~ins[2] };
assign a_s = d[15] & (ins[4:0]==5'd12)
           | e2 | reti | eidi;
assign d_s = d[15] & (ins[4:0]==6'd16)
           | eidi;

assign s3tlb = (eid == 4'd7);
endmodule
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1 assign il =
2 d[1] & (ins[5:3]==3’d2
3 | ins[5:3]==3’d6
4 | ins[5:3]==3’d7)
5 | d[8] & (ins[5:3]==3’d3
6 | ins[5:3]==3’d6
7 | ins[5:3]==3’d7)
8 | d[9]
9 | d[10] & (ins[5:3]!=3’d0 | ins[2:0]==3’d2

10 | ins[2:0]==3’d5 | ins[5:3]==3’d6
11 | ins[2:0]==3’d3 & ins[11:9]!=3’d0
12 | ins[2:0]==3’d7 & ins[11:6]!=6’hd)
13 | d[11] | d[12]
14 | d[15] & (˜ins[5]
15 | ins[4:0]!=5’d0 & ins[4:0]!=5’d1
16 & ins[4:0]!=5’d4 & ins[4:0]!=5’d8
17 & ins[4:0]!=5’d12 & ins[4:0]!=5’d16
18 & ins[4:0]!=6’d20 & ins[4:0]!=5’d21
19 & ins[4:0]!=5’d22 & ins[4:0]!=5’d23
20 & ins[4:0]!=5’d31
21 | (ins[4:0]==5’d0 | ins[4:0]==5’d1)
22 & ins[11:6]!=6’h3f // EI, DI
23 | ins[4:0]==5’d4 & ins[11:6]!=6’d1 // RETI
24 | ins[4:0]==5’d8 & ins[8:6]!=3’d0 //GETIID
25 | ins[4:0]==5’d31 & ins[11:6]!=6’h3f);

Codi 8.9 Lògica per detectar una instrucció il·legal.

no les fa servir, per tant tot el codi d’operació 9 fa
saltar aquesta excepció.

Igualment, els codis 11 i 12 fan saltar l’excepció
d’instrucció il·legal tal i com es mostra a la línia
13 perquè corresponen als codis de les instruccions
ldf i stf només fetes servir per nombres en punt
flotant.

El codi d’operació 15 és el més complex perquè té
molts casos d’arguments invàlids segons les dife-
rents instruccions de sistema que tenim. Això es
pot veure a les línies 14 a 25 del codi 8.9.

Excepció d’alineació i d’ALU
Si ens fixem en el codi 8.10 podem veure la lògica
que genera les excepcions. A la darrera línia (lí-

1 // Assignacions contínues
2 assign div_zero = exc[0];
3 assign inv_itlb = exc[1];
4 assign pr_itlb = exc[2];
5 assign inv_dtlb = exc[3];
6 assign pr_dtlb = exc[4];
7 assign ro_dtlb = exc[5];
8 assign miss_itlb = exc[6];
9 assign miss_dtlb = exc[7];

10 assign exc_m = exc[8];

11 assign ldst = d[3]|d[4]|d[13]|d[14];

12 assign int_exc = e2 ? 1’b0 : |bus_exc;
13 assign calls_exc= calls & y0;
14 assign sist_exc = !sist & (d[7]|d[15]) & y0;
15 assign ro_exc = ro_dtlb & wrmem & y0;
16 assign dtlb_exc = ldst & pr_dtlb
17 & !sist & y0;
18 assign itlb_exc = pr_itlb & !sist & !y0;
19 assign inv_dtlb_exc = ldst & inv_dtlb & y0;
20 assign inv_itlb_exc = inv_itlb & !y0;
21 assign miss_dtlb_exc = ldst & miss_dtlb &y0;
22 assign miss_itlb_exc = miss_itlb & !y0;
23 assign alu_exc = div_zero & d[8] & y0;
24 assign mem_exc = exc_m & (ld_st | !y0);

Codi 8.10 Lògica que genera totes les excepcions.

nia 24) veiem com es genera el senyal d’excepció
d’alineació a memòria. Es produeix quan exc_m és
1, és a dir, ve de memòria el senyal d’error i estem
al cicle de fetch (!y0) o bé és tracta d’un load o
store de word (ld_st).

A la línia 23 tenim l’excepció de divisió per zero,
que com veiem es produeix quan es produeix el se-
nyal de l’ALU, div_zero, tenim una operació de mul-
tiplicació o divisió (d[8]) i estem al cicle d’execució
(y0).

Excepcions de TLB
A les línies 15 a 22 es calculen les excepcions de
TLB. Analitzem-les una per una. La primera, a la


module exc (
    input            calls,// Crida al sistema
    output           int_exc,
    output reg [3:0] eid, // ID d'excepció
    input            y0,// Estat del multicicle
    input            e2,// Estat d'excepció
    input            boot, // Pin de boot
    input            clk, // Rellotge

    input            inter, // Interrupció

    input        sist, // Excepció de sistema
    input [11:0] ins,  // IR
    input [15:0] d,    // Sortida deco
    input [ 8:0] exc,  // Bus d'excepcions
    input        wrmem,// Escriptura a memòria
    input        ld_st // Load o store
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire calls_exc; // Crida al sistema

  wire exc_m;    // Excepció de memòria
  wire div_zero; // Divisió per zero
  wire inv_itlb; // Entrada invàlida en TLB instruccions
  wire pr_itlb;  // Pàgina privilegiada en iTLB
  wire inv_dtlb; // Entrada invàlida en TLB de dades
  wire pr_dtlb;  // Pàgina privilegiada en dTLB
  wire ro_dtlb;  // Només lectura en dTLB
  wire miss_itlb;// Miss en TLB d'instruccions
  wire miss_dtlb;// Miss en TLB de dades

  wire         il;       // Instrucció il-legal
  wire         sist_exc; // Excepció de sistema
  wire  [15:0] bus_exc;  // Bus d'excepcions
  wire         ro_exc;   // Excepció d'escriptura en pàgina RO
  wire         itlb_exc; // Accés protegit a memòria d'instruccions
  wire         dtlb_exc; // Accés protegit a memòria de dades
  wire         alu_exc;  // Excepció de divisió per zero
  wire         mem_exc;  // Excepció d'accés no alineat a memòria
  wire         il_exc;   // Excepció per instrucció il-legal
  wire         inv_dtlb_exc; // Excepció entrada invàlida a dtlb
  wire         inv_itlb_exc; // Excepció entrada invàlida a itlb
  wire   [3:0] eid_;     // Identificador d'excepció
  wire         ldst;

// Instanciacions de mòduls
pri_enc16_4 p0(bus_exc, eid_);

// Assignacions contínues
assign bus_exc = {
  inter, calls_exc, // 15: int, 14: calls
  sist_exc, ro_exc,             // 13, 12
  dtlb_exc, itlb_exc,           // 11, 10
  inv_dtlb_exc, inv_itlb_exc,   //  9,  8
  miss_dtlb_exc, miss_itlb_exc, //  7,  6
  1'b0, alu_exc, 2'b0,          //  4
  mem_exc, il_exc               //  1,  0
};

assign il =
  d[1] & (ins[5:3]==3'd2
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[8] & (ins[5:3]==3'd3
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[9]
| d[10] & (ins[5:3]!=3'd0 | ins[2:0]==3'd2
         | ins[2:0]==3'd5 | ins[5:3]==3'd6
         | ins[2:0]==3'd3 & ins[11:9]!=3'd0
         | ins[2:0]==3'd7 & ins[11:6]!=6'hd)
| d[11] | d[12]
| d[15] & (~ins[5]
  | ins[4:0]!=5'd0 & ins[4:0]!=5'd1
    & ins[4:0]!=5'd4 & ins[4:0]!=5'd8
    & ins[4:0]!=5'd12 & ins[4:0]!=5'd16
    & ins[4:0]!=6'd20 & ins[4:0]!=5'd21
    & ins[4:0]!=5'd22 & ins[4:0]!=5'd23
    & ins[4:0]!=5'd31
  | (ins[4:0]==5'd0 | ins[4:0]==5'd1)
    & ins[11:6]!=6'h3f   // EI, DI
  | ins[4:0]==5'd4 & ins[11:6]!=6'd1 // RETI
  | ins[4:0]==5'd8 & ins[8:6]!=3'd0 //GETIID
  | ins[4:0]==5'd31 & ins[11:6]!=6'h3f);

// Assignacions contínues
assign div_zero  = exc[0];
assign inv_itlb  = exc[1];
assign pr_itlb   = exc[2];
assign inv_dtlb  = exc[3];
assign pr_dtlb   = exc[4];
assign ro_dtlb   = exc[5];
assign miss_itlb = exc[6];
assign miss_dtlb = exc[7];
assign exc_m     = exc[8];

assign ldst     = d[3]|d[4]|d[13]|d[14];

assign int_exc  = e2 ? 1'b0 : |bus_exc;
assign calls_exc= calls & y0;
assign sist_exc = !sist & (d[7]|d[15]) & y0;
assign ro_exc   = ro_dtlb & wrmem & y0;
assign dtlb_exc = ldst & pr_dtlb
                & !sist & y0;
assign itlb_exc = pr_itlb & !sist & !y0;
assign inv_dtlb_exc = ldst & inv_dtlb & y0;
assign inv_itlb_exc = inv_itlb & !y0;
assign miss_dtlb_exc = ldst & miss_dtlb &y0;
assign miss_itlb_exc = miss_itlb & !y0;
assign alu_exc  = div_zero & d[8] & y0;
assign mem_exc  = exc_m & (ld_st | !y0);
assign il_exc   = il & y0;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)
  if (!boot) eid <= 4'd00;
  else eid <= eid_;
endmodule
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module exc (
    input            calls,// Crida al sistema
    output           int_exc,
    output reg [3:0] eid, // ID d'excepció
    input            y0,// Estat del multicicle
    input            e2,// Estat d'excepció
    input            boot, // Pin de boot
    input            clk, // Rellotge

    input            inter, // Interrupció

    input        sist, // Excepció de sistema
    input [11:0] ins,  // IR
    input [15:0] d,    // Sortida deco
    input [ 8:0] exc,  // Bus d'excepcions
    input        wrmem,// Escriptura a memòria
    input        ld_st // Load o store
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire calls_exc; // Crida al sistema

  wire exc_m;    // Excepció de memòria
  wire div_zero; // Divisió per zero
  wire inv_itlb; // Entrada invàlida en TLB instruccions
  wire pr_itlb;  // Pàgina privilegiada en iTLB
  wire inv_dtlb; // Entrada invàlida en TLB de dades
  wire pr_dtlb;  // Pàgina privilegiada en dTLB
  wire ro_dtlb;  // Només lectura en dTLB
  wire miss_itlb;// Miss en TLB d'instruccions
  wire miss_dtlb;// Miss en TLB de dades

  wire         il;       // Instrucció il-legal
  wire         sist_exc; // Excepció de sistema
  wire  [15:0] bus_exc;  // Bus d'excepcions
  wire         ro_exc;   // Excepció d'escriptura en pàgina RO
  wire         itlb_exc; // Accés protegit a memòria d'instruccions
  wire         dtlb_exc; // Accés protegit a memòria de dades
  wire         alu_exc;  // Excepció de divisió per zero
  wire         mem_exc;  // Excepció d'accés no alineat a memòria
  wire         il_exc;   // Excepció per instrucció il-legal
  wire         inv_dtlb_exc; // Excepció entrada invàlida a dtlb
  wire         inv_itlb_exc; // Excepció entrada invàlida a itlb
  wire   [3:0] eid_;     // Identificador d'excepció
  wire         ldst;

// Instanciacions de mòduls
pri_enc16_4 p0(bus_exc, eid_);

// Assignacions contínues
assign bus_exc = {
  inter, calls_exc, // 15: int, 14: calls
  sist_exc, ro_exc,             // 13, 12
  dtlb_exc, itlb_exc,           // 11, 10
  inv_dtlb_exc, inv_itlb_exc,   //  9,  8
  miss_dtlb_exc, miss_itlb_exc, //  7,  6
  1'b0, alu_exc, 2'b0,          //  4
  mem_exc, il_exc               //  1,  0
};

assign il =
  d[1] & (ins[5:3]==3'd2
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[8] & (ins[5:3]==3'd3
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[9]
| d[10] & (ins[5:3]!=3'd0 | ins[2:0]==3'd2
         | ins[2:0]==3'd5 | ins[5:3]==3'd6
         | ins[2:0]==3'd3 & ins[11:9]!=3'd0
         | ins[2:0]==3'd7 & ins[11:6]!=6'hd)
| d[11] | d[12]
| d[15] & (~ins[5]
  | ins[4:0]!=5'd0 & ins[4:0]!=5'd1
    & ins[4:0]!=5'd4 & ins[4:0]!=5'd8
    & ins[4:0]!=5'd12 & ins[4:0]!=5'd16
    & ins[4:0]!=6'd20 & ins[4:0]!=5'd21
    & ins[4:0]!=5'd22 & ins[4:0]!=5'd23
    & ins[4:0]!=5'd31
  | (ins[4:0]==5'd0 | ins[4:0]==5'd1)
    & ins[11:6]!=6'h3f   // EI, DI
  | ins[4:0]==5'd4 & ins[11:6]!=6'd1 // RETI
  | ins[4:0]==5'd8 & ins[8:6]!=3'd0 //GETIID
  | ins[4:0]==5'd31 & ins[11:6]!=6'h3f);

// Assignacions contínues
assign div_zero  = exc[0];
assign inv_itlb  = exc[1];
assign pr_itlb   = exc[2];
assign inv_dtlb  = exc[3];
assign pr_dtlb   = exc[4];
assign ro_dtlb   = exc[5];
assign miss_itlb = exc[6];
assign miss_dtlb = exc[7];
assign exc_m     = exc[8];

assign ldst     = d[3]|d[4]|d[13]|d[14];

assign int_exc  = e2 ? 1'b0 : |bus_exc;
assign calls_exc= calls & y0;
assign sist_exc = !sist & (d[7]|d[15]) & y0;
assign ro_exc   = ro_dtlb & wrmem & y0;
assign dtlb_exc = ldst & pr_dtlb
                & !sist & y0;
assign itlb_exc = pr_itlb & !sist & !y0;
assign inv_dtlb_exc = ldst & inv_dtlb & y0;
assign inv_itlb_exc = inv_itlb & !y0;
assign miss_dtlb_exc = ldst & miss_dtlb &y0;
assign miss_itlb_exc = miss_itlb & !y0;
assign alu_exc  = div_zero & d[8] & y0;
assign mem_exc  = exc_m & (ld_st | !y0);
assign il_exc   = il & y0;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)
  if (!boot) eid <= 4'd00;
  else eid <= eid_;
endmodule
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línia 15 es produeix l’excepció ro_exc quan s’activa
el senyal de pàgina de només lectura del TLB de
dades (ro_dtlb) i fem escriptura a memòria (wrmem) i
estem al cicle d’execució. El cicle de fetch no està
sotmès a aquesta restricció ja que no ha d’escriure
a memòria.

A la línia 16 podem observar que s’han de complir
4 condicions per a que l’excepció del TLB de dades
s’activi: s’ha de produir un load o store de byte o
word (ldst), el bit de pàgina privilegiada ha d’estar
actiu (pr_dtlb), hem d’estar en mode usuari (!sist)
i hem d’estar al cicle d’execució (ja que si no, no
estaríem accedint al TLB de dades).

L’excepció equivalent a l’anterior és itlb_exc qué es
produeix quan s’executa codi en mode usuari que
està en una pàgina privilegiada. L’excepció, com
es veu a la línia 18 es produeix quan el bit de
privilegiat de la pàgina actual està actiu (pr_itlb),
estem en mode usuari (!sist) i estem al cicle de
fetch (!y0).

De forma similar es produeixen les excepcions inv_dtlb_exc
i inv_itlb_exc tal i com mostren les línies 19 i 20. De
fet, és la mateixa lògica que abans però substituint
pr_itlb & !sist per inv_itlb. És a dir, ara l’excepció
salta quan la pàgina que estem accedint, tant en
l’etapa de fetch com en la de dades té el bit d’in-
vàlida.

Finalment a les línies 21 i 22 es produeix el mateix
que abans però amb els senyals de miss dels TLB.
Un per a la part de fetch amb el senyal miss_itlb i
l’altre al cicle d’execució amb el senyal miss_dtlb.

Aquests senyals surten directament de posar-li noms
als cables que componen els senyals del bus, tal i
com es mostra a les línies 2 a 10 del codi 8.10.

Excepció de protecció
Finalment tenim l’excepció general de protecció a
la línia 14. Aquesta excepció es produeix quan
estem en mode usuari (!sist), estem en el cicle
d’execució (y0) i estem executant una instrucció d’en-
trada o sortida (d[7]) o de sistema (d[15]). Aquestes
instruccions estan reservades pel sistema operatiu,
per tant en el moment en que un programa d’usuari
les faci servir, el sistema llença una excepció.

Totes aquestes excepcions arriben per prioritats al
codificador d’excepcions que és el qui finalment
llença una d’elles basant-se en una prioritat es-
tablerta entre elles en el cas de que es produeixin
diverses alhora. Al codi 8.11 podem veure aquest
codificador.

1 // Instanciacions de mòduls
2 pri_enc16_4 p0(bus_exc, eid_);

3 // Assignacions contínues
4 assign bus_exc = {
5 inter, calls_exc, // 15: int, 14: calls
6 sist_exc, ro_exc, // 13, 12
7 dtlb_exc, itlb_exc, // 11, 10
8 inv_dtlb_exc, inv_itlb_exc, // 9, 8
9 miss_dtlb_exc, miss_itlb_exc, // 7, 6

10 1’b0, alu_exc, 2’b0, // 4
11 mem_exc, il_exc // 1, 0
12 };

Codi 8.11 Codificador per prioritats de les excep-
cions.

En primer lloc, totes aquests senyals que hem cal-
culat abans els col·loquem un a un en un bus or-
denats per prioritat. L’ordre escollit és bàsicament
arbitrari però de les poques excepcions documen-
tades a l’especificació del SISA hem respectat el
mateix ordre. L’excepció més important i és la que
es llença sempre en el cas de que es produeixi
amb una altra és la d’instrucció il·legal. Posteri-
orment la d’alineació de memòria, divisió per zero,
etc... tal i com mostra el codi 8.11 en les línies 5
a 11 que és com es compon el bus. A baix estan
les excepcions que són més importants.

Aquest bus, tal i com es mostra a la línia 2 del
codi 8.11 es fa passar per l’entrada d’un codifica-
dor de 16 bits amb prioritat, de la mateixa manera
que vam fer per les interrupcions i el seu identifi-
cador. En aquest cas, però tenim 16 entrades que
codifiquen un nombre de 4 bits anomenat eid_ que
serà la lògica que entri al registre de sortida eid


module exc (
    input            calls,// Crida al sistema
    output           int_exc,
    output reg [3:0] eid, // ID d'excepció
    input            y0,// Estat del multicicle
    input            e2,// Estat d'excepció
    input            boot, // Pin de boot
    input            clk, // Rellotge

    input            inter, // Interrupció

    input        sist, // Excepció de sistema
    input [11:0] ins,  // IR
    input [15:0] d,    // Sortida deco
    input [ 8:0] exc,  // Bus d'excepcions
    input        wrmem,// Escriptura a memòria
    input        ld_st // Load o store
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire calls_exc; // Crida al sistema

  wire exc_m;    // Excepció de memòria
  wire div_zero; // Divisió per zero
  wire inv_itlb; // Entrada invàlida en TLB instruccions
  wire pr_itlb;  // Pàgina privilegiada en iTLB
  wire inv_dtlb; // Entrada invàlida en TLB de dades
  wire pr_dtlb;  // Pàgina privilegiada en dTLB
  wire ro_dtlb;  // Només lectura en dTLB
  wire miss_itlb;// Miss en TLB d'instruccions
  wire miss_dtlb;// Miss en TLB de dades

  wire         il;       // Instrucció il-legal
  wire         sist_exc; // Excepció de sistema
  wire  [15:0] bus_exc;  // Bus d'excepcions
  wire         ro_exc;   // Excepció d'escriptura en pàgina RO
  wire         itlb_exc; // Accés protegit a memòria d'instruccions
  wire         dtlb_exc; // Accés protegit a memòria de dades
  wire         alu_exc;  // Excepció de divisió per zero
  wire         mem_exc;  // Excepció d'accés no alineat a memòria
  wire         il_exc;   // Excepció per instrucció il-legal
  wire         inv_dtlb_exc; // Excepció entrada invàlida a dtlb
  wire         inv_itlb_exc; // Excepció entrada invàlida a itlb
  wire   [3:0] eid_;     // Identificador d'excepció
  wire         ldst;

// Instanciacions de mòduls
pri_enc16_4 p0(bus_exc, eid_);

// Assignacions contínues
assign bus_exc = {
  inter, calls_exc, // 15: int, 14: calls
  sist_exc, ro_exc,             // 13, 12
  dtlb_exc, itlb_exc,           // 11, 10
  inv_dtlb_exc, inv_itlb_exc,   //  9,  8
  miss_dtlb_exc, miss_itlb_exc, //  7,  6
  1'b0, alu_exc, 2'b0,          //  4
  mem_exc, il_exc               //  1,  0
};

assign il =
  d[1] & (ins[5:3]==3'd2
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[8] & (ins[5:3]==3'd3
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[9]
| d[10] & (ins[5:3]!=3'd0 | ins[2:0]==3'd2
         | ins[2:0]==3'd5 | ins[5:3]==3'd6
         | ins[2:0]==3'd3 & ins[11:9]!=3'd0
         | ins[2:0]==3'd7 & ins[11:6]!=6'hd)
| d[11] | d[12]
| d[15] & (~ins[5]
  | ins[4:0]!=5'd0 & ins[4:0]!=5'd1
    & ins[4:0]!=5'd4 & ins[4:0]!=5'd8
    & ins[4:0]!=5'd12 & ins[4:0]!=5'd16
    & ins[4:0]!=6'd20 & ins[4:0]!=5'd21
    & ins[4:0]!=5'd22 & ins[4:0]!=5'd23
    & ins[4:0]!=5'd31
  | (ins[4:0]==5'd0 | ins[4:0]==5'd1)
    & ins[11:6]!=6'h3f   // EI, DI
  | ins[4:0]==5'd4 & ins[11:6]!=6'd1 // RETI
  | ins[4:0]==5'd8 & ins[8:6]!=3'd0 //GETIID
  | ins[4:0]==5'd31 & ins[11:6]!=6'h3f);

// Assignacions contínues
assign div_zero  = exc[0];
assign inv_itlb  = exc[1];
assign pr_itlb   = exc[2];
assign inv_dtlb  = exc[3];
assign pr_dtlb   = exc[4];
assign ro_dtlb   = exc[5];
assign miss_itlb = exc[6];
assign miss_dtlb = exc[7];
assign exc_m     = exc[8];

assign ldst     = d[3]|d[4]|d[13]|d[14];

assign int_exc  = e2 ? 1'b0 : |bus_exc;
assign calls_exc= calls & y0;
assign sist_exc = !sist & (d[7]|d[15]) & y0;
assign ro_exc   = ro_dtlb & wrmem & y0;
assign dtlb_exc = ldst & pr_dtlb
                & !sist & y0;
assign itlb_exc = pr_itlb & !sist & !y0;
assign inv_dtlb_exc = ldst & inv_dtlb & y0;
assign inv_itlb_exc = inv_itlb & !y0;
assign miss_dtlb_exc = ldst & miss_dtlb &y0;
assign miss_itlb_exc = miss_itlb & !y0;
assign alu_exc  = div_zero & d[8] & y0;
assign mem_exc  = exc_m & (ld_st | !y0);
assign il_exc   = il & y0;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)
  if (!boot) eid <= 4'd00;
  else eid <= eid_;
endmodule


sisa-6.4/exc.v



121

que conté l’identificador d’excepció, com es mostra
al codi 8.12.

1 // Descripció del comportament
2 always @(posedge clk)
3 if (!boot) eid <= 4’d00;
4 else eid <= eid_;

Codi 8.12 Identificador d’excepció car-
regat a registre en el cicle d’excepció.

En el moment de produir-se una excepció salta la
lògica exposada, codifica l’identificador d’excepció
i passem al següent cicle a l’estat EXC d’excepció,
just en aquell moment es guarda l’identificador en
el registre eid com es mostra al codi 8.12 per des-
prés copiar-lo al banc de registres en el s2 que con-
té l’identificador d’excepció en el moment d’entrar
a la rutina de servei del sistema operatiu.

Joc de proves d’excepcions
Ara que hem descrit els canvis en el processa-
dor farem un joc de proves que provi totes les ex-
cepcions i els seus identificadors siguin correctes.
Aquest és el joc de proves més complex que hem
desenvolupat fins ara.

A cada excepció que es produeixi, al passar pel
gestor d’excepcions emmagatzemarem a memòria
els registres s0, s1, s2, s3, s5 i s7 que són els que
poden modificar-se al passar per la rutina.

Si ens fixem al codi 8.13 veiem quines operaci-
ons fem per inicialitzar el programa i que estigui
preparat per rebre les excepcions. En primer lloc,
inicialitzem el registre r5 a les línies 20 i 21 per a
que tingui el valor 0xc0c0 que correspon a l’adreça
base de les dades del programa. Aquestes estan
representades al codi 8.14.

A continuació, a les línies 5 a 14 del codi 8.13
copiem tot el programa, juntament amb les dades
a l’adreça física 0x2000 ja que posteriorment farem
un salt per executar en mode usuari i haurem de

1 ; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
2 ; a 0x2000-0x2200
3 movi r5, 0xc0
4 movhi r5, 0xc0

5 ld r1, 0(r5) ; A r1 tenim 0x0200
6 ld r2, 2(r5) ; A r2 tenim 0xc000
7 ld r3, 4(r5) ; A r3 tenim 0x2000
8 torna:
9 ld r4, 0(r2)

10 st 0(r3), r4
11 addi r2, r2, 2
12 addi r3, r3, 2
13 addi r1, r1, -2
14 bnz r1, torna

15 ; A s3 salvem algun valor
16 movi r0, 0x34
17 movhi r0, 0x12
18 wrs s3, r0

19 ; En quin mode iniciem el sistema?
20 ; s7 ha de valer 0001
21 movi r0, 0
22 rds r1, s7
23 st 12(r0), r1

24 ; Creem l’adreça de la RSI
25 ld r2, 6(r5) ; A r2 tenim 0xc100
26 wrs s5, r2

27 ; Ara que encara estem en mode protegit,
28 ; creem un marc invalid
29 movi r1, 1
30 movi r2, 0
31 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
32 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

33 ; En r3 deixem el valor 32
34 ; que anirem sumant
35 movi r3, 16
36 addi r3, r3, 16

Codi 8.13 Inicialització del programa de prova
per les excepcions.


module exc (
    input            calls,// Crida al sistema
    output           int_exc,
    output reg [3:0] eid, // ID d'excepció
    input            y0,// Estat del multicicle
    input            e2,// Estat d'excepció
    input            boot, // Pin de boot
    input            clk, // Rellotge

    input            inter, // Interrupció

    input        sist, // Excepció de sistema
    input [11:0] ins,  // IR
    input [15:0] d,    // Sortida deco
    input [ 8:0] exc,  // Bus d'excepcions
    input        wrmem,// Escriptura a memòria
    input        ld_st // Load o store
  );

  // Declaracions de xarxes
  wire calls_exc; // Crida al sistema

  wire exc_m;    // Excepció de memòria
  wire div_zero; // Divisió per zero
  wire inv_itlb; // Entrada invàlida en TLB instruccions
  wire pr_itlb;  // Pàgina privilegiada en iTLB
  wire inv_dtlb; // Entrada invàlida en TLB de dades
  wire pr_dtlb;  // Pàgina privilegiada en dTLB
  wire ro_dtlb;  // Només lectura en dTLB
  wire miss_itlb;// Miss en TLB d'instruccions
  wire miss_dtlb;// Miss en TLB de dades

  wire         il;       // Instrucció il-legal
  wire         sist_exc; // Excepció de sistema
  wire  [15:0] bus_exc;  // Bus d'excepcions
  wire         ro_exc;   // Excepció d'escriptura en pàgina RO
  wire         itlb_exc; // Accés protegit a memòria d'instruccions
  wire         dtlb_exc; // Accés protegit a memòria de dades
  wire         alu_exc;  // Excepció de divisió per zero
  wire         mem_exc;  // Excepció d'accés no alineat a memòria
  wire         il_exc;   // Excepció per instrucció il-legal
  wire         inv_dtlb_exc; // Excepció entrada invàlida a dtlb
  wire         inv_itlb_exc; // Excepció entrada invàlida a itlb
  wire   [3:0] eid_;     // Identificador d'excepció
  wire         ldst;

// Instanciacions de mòduls
pri_enc16_4 p0(bus_exc, eid_);

// Assignacions contínues
assign bus_exc = {
  inter, calls_exc, // 15: int, 14: calls
  sist_exc, ro_exc,             // 13, 12
  dtlb_exc, itlb_exc,           // 11, 10
  inv_dtlb_exc, inv_itlb_exc,   //  9,  8
  miss_dtlb_exc, miss_itlb_exc, //  7,  6
  1'b0, alu_exc, 2'b0,          //  4
  mem_exc, il_exc               //  1,  0
};

assign il =
  d[1] & (ins[5:3]==3'd2
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[8] & (ins[5:3]==3'd3
        | ins[5:3]==3'd6
        | ins[5:3]==3'd7)
| d[9]
| d[10] & (ins[5:3]!=3'd0 | ins[2:0]==3'd2
         | ins[2:0]==3'd5 | ins[5:3]==3'd6
         | ins[2:0]==3'd3 & ins[11:9]!=3'd0
         | ins[2:0]==3'd7 & ins[11:6]!=6'hd)
| d[11] | d[12]
| d[15] & (~ins[5]
  | ins[4:0]!=5'd0 & ins[4:0]!=5'd1
    & ins[4:0]!=5'd4 & ins[4:0]!=5'd8
    & ins[4:0]!=5'd12 & ins[4:0]!=5'd16
    & ins[4:0]!=6'd20 & ins[4:0]!=5'd21
    & ins[4:0]!=5'd22 & ins[4:0]!=5'd23
    & ins[4:0]!=5'd31
  | (ins[4:0]==5'd0 | ins[4:0]==5'd1)
    & ins[11:6]!=6'h3f   // EI, DI
  | ins[4:0]==5'd4 & ins[11:6]!=6'd1 // RETI
  | ins[4:0]==5'd8 & ins[8:6]!=3'd0 //GETIID
  | ins[4:0]==5'd31 & ins[11:6]!=6'h3f);

// Assignacions contínues
assign div_zero  = exc[0];
assign inv_itlb  = exc[1];
assign pr_itlb   = exc[2];
assign inv_dtlb  = exc[3];
assign pr_dtlb   = exc[4];
assign ro_dtlb   = exc[5];
assign miss_itlb = exc[6];
assign miss_dtlb = exc[7];
assign exc_m     = exc[8];

assign ldst     = d[3]|d[4]|d[13]|d[14];

assign int_exc  = e2 ? 1'b0 : |bus_exc;
assign calls_exc= calls & y0;
assign sist_exc = !sist & (d[7]|d[15]) & y0;
assign ro_exc   = ro_dtlb & wrmem & y0;
assign dtlb_exc = ldst & pr_dtlb
                & !sist & y0;
assign itlb_exc = pr_itlb & !sist & !y0;
assign inv_dtlb_exc = ldst & inv_dtlb & y0;
assign inv_itlb_exc = inv_itlb & !y0;
assign miss_dtlb_exc = ldst & miss_dtlb &y0;
assign miss_itlb_exc = miss_itlb & !y0;
assign alu_exc  = div_zero & d[8] & y0;
assign mem_exc  = exc_m & (ld_st | !y0);
assign il_exc   = il & y0;

// Descripció del comportament
always @(posedge clk)
  if (!boot) eid <= 4'd00;
  else eid <= eid_;
endmodule
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;
; Resultats:
;  M[(00-06)] = 0001 c032 000c 1234 c100 0001 0001
;  M[(10-15)] = 0038 c038 000a 1234 c100 0001
;  M[(20-25)] = 0038 203c 0000 1234 c100 0001
;  M[(30-35)] = 0038 2042 0001 1234 c100 0001
;  M[(40-45)] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
;  M[(50-55)] = 0038 204e 0004 1234 c100 0001
;  M[(60-65)] = 0038 7000 0006 0000 c100 0001
;  M[(70-75)] = 0038 205e 0007 7000 c100 0001
;  M[(80-85)] = 0038 1000 0008 0000 c100 0001
;  M[(90-96)] = 0038 2072 0009 0000 c100 0001
;  M[(a0-a5)] = 0038 207c 000b 0000 c100 0001
;  M[(b0-b5)] = 0038 2080 000d 0000 c100 0001 8000
;  M[(c0-c5)] = 0038 2086 000e 0000 c100 0001
;

; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
;                    a 0x2000-0x2200
 movi  r5, 0xc0
 movhi r5, 0xc0

 ld    r1, 0(r5)   ; A r1 tenim 0x0200
 ld    r2, 2(r5)   ; A r2 tenim 0xc000
 ld    r3, 4(r5)   ; A r3 tenim 0x2000
torna:
 ld    r4, 0(r2)
 st    0(r3), r4
 addi  r2, r2, 2
 addi  r3, r3, 2
 addi  r1, r1, -2
 bnz   r1, torna

; A s3 salvem algun valor
 movi  r0, 0x34
 movhi r0, 0x12
 wrs   s3, r0

; En quin mode iniciem el sistema?
;  s7 ha de valer 0001
 movi  r0, 0
 rds   r1, s7
 st    12(r0), r1

; Creem l'adreça de la RSI
 ld    r2, 6(r5)  ; A r2 tenim 0xc100
 wrs   s5, r2

; Ara que encara estem en mode protegit,
;  creem un marc invalid
 movi r1, 1
 movi r2, 0
 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

; En r3 deixem el valor 32
;  que anirem sumant
 movi  r3, 16
 addi  r3, r3, 16

; Excepció 12
 movi  r1, 0x00
 movhi r1, 0xc0
exc12:
 st    0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
 add   r0, r0, r3

 movi  r2, 0x38
 wrs   s7, r2 ; Mode usuari

; Excepció 10
exc10:
 add   r0, r0, r3  ; memòria de sistema

; Excepció 0
exc00:
 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

; Excepció 1 - Memòria
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01M:
 ld    r2, 0(r2) ; Excepció d'alineació

; Excepció 1 - Fetch
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01F:
 jal   r1, r2

; Excepció 4
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
exc04:
 divu  r2, r0, r2 ; div per zero

; Excepció 6
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc06:
 jmp   r2 ; Excepció miss itlb

; Excepció 7
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc07:
 ld    r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

; Excepció 8
 add r0, r0, r3
 movi r1, 1
 movi r2, 12
 shl  r1, r1, r2
exc08:
 jal  r2, r1  ; pàgina invàlida (0x1000)

; Excepció 9
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 12
 shl   r1, r1, r2
exc09:
 ld    r2, 0(r1) ; pàgina invalida

; Excepció 11
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 15
 shl   r1, r1, r2
exc11:
 ld    r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

; Excepció 13
 add   r0, r0, r3
exc13:
 rds   r1, s7 ; Excepció de protecció
 st    12(r0), r1	

; Excepció 14
 add   r0, r0, r3
exc14:
 calls
 halt

; Dades
.org 192
 .word 0x0200  ; 0
 .word 0xc000  ; 2
 .word 0x2000  ; 4
 .word 0xc100  ; 6
 .word 0x0fff  ; 8
 .word 0x204e  ; 10
 .word 0x205c  ; 12
 .word 0x206e  ; 14

.org 256
rsi:
 rds   r2, s0
 st    0(r0), r2
 rds   r2, s1
 st    2(r0), r2
 rds   r2, s2
 st    4(r0), r2
 rds   r2, s3
 st    6(r0), r2
 rds   r2, s5
 st    8(r0), r2
 rds   r2, s7
 st    10(r0), r2

; Es tracta de l'excepció 10?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -10
 bnz   r2, no10

 ld    r2, 8(r5)  ; A r2 tenim 0x0fff
 rds   r1, s1
 and   r1, r1, r2
 ld    r2, 4(r5)  ; A r2 tenim 0x2000
 or    r1, r1, r2
 wrs   s1, r1

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no10:
; I ara es tracta de la 1F?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -1
 bnz   r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
 rds   r1, s1
 addi  r1, r1, -1
 bnz   r1, no1 ; Tenim la 1F
 ld    r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no1:
; Es tracta ara de la 6 ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -6
 bnz   r2, no6
 ld    r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
 wrs   s1, r1
 movi  r2, 0
 bz    r2, fi

no6:
; Es tracta ara de la 8(F) ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -8
 bnz   r2, fi
 ld    r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

fi:
 reti
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1 ; Dades
2 .org 192
3 .word 0x0200 ; 0
4 .word 0xc000 ; 2
5 .word 0x2000 ; 4
6 .word 0xc100 ; 6
7 .word 0x0fff ; 8
8 .word 0x204e ; 10
9 .word 0x205c ; 12

10 .word 0x206e ; 14

Codi 8.14 Dades
del programa de prova.

tenir codi allà.

A les línies 15 a 18 inicialitzem el registre s3 per
veure si alguna excepció el modifica. Només ho
hauria de fer l’excepció de miss de TLB de dades
perquè ha d’emmagatzemar l’adreça de la fallada.
Mentrestant, hauríem d’observar com aquest valor
no canvia.

També es comprova al començar, a les línies 19
a 23 que estiguem en mode sistema. Per això, es
guarda a memòria el contingut del registre d’estat
s7. Això s’emmagatzema a l’adreça física 12, que
després podrem veure amb un bolcat de memòria.

Com sempre, inicialitzem el registre s5 amb l’adreça
de la RSI (línies 25 i 26).

Ara que estem en mode protegit, ens interessa cre-
ar un marc invàlid ja que després en mode usuari
no ho podrem fer. Això ho podem aconseguir modi-
ficant la pàgina 1 del TLB de dades i d’instruccions
per a què apunti a qualsevol cosa però tingui el bit
de vàlid a 0. Ho podem veure a les línies 29 a 32
del codi 8.13.

Finalment, deixem la constant 32 al registre r3 que
anirem sumant a cada excepció (línies 35 i 36).
Serà l’adreça base per emmagatzemar els registres
de sistema i així conèixer com s’han modificat els
registres en entrar pel gestor d’excepcions.

Excepcions
Ara que ja hem inicialitzat el que necessitàvem
començarem llençant l’excepció 12 que representa
l’escriptura en una pàgina de només lectura, enca-
ra que estiguem en mode sistema. En aquest cas i
tal i com s’inicialitzen els TLB, l’àrea de memòria
corresponent a la flash és de només lectura i té els
bits RO de les pàgines al TLB posats correctament,
tal i com vam veure al codi 7.5.

Per tant, segons el codi 8.15, si posem el valor
0xc000 al registre r1 tal i com fan les línies 2 i 3,
l’store de la línia 5 traurà una excepció ja que es-
tem intentant escriure a l’adreça 0xc000 i això cor-
respon a l’àrea de flash.

Una vegada retornats de l’excepció, tornem a la
línia 6 que suma el valor 32 al registre base r0 que
és el que es fa servir cada vegada que bolquem els
registres de sistema a memòria.

A continuació passem a mode usuari. Per fer ai-
xò, simplement posarem un 0 al bit 0 del registre
d’estat s7. Podem, de fet escriure qualsevol valor al
registre sempre i quan sigui parell. Això és el que
es fa a les línies 7 i 8 del codi 8.15.

Una vegada en mode usuari, una simple execu-
ció d’una instrucció ens dona una excepció ja que
ara de moment estem en memòria de sistema!! Per
tant, la línia 11 del codi 8.15 llença una excepció.
És en aquest moment quan entrem en el gestor
d’excepcions, quan canviem de pàgina i passem a
executar el codi que havíem copiat a la inicialitza-
ció a l’adreça 0x2000, codi 8.13.

En retornar de l’excepció, el programa executa la
línia 14 que torna a ser una excepció perquè es
tracta d’una instrucció il·legal, ja que ens hem in-
ventat una codificació que no existeix.

Les dues excepcions que venen a continuació (ex-
cepció 1 en dades i excepció 1 en fetch) venen
provocades per una adreça senar. Veiem com la
instrucció de la línia 19 fa un load de l’adreça
que està a r2, que just hem posat un 1. Això és
una excepció d’alineació en el cicle de memòria. A
continuació fem el mateix però saltant a l’adreça
1 amb un jal. Ara es produeix la mateixa excepció


;
; Resultats:
;  M[(00-06)] = 0001 c032 000c 1234 c100 0001 0001
;  M[(10-15)] = 0038 c038 000a 1234 c100 0001
;  M[(20-25)] = 0038 203c 0000 1234 c100 0001
;  M[(30-35)] = 0038 2042 0001 1234 c100 0001
;  M[(40-45)] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
;  M[(50-55)] = 0038 204e 0004 1234 c100 0001
;  M[(60-65)] = 0038 7000 0006 0000 c100 0001
;  M[(70-75)] = 0038 205e 0007 7000 c100 0001
;  M[(80-85)] = 0038 1000 0008 0000 c100 0001
;  M[(90-96)] = 0038 2072 0009 0000 c100 0001
;  M[(a0-a5)] = 0038 207c 000b 0000 c100 0001
;  M[(b0-b5)] = 0038 2080 000d 0000 c100 0001 8000
;  M[(c0-c5)] = 0038 2086 000e 0000 c100 0001
;

; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
;                    a 0x2000-0x2200
 movi  r5, 0xc0
 movhi r5, 0xc0

 ld    r1, 0(r5)   ; A r1 tenim 0x0200
 ld    r2, 2(r5)   ; A r2 tenim 0xc000
 ld    r3, 4(r5)   ; A r3 tenim 0x2000
torna:
 ld    r4, 0(r2)
 st    0(r3), r4
 addi  r2, r2, 2
 addi  r3, r3, 2
 addi  r1, r1, -2
 bnz   r1, torna

; A s3 salvem algun valor
 movi  r0, 0x34
 movhi r0, 0x12
 wrs   s3, r0

; En quin mode iniciem el sistema?
;  s7 ha de valer 0001
 movi  r0, 0
 rds   r1, s7
 st    12(r0), r1

; Creem l'adreça de la RSI
 ld    r2, 6(r5)  ; A r2 tenim 0xc100
 wrs   s5, r2

; Ara que encara estem en mode protegit,
;  creem un marc invalid
 movi r1, 1
 movi r2, 0
 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

; En r3 deixem el valor 32
;  que anirem sumant
 movi  r3, 16
 addi  r3, r3, 16

; Excepció 12
 movi  r1, 0x00
 movhi r1, 0xc0
exc12:
 st    0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
 add   r0, r0, r3

 movi  r2, 0x38
 wrs   s7, r2 ; Mode usuari

; Excepció 10
exc10:
 add   r0, r0, r3  ; memòria de sistema

; Excepció 0
exc00:
 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

; Excepció 1 - Memòria
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01M:
 ld    r2, 0(r2) ; Excepció d'alineació

; Excepció 1 - Fetch
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01F:
 jal   r1, r2

; Excepció 4
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
exc04:
 divu  r2, r0, r2 ; div per zero

; Excepció 6
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc06:
 jmp   r2 ; Excepció miss itlb

; Excepció 7
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc07:
 ld    r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

; Excepció 8
 add r0, r0, r3
 movi r1, 1
 movi r2, 12
 shl  r1, r1, r2
exc08:
 jal  r2, r1  ; pàgina invàlida (0x1000)

; Excepció 9
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 12
 shl   r1, r1, r2
exc09:
 ld    r2, 0(r1) ; pàgina invalida

; Excepció 11
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 15
 shl   r1, r1, r2
exc11:
 ld    r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

; Excepció 13
 add   r0, r0, r3
exc13:
 rds   r1, s7 ; Excepció de protecció
 st    12(r0), r1	

; Excepció 14
 add   r0, r0, r3
exc14:
 calls
 halt

; Dades
.org 192
 .word 0x0200  ; 0
 .word 0xc000  ; 2
 .word 0x2000  ; 4
 .word 0xc100  ; 6
 .word 0x0fff  ; 8
 .word 0x204e  ; 10
 .word 0x205c  ; 12
 .word 0x206e  ; 14

.org 256
rsi:
 rds   r2, s0
 st    0(r0), r2
 rds   r2, s1
 st    2(r0), r2
 rds   r2, s2
 st    4(r0), r2
 rds   r2, s3
 st    6(r0), r2
 rds   r2, s5
 st    8(r0), r2
 rds   r2, s7
 st    10(r0), r2

; Es tracta de l'excepció 10?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -10
 bnz   r2, no10

 ld    r2, 8(r5)  ; A r2 tenim 0x0fff
 rds   r1, s1
 and   r1, r1, r2
 ld    r2, 4(r5)  ; A r2 tenim 0x2000
 or    r1, r1, r2
 wrs   s1, r1

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no10:
; I ara es tracta de la 1F?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -1
 bnz   r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
 rds   r1, s1
 addi  r1, r1, -1
 bnz   r1, no1 ; Tenim la 1F
 ld    r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no1:
; Es tracta ara de la 6 ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -6
 bnz   r2, no6
 ld    r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
 wrs   s1, r1
 movi  r2, 0
 bz    r2, fi

no6:
; Es tracta ara de la 8(F) ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -8
 bnz   r2, fi
 ld    r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

fi:
 reti
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1 ; Excepció 12
2 movi r1, 0x00
3 movhi r1, 0xc0
4 exc12:
5 st 0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
6 add r0, r0, r3

7 movi r2, 0x38
8 wrs s7, r2 ; Mode usuari

9 ; Excepció 10
10 exc10:
11 add r0, r0, r3 ; memòria de sistema

12 ; Excepció 0
13 exc00:
14 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

15 ; Excepció 1 - Memòria
16 add r0, r0, r3
17 movi r2, 1
18 exc01M:
19 ld r2, 0(r2) ; Excepció d’alineació

20 ; Excepció 1 - Fetch
21 add r0, r0, r3
22 movi r2, 1
23 exc01F:
24 jal r1, r2

25 ; Excepció 4
26 add r0, r0, r3
27 movi r2, 0
28 exc04:
29 divu r2, r0, r2 ; div per zero

Codi 8.15 Provoquem les excepcions 12, 10, 0, 1 i
4.

1 però en el cicle de fetch ja que estem intentant
executar codi en adreça senar.

Finalment el codi 8.15 acaba amb l’excepció 4 que
provoca una divisió per 0 a la línia 29, ja que di-

vidim el valor del registre r0 pel registre r2 que
conté un 0.

1 ; Excepció 6
2 add r0, r0, r3
3 movi r2, 0
4 movhi r2, 0x70
5 exc06:
6 jmp r2 ; Excepció miss itlb

7 ; Excepció 7
8 add r0, r0, r3
9 movi r2, 0

10 movhi r2, 0x70
11 exc07:
12 ld r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

13 ; Excepció 8
14 add r0, r0, r3
15 movi r1, 1
16 movi r2, 12
17 shl r1, r1, r2
18 exc08:
19 jal r2, r1 ; pàgina invàlida (0x1000)

20 ; Excepció 9
21 add r0, r0, r3
22 movi r1, 1
23 movi r2, 12
24 shl r1, r1, r2
25 exc09:
26 ld r2, 0(r1) ; pàgina invalida

Codi 8.16 Provoquem
les excepcions 6, 7, 8 i 9.

Al codi 8.16 veiem com es provoquen les excep-
cions 6 i 7 que corresponen a fallades de TLB
d’instruccions i dades. Veiem com a les línies 3
i 4 carreguem el valor 0x7000 al registre r2 i saltem
allà. Aquesta pàgina no està al TLB inicialment i
per tant provoca una fallada de TLB a la línia 6.

De la mateixa forma, s’intenta llegir el contingut


;
; Resultats:
;  M[(00-06)] = 0001 c032 000c 1234 c100 0001 0001
;  M[(10-15)] = 0038 c038 000a 1234 c100 0001
;  M[(20-25)] = 0038 203c 0000 1234 c100 0001
;  M[(30-35)] = 0038 2042 0001 1234 c100 0001
;  M[(40-45)] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
;  M[(50-55)] = 0038 204e 0004 1234 c100 0001
;  M[(60-65)] = 0038 7000 0006 0000 c100 0001
;  M[(70-75)] = 0038 205e 0007 7000 c100 0001
;  M[(80-85)] = 0038 1000 0008 0000 c100 0001
;  M[(90-96)] = 0038 2072 0009 0000 c100 0001
;  M[(a0-a5)] = 0038 207c 000b 0000 c100 0001
;  M[(b0-b5)] = 0038 2080 000d 0000 c100 0001 8000
;  M[(c0-c5)] = 0038 2086 000e 0000 c100 0001
;

; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
;                    a 0x2000-0x2200
 movi  r5, 0xc0
 movhi r5, 0xc0

 ld    r1, 0(r5)   ; A r1 tenim 0x0200
 ld    r2, 2(r5)   ; A r2 tenim 0xc000
 ld    r3, 4(r5)   ; A r3 tenim 0x2000
torna:
 ld    r4, 0(r2)
 st    0(r3), r4
 addi  r2, r2, 2
 addi  r3, r3, 2
 addi  r1, r1, -2
 bnz   r1, torna

; A s3 salvem algun valor
 movi  r0, 0x34
 movhi r0, 0x12
 wrs   s3, r0

; En quin mode iniciem el sistema?
;  s7 ha de valer 0001
 movi  r0, 0
 rds   r1, s7
 st    12(r0), r1

; Creem l'adreça de la RSI
 ld    r2, 6(r5)  ; A r2 tenim 0xc100
 wrs   s5, r2

; Ara que encara estem en mode protegit,
;  creem un marc invalid
 movi r1, 1
 movi r2, 0
 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

; En r3 deixem el valor 32
;  que anirem sumant
 movi  r3, 16
 addi  r3, r3, 16

; Excepció 12
 movi  r1, 0x00
 movhi r1, 0xc0
exc12:
 st    0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
 add   r0, r0, r3

 movi  r2, 0x38
 wrs   s7, r2 ; Mode usuari

; Excepció 10
exc10:
 add   r0, r0, r3  ; memòria de sistema

; Excepció 0
exc00:
 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

; Excepció 1 - Memòria
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01M:
 ld    r2, 0(r2) ; Excepció d'alineació

; Excepció 1 - Fetch
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01F:
 jal   r1, r2

; Excepció 4
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
exc04:
 divu  r2, r0, r2 ; div per zero

; Excepció 6
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc06:
 jmp   r2 ; Excepció miss itlb

; Excepció 7
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc07:
 ld    r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

; Excepció 8
 add r0, r0, r3
 movi r1, 1
 movi r2, 12
 shl  r1, r1, r2
exc08:
 jal  r2, r1  ; pàgina invàlida (0x1000)

; Excepció 9
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 12
 shl   r1, r1, r2
exc09:
 ld    r2, 0(r1) ; pàgina invalida

; Excepció 11
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 15
 shl   r1, r1, r2
exc11:
 ld    r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

; Excepció 13
 add   r0, r0, r3
exc13:
 rds   r1, s7 ; Excepció de protecció
 st    12(r0), r1	

; Excepció 14
 add   r0, r0, r3
exc14:
 calls
 halt

; Dades
.org 192
 .word 0x0200  ; 0
 .word 0xc000  ; 2
 .word 0x2000  ; 4
 .word 0xc100  ; 6
 .word 0x0fff  ; 8
 .word 0x204e  ; 10
 .word 0x205c  ; 12
 .word 0x206e  ; 14

.org 256
rsi:
 rds   r2, s0
 st    0(r0), r2
 rds   r2, s1
 st    2(r0), r2
 rds   r2, s2
 st    4(r0), r2
 rds   r2, s3
 st    6(r0), r2
 rds   r2, s5
 st    8(r0), r2
 rds   r2, s7
 st    10(r0), r2

; Es tracta de l'excepció 10?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -10
 bnz   r2, no10

 ld    r2, 8(r5)  ; A r2 tenim 0x0fff
 rds   r1, s1
 and   r1, r1, r2
 ld    r2, 4(r5)  ; A r2 tenim 0x2000
 or    r1, r1, r2
 wrs   s1, r1

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no10:
; I ara es tracta de la 1F?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -1
 bnz   r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
 rds   r1, s1
 addi  r1, r1, -1
 bnz   r1, no1 ; Tenim la 1F
 ld    r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no1:
; Es tracta ara de la 6 ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -6
 bnz   r2, no6
 ld    r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
 wrs   s1, r1
 movi  r2, 0
 bz    r2, fi

no6:
; Es tracta ara de la 8(F) ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -8
 bnz   r2, fi
 ld    r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

fi:
 reti
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;
; Resultats:
;  M[(00-06)] = 0001 c032 000c 1234 c100 0001 0001
;  M[(10-15)] = 0038 c038 000a 1234 c100 0001
;  M[(20-25)] = 0038 203c 0000 1234 c100 0001
;  M[(30-35)] = 0038 2042 0001 1234 c100 0001
;  M[(40-45)] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
;  M[(50-55)] = 0038 204e 0004 1234 c100 0001
;  M[(60-65)] = 0038 7000 0006 0000 c100 0001
;  M[(70-75)] = 0038 205e 0007 7000 c100 0001
;  M[(80-85)] = 0038 1000 0008 0000 c100 0001
;  M[(90-96)] = 0038 2072 0009 0000 c100 0001
;  M[(a0-a5)] = 0038 207c 000b 0000 c100 0001
;  M[(b0-b5)] = 0038 2080 000d 0000 c100 0001 8000
;  M[(c0-c5)] = 0038 2086 000e 0000 c100 0001
;

; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
;                    a 0x2000-0x2200
 movi  r5, 0xc0
 movhi r5, 0xc0

 ld    r1, 0(r5)   ; A r1 tenim 0x0200
 ld    r2, 2(r5)   ; A r2 tenim 0xc000
 ld    r3, 4(r5)   ; A r3 tenim 0x2000
torna:
 ld    r4, 0(r2)
 st    0(r3), r4
 addi  r2, r2, 2
 addi  r3, r3, 2
 addi  r1, r1, -2
 bnz   r1, torna

; A s3 salvem algun valor
 movi  r0, 0x34
 movhi r0, 0x12
 wrs   s3, r0

; En quin mode iniciem el sistema?
;  s7 ha de valer 0001
 movi  r0, 0
 rds   r1, s7
 st    12(r0), r1

; Creem l'adreça de la RSI
 ld    r2, 6(r5)  ; A r2 tenim 0xc100
 wrs   s5, r2

; Ara que encara estem en mode protegit,
;  creem un marc invalid
 movi r1, 1
 movi r2, 0
 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

; En r3 deixem el valor 32
;  que anirem sumant
 movi  r3, 16
 addi  r3, r3, 16

; Excepció 12
 movi  r1, 0x00
 movhi r1, 0xc0
exc12:
 st    0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
 add   r0, r0, r3

 movi  r2, 0x38
 wrs   s7, r2 ; Mode usuari

; Excepció 10
exc10:
 add   r0, r0, r3  ; memòria de sistema

; Excepció 0
exc00:
 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

; Excepció 1 - Memòria
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01M:
 ld    r2, 0(r2) ; Excepció d'alineació

; Excepció 1 - Fetch
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01F:
 jal   r1, r2

; Excepció 4
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
exc04:
 divu  r2, r0, r2 ; div per zero

; Excepció 6
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc06:
 jmp   r2 ; Excepció miss itlb

; Excepció 7
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc07:
 ld    r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

; Excepció 8
 add r0, r0, r3
 movi r1, 1
 movi r2, 12
 shl  r1, r1, r2
exc08:
 jal  r2, r1  ; pàgina invàlida (0x1000)

; Excepció 9
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 12
 shl   r1, r1, r2
exc09:
 ld    r2, 0(r1) ; pàgina invalida

; Excepció 11
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 15
 shl   r1, r1, r2
exc11:
 ld    r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

; Excepció 13
 add   r0, r0, r3
exc13:
 rds   r1, s7 ; Excepció de protecció
 st    12(r0), r1	

; Excepció 14
 add   r0, r0, r3
exc14:
 calls
 halt

; Dades
.org 192
 .word 0x0200  ; 0
 .word 0xc000  ; 2
 .word 0x2000  ; 4
 .word 0xc100  ; 6
 .word 0x0fff  ; 8
 .word 0x204e  ; 10
 .word 0x205c  ; 12
 .word 0x206e  ; 14

.org 256
rsi:
 rds   r2, s0
 st    0(r0), r2
 rds   r2, s1
 st    2(r0), r2
 rds   r2, s2
 st    4(r0), r2
 rds   r2, s3
 st    6(r0), r2
 rds   r2, s5
 st    8(r0), r2
 rds   r2, s7
 st    10(r0), r2

; Es tracta de l'excepció 10?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -10
 bnz   r2, no10

 ld    r2, 8(r5)  ; A r2 tenim 0x0fff
 rds   r1, s1
 and   r1, r1, r2
 ld    r2, 4(r5)  ; A r2 tenim 0x2000
 or    r1, r1, r2
 wrs   s1, r1

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no10:
; I ara es tracta de la 1F?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -1
 bnz   r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
 rds   r1, s1
 addi  r1, r1, -1
 bnz   r1, no1 ; Tenim la 1F
 ld    r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no1:
; Es tracta ara de la 6 ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -6
 bnz   r2, no6
 ld    r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
 wrs   s1, r1
 movi  r2, 0
 bz    r2, fi

no6:
; Es tracta ara de la 8(F) ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -8
 bnz   r2, fi
 ld    r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

fi:
 reti
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d’aquesta adreça de memòria amb un load (línia
12). Aquest load falla també perquè la pàgina no
es troba al TLB. En aquest cas, el processador
haurà d’emmagatzemar l’adreça que s’ha intentat
llegir al registre s3. Això ho veurem més tard.

A continuació es proven les excepcions de pàgina
invàlida al TLB d’instruccions (excepció 8) i de da-
des (excepció 9). Com al codi 8.13 d’inicialització
vam crear una pàgina al TLB de dades i d’ins-
truccions amb el bit d’invàlida, llavors només hem
de fer un fetch de l’adreça lògica 0x1000 i llegir
una dada amb un load també de l’adreça lògica
0x1000. Això és el que es fa a les línies 19 i 26 del
codi 8.16.

1 ; Excepció 11
2 add r0, r0, r3
3 movi r1, 1
4 movi r2, 15
5 shl r1, r1, r2
6 exc11:
7 ld r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

8 ; Excepció 13
9 add r0, r0, r3

10 exc13:
11 rds r1, s7 ; Excepció de protecció
12 st 12(r0), r1

13 ; Excepció 14
14 add r0, r0, r3
15 exc14:
16 calls
17 halt

Codi 8.17 Provoquem
les excepcions 11, 13 i 14.

Finalment, al codi 8.17 es presenten les 3 excep-
cions que falten (la 11, 13 i 14). Primer intentem
llegir en mode usuari una pàgina de sistema amb
un load. Per fer això, col·loquem l’adreça lògica
0x8000 al registre r1 i fem un load (línia 7).

Per provocar l’excepció de protecció 13 només hem
d’executar una instrucció de sistema o d’entrada
o sortida, ja que estem en mode usuari. Farem, a
tall d’exemple, una lectura d’un registre de sistema
(s7), tal i com es mostra a la línia 11. En aquest
moment, el sistema hauria de llençar l’excepció 13.

Finalment, per completar el repertori d’excepcions
acabem amb l’excepció 14 que no és més que un
calls (línia 16).

Gestor d’excepcions
El gestor d’excepcions es pot veure al codi 8.18.
Com veiem, de les línies 3 a 14 s’emmagatzemen
tots els registres implicats a memòria (amb base
el registre r0 que sempre anem incrementant entre
excepcions).

A partir d’aquí, hem de tractar algunes excepcions
de forma separada sobretot quan perden l’adreça
de retorn (això passa quan l’excepció es produeix
a l’etapa de fetch). En aquest cas, a l’excepció 10
(la segona que fem al programa) hem de corregir
l’adreça de retorn perquè si no sempre estaríem
tornant al mateix lloc i provocant la mateixa ins-
trucció. Per tant, el que fem és retornar al mateix
codi però en mode usuari, això és el que fem a les
línies 19 a 24.

Finalment, al codi codi 8.19 (part final del gestor
d’excepcions) també hem de tractar de forma es-
pecial les excepcions d’alineació en fetch, miss de
TLB en fetch i pàgina invàlida en TLB d’instruccions
(fetch). El que fem simplement es carregar els re-
torns directament de les dades emmagatzemades.
Això es pot veure a les línies 9 i 10, 18 i 19 i
27 i 28. En tots els casos es modifica l’adreça de
retorn, al registre s1 per a que quan es faci el reti
continuem el programa per on estàvem.

Resultats
Per tant, el resultat d’executar el programa de pro-
va per les excepcions, seria el següent contingut en
la memòria:

Mem[00:06] = 0001 c038 000c 1234 c100 0001 0001
Mem[10:15] = 0038 c03e 000a 1234 c100 0001


;
; Resultats:
;  M[(00-06)] = 0001 c032 000c 1234 c100 0001 0001
;  M[(10-15)] = 0038 c038 000a 1234 c100 0001
;  M[(20-25)] = 0038 203c 0000 1234 c100 0001
;  M[(30-35)] = 0038 2042 0001 1234 c100 0001
;  M[(40-45)] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
;  M[(50-55)] = 0038 204e 0004 1234 c100 0001
;  M[(60-65)] = 0038 7000 0006 0000 c100 0001
;  M[(70-75)] = 0038 205e 0007 7000 c100 0001
;  M[(80-85)] = 0038 1000 0008 0000 c100 0001
;  M[(90-96)] = 0038 2072 0009 0000 c100 0001
;  M[(a0-a5)] = 0038 207c 000b 0000 c100 0001
;  M[(b0-b5)] = 0038 2080 000d 0000 c100 0001 8000
;  M[(c0-c5)] = 0038 2086 000e 0000 c100 0001
;

; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
;                    a 0x2000-0x2200
 movi  r5, 0xc0
 movhi r5, 0xc0

 ld    r1, 0(r5)   ; A r1 tenim 0x0200
 ld    r2, 2(r5)   ; A r2 tenim 0xc000
 ld    r3, 4(r5)   ; A r3 tenim 0x2000
torna:
 ld    r4, 0(r2)
 st    0(r3), r4
 addi  r2, r2, 2
 addi  r3, r3, 2
 addi  r1, r1, -2
 bnz   r1, torna

; A s3 salvem algun valor
 movi  r0, 0x34
 movhi r0, 0x12
 wrs   s3, r0

; En quin mode iniciem el sistema?
;  s7 ha de valer 0001
 movi  r0, 0
 rds   r1, s7
 st    12(r0), r1

; Creem l'adreça de la RSI
 ld    r2, 6(r5)  ; A r2 tenim 0xc100
 wrs   s5, r2

; Ara que encara estem en mode protegit,
;  creem un marc invalid
 movi r1, 1
 movi r2, 0
 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

; En r3 deixem el valor 32
;  que anirem sumant
 movi  r3, 16
 addi  r3, r3, 16

; Excepció 12
 movi  r1, 0x00
 movhi r1, 0xc0
exc12:
 st    0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
 add   r0, r0, r3

 movi  r2, 0x38
 wrs   s7, r2 ; Mode usuari

; Excepció 10
exc10:
 add   r0, r0, r3  ; memòria de sistema

; Excepció 0
exc00:
 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

; Excepció 1 - Memòria
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01M:
 ld    r2, 0(r2) ; Excepció d'alineació

; Excepció 1 - Fetch
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01F:
 jal   r1, r2

; Excepció 4
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
exc04:
 divu  r2, r0, r2 ; div per zero

; Excepció 6
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc06:
 jmp   r2 ; Excepció miss itlb

; Excepció 7
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc07:
 ld    r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

; Excepció 8
 add r0, r0, r3
 movi r1, 1
 movi r2, 12
 shl  r1, r1, r2
exc08:
 jal  r2, r1  ; pàgina invàlida (0x1000)

; Excepció 9
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 12
 shl   r1, r1, r2
exc09:
 ld    r2, 0(r1) ; pàgina invalida

; Excepció 11
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 15
 shl   r1, r1, r2
exc11:
 ld    r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

; Excepció 13
 add   r0, r0, r3
exc13:
 rds   r1, s7 ; Excepció de protecció
 st    12(r0), r1	

; Excepció 14
 add   r0, r0, r3
exc14:
 calls
 halt

; Dades
.org 192
 .word 0x0200  ; 0
 .word 0xc000  ; 2
 .word 0x2000  ; 4
 .word 0xc100  ; 6
 .word 0x0fff  ; 8
 .word 0x204e  ; 10
 .word 0x205c  ; 12
 .word 0x206e  ; 14

.org 256
rsi:
 rds   r2, s0
 st    0(r0), r2
 rds   r2, s1
 st    2(r0), r2
 rds   r2, s2
 st    4(r0), r2
 rds   r2, s3
 st    6(r0), r2
 rds   r2, s5
 st    8(r0), r2
 rds   r2, s7
 st    10(r0), r2

; Es tracta de l'excepció 10?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -10
 bnz   r2, no10

 ld    r2, 8(r5)  ; A r2 tenim 0x0fff
 rds   r1, s1
 and   r1, r1, r2
 ld    r2, 4(r5)  ; A r2 tenim 0x2000
 or    r1, r1, r2
 wrs   s1, r1

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no10:
; I ara es tracta de la 1F?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -1
 bnz   r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
 rds   r1, s1
 addi  r1, r1, -1
 bnz   r1, no1 ; Tenim la 1F
 ld    r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no1:
; Es tracta ara de la 6 ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -6
 bnz   r2, no6
 ld    r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
 wrs   s1, r1
 movi  r2, 0
 bz    r2, fi

no6:
; Es tracta ara de la 8(F) ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -8
 bnz   r2, fi
 ld    r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

fi:
 reti
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1 .org 256
2 rsi:
3 rds r2, s0
4 st 0(r0), r2
5 rds r2, s1
6 st 2(r0), r2
7 rds r2, s2
8 st 4(r0), r2
9 rds r2, s3

10 st 6(r0), r2
11 rds r2, s5
12 st 8(r0), r2
13 rds r2, s7
14 st 10(r0), r2

15 ; Es tracta de l’excepció 10?
16 rds r2, s2
17 addi r2, r2, -10
18 bnz r2, no10

19 ld r2, 8(r5) ; A r2 tenim 0x0fff
20 rds r1, s1
21 and r1, r1, r2
22 ld r2, 4(r5) ; A r2 tenim 0x2000
23 or r1, r1, r2
24 wrs s1, r1

25 movi r2, 0
26 bz r2, fi

Codi 8.18 Bolcat de registres
al gestor d’excepcions.

Mem[20:25] = 0038 2042 0000 1234 c100 0001
Mem[30:35] = 0038 2048 0001 1234 c100 0001
Mem[40:45] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
Mem[50:55] = 0038 2054 0004 1234 c100 0001
Mem[60:65] = 0038 7000 0006 1234 c100 0001
Mem[70:75] = 0038 2064 0007 7000 c100 0001
Mem[80:85] = 0038 1000 0008 7000 c100 0001
Mem[90:96] = 0038 2078 0009 7000 c100 0001
Mem[a0:a5] = 0038 2082 000b 7000 c100 0001
Mem[b0:b6] = 0038 2086 000d 7000 c100 0001 8000
Mem[c0:c5] = 0038 208c 000e 7000 c100 0001

Per verificar-ho, farem servir el mètode de sempre.

1 no10:
2 ; I ara es tracta de la 1F?
3 rds r2, s2
4 addi r2, r2, -1
5 bnz r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
6 rds r1, s1
7 addi r1, r1, -1
8 bnz r1, no1 ; Tenim la 1F
9 ld r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn

10 wrs s1, r2

11 movi r2, 0
12 bz r2, fi
13 no1:
14 ; Es tracta ara de la 6 ?
15 rds r2, s2
16 addi r2, r2, -6
17 bnz r2, no6
18 ld r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
19 wrs s1, r1
20 movi r2, 0
21 bz r2, fi

22 no6:
23 ; Es tracta ara de la 8(F) ?
24 rds r2, s2
25 addi r2, r2, -8
26 bnz r2, fi
27 ld r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
28 wrs s1, r2

29 fi:
30 reti

Codi 8.19 Part final del gestor d’excepcions.

Gravarem la flash amb el programa i a continua-
ció deixarem que el processador s’executi llegit el
programa d’allà. Finalment, farem servir el circuit
bolcat de RAM per veure el contingut de les dades
que ha escrit el programa.

Podem veure el contingut final de la memòria a la
figura 8.1.

Cada línia representa una entrada al gestor d’ex-
cepcions. Es pot observar com a la primera co-


;
; Resultats:
;  M[(00-06)] = 0001 c032 000c 1234 c100 0001 0001
;  M[(10-15)] = 0038 c038 000a 1234 c100 0001
;  M[(20-25)] = 0038 203c 0000 1234 c100 0001
;  M[(30-35)] = 0038 2042 0001 1234 c100 0001
;  M[(40-45)] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
;  M[(50-55)] = 0038 204e 0004 1234 c100 0001
;  M[(60-65)] = 0038 7000 0006 0000 c100 0001
;  M[(70-75)] = 0038 205e 0007 7000 c100 0001
;  M[(80-85)] = 0038 1000 0008 0000 c100 0001
;  M[(90-96)] = 0038 2072 0009 0000 c100 0001
;  M[(a0-a5)] = 0038 207c 000b 0000 c100 0001
;  M[(b0-b5)] = 0038 2080 000d 0000 c100 0001 8000
;  M[(c0-c5)] = 0038 2086 000e 0000 c100 0001
;

; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
;                    a 0x2000-0x2200
 movi  r5, 0xc0
 movhi r5, 0xc0

 ld    r1, 0(r5)   ; A r1 tenim 0x0200
 ld    r2, 2(r5)   ; A r2 tenim 0xc000
 ld    r3, 4(r5)   ; A r3 tenim 0x2000
torna:
 ld    r4, 0(r2)
 st    0(r3), r4
 addi  r2, r2, 2
 addi  r3, r3, 2
 addi  r1, r1, -2
 bnz   r1, torna

; A s3 salvem algun valor
 movi  r0, 0x34
 movhi r0, 0x12
 wrs   s3, r0

; En quin mode iniciem el sistema?
;  s7 ha de valer 0001
 movi  r0, 0
 rds   r1, s7
 st    12(r0), r1

; Creem l'adreça de la RSI
 ld    r2, 6(r5)  ; A r2 tenim 0xc100
 wrs   s5, r2

; Ara que encara estem en mode protegit,
;  creem un marc invalid
 movi r1, 1
 movi r2, 0
 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

; En r3 deixem el valor 32
;  que anirem sumant
 movi  r3, 16
 addi  r3, r3, 16

; Excepció 12
 movi  r1, 0x00
 movhi r1, 0xc0
exc12:
 st    0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
 add   r0, r0, r3

 movi  r2, 0x38
 wrs   s7, r2 ; Mode usuari

; Excepció 10
exc10:
 add   r0, r0, r3  ; memòria de sistema

; Excepció 0
exc00:
 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

; Excepció 1 - Memòria
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01M:
 ld    r2, 0(r2) ; Excepció d'alineació

; Excepció 1 - Fetch
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01F:
 jal   r1, r2

; Excepció 4
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
exc04:
 divu  r2, r0, r2 ; div per zero

; Excepció 6
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc06:
 jmp   r2 ; Excepció miss itlb

; Excepció 7
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc07:
 ld    r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

; Excepció 8
 add r0, r0, r3
 movi r1, 1
 movi r2, 12
 shl  r1, r1, r2
exc08:
 jal  r2, r1  ; pàgina invàlida (0x1000)

; Excepció 9
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 12
 shl   r1, r1, r2
exc09:
 ld    r2, 0(r1) ; pàgina invalida

; Excepció 11
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 15
 shl   r1, r1, r2
exc11:
 ld    r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

; Excepció 13
 add   r0, r0, r3
exc13:
 rds   r1, s7 ; Excepció de protecció
 st    12(r0), r1	

; Excepció 14
 add   r0, r0, r3
exc14:
 calls
 halt

; Dades
.org 192
 .word 0x0200  ; 0
 .word 0xc000  ; 2
 .word 0x2000  ; 4
 .word 0xc100  ; 6
 .word 0x0fff  ; 8
 .word 0x204e  ; 10
 .word 0x205c  ; 12
 .word 0x206e  ; 14

.org 256
rsi:
 rds   r2, s0
 st    0(r0), r2
 rds   r2, s1
 st    2(r0), r2
 rds   r2, s2
 st    4(r0), r2
 rds   r2, s3
 st    6(r0), r2
 rds   r2, s5
 st    8(r0), r2
 rds   r2, s7
 st    10(r0), r2

; Es tracta de l'excepció 10?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -10
 bnz   r2, no10

 ld    r2, 8(r5)  ; A r2 tenim 0x0fff
 rds   r1, s1
 and   r1, r1, r2
 ld    r2, 4(r5)  ; A r2 tenim 0x2000
 or    r1, r1, r2
 wrs   s1, r1

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no10:
; I ara es tracta de la 1F?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -1
 bnz   r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
 rds   r1, s1
 addi  r1, r1, -1
 bnz   r1, no1 ; Tenim la 1F
 ld    r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no1:
; Es tracta ara de la 6 ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -6
 bnz   r2, no6
 ld    r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
 wrs   s1, r1
 movi  r2, 0
 bz    r2, fi

no6:
; Es tracta ara de la 8(F) ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -8
 bnz   r2, fi
 ld    r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

fi:
 reti
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;
; Resultats:
;  M[(00-06)] = 0001 c032 000c 1234 c100 0001 0001
;  M[(10-15)] = 0038 c038 000a 1234 c100 0001
;  M[(20-25)] = 0038 203c 0000 1234 c100 0001
;  M[(30-35)] = 0038 2042 0001 1234 c100 0001
;  M[(40-45)] = 0038 0001 0001 1234 c100 0001
;  M[(50-55)] = 0038 204e 0004 1234 c100 0001
;  M[(60-65)] = 0038 7000 0006 0000 c100 0001
;  M[(70-75)] = 0038 205e 0007 7000 c100 0001
;  M[(80-85)] = 0038 1000 0008 0000 c100 0001
;  M[(90-96)] = 0038 2072 0009 0000 c100 0001
;  M[(a0-a5)] = 0038 207c 000b 0000 c100 0001
;  M[(b0-b5)] = 0038 2080 000d 0000 c100 0001 8000
;  M[(c0-c5)] = 0038 2086 000e 0000 c100 0001
;

; Primer de tot copiem 0xc000-0xc200
;                    a 0x2000-0x2200
 movi  r5, 0xc0
 movhi r5, 0xc0

 ld    r1, 0(r5)   ; A r1 tenim 0x0200
 ld    r2, 2(r5)   ; A r2 tenim 0xc000
 ld    r3, 4(r5)   ; A r3 tenim 0x2000
torna:
 ld    r4, 0(r2)
 st    0(r3), r4
 addi  r2, r2, 2
 addi  r3, r3, 2
 addi  r1, r1, -2
 bnz   r1, torna

; A s3 salvem algun valor
 movi  r0, 0x34
 movhi r0, 0x12
 wrs   s3, r0

; En quin mode iniciem el sistema?
;  s7 ha de valer 0001
 movi  r0, 0
 rds   r1, s7
 st    12(r0), r1

; Creem l'adreça de la RSI
 ld    r2, 6(r5)  ; A r2 tenim 0xc100
 wrs   s5, r2

; Ara que encara estem en mode protegit,
;  creem un marc invalid
 movi r1, 1
 movi r2, 0
 wrpi r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)
 wrpd r1, r2 ; (log=1, v=0, r=0, marc=0)

; En r3 deixem el valor 32
;  que anirem sumant
 movi  r3, 16
 addi  r3, r3, 16

; Excepció 12
 movi  r1, 0x00
 movhi r1, 0xc0
exc12:
 st    0(r1), r2 ; Excepció 12: només lect
 add   r0, r0, r3

 movi  r2, 0x38
 wrs   s7, r2 ; Mode usuari

; Excepció 10
exc10:
 add   r0, r0, r3  ; memòria de sistema

; Excepció 0
exc00:
 .word 0xc25a ; Instrucció il-legal

; Excepció 1 - Memòria
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01M:
 ld    r2, 0(r2) ; Excepció d'alineació

; Excepció 1 - Fetch
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 1
exc01F:
 jal   r1, r2

; Excepció 4
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
exc04:
 divu  r2, r0, r2 ; div per zero

; Excepció 6
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc06:
 jmp   r2 ; Excepció miss itlb

; Excepció 7
 add   r0, r0, r3
 movi  r2, 0
 movhi r2, 0x70
exc07:
 ld    r1, 0(r2) ; Excepció miss dtlb

; Excepció 8
 add r0, r0, r3
 movi r1, 1
 movi r2, 12
 shl  r1, r1, r2
exc08:
 jal  r2, r1  ; pàgina invàlida (0x1000)

; Excepció 9
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 12
 shl   r1, r1, r2
exc09:
 ld    r2, 0(r1) ; pàgina invalida

; Excepció 11
 add   r0, r0, r3
 movi  r1, 1
 movi  r2, 15
 shl   r1, r1, r2
exc11:
 ld    r2, 0(r1) ; lectura pàg de sist

; Excepció 13
 add   r0, r0, r3
exc13:
 rds   r1, s7 ; Excepció de protecció
 st    12(r0), r1	

; Excepció 14
 add   r0, r0, r3
exc14:
 calls
 halt

; Dades
.org 192
 .word 0x0200  ; 0
 .word 0xc000  ; 2
 .word 0x2000  ; 4
 .word 0xc100  ; 6
 .word 0x0fff  ; 8
 .word 0x204e  ; 10
 .word 0x205c  ; 12
 .word 0x206e  ; 14

.org 256
rsi:
 rds   r2, s0
 st    0(r0), r2
 rds   r2, s1
 st    2(r0), r2
 rds   r2, s2
 st    4(r0), r2
 rds   r2, s3
 st    6(r0), r2
 rds   r2, s5
 st    8(r0), r2
 rds   r2, s7
 st    10(r0), r2

; Es tracta de l'excepció 10?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -10
 bnz   r2, no10

 ld    r2, 8(r5)  ; A r2 tenim 0x0fff
 rds   r1, s1
 and   r1, r1, r2
 ld    r2, 4(r5)  ; A r2 tenim 0x2000
 or    r1, r1, r2
 wrs   s1, r1

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no10:
; I ara es tracta de la 1F?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -1
 bnz   r2, no1 ; Si seguim és que és la 1
 rds   r1, s1
 addi  r1, r1, -1
 bnz   r1, no1 ; Tenim la 1F
 ld    r2, 10(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

 movi  r2, 0
 bz    r2, fi
no1:
; Es tracta ara de la 6 ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -6
 bnz   r2, no6
 ld    r1, 12(r5) ; A r1 tenim el retorn
 wrs   s1, r1
 movi  r2, 0
 bz    r2, fi

no6:
; Es tracta ara de la 8(F) ?
 rds   r2, s2
 addi  r2, r2, -8
 bnz   r2, fi
 ld    r2, 14(r5) ; A r2 tenim el retorn
 wrs   s1, r2

fi:
 reti
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Figura 8.1 Bolcat de la memòria després de l’execució del programa d’excepcions.

lumna, es salva l’estat del processador (0x38) cada
vegada que entrem en la rutina que gestiona les
excepcions, registre s0. També veiem l’adreça de
retorn a la segona columna (registre s1).

El més important és l’identificador de l’excepció, a
la tercera columna, que s’emmagatzema al registre
s2. Si ens fixem, ens han anat sortint en el mateix
ordre que les hem descrit en el programa: primer
la 12, després la 10, i així successivament.

Veiem també com el valor que havíem escrit al re-
gistre s3 no canvia fins que no es produeix el miss
al TLB de dades (excepció número 7). També ve-
iem com la cinquena i sisena columnes contenen el
mateix valor, el registre s5 que sempre conté la ma-
teixa adreça, la del gestor d’excepcions i el s7 que
sempre està en l’estat d’interrupcions inhibides i
mode sistema.

Conclusió
Amb aquests resultats i els del capítol anterior po-
dem afirmar que el processador pot gestionar ex-
cepcions, interrupcions i crides al sistema. Per tant,
amb tot, tenim el processador complet tal i com està

especificat al document que descriu l’arquitectura
SISA.
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9
Anàlisi del circuit

Per acabar aquesta part de hardware, farem un
breu anàlisi del circuit generat pel compilador de
Verilog. Com ja hem esmentat abans, el software
que fem servir per sintetizar el circuit és el Quartus
II de la companyia Altera.

Recursos hardware del dispositiu
Una vegada compilat el circuit, es pot veure un
resum d’aquesta compilació a la figura 9.1.

En aquest resum, a part de figurar les versions del
compilador i quan es va compilar el circuit, surt si
el circuit passa els requeriments de temps i la uti-
lització de lògica. En aquests moments, estem fent
servir un 4% de la capacitat de l’FPGA. Això és
molt positiu perquè ens indica que pràcticament
l’FPGA està buida, encara que hem implementat
un sistema complet amb l’entrada i sortida i el con-
trolador de memòria.

Per tant, aquesta informació ens està indicant que
seria possible afegir molt més hardware, inclús po-
driem experimentar amb sistemes multiprocessa-
dors.

Figura 9.1 Resum de la compilació del circuit.

De totes les ALUT (blocs lògics) que té (48.352)
només fem servir 1.837, el que representa un 4%
de la quantitat total d’ALUT. També ens surt que
estem fent servir 512 de registres d’un bit en el cir-
cuit d’un total de 48.352, per tant podem dir que en
quant a registres, l’FPGA està pràcticament buida
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(només fem servir un 1%).

L’FPGA té un total de 493 pins, dels quals fem
servir 79, bàsicament es corresponen amb les con-
nexions de memòria i els dispositius de LED que
hi ha.

Tampoc fem servir cap bloc de memòria interna de
l’FPGA, ja que aquest dispositiu Stratix II té un
total de 2,5 milions de bits de memòria en blocs de
diferent tamany, per implementar memòries cache
o ROM d’instruccions.

Finalment, i com hem vist al circuit, estem fent ser-
vir 2 PLL (moduladors del senyal de rellotge) d’un
total de 6 que porta el dispositiu. Recordem que
una PLL la fem servir per modular el senyal del
rellotge del processador i la memòria, mentres que
l’altre la fem servir com a rellotge dels dispositius
d’entrada i sortida.

Per tant, encara podriem augmentar molt més els
recursos de hardware que fa servir el circuit actual
per omplir l’FPGA.

Esquemàtica d’alt nivell
El propi programa de síntesi porta una utilitat per
veure esquemàticament el circuit generat. Aquest
esquema correspon a la interpretació que ha fet
del circuit escrit en llenguatge Verilog i la podem
veure a la figura 9.2.

La imatge generada és molt gran però es poden
veure de color verd els mòduls principals. Les con-
nexions d’un sol bit apareixen en línies estretes,
mentres que els busos apareixen en línies més am-
ples.

En aquest esquema es pot observar com les en-
trades de l’FPGA surten a l’esquerra, mentres les
sortides surten a la dreta. Els dos mòduls de co-
lor ver que surten en la part superior esquerra de
la imatge són les dues PLL generades que modu-
len el rellotge pel processador i pels dispositius
d’entrada i sortida.

Es pot observar a la dreta de les PLL com està el
mòdul que conté els dispositius d’entrada i sortida
i just al costat el processador. Curiosament, dels

tres mòduls més grans que componen el sistema
complet, el processador surt com el més petit, però
aquí el tamany no és proporcional a la lògica que
porta sinó a la quantitat de cables que es connec-
ten.

Finalment, al cantó dret tenim el controlador de
memòria i podem veure com d’ell surten els pins
que surten de l’FPGA i es connecten directament
amb els xips de la memòria SRAM i flash.

Temps de cicle
Com hem vist abans, una vegada compilat el cir-
cuit, el programa informa a l’usuari si ha passat les
comprovacions relatives a les restriccions de temps
imposades. En aquest cas, ens ha donat afirmatiu,
però ens agradaria saber si és possible reduir el
temps de cicle per a que el processador pugui anar
més ràpid.

Encara que el nostre objectiu no és desenvolupar
una arquitectura ràpida, ja que no hem fet seg-
mentació ni tampoc hem optimitzat l’arquitectura,
podem calcular quin són els temps de cicle del
circuit. Els temps mostrats a la figura 9.3 són els
calculats pel software de síntesi una vegada ha
passat l’analitzador de temps.

En aquesta taula es pot observar quina és la fre-
qüència màxima teòrica del rellotge del processa-
dor pel qual es pot posar el sistema: 104.41 Mhz
amb un periode de 9,578 Mhz.

Temps de tco
Aquesta freqüència però, té una sèrie de restricci-
ons. En primer lloc, podem observar com el temps
tco en el cas pitjor és de 70,346 ns. TCO respon
a les sigles en anglès de Time from Clock pad to
Output pad. Aquest temps en indica el temps que
triga el senyal en travessar un determinat camí
d’un pin d’entrada del rellotge fins a que la darre-
ra sortida de l’FPGA s’estabilitza. Per tant, encara
que tinguem prou bona la freqüència de cicle in-
terna de l’FPGA, comptant amb els retards dels
pins d’entrada i sortida i les PLL, hem de reduir la
freqüència a 14,21 Mhz (70,35 ns).
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Figura 9.2 Interpretació lògica (RTL netlist) del circuit generat.

Figura 9.3 Sortida de l’analitzador de temps integrat del Quartus II.

Temps de tpd
Aquest temps ens medeix quin és el temps màxim
en que triga un senyal general (no de rellotge)
d’anar d’un pin d’entrada a un de sortida, en anglès
vol dir Time from Pad to paD. Aquest temps el
tenim en 14,13 ns que és prou bo, però el TCO
encara és més lent.

Freqüència màxima
Per altra banda, hem tenir en compte que al temps
de cicle, hem de sumar el temps d’anar i torna de
memòria SRAM o flash en els casos dels load. La
més lenta en aquest cas és la memòria flash amb
un temps d’accés de 50 ns (no escrivim, la tractem
de només lectura). Per tant, el temps de cicle total
és: 70,35 ns + 50 ns = 120,35 ns, que ens dona
una freqüència màxima de 8,31 Mhz.

Conclusió
Com ja sabiem, la tecnologia FPGA és bastant len-
ta. A més, no hem fet un processador amb gaires
millores en quan al rendiment, ja que l’objectiu era
fer un computador didàctic que pogués executar
tasques amb protecció al sistema operatiu.

Per altra banda, la restricció d’executar el proces-
sador en una FPGA no gaire ràpida ens ha obligat
a reduir les possibles millores inicials en quant al
rendiment com memòries cache o segmentació del
processador.
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Part 2
El software
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10
Inicialització i entrada al sistema

El sistema operatiu que farem servir per provar
el hardware desenvolupat serà una adaptació del
ZeOS que es fa servir actualment a l’assignatura
de PROSO1 de la Facultat d’Informàtica de Bar-
celona.

Aquest nucli del sistema operatiu està basat en
el de Linux, versió 2.4. De fet, hi ha molts noms
d’estructures i variables que porten el mateix nom
que les equivalents a Linux.

Per desenvolupar aquest sistema operatiu hem fet
servir les utilitats de la GNU desenvolupades an-
teriorment, que ens permeten escriure codi en as-
semblador del SISA i també en llenguatge C, grà-
cies a l’adaptació del compilador GCC per a aques-
ta arquitectura.

El primer que farem serà un programa que, execu-
tant-se en mode no privilegiat, faci crides a sis-
tema. Només tindrem una única tasca, de mane-
ra que, de moment, no desenvoluparem la capa-
citat de multiplexar cap procés. Tampoc gestiona-
rem cap interrupció en aquesta etapa així que, en

http://studies.ac.upc.edu/FIB/ProSO/1

aquest aspecte, la implementació serà més senzilla.
El que tindrem, això sí, serà una pila de sistema i
una d’usuari. Al moment de fer una crida al sistema
haurem de commutar entre elles.

Inicialització
Al codi 10.1 podem veure la inicialització en as-
semblador del sistema operatiu. Hem de preveure
que aquest codi s’executarà a partir de l’adreça
0xc000 que és on hi ha l’àrea de Flash.

El primer que fem a les línies 2 a 4 és posar
l’adreça de la rutina de gestió de les crides/inter-
rupcions/excepcions al registre s5 que és on ha de
ser. Hem de recordar que el processador arrenca
amb les interrupcions inhibides i en mode sistema.
Per tant, encara que aquest registre tingui un va-
lor, només s’activarà en cas d’una crida al sistema
o una excepció.

Ara, i abans de fer cap crida, hem de configurar
la pila de sistema. Aquesta l’hem de col·locar a
l’àrea de memòria RAM de sistema, és a dir: de
0x8000 a 0xbfff. Podem seleccionar qualsevol adre-
ça però escollirem els primers 512 bytes de l’àrea

http://studies.ac.upc.edu/FIB/ProSO/
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1 ; Inicialització del gestor de senyals
2 movi r5, lo( __signal_handler )
3 movhi r5, hi( __signal_handler )
4 wrs s5, r5

5 movi r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
6 movhi r7, 0x82 ; RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
7 wrs s6, r7 ; a s6: la pila de sistema

8 ; El retorn de la rutina principal
9 movi r5, lo( __exit )

10 movhi r5, hi( __exit )

11 ; Start main rutine
12 movi r6, lo( main )
13 movhi r6, hi( main )
14 jmp r6

15 __exit:
16 ; Parem la CPU
17 halt

Codi 10.1 Inicialització del sistema operatiu

de RAM de sistema per a col·locar la pila. Així,
anirà de 0x8200 a 0x8000 tal i com es mostra a la
figura 10.1. Així ho fem a les línies 5 a 7. Deixem
l’adreça a la pila de sistema a s6 per a quan fem
una crida al sistema, la podem treure d’aquí. La
pila habitual de crides es troba al registre r7 tal i
com està configurat el compilador.

A més, el codi que genera el compilador situa l’a-
dreça de retorn d’una crida al registre r5 mitjançant
la instrucció jal. Això és el que fem a les línies
9 i 10. Aquest pas és completament inútil ja que
el sistema operatiu no retornarà mai. Una vegada
inicialitzada la primera tasca, allà es queda.

Finalment, a les línies 12 a 14, saltem a la ruti-
na d’inicialització escrita en llenguatge C. Primer
codi que s’executa en aquest computador escrit en
aquest llenguatge. Com hem dit abans, les línies
15 a 17 no s’executaran mai.

Figura 10.1 Mapa de memòria després d’executar
el ZeOS.

Inicialització en C
Després d’executar el codi anterior, intentem el
més aviat possible passar a executar codi en llen-
guatge C per a simplificar l’accés a paràmetres, cri-
des a funcions i altres. Aquest codi d’inicialització
es mostra al codi 10.2. El sistema comença l’execució
a la línia 6 i el que fa és copiar el codi d’usuari
que tenim enganxat al de sistema a l’àrea de Flash
a les primeres adreces de memòria RAM, tal i com
es mostra al mapa de memòria a la figura 10.1.
Així, es crida a la funció move_user a la línia 8 per
a copiar aquest codi a l’àrea de RAM. El motiu és
que com les adreces de la 0x0000 a la 0x7fff són
per a llegir, escriure i executar codi en mode usu-
ari. Si executéssim directament el codi d’usuari a


; entry.s de zeos para SISA por Zeus Gómez Marmolejo

.macro vector name, default
  .global \name
  .weak  \name
  .set    \name, \default
  .word  \name
.endm

.macro evector name, default=exception_default
  vector  \name, \default
.endm

.macro ivector name, default=interrupt_default
  vector  \name, \default
.endm

 ; Inicialització del gestor de senyals
 movi   r5, lo( __signal_handler )
 movhi  r5, hi( __signal_handler )
 wrs    s5, r5

 movi  r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
 movhi r7, 0x82 ;  RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
 wrs   s6, r7   ; a s6: la pila de sistema

 ; El retorn de la rutina principal
 movi  r5, lo( __exit )
 movhi r5, hi( __exit )

 ; Start main rutine
 movi  r6, lo( main )
 movhi r6, hi( main )
 jmp   r6

__exit:
 ; Parem la CPU
 halt

; Rutina general de tractament d'excepcions,
; interrupcions i crides al sistema (calls)
 .global __signal_handler
__signal_handler:
 wrs   s4, r7 ; Salvem pila d'usuari
 rds   r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
              ;  de sistema
 ; SAVE_ALL
 st -16(r7), r0
 st -14(r7), r1
 st -12(r7), r2
 st -10(r7), r3
 st  -8(r7), r4
 st  -6(r7), r5
 st  -4(r7), r6
 rds r6, s4  ; Pila d'usuari (registre r7)
 st  -2(r7), r6
 rds r6, s1  ; Adreça de retorn
 st -18(r7), r6
 rds r6, s0  ; FLAGS
 st -20(r7), r6

 addi  r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

 st    0(r7), r1  ; Fiquem els paràmetres a
 st    2(r7), r2  ;  la pila per si es trac-
 st    4(r7), r3  ;  ta d'una crida
 st    6(r7), r4

 rds   r2, s2     ; Llegim el codi d'excepc
 movi  r1, 0x0f   ; Ens quedem amb els 4 lsb
 and   r2, r2, r1
 add   r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d'exc
 movi  r1, lo( __exceptions_vector )
 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
 add   r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
 ld    r1, 0(r1)  ; A r1 tenim l'adreça

 jal   r5, r1     ; Saltem a la rutina

 ;Es tracta d'una syscall?
 addi  r2, r2, -28
 ; En cas de ser-ho, no restaurem
 ;  el reg r1: conté el resultat
 bz    r2, syscall

 ; RESTORE_ALL
 ld    r1, 14(r7)

syscall:
 ld    r0,  8(r7)
 wrs   s0, r0
 ld    r0, 10(r7)
 wrs   s1, r0
 ld    r0, 12(r7)
 ld    r2, 16(r7)
 ld    r3, 18(r7)
 ld    r4, 20(r7)
 ld    r5, 22(r7)
 ld    r6, 24(r7)
 ; Carreguem l'antiga pila
 ld    r7, 26(r7)

 reti

; Rutina de tratamiento de excepciones por defecto

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorno
  rds   r2, s2  ; Codigo
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5

altre:
  movi  r3, 1
  movi  r4, 4
  movi  r5, 15
  movi  r6, -8
  out   7, r1
  out   8, r3
  shl   r2, r2, r4
  shl   r1, r1, r6
  movi  r3, 15
;  and   r1, r1, r3
;  or    r7, r2, r1
;  out   6, r7
  out   6, r1
  halt

; Rutina de tratamiento de interrupciones

__interrupt_handler:
  addi   r7, r7, -6  ; Reservamos 6 words en la pila
  st     0(r7), r5   ; Guardamos r5 en la pila
  st     2(r7), r1   ; Guardamos r1 en la pila
  st     4(r7), r2   ; Guardamos r2 en la pila

  getiid r2          ; Miramos cual es la interrupción que llega
  add    r2, r2, r2  ; Multiplicamos x2 para indexar el núm. de int.
  movi   r1, lo( __interrupt_vector )
  movhi  r1, hi( __interrupt_vector ) ; En r1 tenemos la base del vi.
  add    r1, r1, r2  ; Ahora en r1 tenemos la dirección donde está la &rsi
  ld     r1, 0(r1)   ; Cargamos la dirección de la rsi

  ;ei
  jal    r5, r1      ; Saltamos y enlazamos con r5
  ;di

  ld     r5, 0(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld     r1, 2(r7)   ; Recuperamos r1 de la pila
  ld     r2, 4(r7)   ; Recuperamos r2 de la pila
  addi   r7, r7, 6   ; Liberamos los 6 words de la pila

  jmp    r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de interrupciones por defecto

__interrupt_default:
  jmp     r5

; Rutina de tractament de crides al sistema
__system_call_handler:
  addi  r7, r7, -12  ; Reservem 6 words
  st     8(r7), r5   ; Salvem el r5 i el r0
  st    10(r7), r0

  add   r0, r0, r0  ; x2 per indexar el núm.
  movi  r1, lo( __system_call_vector )
  movhi r1, hi( __system_call_vector )
  add   r1, r1, r0  ; r1: @ de @ de syscall

  ld    r1, 0(r1)   ; r1: @ de syscall

  ld    r0, 12(r7)  ; Primer paràmetre
  st    0(r7), r0   ;  (originalment a r1)
  ld    r0, 14(r7)  ; Segon paràmetre
  st    2(r7), r0   ;  (originalment a r2)
  ld    r0, 16(r7)  ; Segon paràmetre
  st    4(r7), r0   ;  (originalment a r3)
  ld    r0, 18(r7)  ; Quart paràmetre
  st    6(r7), r0   ;  (originalment a r4)

  jal   r5, r1      ; Saltem i enllacem r5

  ld    r5, 8(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld    r0,10(r7)   ; Recuperamos r0 de la pila
  addi  r7, r7, 12   ; Liberamos los 12 words de la pila
  
  jmp   r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de llamadas de sistema no definidas
__no_syscall:
  halt


; Vector de excepciones

.global exception_default
.weak  exception_default
.set    exception_default, __exception_default

__exceptions_vector:
  evector  exception_illegal_instruction               /*  0 */
  evector  exception_unaligned_memory_access           /*  1 */
  evector  exception_fp_overflow                       /*  2 */
  evector  exception_fp_zero_division                  /*  3 */
  evector  exception_int_zero_div                      /*  4 */
  evector  exception_reserved5                         /*  5 */
  evector  exception_reserved6                         /*  6 */
  evector  exception_reserved7                         /*  7 */
  evector  exception_inv_tlbi                          /*  8 */
  evector  exception_inv_tlbd                          /*  9 */
  evector  exception_prot_instr                        /* 10 */
  evector  exception_prot_data                         /* 11 */
  evector  exception_readonly_memory_write             /* 12 */
  evector  exception_protected_instruction             /* 13 */
  vector   system_call_handler, __system_call_handler  /* 14 */
  vector   interrupt_handler, __interrupt_handler      /* 15 */


; Vector de interrupciones

.global interrupt_default
.weak  interrupt_default
.set    interrupt_default, __interrupt_default

__interrupt_vector:
  ivector  iclk
  ivector  ibot
  ivector  ircv
  ivector  itrx

; Vector de crides al sistema
__system_call_vector:
  .word __no_syscall   ; 0 - setup()
  .word __no_syscall   ; 1 - exit()
  .word sys_fork       ; 2 - fork()
  .word sys_read       ; 3 - read()
  .word sys_write      ; 4 - write()
  .word sys_write_7seg
  .word sys_sleep
  .word sys_write_led


zeos/entry.s
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1 void move_user(int *start, int *end,
2 int *dest)
3 {
4 while(start < end) *dest++ = *start++;
5 }

6 int main(void)
7 {
8 move_user(&__user_start, &__user_end,
9 (int *) 0x0);

10 // Modifiquem l’entrada 7 del TLB per a
11 // que apunti a la pila d’usuari
12 __asm__ ("wrvd %0, %1" :: "r" (7),"r"(3));
13 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7)
14 , "r" (0x23));

15 // Reduïm els priv i saltem al usr_main()
16 __asm__ (
17 "wrs s0, %0\n\t"
18 "wrs s1, %1\n\t"
19 "movi r7, %2\n\t"
20 "movhi r7, %3\n\t"
21 "reti"
22 : /* sense sortida */
23 : "r" (3), // Estat a s0, mode usuari
24 "r" (usr_main),
25 "i" (0x00), // Pila d’usuari de
26 "i" (0x32) ); // 0x3200 a 0x3000

27 // Mai s’arriba a aquest punt
28 return 0;
29 }

Codi 10.2 Inicialització mixta en llenguatge C i as-
semblador.

l’adreça on està, el processador llençaria l’excepció
de protecció.

El detall de com s’omplen les variables __user_start
i __user_end queda per a l’enllaçador, que el que fa
és calcular l’adreça màxima d’usuari (serà __user_start)
i la màxima de tot el bloc sistema + usuari (i serà

__user_end).

A continuació, ja no necessitem l’entrada 7 del TLB
(que recordem que apunta al marc físic 0xf). Com
que el TLB només té 8 entrades, hem de reutilitzar-
les per a poder tenir la pila d’usuari. Per tant,
farem que apunti al marc físic 0x3, tal i com es
mostra a la fig 10.1, amb els bits d’escriptura i
vàlida (línia 14).

Una vegada copiat el codi d’usuari a l’adreça 0,
saltem allà com si retornéssim d’una interrupció
per a passar a mode usuari. Això es pot veure a
les línies 15 a 26 del codi 10.2. El que fem en
aquest codi assemblador és col·locar la paraula
d’estat salvada al registre s0 (que després el reti
copiarà al s7). Aquesta paraula d’estat (mostrada a
la línia 18) és un 3 que correspon als bits d’usuari
i interrupcions activats.

Al registre s1 col·loquem l’adreça de retorn de la
interrupció, que serà el que es carregarà al PC
quan retornem de la hipotètica crida al sistema. Fi-
nalment, com el compilador sempre espera trobar-
se al registre r7 la pila, hem de modificar aquest
registre per a tenir aquesta adreça (0x3200) a les
línies 19 i 20.

Programa de prova
Una vegada executat el reti de la línia 21, pas-
saríem a executar el primer codi d’usuari. Aquest
programa d’usuari serà simple. Només a mode de
prova, constarà d’una crida al sistema que no faci
servir cap interrupció i escrigui al grup de LED de
7 segments. Aquest programa el podem veure al
codi 10.3.

Aquest programa és molt senzill, només es que-
da en un bucle infinit fent una crida al sistema
(write_7seg) que escriu als LED de 7 segments el
nombre especificat a la variable i. El bucle de la
línia 8 provoca un retard que permet que es pu-
guin veure els nombres una vegada escrits. Si no,
s’escriurien tan ràpid els nombres als LED que no
donaria temps a veure-hi res.

Embolcall de crida
La crida al sistema write_7seg és al codi 10.4. Com


#include "include/time.h"

#define A_LA_PLACA(x) __asm__("out 6,%0\n\tout 7,%1\n\tout 8,%2" \
  : : "r" ((x)>>8), "r" (x), "r" (1) )

int enviando, leyendo, numtics, secs;
char caracter_recibido;

/* Estos valores los llena el enlazador, con el sript de enlazado */
extern int __user_start, __user_end;
extern int usr_main(void);

void move_user(int *start, int *end,
               int *dest)
{
  while(start < end) *dest++ = *start++;
}

int main(void)
{
  move_user(&__user_start, &__user_end,
            (int *) 0x0);

  // Modifiquem l'entrada 7 del TLB per a
  //  que apunti a la pila d'usuari
  __asm__ ("wrvd %0, %1" :: "r" (7),"r"(3));
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7)
                          , "r" (0x23));

  // Reduïm els priv i saltem al usr_main()
  __asm__ (
    "wrs   s0, %0\n\t"
    "wrs   s1, %1\n\t"
    "movi  r7, %2\n\t"
    "movhi r7, %3\n\t"
    "reti"
   : /* sense sortida */
   : "r" (3), // Estat a s0, mode usuari
     "r" (usr_main),
     "i" (0x00),   // Pila d'usuari de
     "i" (0x32) ); //  0x3200 a 0x3000

  // Mai s'arriba a aquest punt
  return 0;
}

void write_one(char c)
{
  /* Sacamos el byte c por el puerto 1 (transmisión UART) */
  __asm__ ("out 1, %0" : /* sin salida */ : "r" (c) );

  enviando = 1;

  /* Ordenamos que se transmita el byte por la UART */
  __asm__ ("out 5, %0" : /* sin salida */ : "r" (1) );

  /* Mutex chungo, un spinlock brutal */
  while (enviando);
}

char read_one(void)
{
  leyendo = 1;

  /* Ordenamos que empiece a leer un carácter por la UART */
  __asm__ ("out 3, %0" : /* sin salida */ : "r" (1) );

  /* Spinlock de la muerte */
  while (leyendo);

  /* la variable caracter_recibido se supone que ha sido escrita por la rutina
     que lee de la UART */
  /* Como hay echo local, escribimos lo que leemos */
  write_one(caracter_recibido);

  /* En el caso de fin de línea, escribimos también un '\n' */
  if (caracter_recibido=='\r') write_one('\n');

  return caracter_recibido;  
}

int sys_read(int fd, char *buf, int size)
{
  int i;

  /*
   * Ignoramos el valor de fd, aunque sólo puede valer 0
   */
  
  for (i=0; i<size; i++) 
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r') /* Hemos leido una linea, por lo que salimos */
        {
          buf[i]=0;
          break;
        }
    }        

  return i;
}

int sys_write(int fd, const char *buf, int size)
{
  int i;
/*  A_LA_PLACA(fd); */
  /*
   * Ignoramos el valor de fd, aunque sólo puede valer 1
   */
  for (i=0; i<size; i++) 
    {
      write_one(buf[i]);
    }

  return i;
}

void ircv(void)
{
  /* Obtenemos el dato que hemos recibido de la UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (caracter_recibido) );
  
  /* Ponemos el registro de recepción a cero */
  __asm__ ("out 3, %0" : /* sin salida */ : "r" (0) );

  leyendo = 0;
}

void itrx(void)
{
  /* Ponemos el registro de transmisión a cero */
  __asm__ ("out 5, %0" : /* sin salida */ : "r" (0) );

  enviando = 0;
}

void iclk(void)
{
  numtics ++;
  if (numtics == 20) {
    numtics = 0; secs++;
    print_time(secs);
  } 
}
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1 #include "include/libc.h"

2 int usr_main(void)
3 {
4 int i, j;
5 for (i=0;; i++)
6 {
7 write_7seg(i);
8 for (j=0; j<1000; j++);
9 }

10 }

Codi 10.3 Programa
de prova d’usuari.

veiem, l’únic que fa és fer un calls amb els parà-
metres adients. Els paràmetres d’entrada de l’as-
semblador en línia a i b (línia 7) corresponen res-
pectivament als registres r0 i r1. Així, estem dient
que al registre r0 col·loqui l’identificador de crida
al sistema (5 correspon al write_7seg) i al registre
r1 que posi el caràcter c a imprimir. Com a resultat,
al registre r1 hi ha el valor de retorn de la crida al
sistema. Això es visualitza a la línia 5.

D’aquesta manera, s’utilitza el mateix mecanisme
que es fa servir a Linux. Els paràmetres de les
crides al sistema es passen per registre. Així, l’i-
dentificador de la crida al sistema anirà al registre
r0, mentre que els paràmetres es trobaran als re-
gistres r1, r2, etc...

Sembla representatiu mostrar el codi generat pel
compilador en aquest cas per a comprovar si efecti-
vament els paràmetres s’estan passant per registre.

Després de compilar i fer un objdump, podem obser-
var el que ha generat el compilador al codi 10.5. Si
ens hi fixem, podem veure com col·loca el nombre 5
(l’identificador de la crida) al registre r0 a la línia
7 i carrega el caràcter que li passem per la pila a
la línia 8. Accedeix a aquest caràcter mitjançant el
punter de pila, al registre r6. Finalment, a la línia
9 fa el calls. Veiem a la línia 10 com agafa el re-
sultat de la crida al registre r1 i l’emmagatzema a

1 int write_7seg(char c)
2 {
3 int res;
4 __asm__ (
5 "calls"
6 : "=b" (res)
7 : "a" (5), "b" (c) );

8 return res;
9 }

Codi 10.4 Crida al
sistema write_7seg.

1 ; <write_7seg>:
2 addi r7, r7, -8
3 st 6(r7), r5
4 st 4(r7), r6
5 addi r6, r7, 4
6 st 0(r7), r0
7 movi r0, 5
8 ldb r1, 4(r6)
9 calls

10 st -2(r6), r1
11 ld r1, -2(r6)
12 ld r0, 0(r7)
13 ld r6, 4(r7)
14 ld r5, 6(r7)
15 addi r7, r7, 8
16 jmp r5

Codi 10.5 Crida al sistema write_7seg
en detall.

una posició de memòria de la pila (suposem que a
la variable res).

Entrada al sistema
Ara que la part d’usuari fa el que ha de fer, obser-
varem com funciona la part de la crida al sistema.


#include "include/libc.h"

int usr_main(void)
{
  int i, j;
  for (i=0;; i++)
    {
      write_7seg(i);
      for (j=0; j<1000; j++);
    }
}

zeos/user-3.0.c


int read_one(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res) : "a" (3) );
  return res;
}

int fork(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res) : "a" (2) );
  return res;
}

int sleep(int secs)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res) : "a" (6), "b" (secs) );
  return res;
}

int read(int fila, int col, char *buf, int size)
{
  int i, r;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      buf[i]=read_one();
      // Echo local
      if (buf[i]=='\r') /* Hemos leido una linea, por lo que salimos */
        {
          buf[i]=0;
          break;
        }
      do r=write_one(fila, col+i, buf[i]);
      while (r!=1); // Un altre procés està enviant
    }
}

int write_one(int fila, int col, int c)
{
  int res;

  __asm__ (
    "calls" 
    : "=b" (res) 
    : "a" (4), "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

  return res;
}

int write_7seg(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (5), "b" (c) );

  return res;
}

int write(int fila, int col, char *buf, int size)
{
  int i, r, t;
  int f, c, car;
  t = 0; f = fila; c = col;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      car = buf[i];
      do
        {
          r=write_one(f, c, car);
        }
      while (r!=1); // Un altre procés està enviant
      t+=r;
      if (car=='\n') f++;
      else if (car=='\r') c=1;
      else if (car!=0) c++;
    }

  return t;
}

int strlen(char *str)
{
  int len;
  for (len = 0; *str++; len++);
  return len;
}



zeos/libc.c


; <write_7seg>:
addi    r7, r7, -8
st      6(r7), r5
st      4(r7), r6
addi    r6, r7, 4
st      0(r7), r0
movi    r0, 5
ldb     r1, 4(r6)
calls
st      -2(r6), r1
ld      r1, -2(r6)
ld      r0, 0(r7)
ld      r6, 4(r7)
ld      r5, 6(r7)
addi    r7, r7, 8
jmp     r5
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Aquest codi, a Linux habitualment es troba al fitxer
entry.S i nosaltres l’hem anomenat de forma similar:
entry.s.

1 ; Rutina general de tractament d’excepcions,
2 ; interrupcions i crides al sistema (calls)
3 .global __signal_handler
4 __signal_handler:
5 wrs s4, r7 ; Salvem pila d’usuari
6 rds r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
7 ; de sistema
8 ; SAVE_ALL
9 st -16(r7), r0

10 st -14(r7), r1
11 st -12(r7), r2
12 st -10(r7), r3
13 st -8(r7), r4
14 st -6(r7), r5
15 st -4(r7), r6
16 rds r6, s4 ; Pila d’usuari (registre r7)
17 st -2(r7), r6
18 rds r6, s1 ; Adreça de retorn
19 st -18(r7), r6
20 rds r6, s0 ; FLAGS
21 st -20(r7), r6

Codi 10.6 Detall del punt d’entrada al sistema ope-
ratiu.

Podem veure al codi 10.6 com entrem al sistema
operatiu en el cas d’una crida al sistema, interrup-
ció o excepció. El primer que fem a les línies 5
i 6 és carregar la pila de sistema, que ha de ser
sempre al registre s6, abans salvem el registre r7
(que conté l’adreça a la pila d’usuari) al s4 que no
s’utilitza.

De la línia 9 a la 21 salvem tots els registres de
propòsit general així com l’adreça de retorn (al re-
gistre s1, línies 18 i 19) i la paraula d’estat abans
d’entrar (al registre s0, línies 20 i 21). D’aquesta
forma, podem veure a la figura 10.2 com queda la
pila de sistema després d’una crida, excepció o in-
terrupció.

Figura 10.2 Estat de la pila de sistema després
de salvar registres.

Abans de fer qualsevol altra cosa amb els registres,
hem d’emmagatzemar-los a la pila perquè contenen
els possibles paràmetres d’una crida al sistema (si
es tracta d’una interrupció o excepció només con-
tenen l’estat del programa) per tant, els ficarem a
la pila com una crida normal els esperaria. Això es
pot veure a les línies 1 a 5 del codi 10.7.

El que fem a continuació és preguntar de quin tipus
d’excepció es tracta. Com sabem, aquesta informa-
ció es troba al registre s2. Per tant, a la línia 6
del codi 10.7 podem veure com llegim el contin-
gut de s2 i el guardem a r2. Ens quedem amb el 4
bits de menys pes i després de multiplicar-lo per
2 a la línia 9, fem servir aquest registre com a ín-
dex de la taula d’excepcions. Per obtenir aquesta
adreça, sumem la base del vector a l’índex a la
línia 12 i a la línia 13 tenim a r1 l’adreça de la
rutina que s’encarrega de gestionar l’excepció cor-
responent. De moment només ens centrarem en les
crides a sistema, de manera que només tindrà valor
la posició 14 de la taula d’excepcions.

Finalment, a la línia 14 saltem a la rutina de la
crida al sistema amb un jal.

Bàsicament, el codi 10.8 s’executa cada vegada
que arriba una crida al sistema. L’únic que ha de
fer és indexar la taula de crides al sistema (de la


; entry.s de zeos para SISA por Zeus Gómez Marmolejo

.macro vector name, default
  .global \name
  .weak  \name
  .set    \name, \default
  .word  \name
.endm

.macro evector name, default=exception_default
  vector  \name, \default
.endm

.macro ivector name, default=interrupt_default
  vector  \name, \default
.endm

 ; Inicialització del gestor de senyals
 movi   r5, lo( __signal_handler )
 movhi  r5, hi( __signal_handler )
 wrs    s5, r5

 movi  r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
 movhi r7, 0x82 ;  RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
 wrs   s6, r7   ; a s6: la pila de sistema

 ; El retorn de la rutina principal
 movi  r5, lo( __exit )
 movhi r5, hi( __exit )

 ; Start main rutine
 movi  r6, lo( main )
 movhi r6, hi( main )
 jmp   r6

__exit:
 ; Parem la CPU
 halt

; Rutina general de tractament d'excepcions,
; interrupcions i crides al sistema (calls)
 .global __signal_handler
__signal_handler:
 wrs   s4, r7 ; Salvem pila d'usuari
 rds   r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
              ;  de sistema
 ; SAVE_ALL
 st -16(r7), r0
 st -14(r7), r1
 st -12(r7), r2
 st -10(r7), r3
 st  -8(r7), r4
 st  -6(r7), r5
 st  -4(r7), r6
 rds r6, s4  ; Pila d'usuari (registre r7)
 st  -2(r7), r6
 rds r6, s1  ; Adreça de retorn
 st -18(r7), r6
 rds r6, s0  ; FLAGS
 st -20(r7), r6

 addi  r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

 st    0(r7), r1  ; Fiquem els paràmetres a
 st    2(r7), r2  ;  la pila per si es trac-
 st    4(r7), r3  ;  ta d'una crida
 st    6(r7), r4

 rds   r2, s2     ; Llegim el codi d'excepc
 movi  r1, 0x0f   ; Ens quedem amb els 4 lsb
 and   r2, r2, r1
 add   r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d'exc
 movi  r1, lo( __exceptions_vector )
 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
 add   r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
 ld    r1, 0(r1)  ; A r1 tenim l'adreça

 jal   r5, r1     ; Saltem a la rutina

 ;Es tracta d'una syscall?
 addi  r2, r2, -28
 ; En cas de ser-ho, no restaurem
 ;  el reg r1: conté el resultat
 bz    r2, syscall

 ; RESTORE_ALL
 ld    r1, 14(r7)

syscall:
 ld    r0,  8(r7)
 wrs   s0, r0
 ld    r0, 10(r7)
 wrs   s1, r0
 ld    r0, 12(r7)
 ld    r2, 16(r7)
 ld    r3, 18(r7)
 ld    r4, 20(r7)
 ld    r5, 22(r7)
 ld    r6, 24(r7)
 ; Carreguem l'antiga pila
 ld    r7, 26(r7)

 reti

; Rutina de tratamiento de excepciones por defecto

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorno
  rds   r2, s2  ; Codigo
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5

altre:
  movi  r3, 1
  movi  r4, 4
  movi  r5, 15
  movi  r6, -8
  out   7, r1
  out   8, r3
  shl   r2, r2, r4
  shl   r1, r1, r6
  movi  r3, 15
;  and   r1, r1, r3
;  or    r7, r2, r1
;  out   6, r7
  out   6, r1
  halt

; Rutina de tratamiento de interrupciones

__interrupt_handler:
  addi   r7, r7, -6  ; Reservamos 6 words en la pila
  st     0(r7), r5   ; Guardamos r5 en la pila
  st     2(r7), r1   ; Guardamos r1 en la pila
  st     4(r7), r2   ; Guardamos r2 en la pila

  getiid r2          ; Miramos cual es la interrupción que llega
  add    r2, r2, r2  ; Multiplicamos x2 para indexar el núm. de int.
  movi   r1, lo( __interrupt_vector )
  movhi  r1, hi( __interrupt_vector ) ; En r1 tenemos la base del vi.
  add    r1, r1, r2  ; Ahora en r1 tenemos la dirección donde está la &rsi
  ld     r1, 0(r1)   ; Cargamos la dirección de la rsi

  ;ei
  jal    r5, r1      ; Saltamos y enlazamos con r5
  ;di

  ld     r5, 0(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld     r1, 2(r7)   ; Recuperamos r1 de la pila
  ld     r2, 4(r7)   ; Recuperamos r2 de la pila
  addi   r7, r7, 6   ; Liberamos los 6 words de la pila

  jmp    r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de interrupciones por defecto

__interrupt_default:
  jmp     r5

; Rutina de tractament de crides al sistema
__system_call_handler:
  addi  r7, r7, -12  ; Reservem 6 words
  st     8(r7), r5   ; Salvem el r5 i el r0
  st    10(r7), r0

  add   r0, r0, r0  ; x2 per indexar el núm.
  movi  r1, lo( __system_call_vector )
  movhi r1, hi( __system_call_vector )
  add   r1, r1, r0  ; r1: @ de @ de syscall

  ld    r1, 0(r1)   ; r1: @ de syscall

  ld    r0, 12(r7)  ; Primer paràmetre
  st    0(r7), r0   ;  (originalment a r1)
  ld    r0, 14(r7)  ; Segon paràmetre
  st    2(r7), r0   ;  (originalment a r2)
  ld    r0, 16(r7)  ; Segon paràmetre
  st    4(r7), r0   ;  (originalment a r3)
  ld    r0, 18(r7)  ; Quart paràmetre
  st    6(r7), r0   ;  (originalment a r4)

  jal   r5, r1      ; Saltem i enllacem r5

  ld    r5, 8(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld    r0,10(r7)   ; Recuperamos r0 de la pila
  addi  r7, r7, 12   ; Liberamos los 12 words de la pila
  
  jmp   r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de llamadas de sistema no definidas
__no_syscall:
  halt


; Vector de excepciones

.global exception_default
.weak  exception_default
.set    exception_default, __exception_default

__exceptions_vector:
  evector  exception_illegal_instruction               /*  0 */
  evector  exception_unaligned_memory_access           /*  1 */
  evector  exception_fp_overflow                       /*  2 */
  evector  exception_fp_zero_division                  /*  3 */
  evector  exception_int_zero_div                      /*  4 */
  evector  exception_reserved5                         /*  5 */
  evector  exception_reserved6                         /*  6 */
  evector  exception_reserved7                         /*  7 */
  evector  exception_inv_tlbi                          /*  8 */
  evector  exception_inv_tlbd                          /*  9 */
  evector  exception_prot_instr                        /* 10 */
  evector  exception_prot_data                         /* 11 */
  evector  exception_readonly_memory_write             /* 12 */
  evector  exception_protected_instruction             /* 13 */
  vector   system_call_handler, __system_call_handler  /* 14 */
  vector   interrupt_handler, __interrupt_handler      /* 15 */


; Vector de interrupciones

.global interrupt_default
.weak  interrupt_default
.set    interrupt_default, __interrupt_default

__interrupt_vector:
  ivector  iclk
  ivector  ibot
  ivector  ircv
  ivector  itrx

; Vector de crides al sistema
__system_call_vector:
  .word __no_syscall   ; 0 - setup()
  .word __no_syscall   ; 1 - exit()
  .word sys_fork       ; 2 - fork()
  .word sys_read       ; 3 - read()
  .word sys_write      ; 4 - write()
  .word sys_write_7seg
  .word sys_sleep
  .word sys_write_led
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1 addi r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

2 st 0(r7), r1 ; Fiquem els paràmetres a
3 st 2(r7), r2 ; la pila per si es trac-
4 st 4(r7), r3 ; ta d’una crida
5 st 6(r7), r4

6 rds r2, s2 ; Llegim el codi d’excepc
7 movi r1, 0x0f ; Ens quedem amb els 4 lsb
8 and r2, r2, r1
9 add r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d’exc

10 movi r1, lo( __exceptions_vector )
11 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
12 add r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
13 ld r1, 0(r1) ; A r1 tenim l’adreça

14 jal r5, r1 ; Saltem a la rutina

Codi 10.7 Ens preparem per cridar a la rutina de ges-
tió.

mateixa manera que ho fa Linux). Així, si ens hi
fixem, a la línia 3 reservem 6 words que seran els
4 paràmetres de la funció més 2 variables extra
que necessitarem en forma de registre (registre r5
i r0). Salvem aquests dos registres a les línies 4 i
5 i a continuació procedim de la mateixa manera
que anteriorment: a r0 tenim l’índex de la taula,
el multipliquem per 2 per obtenir el desplaçament
i a continuació l’afegim a la base de la taula, al
registre r1 (línia 9).

Aquesta taula conté apuntadors a les diferents cri-
des al sistema. Així, tenim l’adreça de l’apuntador
i, per tant, hem de desreferenciar-lo per obtenir
l’adreça de la crida (línia 10). Finalment, salvem
els paràmetres a la pila i saltem a la funció C a la
línia 19.

Podem veure la taula de crides al sistema imple-
mentades al codi 10.9. Les dues primeres no s’uti-
litzen, però la 2, 3 i 4 coincideixen en número amb
les de Linux. Són respectivament fork, read i write.
Hem fet, a part, una crida al sistema per escriure
al grup de LED de 7 segments: write_7seg, tal i com

1 __interrupt_default:
2 jmp r5

3 ; Rutina de tractament de crides al sistema
4 __system_call_handler:
5 addi r7, r7, -12 ; Reservem 6 words
6 st 8(r7), r5 ; Salvem el r5 i el r0
7 st 10(r7), r0

8 add r0, r0, r0 ; x2 per indexar el núm.
9 movi r1, lo( __system_call_vector )

10 movhi r1, hi( __system_call_vector )
11 add r1, r1, r0 ; r1: @ de @ de syscall

12 ld r1, 0(r1) ; r1: @ de syscall

13 ld r0, 12(r7) ; Primer paràmetre
14 st 0(r7), r0 ; (originalment a r1)
15 ld r0, 14(r7) ; Segon paràmetre
16 st 2(r7), r0 ; (originalment a r2)
17 ld r0, 16(r7) ; Segon paràmetre
18 st 4(r7), r0 ; (originalment a r3)
19 ld r0, 18(r7) ; Quart paràmetre

Codi 10.8 Saltem a la crida al sistema.

1 ; Vector de crides al sistema
2 __system_call_vector:
3 .word __no_syscall ; 0 - setup()
4 .word __no_syscall ; 1 - exit()
5 .word sys_fork ; 2 - fork()
6 .word sys_read ; 3 - read()
7 .word sys_write ; 4 - write()
8 .word sys_write_7seg
9 .word sys_sleep

10 .word sys_write_led

Codi 10.9 Taula de crides al sistema.

hem vist abans i, finalment, sleep.


; entry.s de zeos para SISA por Zeus Gómez Marmolejo

.macro vector name, default
  .global \name
  .weak  \name
  .set    \name, \default
  .word  \name
.endm

.macro evector name, default=exception_default
  vector  \name, \default
.endm

.macro ivector name, default=interrupt_default
  vector  \name, \default
.endm

 ; Inicialització del gestor de senyals
 movi   r5, lo( __signal_handler )
 movhi  r5, hi( __signal_handler )
 wrs    s5, r5

 movi  r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
 movhi r7, 0x82 ;  RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
 wrs   s6, r7   ; a s6: la pila de sistema

 ; El retorn de la rutina principal
 movi  r5, lo( __exit )
 movhi r5, hi( __exit )

 ; Start main rutine
 movi  r6, lo( main )
 movhi r6, hi( main )
 jmp   r6

__exit:
 ; Parem la CPU
 halt

; Rutina general de tractament d'excepcions,
; interrupcions i crides al sistema (calls)
 .global __signal_handler
__signal_handler:
 wrs   s4, r7 ; Salvem pila d'usuari
 rds   r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
              ;  de sistema
 ; SAVE_ALL
 st -16(r7), r0
 st -14(r7), r1
 st -12(r7), r2
 st -10(r7), r3
 st  -8(r7), r4
 st  -6(r7), r5
 st  -4(r7), r6
 rds r6, s4  ; Pila d'usuari (registre r7)
 st  -2(r7), r6
 rds r6, s1  ; Adreça de retorn
 st -18(r7), r6
 rds r6, s0  ; FLAGS
 st -20(r7), r6

 addi  r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

 st    0(r7), r1  ; Fiquem els paràmetres a
 st    2(r7), r2  ;  la pila per si es trac-
 st    4(r7), r3  ;  ta d'una crida
 st    6(r7), r4

 rds   r2, s2     ; Llegim el codi d'excepc
 movi  r1, 0x0f   ; Ens quedem amb els 4 lsb
 and   r2, r2, r1
 add   r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d'exc
 movi  r1, lo( __exceptions_vector )
 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
 add   r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
 ld    r1, 0(r1)  ; A r1 tenim l'adreça

 jal   r5, r1     ; Saltem a la rutina

 ;Es tracta d'una syscall?
 addi  r2, r2, -28
 ; En cas de ser-ho, no restaurem
 ;  el reg r1: conté el resultat
 bz    r2, syscall

 ; RESTORE_ALL
 ld    r1, 14(r7)

syscall:
 ld    r0,  8(r7)
 wrs   s0, r0
 ld    r0, 10(r7)
 wrs   s1, r0
 ld    r0, 12(r7)
 ld    r2, 16(r7)
 ld    r3, 18(r7)
 ld    r4, 20(r7)
 ld    r5, 22(r7)
 ld    r6, 24(r7)
 ; Carreguem l'antiga pila
 ld    r7, 26(r7)

 reti

; Rutina de tratamiento de excepciones por defecto

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorno
  rds   r2, s2  ; Codigo
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5

altre:
  movi  r3, 1
  movi  r4, 4
  movi  r5, 15
  movi  r6, -8
  out   7, r1
  out   8, r3
  shl   r2, r2, r4
  shl   r1, r1, r6
  movi  r3, 15
;  and   r1, r1, r3
;  or    r7, r2, r1
;  out   6, r7
  out   6, r1
  halt

; Rutina de tratamiento de interrupciones

__interrupt_handler:
  addi   r7, r7, -6  ; Reservamos 6 words en la pila
  st     0(r7), r5   ; Guardamos r5 en la pila
  st     2(r7), r1   ; Guardamos r1 en la pila
  st     4(r7), r2   ; Guardamos r2 en la pila

  getiid r2          ; Miramos cual es la interrupción que llega
  add    r2, r2, r2  ; Multiplicamos x2 para indexar el núm. de int.
  movi   r1, lo( __interrupt_vector )
  movhi  r1, hi( __interrupt_vector ) ; En r1 tenemos la base del vi.
  add    r1, r1, r2  ; Ahora en r1 tenemos la dirección donde está la &rsi
  ld     r1, 0(r1)   ; Cargamos la dirección de la rsi

  ;ei
  jal    r5, r1      ; Saltamos y enlazamos con r5
  ;di

  ld     r5, 0(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld     r1, 2(r7)   ; Recuperamos r1 de la pila
  ld     r2, 4(r7)   ; Recuperamos r2 de la pila
  addi   r7, r7, 6   ; Liberamos los 6 words de la pila

  jmp    r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de interrupciones por defecto

__interrupt_default:
  jmp     r5

; Rutina de tractament de crides al sistema
__system_call_handler:
  addi  r7, r7, -12  ; Reservem 6 words
  st     8(r7), r5   ; Salvem el r5 i el r0
  st    10(r7), r0

  add   r0, r0, r0  ; x2 per indexar el núm.
  movi  r1, lo( __system_call_vector )
  movhi r1, hi( __system_call_vector )
  add   r1, r1, r0  ; r1: @ de @ de syscall

  ld    r1, 0(r1)   ; r1: @ de syscall

  ld    r0, 12(r7)  ; Primer paràmetre
  st    0(r7), r0   ;  (originalment a r1)
  ld    r0, 14(r7)  ; Segon paràmetre
  st    2(r7), r0   ;  (originalment a r2)
  ld    r0, 16(r7)  ; Segon paràmetre
  st    4(r7), r0   ;  (originalment a r3)
  ld    r0, 18(r7)  ; Quart paràmetre
  st    6(r7), r0   ;  (originalment a r4)

  jal   r5, r1      ; Saltem i enllacem r5

  ld    r5, 8(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld    r0,10(r7)   ; Recuperamos r0 de la pila
  addi  r7, r7, 12   ; Liberamos los 12 words de la pila
  
  jmp   r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de llamadas de sistema no definidas
__no_syscall:
  halt


; Vector de excepciones

.global exception_default
.weak  exception_default
.set    exception_default, __exception_default

__exceptions_vector:
  evector  exception_illegal_instruction               /*  0 */
  evector  exception_unaligned_memory_access           /*  1 */
  evector  exception_fp_overflow                       /*  2 */
  evector  exception_fp_zero_division                  /*  3 */
  evector  exception_int_zero_div                      /*  4 */
  evector  exception_reserved5                         /*  5 */
  evector  exception_reserved6                         /*  6 */
  evector  exception_reserved7                         /*  7 */
  evector  exception_inv_tlbi                          /*  8 */
  evector  exception_inv_tlbd                          /*  9 */
  evector  exception_prot_instr                        /* 10 */
  evector  exception_prot_data                         /* 11 */
  evector  exception_readonly_memory_write             /* 12 */
  evector  exception_protected_instruction             /* 13 */
  vector   system_call_handler, __system_call_handler  /* 14 */
  vector   interrupt_handler, __interrupt_handler      /* 15 */


; Vector de interrupciones

.global interrupt_default
.weak  interrupt_default
.set    interrupt_default, __interrupt_default

__interrupt_vector:
  ivector  iclk
  ivector  ibot
  ivector  ircv
  ivector  itrx

; Vector de crides al sistema
__system_call_vector:
  .word __no_syscall   ; 0 - setup()
  .word __no_syscall   ; 1 - exit()
  .word sys_fork       ; 2 - fork()
  .word sys_read       ; 3 - read()
  .word sys_write      ; 4 - write()
  .word sys_write_7seg
  .word sys_sleep
  .word sys_write_led


zeos/entry.s


; entry.s de zeos para SISA por Zeus Gómez Marmolejo

.macro vector name, default
  .global \name
  .weak  \name
  .set    \name, \default
  .word  \name
.endm

.macro evector name, default=exception_default
  vector  \name, \default
.endm

.macro ivector name, default=interrupt_default
  vector  \name, \default
.endm

 ; Inicialització del gestor de senyals
 movi   r5, lo( __signal_handler )
 movhi  r5, hi( __signal_handler )
 wrs    s5, r5

 movi  r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
 movhi r7, 0x82 ;  RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
 wrs   s6, r7   ; a s6: la pila de sistema

 ; El retorn de la rutina principal
 movi  r5, lo( __exit )
 movhi r5, hi( __exit )

 ; Start main rutine
 movi  r6, lo( main )
 movhi r6, hi( main )
 jmp   r6

__exit:
 ; Parem la CPU
 halt

; Rutina general de tractament d'excepcions,
; interrupcions i crides al sistema (calls)
 .global __signal_handler
__signal_handler:
 wrs   s4, r7 ; Salvem pila d'usuari
 rds   r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
              ;  de sistema
 ; SAVE_ALL
 st -16(r7), r0
 st -14(r7), r1
 st -12(r7), r2
 st -10(r7), r3
 st  -8(r7), r4
 st  -6(r7), r5
 st  -4(r7), r6
 rds r6, s4  ; Pila d'usuari (registre r7)
 st  -2(r7), r6
 rds r6, s1  ; Adreça de retorn
 st -18(r7), r6
 rds r6, s0  ; FLAGS
 st -20(r7), r6

 addi  r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

 st    0(r7), r1  ; Fiquem els paràmetres a
 st    2(r7), r2  ;  la pila per si es trac-
 st    4(r7), r3  ;  ta d'una crida
 st    6(r7), r4

 rds   r2, s2     ; Llegim el codi d'excepc
 movi  r1, 0x0f   ; Ens quedem amb els 4 lsb
 and   r2, r2, r1
 add   r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d'exc
 movi  r1, lo( __exceptions_vector )
 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
 add   r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
 ld    r1, 0(r1)  ; A r1 tenim l'adreça

 jal   r5, r1     ; Saltem a la rutina

 ;Es tracta d'una syscall?
 addi  r2, r2, -28
 ; En cas de ser-ho, no restaurem
 ;  el reg r1: conté el resultat
 bz    r2, syscall

 ; RESTORE_ALL
 ld    r1, 14(r7)

syscall:
 ld    r0,  8(r7)
 wrs   s0, r0
 ld    r0, 10(r7)
 wrs   s1, r0
 ld    r0, 12(r7)
 ld    r2, 16(r7)
 ld    r3, 18(r7)
 ld    r4, 20(r7)
 ld    r5, 22(r7)
 ld    r6, 24(r7)
 ; Carreguem l'antiga pila
 ld    r7, 26(r7)

 reti

; Rutina de tratamiento de excepciones por defecto

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorno
  rds   r2, s2  ; Codigo
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5

altre:
  movi  r3, 1
  movi  r4, 4
  movi  r5, 15
  movi  r6, -8
  out   7, r1
  out   8, r3
  shl   r2, r2, r4
  shl   r1, r1, r6
  movi  r3, 15
;  and   r1, r1, r3
;  or    r7, r2, r1
;  out   6, r7
  out   6, r1
  halt

; Rutina de tratamiento de interrupciones

__interrupt_handler:
  addi   r7, r7, -6  ; Reservamos 6 words en la pila
  st     0(r7), r5   ; Guardamos r5 en la pila
  st     2(r7), r1   ; Guardamos r1 en la pila
  st     4(r7), r2   ; Guardamos r2 en la pila

  getiid r2          ; Miramos cual es la interrupción que llega
  add    r2, r2, r2  ; Multiplicamos x2 para indexar el núm. de int.
  movi   r1, lo( __interrupt_vector )
  movhi  r1, hi( __interrupt_vector ) ; En r1 tenemos la base del vi.
  add    r1, r1, r2  ; Ahora en r1 tenemos la dirección donde está la &rsi
  ld     r1, 0(r1)   ; Cargamos la dirección de la rsi

  ;ei
  jal    r5, r1      ; Saltamos y enlazamos con r5
  ;di

  ld     r5, 0(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld     r1, 2(r7)   ; Recuperamos r1 de la pila
  ld     r2, 4(r7)   ; Recuperamos r2 de la pila
  addi   r7, r7, 6   ; Liberamos los 6 words de la pila

  jmp    r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de interrupciones por defecto

__interrupt_default:
  jmp     r5

; Rutina de tractament de crides al sistema
__system_call_handler:
  addi  r7, r7, -12  ; Reservem 6 words
  st     8(r7), r5   ; Salvem el r5 i el r0
  st    10(r7), r0

  add   r0, r0, r0  ; x2 per indexar el núm.
  movi  r1, lo( __system_call_vector )
  movhi r1, hi( __system_call_vector )
  add   r1, r1, r0  ; r1: @ de @ de syscall

  ld    r1, 0(r1)   ; r1: @ de syscall

  ld    r0, 12(r7)  ; Primer paràmetre
  st    0(r7), r0   ;  (originalment a r1)
  ld    r0, 14(r7)  ; Segon paràmetre
  st    2(r7), r0   ;  (originalment a r2)
  ld    r0, 16(r7)  ; Segon paràmetre
  st    4(r7), r0   ;  (originalment a r3)
  ld    r0, 18(r7)  ; Quart paràmetre
  st    6(r7), r0   ;  (originalment a r4)

  jal   r5, r1      ; Saltem i enllacem r5

  ld    r5, 8(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld    r0,10(r7)   ; Recuperamos r0 de la pila
  addi  r7, r7, 12   ; Liberamos los 12 words de la pila
  
  jmp   r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de llamadas de sistema no definidas
__no_syscall:
  halt


; Vector de excepciones

.global exception_default
.weak  exception_default
.set    exception_default, __exception_default

__exceptions_vector:
  evector  exception_illegal_instruction               /*  0 */
  evector  exception_unaligned_memory_access           /*  1 */
  evector  exception_fp_overflow                       /*  2 */
  evector  exception_fp_zero_division                  /*  3 */
  evector  exception_int_zero_div                      /*  4 */
  evector  exception_reserved5                         /*  5 */
  evector  exception_reserved6                         /*  6 */
  evector  exception_reserved7                         /*  7 */
  evector  exception_inv_tlbi                          /*  8 */
  evector  exception_inv_tlbd                          /*  9 */
  evector  exception_prot_instr                        /* 10 */
  evector  exception_prot_data                         /* 11 */
  evector  exception_readonly_memory_write             /* 12 */
  evector  exception_protected_instruction             /* 13 */
  vector   system_call_handler, __system_call_handler  /* 14 */
  vector   interrupt_handler, __interrupt_handler      /* 15 */


; Vector de interrupciones

.global interrupt_default
.weak  interrupt_default
.set    interrupt_default, __interrupt_default

__interrupt_vector:
  ivector  iclk
  ivector  ibot
  ivector  ircv
  ivector  itrx

; Vector de crides al sistema
__system_call_vector:
  .word __no_syscall   ; 0 - setup()
  .word __no_syscall   ; 1 - exit()
  .word sys_fork       ; 2 - fork()
  .word sys_read       ; 3 - read()
  .word sys_write      ; 4 - write()
  .word sys_write_7seg
  .word sys_sleep
  .word sys_write_led


zeos/entry.s


; entry.s de zeos para SISA por Zeus Gómez Marmolejo

.macro vector name, default
  .global \name
  .weak  \name
  .set    \name, \default
  .word  \name
.endm

.macro evector name, default=exception_default
  vector  \name, \default
.endm

.macro ivector name, default=interrupt_default
  vector  \name, \default
.endm

 ; Inicialització del gestor de senyals
 movi   r5, lo( __signal_handler )
 movhi  r5, hi( __signal_handler )
 wrs    s5, r5

 movi  r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
 movhi r7, 0x82 ;  RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
 wrs   s6, r7   ; a s6: la pila de sistema

 ; El retorn de la rutina principal
 movi  r5, lo( __exit )
 movhi r5, hi( __exit )

 ; Start main rutine
 movi  r6, lo( main )
 movhi r6, hi( main )
 jmp   r6

__exit:
 ; Parem la CPU
 halt

; Rutina general de tractament d'excepcions,
; interrupcions i crides al sistema (calls)
 .global __signal_handler
__signal_handler:
 wrs   s4, r7 ; Salvem pila d'usuari
 rds   r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
              ;  de sistema
 ; SAVE_ALL
 st -16(r7), r0
 st -14(r7), r1
 st -12(r7), r2
 st -10(r7), r3
 st  -8(r7), r4
 st  -6(r7), r5
 st  -4(r7), r6
 rds r6, s4  ; Pila d'usuari (registre r7)
 st  -2(r7), r6
 rds r6, s1  ; Adreça de retorn
 st -18(r7), r6
 rds r6, s0  ; FLAGS
 st -20(r7), r6

 addi  r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

 st    0(r7), r1  ; Fiquem els paràmetres a
 st    2(r7), r2  ;  la pila per si es trac-
 st    4(r7), r3  ;  ta d'una crida
 st    6(r7), r4

 rds   r2, s2     ; Llegim el codi d'excepc
 movi  r1, 0x0f   ; Ens quedem amb els 4 lsb
 and   r2, r2, r1
 add   r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d'exc
 movi  r1, lo( __exceptions_vector )
 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
 add   r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
 ld    r1, 0(r1)  ; A r1 tenim l'adreça

 jal   r5, r1     ; Saltem a la rutina

 ;Es tracta d'una syscall?
 addi  r2, r2, -28
 ; En cas de ser-ho, no restaurem
 ;  el reg r1: conté el resultat
 bz    r2, syscall

 ; RESTORE_ALL
 ld    r1, 14(r7)

syscall:
 ld    r0,  8(r7)
 wrs   s0, r0
 ld    r0, 10(r7)
 wrs   s1, r0
 ld    r0, 12(r7)
 ld    r2, 16(r7)
 ld    r3, 18(r7)
 ld    r4, 20(r7)
 ld    r5, 22(r7)
 ld    r6, 24(r7)
 ; Carreguem l'antiga pila
 ld    r7, 26(r7)

 reti

; Rutina de tratamiento de excepciones por defecto

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorno
  rds   r2, s2  ; Codigo
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5

altre:
  movi  r3, 1
  movi  r4, 4
  movi  r5, 15
  movi  r6, -8
  out   7, r1
  out   8, r3
  shl   r2, r2, r4
  shl   r1, r1, r6
  movi  r3, 15
;  and   r1, r1, r3
;  or    r7, r2, r1
;  out   6, r7
  out   6, r1
  halt

; Rutina de tratamiento de interrupciones

__interrupt_handler:
  addi   r7, r7, -6  ; Reservamos 6 words en la pila
  st     0(r7), r5   ; Guardamos r5 en la pila
  st     2(r7), r1   ; Guardamos r1 en la pila
  st     4(r7), r2   ; Guardamos r2 en la pila

  getiid r2          ; Miramos cual es la interrupción que llega
  add    r2, r2, r2  ; Multiplicamos x2 para indexar el núm. de int.
  movi   r1, lo( __interrupt_vector )
  movhi  r1, hi( __interrupt_vector ) ; En r1 tenemos la base del vi.
  add    r1, r1, r2  ; Ahora en r1 tenemos la dirección donde está la &rsi
  ld     r1, 0(r1)   ; Cargamos la dirección de la rsi

  ;ei
  jal    r5, r1      ; Saltamos y enlazamos con r5
  ;di

  ld     r5, 0(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld     r1, 2(r7)   ; Recuperamos r1 de la pila
  ld     r2, 4(r7)   ; Recuperamos r2 de la pila
  addi   r7, r7, 6   ; Liberamos los 6 words de la pila

  jmp    r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de interrupciones por defecto

__interrupt_default:
  jmp     r5

; Rutina de tractament de crides al sistema
__system_call_handler:
  addi  r7, r7, -12  ; Reservem 6 words
  st     8(r7), r5   ; Salvem el r5 i el r0
  st    10(r7), r0

  add   r0, r0, r0  ; x2 per indexar el núm.
  movi  r1, lo( __system_call_vector )
  movhi r1, hi( __system_call_vector )
  add   r1, r1, r0  ; r1: @ de @ de syscall

  ld    r1, 0(r1)   ; r1: @ de syscall

  ld    r0, 12(r7)  ; Primer paràmetre
  st    0(r7), r0   ;  (originalment a r1)
  ld    r0, 14(r7)  ; Segon paràmetre
  st    2(r7), r0   ;  (originalment a r2)
  ld    r0, 16(r7)  ; Segon paràmetre
  st    4(r7), r0   ;  (originalment a r3)
  ld    r0, 18(r7)  ; Quart paràmetre
  st    6(r7), r0   ;  (originalment a r4)

  jal   r5, r1      ; Saltem i enllacem r5

  ld    r5, 8(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld    r0,10(r7)   ; Recuperamos r0 de la pila
  addi  r7, r7, 12   ; Liberamos los 12 words de la pila
  
  jmp   r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de llamadas de sistema no definidas
__no_syscall:
  halt


; Vector de excepciones

.global exception_default
.weak  exception_default
.set    exception_default, __exception_default

__exceptions_vector:
  evector  exception_illegal_instruction               /*  0 */
  evector  exception_unaligned_memory_access           /*  1 */
  evector  exception_fp_overflow                       /*  2 */
  evector  exception_fp_zero_division                  /*  3 */
  evector  exception_int_zero_div                      /*  4 */
  evector  exception_reserved5                         /*  5 */
  evector  exception_reserved6                         /*  6 */
  evector  exception_reserved7                         /*  7 */
  evector  exception_inv_tlbi                          /*  8 */
  evector  exception_inv_tlbd                          /*  9 */
  evector  exception_prot_instr                        /* 10 */
  evector  exception_prot_data                         /* 11 */
  evector  exception_readonly_memory_write             /* 12 */
  evector  exception_protected_instruction             /* 13 */
  vector   system_call_handler, __system_call_handler  /* 14 */
  vector   interrupt_handler, __interrupt_handler      /* 15 */


; Vector de interrupciones

.global interrupt_default
.weak  interrupt_default
.set    interrupt_default, __interrupt_default

__interrupt_vector:
  ivector  iclk
  ivector  ibot
  ivector  ircv
  ivector  itrx

; Vector de crides al sistema
__system_call_vector:
  .word __no_syscall   ; 0 - setup()
  .word __no_syscall   ; 1 - exit()
  .word sys_fork       ; 2 - fork()
  .word sys_read       ; 3 - read()
  .word sys_write      ; 4 - write()
  .word sys_write_7seg
  .word sys_sleep
  .word sys_write_led
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Aquests noms estan precedits del prefix sys_ se-
guint la mateixa nomenclatura que a Linux.

Crida al sistema
La crida write_7seg és molt senzilla. El que ha de fer
és treure el caràcter que volem imprimir pel port 7
i activar el grup de LEDs traient un 1 pel port 8
de sortida.

1 int sys_write_7seg(char c)
2 {
3 __asm__ ("out 7, %0" : : "r" (c));
4 __asm__ ("out 8, %0" : : "r" (1));
5 return 1;
6 }

Codi 10.10 Crida al sistema write_7seg.

Aquestes instruccions en assemblador necessiten
un registre com a argument. Aquesta és la potència
de l’assemblador en línia: permet posar arguments
de memòria i immediats, com podem veure a les
línies 3 i 4 del codi anterior, i el compilador els
col·loca en registres apropiadament.

Aquestes instruccions són privilegiades i només es
poden executar en mode sistema. En cas contrari,
es llença una excepció de protecció.

Retorn
Retornar d’una crida al sistema té un comporta-
ment lleugerament diferent a retornar d’una in-
terrupció o d’una excepció. En el cas d’una crida,
el valor de retorn es troba al registre r1, escrit
pel compilador de C i aquest registre no s’ha de
restaurar en aquest cas. Això ho podem veure al
codi 10.11, on es comprova a la línia 2, mitjançant
una resta, que no es tracti d’una crida al sistema:
en aquest cas, saltem a la línia 8 i no restaurem
el registre r1, que es fa a la línia 7.

Finalment, retornem de la crida amb un reti, res-
taurant els flags i l’adreça de retorn de l’espai
d’usuari.

1 ;Es tracta d’una syscall?
2 addi r2, r2, -28
3 ; En cas de ser-ho, no restaurem
4 ; el reg r1: conté el resultat
5 bz r2, syscall

6 ; RESTORE_ALL
7 ld r1, 14(r7)

8 syscall:
9 ld r0, 8(r7)

10 wrs s0, r0
11 ld r0, 10(r7)
12 wrs s1, r0
13 ld r0, 12(r7)
14 ld r2, 16(r7)
15 ld r3, 18(r7)
16 ld r4, 20(r7)
17 ld r5, 22(r7)
18 ld r6, 24(r7)
19 ; Carreguem l’antiga pila
20 ld r7, 26(r7)

21 reti

Codi 10.11 Retorn
d’una crida al sistema.

Podem veure un esquema complet de com es pro-
dueixen les crides a la figura 10.3. Quan un pro-
grama d’usuari user.c fa una crida al sistema, en
realitat està executant codi de la llibreria C que
fa d’embolcall. Aquesta executa la instrucció calls
que passa a mode sistema, just al entry.s. A conti-
nuació, s’indexa en una taula l’adreça de la crida
que s’ha demanat i finalment s’executa el codi de
sistema que fa la feina desitjada.

Imatge del ZeOS
Tota aquesta lògica ha de caber inicialment en els
16 Kb de l’àrea de Flash, ja que, com a programa-
dors, és l’únic lloc on podem escriure permanent-
ment. Després, el sistema operatiu ha d’agafar la


#include "include/time.h"
#include "include/task.h"
#include "include/debug.h"

#define outb(x,y) __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

int leyendo, numtics, nsecs, quantum;
int fila_cur, col_cur;
char caract;
int ch_pos;
char fila_str[5], col_str[5];
int bot;
int brutal;
struct task_struct *enviant, *llegint;
extern struct task_struct *dormint;
extern struct task_struct *proc_pila[NR_TASKS];
extern union task_union task[NR_TASKS];

/* Estos valores los llena el enlazador, con el sript de enlazado */
extern int __user_start, __user_end;
extern int usr_main(void);

int moon_art(void);
int calc(void);

void move_user(int *start, int *end, int *dest)
{
  while(start < end) *dest++ = *start++;
}

int main(void)
{
  move_user(&__user_start, &__user_end, (int *) 0x0);

  __asm__ ("wrvd %0, %1" : : "r" (7), "r" (3));
  __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (7), "r" (0x23)); // Vàlid i RW

  numtics = 0; nsecs = 0; enviant = 0; quantum = INIT_QUANTUM;
  fila_cur = 1; col_cur = 1; ch_pos = 0; bot=0; llegint=0;
  dormint = 0; brutal = 0;

  init_task0();

  /* Reducimos los privilegios y saltamos al usr_main() */
  __asm__ (
    "wrs s0,%0\n\t"
    "wrs s1,%1\n\t"
    "movi r7,%2\n\t"
    "movhi r7,%3\n\t"
    "reti"
   : /* sin salida */ 
   : "r" (2), /* Palabra de estado guardada en s0, en modo usuario */
     "r" (usr_main),
     "i" (0x00),   // Pila de usuario de 0x3000 a 0x2000
     "i" (0x32) ); // 

  /* Nunca se llega a este punto */
  return 0;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }
 
  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++) str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

void canviar_pos (int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}


int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur; caract=c;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      //__asm__ ("out 6, %0" : : "r" (1));
     canviar_pos(fila, col);
    }
  else
    {
      //__asm__ ("out 6, %0" : : "r" (0));

      /* Sacamos el byte c por el puerto 1 (transmisión UART) */
      __asm__ ("out 1, %0" : /* sin salida */ : "r" (c) );

      /* Ordenamos que se transmita el byte por la UART */
      __asm__ ("out 5, %0" : /* sin salida */ : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *) cur->next_run);
  return 0;
}

int sys_write_7seg(char c)
{
  __asm__ ("out 7, %0" : : "r" (c));
  __asm__ ("out 8, %0" : : "r" (1));
  return 1;
}

int sys_write_led(char c)
{
  __asm__ ("out 6, %0" : : "r" (c));
  return 1;
}

char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Ordenamos que empiece a leer un carácter por la UART */
  __asm__ ("out 3, %0" : /* sin salida */ : "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;
  //__asm__ ("out 6, %0" : : "r" (-1));

  task_switch ((union task_union *) cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t = (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenemos el dato que hemos recibido de la UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Ponemos el registro de recepción a cero */
  __asm__ ("out 3, %0" : /* sin salida */ : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;

  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  llegint = 0;
  //__asm__ ("out 6, %0" : : "r" (14));

  task_switch ((union task_union *) cur->next_run );
}

void itrx(void)
{
  union task_union *t = (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Ponemos el registro de transmisión a cero */
  __asm__ ("out 5, %0" : /* sin salida */ : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9) 
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;

      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;

      t->stack[R1_OFF] = 1;

      enviant = 0;
    }

  task_switch ((union task_union *) cur->next_run );
}

void ibot(void)
{
  __asm__ ("in %0, 9" : "=r" (bot) );
}

/*
 *  Excepció d'escriptura en pàgina de només lectura
 */

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int reinici, marc_copia, orig, index;

  orig = (((((unsigned int)cur) >> 9) & 7) +3)
         == (0xf & cur->marc_pila);


  if (orig)
    {
      index = (0xf & cur->marc_pila) - 3;
      marc_copia = 0x20 | (((((unsigned int)
        proc_pila[index]) >> 9) & 7) +3);
 // __asm__ ("out 6, %0\n\thalt" : : "r" (marc_copia) );
      proc_pila[index]->marc_pila = marc_copia;
      proc_pila[index] = 0;
    }
  else
    {
      marc_copia = 0x20 | (((((unsigned int)cur) >> 9) & 7) +3);
    }

  // Canviem el TLBd per fer la còpia de dades
  __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0), "r" (marc_copia) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user((int *)(0x3000), // Adreces lògiques
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);
  // Deixem el TLB com estava
  __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0), "r" (0x20) );

  // Canviem el TLB amb el nou marc, pàgina copiada
  if (orig)
    {
      cur->marc_pila = 0x20 | (0xf & cur->marc_pila);
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (7), "r" (cur->marc_pila) );
    }
  else
    {
      cur->marc_pila = marc_copia;
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (7), "r" (marc_copia) );
    }

  // Reiniciem la instrucció afectada
  __asm__ ("rds %0, s1" : "=r" (reinici));
  reinici-=2;
  __asm__ ("wrs s1, %0" : : "r" (reinici));
}


zeos/sist.c


; entry.s de zeos para SISA por Zeus Gómez Marmolejo

.macro vector name, default
  .global \name
  .weak  \name
  .set    \name, \default
  .word  \name
.endm

.macro evector name, default=exception_default
  vector  \name, \default
.endm

.macro ivector name, default=interrupt_default
  vector  \name, \default
.endm

 ; Inicialització del gestor de senyals
 movi   r5, lo( __signal_handler )
 movhi  r5, hi( __signal_handler )
 wrs    s5, r5

 movi  r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
 movhi r7, 0x82 ;  RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
 wrs   s6, r7   ; a s6: la pila de sistema

 ; El retorn de la rutina principal
 movi  r5, lo( __exit )
 movhi r5, hi( __exit )

 ; Start main rutine
 movi  r6, lo( main )
 movhi r6, hi( main )
 jmp   r6

__exit:
 ; Parem la CPU
 halt

; Rutina general de tractament d'excepcions,
; interrupcions i crides al sistema (calls)
 .global __signal_handler
__signal_handler:
 wrs   s4, r7 ; Salvem pila d'usuari
 rds   r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
              ;  de sistema
 ; SAVE_ALL
 st -16(r7), r0
 st -14(r7), r1
 st -12(r7), r2
 st -10(r7), r3
 st  -8(r7), r4
 st  -6(r7), r5
 st  -4(r7), r6
 rds r6, s4  ; Pila d'usuari (registre r7)
 st  -2(r7), r6
 rds r6, s1  ; Adreça de retorn
 st -18(r7), r6
 rds r6, s0  ; FLAGS
 st -20(r7), r6

 addi  r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

 st    0(r7), r1  ; Fiquem els paràmetres a
 st    2(r7), r2  ;  la pila per si es trac-
 st    4(r7), r3  ;  ta d'una crida
 st    6(r7), r4

 rds   r2, s2     ; Llegim el codi d'excepc
 movi  r1, 0x0f   ; Ens quedem amb els 4 lsb
 and   r2, r2, r1
 add   r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d'exc
 movi  r1, lo( __exceptions_vector )
 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
 add   r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
 ld    r1, 0(r1)  ; A r1 tenim l'adreça

 jal   r5, r1     ; Saltem a la rutina

 ;Es tracta d'una syscall?
 addi  r2, r2, -28
 ; En cas de ser-ho, no restaurem
 ;  el reg r1: conté el resultat
 bz    r2, syscall

 ; RESTORE_ALL
 ld    r1, 14(r7)

syscall:
 ld    r0,  8(r7)
 wrs   s0, r0
 ld    r0, 10(r7)
 wrs   s1, r0
 ld    r0, 12(r7)
 ld    r2, 16(r7)
 ld    r3, 18(r7)
 ld    r4, 20(r7)
 ld    r5, 22(r7)
 ld    r6, 24(r7)
 ; Carreguem l'antiga pila
 ld    r7, 26(r7)

 reti

; Rutina de tratamiento de excepciones por defecto

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorno
  rds   r2, s2  ; Codigo
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5

altre:
  movi  r3, 1
  movi  r4, 4
  movi  r5, 15
  movi  r6, -8
  out   7, r1
  out   8, r3
  shl   r2, r2, r4
  shl   r1, r1, r6
  movi  r3, 15
;  and   r1, r1, r3
;  or    r7, r2, r1
;  out   6, r7
  out   6, r1
  halt

; Rutina de tratamiento de interrupciones

__interrupt_handler:
  addi   r7, r7, -6  ; Reservamos 6 words en la pila
  st     0(r7), r5   ; Guardamos r5 en la pila
  st     2(r7), r1   ; Guardamos r1 en la pila
  st     4(r7), r2   ; Guardamos r2 en la pila

  getiid r2          ; Miramos cual es la interrupción que llega
  add    r2, r2, r2  ; Multiplicamos x2 para indexar el núm. de int.
  movi   r1, lo( __interrupt_vector )
  movhi  r1, hi( __interrupt_vector ) ; En r1 tenemos la base del vi.
  add    r1, r1, r2  ; Ahora en r1 tenemos la dirección donde está la &rsi
  ld     r1, 0(r1)   ; Cargamos la dirección de la rsi

  ;ei
  jal    r5, r1      ; Saltamos y enlazamos con r5
  ;di

  ld     r5, 0(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld     r1, 2(r7)   ; Recuperamos r1 de la pila
  ld     r2, 4(r7)   ; Recuperamos r2 de la pila
  addi   r7, r7, 6   ; Liberamos los 6 words de la pila

  jmp    r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de interrupciones por defecto

__interrupt_default:
  jmp     r5

; Rutina de tractament de crides al sistema
__system_call_handler:
  addi  r7, r7, -12  ; Reservem 6 words
  st     8(r7), r5   ; Salvem el r5 i el r0
  st    10(r7), r0

  add   r0, r0, r0  ; x2 per indexar el núm.
  movi  r1, lo( __system_call_vector )
  movhi r1, hi( __system_call_vector )
  add   r1, r1, r0  ; r1: @ de @ de syscall

  ld    r1, 0(r1)   ; r1: @ de syscall

  ld    r0, 12(r7)  ; Primer paràmetre
  st    0(r7), r0   ;  (originalment a r1)
  ld    r0, 14(r7)  ; Segon paràmetre
  st    2(r7), r0   ;  (originalment a r2)
  ld    r0, 16(r7)  ; Segon paràmetre
  st    4(r7), r0   ;  (originalment a r3)
  ld    r0, 18(r7)  ; Quart paràmetre
  st    6(r7), r0   ;  (originalment a r4)

  jal   r5, r1      ; Saltem i enllacem r5

  ld    r5, 8(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld    r0,10(r7)   ; Recuperamos r0 de la pila
  addi  r7, r7, 12   ; Liberamos los 12 words de la pila
  
  jmp   r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de llamadas de sistema no definidas
__no_syscall:
  halt


; Vector de excepciones

.global exception_default
.weak  exception_default
.set    exception_default, __exception_default

__exceptions_vector:
  evector  exception_illegal_instruction               /*  0 */
  evector  exception_unaligned_memory_access           /*  1 */
  evector  exception_fp_overflow                       /*  2 */
  evector  exception_fp_zero_division                  /*  3 */
  evector  exception_int_zero_div                      /*  4 */
  evector  exception_reserved5                         /*  5 */
  evector  exception_reserved6                         /*  6 */
  evector  exception_reserved7                         /*  7 */
  evector  exception_inv_tlbi                          /*  8 */
  evector  exception_inv_tlbd                          /*  9 */
  evector  exception_prot_instr                        /* 10 */
  evector  exception_prot_data                         /* 11 */
  evector  exception_readonly_memory_write             /* 12 */
  evector  exception_protected_instruction             /* 13 */
  vector   system_call_handler, __system_call_handler  /* 14 */
  vector   interrupt_handler, __interrupt_handler      /* 15 */


; Vector de interrupciones

.global interrupt_default
.weak  interrupt_default
.set    interrupt_default, __interrupt_default

__interrupt_vector:
  ivector  iclk
  ivector  ibot
  ivector  ircv
  ivector  itrx

; Vector de crides al sistema
__system_call_vector:
  .word __no_syscall   ; 0 - setup()
  .word __no_syscall   ; 1 - exit()
  .word sys_fork       ; 2 - fork()
  .word sys_read       ; 3 - read()
  .word sys_write      ; 4 - write()
  .word sys_write_7seg
  .word sys_sleep
  .word sys_write_led
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Figura 10.3 Esquema d’una crida al sistema.

part d’usuari i moure-la a la part de RAM.

Per construir la imatge del sistema, farem servir un
script d’enllaçament personalitzat. La imatge una
vegada enllaçada constarà de tres parts:

• La part de sistema ha d’estar enllaça-
da a partir de l’adreça 0xc000. Això in-
clou els fitxers entry.s i sys.c. Però tot
el que siguin variables no poden anar
en aquesta secció ja que això correspon
amb l’àrea de Flash i no podrien es-
criure. Això correspon amb les línies 11
a 16 del codi 10.12: posem en una sec-
ció anomenada .sistema les parts de codi
(.text) i dades de només lectura (.rodata)
de entry.s i sys.c.

• A continuació, enllaçat a partir de l’a-
dreça 0x0, en una nova secció anomena-
da .user continua el codi d’usuari format
pels objectes user.o i libc.o, de les línies
20 a 25.

• Finalment, les dades d’escriptura de sis-
tema es col·loquen a partir de la 0x8000,
tal i com mostra la línia 29 de l’script.
Hem de notar que aquesta secció no
ocupa espai en la imatge final de l’exe-
cutable, ja que són dades no inicialitza-
des.

Aquesta imatge es pot generar amb aquesta co-
manda (una vegada instal·lades les utilitats de com-
pilació del SISA):

$ sisa-ld -T system.lds entry.o sys.o user.o \\
> libc.o -o zeos

Cal dir que les variables __user_start i __user_end les

omple l’enllaçador gràcies a aquest script , línies
18 i 26. Aquestes variables són vitals per a que el
sistema en la inicialització pugui fer la còpia de la
part d’usuari a RAM (a l’adreça 0).

Però la imatge final, anomenada zeos, porta una
capçalera ELF i altres seccions que no ens interes-
sen. Per tant, d’aquí hem d’extreure les dues grans
seccions .sistema i .user (només el contingut binari)
i formar la imatge final amb la unió de les dues.
Això ho fem amb la comanda:

$ sisa-objcopy -R .sistema -R .sysdata -O \\
binary -S zeos zeos.user

$ sisa-objcopy -R .user -R .sysdata -O binary \\
-S zeos zeos.sistema

$ cat zeos.sistema zeos.user > zeos.out

Les dues comandes sisa-objcopy són les equivalent
a les objcopy habituals de les utilitats binutils de
la GNU. Concretament, a la primera comanda fem
una extracció binària eliminant les seccions .sis-
tema i .sysdata (quedant-nos amb la part d’usuari).
Aquesta part binària la deixem en el fitxer zeos.user.
El mateix fem per la part de sistema a la segona
comanda i creem el fitxer zeos.sistema. A l’última
comanda concatenem una darrera de l’altra en un
únic fitxer anomenat zeos.out.

A Linux aquest darrer pas es fa amb una utilitat
feta expressament, anomenada build, que fa com
un cat però omplint algunes variables addicionals.
En el nostre cas, no hem necessitat crear cap al-
tre utilitat ja que amb l’script d’enllaçat ho hem
aconseguit tot.

Aquest fitxer resultat zeos.out l’hem de copiar byte
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1 /*
2 * Canviem l’script per defecte
3 * per adequar-lo a l’arquitectura
4 */
5 OUTPUT_ARCH(sisa)
6 SECTIONS
7 {
8 /* Ens situem a la part de flash */
9 . = 0xc000 ;

10 /* text space */
11 .sistema :
12 {
13 entry.o(.text) sys.o(.text)
14 entry.o(.rodata) sys.o(.rodata)
15 . = ALIGN(2);
16 }
17 __entry_point = LOADADDR(.sistema);

18 PROVIDE (__user_start = .);
19 . = 0x0 ; /* Part d’usuari */

20 .user :
21 {
22 libc.o(.text) user.o(.text)
23 libc.o(.rodata) user.o(.rodata)
24 libc.o(.data) user.o(.data)
25 }
26 __user_end = __user_start + SIZEOF(.user);

27 /* Ens situem en la part de sistema */
28 . = 0x8000 ;

29 .sysdata : { entry.o(.data) sys.o(.data) }
30 }

Codi 10.12 Script d’enllaçament pel GNU ld.

per byte a partir de l’adreça 0xc000 de memòria
Flash, tal i com hem fet habitualment en el cas del
programes de prova de la part de hardware. A la
figura 10.4 es pot veure un esquema de la imatge
final del ZeOS abans de copiar-se a memòria flash.

Figura 10.4 Imatge de ZeOS llesta per copiar a
flash.

Prova
Per provar aquesta part del sistema operatiu, pro-
cedirem de la mateixa forma que en la part de
hardware: copiarem aquesta imatge a la memòria
flash, a l’àrea mapejada pel processador a l’adreça
0xc000.

Podem veure una imatge del contador creat pel
programa d’usuari en el grup de LED de 7 seg-
ments a la figura 10.5. El contador marxa a tota
velocitat cap endavant. Aquesta és una instantània
pràcticament en el moment de passar pel 0.

Figura 10.5 Imatge del contador de
LED corrent a tota velocitat.


/*
 *  Canviem l'script per defecte
 *   per adequar-lo a l'arquitectura
 */
OUTPUT_ARCH(sisa)
SECTIONS
{
  /* Ens situem a la part de flash */
  . = 0xc000 ;

  /* text space */
  .sistema :
  {
    entry.o(.text) sys.o(.text)
    entry.o(.rodata) sys.o(.rodata)
    . = ALIGN(2);
  }
  __entry_point = LOADADDR(.sistema);

  PROVIDE (__user_start = .);
  . = 0x0 ; /* Part d'usuari */

  .user :
  {
    libc.o(.text) user.o(.text)
    libc.o(.rodata) user.o(.rodata)
    libc.o(.data) user.o(.data)
  }
  __user_end = __user_start + SIZEOF(.user);

   /* Ens situem en la part de sistema */
  . = 0x8000 ;

  .sysdata : { entry.o(.data) sys.o(.data) }
}


zeos/system-3.0.lds
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11
Gestió de processos

Aquest capítol és el més important del sistema
operatiu ZeOS, ja que es prepararà el sistema per
a que s’hi puguin multiplexar tasques. En aquesta
primera etapa, els processos ja estaran creats prè-
viament i el sistema amb l’ajuda de la interrupció
del temporitzador els anirà planificant, apropiant-
los del processador.

En una segona etapa, afegirem la crida al sistema
fork() que en un sistema Linux serveix per crear un
nou procés idèntic a l’original. Gràcies a la multi-
plexatge de tasques desenvolupada anteriorment,
tindrem un sistema que crea les tasques i les mul-
tiplexa automàticament.

Preparació de les estructures
Abans de poder multiplexar tasques, hem de cre-
ar les estructures necessàries per a poder fer-ho.
En primer lloc, necessitem una pila de sistema per
a cada procés. També necessitem un PCB (Pro-
cess Control Block) per procés, per a emmagatze-
mar dades relatives a la seva planificació, com el
quantum o els enllaços de la llista de processos.

Linux uneix aquestes dues estructures (la pila de

sistema i el PCB) en un sol bloc de memòria per
a cada procés. Degut a que la pila de sistema
creix cap a adreces més baixes i les dades ho fan
cap adreces més grans, si s’escull un format adi-
ent per aquesta estructura podran conviure les du-
es alhora sense que puguin sobreescriure dades
l’una a l’altra. Aquesta estructura es pot veure a la
fig 11.1.

D’aquesta forma, localitzar el PCB del procés és
una tasca immediata: Tan sols s’ha de fer un AND
amb l’adreça de la pila de sistema per a tenir
l’adreça base del PCB. Aquesta estructura combi-
nada reb el nom de task_union al codi font de Linux.

Reservarem, doncs, 512 bytes per cada pila de sis-
tema (a Linux s’en reserven 4096). Per tant, farem
que la pila del primer procés estigui de l’adreça
0x8000 a la 0x81fe, la del segon procés anirà de
l’adreça 0x8200 a la 0x83fe, etc...

Podem veure la declaració d’aquesta estructura al
codi 11.1. Com veiem, tenim el task_union compost
de dues estructures: un struct task_struct i un vector
de 256 enters (512 bytes) que conformen la pila de
sistema.
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Figura 11.1 task_union format per les dades de
control del procés i la seva pila de sistema.

Dintre del task_struct podem veure el pid del procés,
el seu quantum i una variable que ens servirà per
emmagatzemar el marc de pila d’usuari d’aquell
procés. Finalment, l’estructura conté apuntadors a
la següent estructura de la llista que conforma la
cua de ready, els processos que estan llestos per
ser planificats.

Inicialització dels task_structs
El que farem, a falta de la implementació del fork()
és crear dues tasques pre-enllaçades i inicialit-
zades de forma que no ens haguem de preocu-
par del codi de creació dels processos en temps
d’execució. D’aquesta manera, una vegada inicia-
litzades les estructures, només ens haurem de pre-
ocupar d’atendre la interrupció del temporitzador i
commutar entre una tasca i una altra.

Com veiem al codi 11.2, inicialitzem dos task_struct:
un amb PID 1 i l’altre amb PID 2, tal i com es veu
a les línies 6 i 15. Bàsicament, aquest codi inicia-

1 struct task_struct {
2 int pid;
3 int quantum;
4 int marc_pila;
5 struct task_struct *next_run, *prev_run;
6 };

7 /* Pila de sistema, per procés */
8 union task_union {
9 struct task_struct task;

10 unsigned int stack[256];
11 };

Codi 11.1 Definició del
task_union i el task_struct.

litza camp per camp cada membre de l’estructura:

• El PID del procés, tal i com hem dit
abans.

• El quantum de cada procés inicialitzats a
INIT_QUANTUM, en aquests moments val 1.

• El següent i l’anterior de la cua circu-
lar de ready. En aquest cas, com no-
més tenim dos processos, coincideixen
en apuntar al segon procés (línies 8 a
11), mentre que per al primer procés
apunten els dos al primer procés (línies
17 a 20).

• Accedim a la pila de sistema per canviar
el valor del registre s1 salvat pel valor
del procés en mode usuari que s’exe-
cutarà. En el primer cas, serà la funció
write1, mentre que al segon serà write2.

• Igualment a la pila modifiquem el va-
lor del registre s0 salvat, que són els
FLAGS per a estar en mode usuari. Els
dos de la mateixa forma.

• Finalment, modifiquem el registre r7 sal-
vat a la pila de sistema amb top de la
pila d’usuari, que en aquest cas el con-
figurarem de forma similar a les piles de
sistema: 0x3200 pel primer procés, 0x3400
pel segon, etc..


/*
 * ZeOS - Juny 2008  Zeus Gómez Marmolejo
 * task.h - Estructures i macros pel tractament de processos
 */

#ifndef __TASK_H__
#define __TASK_H__

#define NR_TASKS      6
#define INIT_QUANTUM  10

#define USR_STACK     0x3000
#define KERN_STACK    0x8000

#define R1_OFF        249
#define R7_OFF        255
#define S1_OFF        247
#define S0_OFF        246

struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  int marc_pila;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
};

/* Pila de sistema, per procés */
union task_union {
  struct task_struct task;
  unsigned int stack[256];
};

/*
 *  Dedu�m l'adre�a del task_stuct actual del valor de la pila de sistema
 */
static inline struct task_struct * get_current(void)
{
  struct task_struct *current;
  __asm__("and %0, r7, %1 ":"=r" (current) : "r" (~511U));
  return current;
}

#define current get_current()

void init_task0();
void task_switch(union task_union *t2);


#endif  /* __TASK_H__ */


zeos/task.h
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1 union task_union task[NR_TASKS]
2 __attribute__((__section__(".data.task")));

3 void init_task0()
4 {
5 /* Cua de ready, circular pels 2 proc */
6 task[0].task.pid = 1;
7 task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
8 task[0].task.next_run =
9 (struct task_struct *) 0x8200;

10 task[0].task.prev_run =
11 (struct task_struct *) 0x8200;
12 task[0].stack[S1_OFF] = (int) write1;
13 task[0].stack[S0_OFF] = 2;
14 task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;

15 task[1].task.pid = 2;
16 task[1].task.quantum = INIT_QUANTUM;
17 task[1].task.next_run =
18 (struct task_struct *) 0x8000;
19 task[1].task.prev_run =
20 (struct task_struct *) 0x8000;
21 task[1].stack[S1_OFF] = (int) write2;
22 task[1].stack[S0_OFF] = 2;
23 task[1].stack[R7_OFF] = 0x3400;
24 }

Codi 11.2 Declaració i
inicilització dels task_struct.

La declaració de les estructures la tenim a les dues
primeres línies. Es declara un vector de 6 task_union
i es posen en una secció especial anomenada .da-
ta.task que després amb l’script d’enllaçat ja ens
preocuparem que quedi en l’adreça abans especi-
ficada: 0x8000 en endavant.

Canvi de context
El canvi de context el farà una funció anomenada
task_switch i prendrà com a argument la tasca a pla-
nificar. El que ha de fer aquesta funció és carregar
el nou quantum del procés, canviar les piles de sis-
tema i restaurar els registres fins a fer un reti final

i acabar executant el codi d’usuari apropiadament.
Aquesta funció es pot observar al codi 11.3.

1 void task_switch(union task_union *t2)
2 {
3 int p = (int) &t2->stack[256];

4 quantum =
5 ((struct task_struct *)t2)->quantum;

6 /* Canviem les piles de sistema
7 i restaurem */
8 __asm__ (
9 /* Nova pila de sistema */

10 "wrs s6, %0\n\t"
11 "rds r7, s6\n\t"

12 /* restaurem */
13 "ld r0, -20(r7)\n\t"
14 "wrs s0, r0\n\t"
15 "ld r0, -18(r7)\n\t"
16 "wrs s1, r0\n\t"
17 "ld r0, -16(r7)\n\t"
18 "ld r1, -14(r7)\n\t"
19 "ld r2, -12(r7)\n\t"
20 "ld r3, -10(r7)\n\t"
21 "ld r4, -8(r7)\n\t"
22 "ld r5, -6(r7)\n\t"
23 "ld r6, -4(r7)\n\t"
24 "ld r7, -2(r7)\n\t"
25 "reti"
26 : /* sense sortida */
27 : "r" (p)
28 );
29 }

Codi 11.3 Canvi de
context fet pel task_switch().

El primer que fem és carregar la darrera adreça
de la pila de sistema (línia 3) a la variable p i
carreguem el quantum del nou procés (línia 4). En
assemblador es pot observar com a les línies 10
i 11 carreguem la nova pila de sistema i, per or-


union task_union task[NR_TASKS]
__attribute__((__section__(".data.task")));

void init_task0()
{
  /* Cua de ready, circular pels 2 proc */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].task.prev_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].stack[S1_OFF] = (int) write1;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;

  task[1].task.pid     = 2;
  task[1].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[1].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].stack[S1_OFF] = (int) write2;
  task[1].stack[S0_OFF] = 2;
  task[1].stack[R7_OFF] = 0x3400;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  /* Canviem les piles de sistema
       i restaurem */
  __asm__ (
    /* Nova pila de sistema */
    "wrs s6, %0\n\t"
    "rds r7, s6\n\t"

    /* restaurem */
    "ld  r0, -20(r7)\n\t"
    "wrs s0, r0\n\t"
    "ld  r0, -18(r7)\n\t"
    "wrs s1, r0\n\t"
    "ld  r0, -16(r7)\n\t"
    "ld  r1, -14(r7)\n\t"
    "ld  r2, -12(r7)\n\t"
    "ld  r3, -10(r7)\n\t"
    "ld  r4, -8(r7)\n\t"
    "ld  r5, -6(r7)\n\t"
    "ld  r6, -4(r7)\n\t"
    "ld  r7, -2(r7)\n\t"
    "reti"
    : /* sense sortida */
    : "r" (p)
  );
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill, dtlbm;
  unsigned int pila_usr_pare, pila_usr_fill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_usr_pare = USER_STACK |
                ((unsigned int) cur & 0xfff)
  pila_usr_fill = USER_STACK |
                  ((tfill) << 9);
  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  return last_pid;
}

int trobar_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(vocup[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  vocup[i] = 1;
  return i;
}

void init_task0()
{
  int i;
  vocup[0] = 1;
  for (i=1; i<8; i++) vocup[i] = 0;

  last_pid = 1;

  /* Cua de ready, circular a ell mateix */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].stack[S1_OFF] =
    (unsigned int) usr_main;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;
}


zeos/task-3.2.c


union task_union task[NR_TASKS]
__attribute__((__section__(".data.task")));

void init_task0()
{
  /* Cua de ready, circular pels 2 proc */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].task.prev_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].stack[S1_OFF] = (int) write1;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;

  task[1].task.pid     = 2;
  task[1].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[1].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].stack[S1_OFF] = (int) write2;
  task[1].stack[S0_OFF] = 2;
  task[1].stack[R7_OFF] = 0x3400;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  /* Canviem les piles de sistema
       i restaurem */
  __asm__ (
    /* Nova pila de sistema */
    "wrs s6, %0\n\t"
    "rds r7, s6\n\t"

    /* restaurem */
    "ld  r0, -20(r7)\n\t"
    "wrs s0, r0\n\t"
    "ld  r0, -18(r7)\n\t"
    "wrs s1, r0\n\t"
    "ld  r0, -16(r7)\n\t"
    "ld  r1, -14(r7)\n\t"
    "ld  r2, -12(r7)\n\t"
    "ld  r3, -10(r7)\n\t"
    "ld  r4, -8(r7)\n\t"
    "ld  r5, -6(r7)\n\t"
    "ld  r6, -4(r7)\n\t"
    "ld  r7, -2(r7)\n\t"
    "reti"
    : /* sense sortida */
    : "r" (p)
  );
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill, dtlbm;
  unsigned int pila_usr_pare, pila_usr_fill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_usr_pare = USER_STACK |
                ((unsigned int) cur & 0xfff)
  pila_usr_fill = USER_STACK |
                  ((tfill) << 9);
  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  return last_pid;
}

int trobar_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(vocup[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  vocup[i] = 1;
  return i;
}

void init_task0()
{
  int i;
  vocup[0] = 1;
  for (i=1; i<8; i++) vocup[i] = 0;

  last_pid = 1;

  /* Cua de ready, circular a ell mateix */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].stack[S1_OFF] =
    (unsigned int) usr_main;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;
}


zeos/task-3.2.c
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dre, restaurem els registres un per un acabant amb
l’antiga pila d’usuari, a la línia 24 i amb un reti.
En aquell punt es copia al PC el contingut de s1,
carregat a la línia 16 i es continua executant el
codi del programa.

D’aquesta forma, estem en condicions de multiple-
xar la propera tasca de la llista de ready forma-
da pels task_struct dels dos processos, en el precís
moment en que arriba la interrupció del temporit-
zador.

Multiplexatge de tasques

1 void iclk(void)
2 {
3 struct task_struct *cur = current;

4 if (--quantum <= 0)
5 {
6 task_switch ((union task_union *)
7 cur->next_run);
8 }
9 }

Codi 11.4 Rutina que gestiona la interrupció del
temporitzador.

Al codi 11.4 podem veure la rutina de gestió de
la interrupció del temporitzador. Aquesta rutina
s’executa 20 vegades per segon i decrementa el
quantum actual en una unitat i canvia a la tasca se-
güent només quan aquest s’ha exhaurit (línies 6
i 7). Obtenim, per això, el següent de la cua de
ready accedint a cur->next_run.

Amb el codi mostrat a l’apartat anterior de la fun-
ció task_switch() es pot efectivament canviar d’una
tasca a una altra quan el quantum de cada pro-
cés s’exhaureix, implementant una multiplexació de
tasques senzilla.

Interrupcions
Per a que el codi 11.4 funcioni, hem d’indexar les

rutines que gestionen interrupcions en una taula
similar a la de crides al sistema. En aquest cas,
però, només farem servir 4 entrades ja que el nostre
sistema només pot enviar 4 interrupcions. Aquesta
taula la podem veure al codi 11.5.

1 __interrupt_vector:
2 ivector iclk
3 ivector ibot
4 ivector ircv
5 ivector itrx

Codi 11.5 Vector d’interrupcions.

Un codi similar al codi 10.8 selecciona l’entrada
correcta d’aquesta taula a partir del getiid. La ma-
cro ivector el que fa és exportar el símbol cap a
l’enllaçador i definir una dada de tipus word.

Prova
Amb l’objectiu de verificar que la multiplexatge de
tasques funciona correctament, crearem dos pro-
grames que s’executaran alhora. Cap d’ells es blo-
quejarà, simplement estaran els dos en un bucle
infinit fent crides a sistema. El primer serà el que
ja hem fet servir abans (al codi 10.3) i imprimi-
rà nombres pel grup de LED de 7 segments de
la mateixa forma que el capítol anterior. El segon
programa farà el mateix però amb el grup de 8 LED
blaus que estan alineats un al costat de l’altre.

Figura 11.2 Multiplexatge de dues tasques al-
hora.

Podem veure a la figura 11.2 el resultat d’executar
els dos processos alhora: un escrivint al primer
comptador (grup de LED blaus) i l’altre al segon
comptador (grup de LED vermells). El sistema els


void iclk(void)
{
  struct task_struct *cur = current;

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}


zeos/time-3.2.c


; entry.s de zeos para SISA por Zeus Gómez Marmolejo

.macro vector name, default
  .global \name
  .weak  \name
  .set    \name, \default
  .word  \name
.endm

.macro evector name, default=exception_default
  vector  \name, \default
.endm

.macro ivector name, default=interrupt_default
  vector  \name, \default
.endm

 ; Inicialització del gestor de senyals
 movi   r5, lo( __signal_handler )
 movhi  r5, hi( __signal_handler )
 wrs    s5, r5

 movi  r7, 0x00 ; Pila de sist: decreix en
 movhi r7, 0x82 ;  RAM: 0x81fe, 0x81fc, ...
 wrs   s6, r7   ; a s6: la pila de sistema

 ; El retorn de la rutina principal
 movi  r5, lo( __exit )
 movhi r5, hi( __exit )

 ; Start main rutine
 movi  r6, lo( main )
 movhi r6, hi( main )
 jmp   r6

__exit:
 ; Parem la CPU
 halt

; Rutina general de tractament d'excepcions,
; interrupcions i crides al sistema (calls)
 .global __signal_handler
__signal_handler:
 wrs   s4, r7 ; Salvem pila d'usuari
 rds   r7, s6 ; Carguem el punter a la pila
              ;  de sistema
 ; SAVE_ALL
 st -16(r7), r0
 st -14(r7), r1
 st -12(r7), r2
 st -10(r7), r3
 st  -8(r7), r4
 st  -6(r7), r5
 st  -4(r7), r6
 rds r6, s4  ; Pila d'usuari (registre r7)
 st  -2(r7), r6
 rds r6, s1  ; Adreça de retorn
 st -18(r7), r6
 rds r6, s0  ; FLAGS
 st -20(r7), r6

 addi  r7, r7, -28 ; Reservem 14 words

 st    0(r7), r1  ; Fiquem els paràmetres a
 st    2(r7), r2  ;  la pila per si es trac-
 st    4(r7), r3  ;  ta d'una crida
 st    6(r7), r4

 rds   r2, s2     ; Llegim el codi d'excepc
 movi  r1, 0x0f   ; Ens quedem amb els 4 lsb
 and   r2, r2, r1
 add   r2, r2, r2 ; x2: indexem el núm.d'exc
 movi  r1, lo( __exceptions_vector )
 movhi r1, hi( __exceptions_vector )
 add   r1, r1, r2 ; Sumem la base del vector
 ld    r1, 0(r1)  ; A r1 tenim l'adreça

 jal   r5, r1     ; Saltem a la rutina

 ;Es tracta d'una syscall?
 addi  r2, r2, -28
 ; En cas de ser-ho, no restaurem
 ;  el reg r1: conté el resultat
 bz    r2, syscall

 ; RESTORE_ALL
 ld    r1, 14(r7)

syscall:
 ld    r0,  8(r7)
 wrs   s0, r0
 ld    r0, 10(r7)
 wrs   s1, r0
 ld    r0, 12(r7)
 ld    r2, 16(r7)
 ld    r3, 18(r7)
 ld    r4, 20(r7)
 ld    r5, 22(r7)
 ld    r6, 24(r7)
 ; Carreguem l'antiga pila
 ld    r7, 26(r7)

 reti

; Rutina de tratamiento de excepciones por defecto

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorno
  rds   r2, s2  ; Codigo
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5

altre:
  movi  r3, 1
  movi  r4, 4
  movi  r5, 15
  movi  r6, -8
  out   7, r1
  out   8, r3
  shl   r2, r2, r4
  shl   r1, r1, r6
  movi  r3, 15
;  and   r1, r1, r3
;  or    r7, r2, r1
;  out   6, r7
  out   6, r1
  halt

; Rutina de tratamiento de interrupciones

__interrupt_handler:
  addi   r7, r7, -6  ; Reservamos 6 words en la pila
  st     0(r7), r5   ; Guardamos r5 en la pila
  st     2(r7), r1   ; Guardamos r1 en la pila
  st     4(r7), r2   ; Guardamos r2 en la pila

  getiid r2          ; Miramos cual es la interrupción que llega
  add    r2, r2, r2  ; Multiplicamos x2 para indexar el núm. de int.
  movi   r1, lo( __interrupt_vector )
  movhi  r1, hi( __interrupt_vector ) ; En r1 tenemos la base del vi.
  add    r1, r1, r2  ; Ahora en r1 tenemos la dirección donde está la &rsi
  ld     r1, 0(r1)   ; Cargamos la dirección de la rsi

  ;ei
  jal    r5, r1      ; Saltamos y enlazamos con r5
  ;di

  ld     r5, 0(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld     r1, 2(r7)   ; Recuperamos r1 de la pila
  ld     r2, 4(r7)   ; Recuperamos r2 de la pila
  addi   r7, r7, 6   ; Liberamos los 6 words de la pila

  jmp    r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de interrupciones por defecto

__interrupt_default:
  jmp     r5

; Rutina de tractament de crides al sistema
__system_call_handler:
  addi  r7, r7, -12  ; Reservem 6 words
  st     8(r7), r5   ; Salvem el r5 i el r0
  st    10(r7), r0

  add   r0, r0, r0  ; x2 per indexar el núm.
  movi  r1, lo( __system_call_vector )
  movhi r1, hi( __system_call_vector )
  add   r1, r1, r0  ; r1: @ de @ de syscall

  ld    r1, 0(r1)   ; r1: @ de syscall

  ld    r0, 12(r7)  ; Primer paràmetre
  st    0(r7), r0   ;  (originalment a r1)
  ld    r0, 14(r7)  ; Segon paràmetre
  st    2(r7), r0   ;  (originalment a r2)
  ld    r0, 16(r7)  ; Segon paràmetre
  st    4(r7), r0   ;  (originalment a r3)
  ld    r0, 18(r7)  ; Quart paràmetre
  st    6(r7), r0   ;  (originalment a r4)

  jal   r5, r1      ; Saltem i enllacem r5

  ld    r5, 8(r7)   ; Recuperamos r5 de la pila
  ld    r0,10(r7)   ; Recuperamos r0 de la pila
  addi  r7, r7, 12   ; Liberamos los 12 words de la pila
  
  jmp   r5          ; Se supone que r5 tenía la @ de retorno

; Rutina de tratamiento de llamadas de sistema no definidas
__no_syscall:
  halt


; Vector de excepciones

.global exception_default
.weak  exception_default
.set    exception_default, __exception_default

__exceptions_vector:
  evector  exception_illegal_instruction               /*  0 */
  evector  exception_unaligned_memory_access           /*  1 */
  evector  exception_fp_overflow                       /*  2 */
  evector  exception_fp_zero_division                  /*  3 */
  evector  exception_int_zero_div                      /*  4 */
  evector  exception_reserved5                         /*  5 */
  evector  exception_reserved6                         /*  6 */
  evector  exception_reserved7                         /*  7 */
  evector  exception_inv_tlbi                          /*  8 */
  evector  exception_inv_tlbd                          /*  9 */
  evector  exception_prot_instr                        /* 10 */
  evector  exception_prot_data                         /* 11 */
  evector  exception_readonly_memory_write             /* 12 */
  evector  exception_protected_instruction             /* 13 */
  vector   system_call_handler, __system_call_handler  /* 14 */
  vector   interrupt_handler, __interrupt_handler      /* 15 */


; Vector de interrupciones

.global interrupt_default
.weak  interrupt_default
.set    interrupt_default, __interrupt_default

__interrupt_vector:
  ivector  iclk
  ivector  ibot
  ivector  ircv
  ivector  itrx

; Vector de crides al sistema
__system_call_vector:
  .word __no_syscall   ; 0 - setup()
  .word __no_syscall   ; 1 - exit()
  .word sys_fork       ; 2 - fork()
  .word sys_read       ; 3 - read()
  .word sys_write      ; 4 - write()
  .word sys_write_7seg
  .word sys_sleep
  .word sys_write_led


zeos/entry.s
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va multiplexant, tot donant la sensació que s’estan
executant alhora.

Creació de processos
La creació de processos en un sistema operatiu no
és una tasca senzilla, ja que un procés habitual-
ment disposa d’una taula de pàgines pròpia, me-
mòria assignada pel sistema operatiu, una taula de
canals corresponents a fitxers oberts, fils d’execució
concurrent per procés, etc... Quan es crea un pro-
cés en un sistema Unix es dupliquen les dades
del procés pare: la taula de pàgines, la memòria
assignada i els fitxers oberts, entre altres.

En el nostre cas, però, no disposem de tantes dades
per procés i l’acció de crear una nova tasca no
involucra tanta feina. El que hem de fer per a crear
un nou procés és, a grans trets:

1. Localitzar un nou task_struct lliure. Ai-
xò implica també obtenir una nova pila
de sistema per al nou procés, ja que com
hem dit abans el PCB i la pila de siste-
ma estan units mitjançant una union. Si
no hi ha cap task_struct lliure, la crida
al sistema retorna amb un error.

2. Copiem la pila de sistema del procés
que vol crear un altre procés en la nova
pila assignada, copiant també les dades
del procés (ja que estan a la mateixa pi-
la de sistema).

3. Localitzem una nova pàgina per a la pila
d’usuari i dupliquem també el contingut
de la pila d’usuari del pare a la pila
d’usuari del fill.

4. Finalment hem d’omplir les dades del
task_struct relatives al nou procés fill que
es crea, entre elles, calcular el nou PID
del procés. També s’ha d’enllaçar el nou
task_struct en la llista de ready just des-
prés del task_struct del pare. Això impli-
ca canviar 4 apuntadors de posició.

5. Modificar el valor de retorn en la pila
de sistema del fill per a que retorni un
zero al programa a la hora de restaurar
el context del procés fill.

La crida al sistema fork()
En Unix, la crida al sistema per a crear proces-
sos és el fork(), amb l’ordre 2 a la taula de crides
al sistema (ja que aquesta crida es va crear als
orígens de Unix).

Podem veure una part de la implementació del
fork() de ZeOS al codi 11.6. En ell veiem com, al
principi, a les línies 7 a 9 es crida una funció per a
cercar un task_struct que no estigui ocupat per cap
procés. Podem veure la implementació d’aquesta
funció al codi 11.7.

En realitat, el que s’està fent és consultar un vec-
tor de bits amb l’ocupació dels task_struct. Aquest
vector té el format del nombre màxim de processos
que es poden crear al sistema, en aquest moment
establert a 6. Per tant, el que fa és cercar un que
no estigui ocupat (aquella posició tingui un 0). Si
en troba un de lliure, la posició s’assigna amb un
1 i retorna la posició corresponent.

Una vegada disposem d’una pila de sistema (amb
el task_struct), procedim a fer la còpia de la pila de
sistema del pare a la del fill. Això es fa a la línia
18 del codi 11.6 cridant a la funció move_user, que
ja vam veure al codi 10.2 quan la necessitàvem per
copiar el codi del programa d’usuari a les adreces
finals d’execució.

Abans, de fer la còpia, hem de preparar i calcu-
lar les adreces origen i destí. Per a fer-ho, hem
de tenir en compte on està la pila de sistema del
pare (línia 14, la macro current la calcula). La pi-
la de sistema del fill es deriva de la posició del
task_struct tal i com mostra la taula 11.1. És a dir,
una vegada obtinguda una posició de task_struct
lliure, per exemple la 3, hem de desplaçar aquest
nombre 9 posicions cap a l’esquerra per obtenir
els 12 primers bits de l’adreça de pila de sistema i
d’usuari (veure taula 11.1). Això és el que mostren
les línies 13 i 15 del codi 11.6.

Una vegada calculades les adreces de les piles
d’usuari i de sistema, es copien word a word els
continguts del pare a les noves adreces calculades
i lliures del fill a les línies 17 a 24 del codi 11.6.
Un cop fet, només resta omplir els diferents camps
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1 int sys_fork(void)
2 {
3 struct task_struct *cur = current;
4 int tfill, dtlbm;
5 unsigned int pila_usr_pare, pila_usr_fill;
6 unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

7 if(!(tfill = trobar_lliure()))
8 /* No tenim cap task_struct lliure */
9 return -1;

10 pila_usr_pare = USER_STACK |
11 ((unsigned int) cur & 0xfff)
12 pila_usr_fill = USER_STACK |
13 ((tfill) << 9);
14 pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
15 pila_sis_fill = KERN_STACK
16 | ((tfill) << 9);

17 /* copiem pila d’usuari */
18 move_user(pila_usr_pare,
19 pila_usr_pare+0x200,
20 pila_usr_fill);

21 /* copiem pila de sistema */
22 move_user(pila_sis_pare,
23 pila_sis_pare+0x200,
24 pila_sis_fill);

25 task[tfill].task.pid = ++last_pid;
26 task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

27 task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
28 task[tfill].task.prev_run = cur;
29 cur->next_run =
30 (struct task_struct *) pila_sis_fill;
31 task[tfill].task.next_run->prev_run =
32 (struct task_struct *) pila_sis_fill;
33 task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
34 task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
35 task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

36 return last_pid;
37 }

Codi 11.6 Implementació de la crida al sistema fork().

1 int trobar_lliure()
2 {
3 int i;
4 for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
5 if(vocup[i]==0) break;

6 if(i==NR_TASKS) return 0;
7 vocup[i] = 1;
8 return i;
9 }

Codi 11.7 Trobar
un task_struct lliure.

del task_struct nou amb els valors correctes del fill.
Per exemple, a la línia 25 omplim correctament el
PID del procés, simplement incrementant el darrer
que s’ha fet servir en un. A continuació omplim el
quantum amb el valor inicial, tot i que això no és
necessari ja que no recalculem els quantums de
cada procés. Les línies de la 29 a la 33 insereixen
el nou procés a la cua de ready tot just després
del pare. Finalment, hem de recordar que a Unix,
la crida fork() retorna un 0 al fill, per tant hem de
modificar la posició del registre r1 quan es restauri
per la rutina amb el valor 0 (línia 33). El valor de
la pila del fill, que s’emmagatzema al registre r7
també s’ha de canviar amb la nova base de la pila
del fill, sent aquesta la raó de les assignacions de
les línies 34 i 35.

Quan la crida al sistema fork() acaba, retorna im-
mediatament al procés que l’ha invocat, és a dir al
pare, com si es tractés del write que hem vist al
capítol anterior. El que passa és que ara la RSI
del temporitzador es troba amb un task_struct ad-
dicional a la cua de ready per ser multiplexat: el
nou procés fill.

Inicialització dels processos
Per altra banda, ara ja no tenim la necessitat de
crear dos processos en la inicialització, tal i com
fèiem al codi 11.2, ja que es poden crear en temps
d’execució pel mateix procés inicial. Només es trac-


union task_union task[NR_TASKS]
__attribute__((__section__(".data.task")));

void init_task0()
{
  /* Cua de ready, circular pels 2 proc */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].task.prev_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].stack[S1_OFF] = (int) write1;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;

  task[1].task.pid     = 2;
  task[1].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[1].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].stack[S1_OFF] = (int) write2;
  task[1].stack[S0_OFF] = 2;
  task[1].stack[R7_OFF] = 0x3400;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  /* Canviem les piles de sistema
       i restaurem */
  __asm__ (
    /* Nova pila de sistema */
    "wrs s6, %0\n\t"
    "rds r7, s6\n\t"

    /* restaurem */
    "ld  r0, -20(r7)\n\t"
    "wrs s0, r0\n\t"
    "ld  r0, -18(r7)\n\t"
    "wrs s1, r0\n\t"
    "ld  r0, -16(r7)\n\t"
    "ld  r1, -14(r7)\n\t"
    "ld  r2, -12(r7)\n\t"
    "ld  r3, -10(r7)\n\t"
    "ld  r4, -8(r7)\n\t"
    "ld  r5, -6(r7)\n\t"
    "ld  r6, -4(r7)\n\t"
    "ld  r7, -2(r7)\n\t"
    "reti"
    : /* sense sortida */
    : "r" (p)
  );
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill, dtlbm;
  unsigned int pila_usr_pare, pila_usr_fill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_usr_pare = USER_STACK |
                ((unsigned int) cur & 0xfff)
  pila_usr_fill = USER_STACK |
                  ((tfill) << 9);
  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  return last_pid;
}

int trobar_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(vocup[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  vocup[i] = 1;
  return i;
}

void init_task0()
{
  int i;
  vocup[0] = 1;
  for (i=1; i<8; i++) vocup[i] = 0;

  last_pid = 1;

  /* Cua de ready, circular a ell mateix */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].stack[S1_OFF] =
    (unsigned int) usr_main;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;
}


zeos/task-3.2.c


union task_union task[NR_TASKS]
__attribute__((__section__(".data.task")));

void init_task0()
{
  /* Cua de ready, circular pels 2 proc */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].task.prev_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].stack[S1_OFF] = (int) write1;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;

  task[1].task.pid     = 2;
  task[1].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[1].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].stack[S1_OFF] = (int) write2;
  task[1].stack[S0_OFF] = 2;
  task[1].stack[R7_OFF] = 0x3400;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  /* Canviem les piles de sistema
       i restaurem */
  __asm__ (
    /* Nova pila de sistema */
    "wrs s6, %0\n\t"
    "rds r7, s6\n\t"

    /* restaurem */
    "ld  r0, -20(r7)\n\t"
    "wrs s0, r0\n\t"
    "ld  r0, -18(r7)\n\t"
    "wrs s1, r0\n\t"
    "ld  r0, -16(r7)\n\t"
    "ld  r1, -14(r7)\n\t"
    "ld  r2, -12(r7)\n\t"
    "ld  r3, -10(r7)\n\t"
    "ld  r4, -8(r7)\n\t"
    "ld  r5, -6(r7)\n\t"
    "ld  r6, -4(r7)\n\t"
    "ld  r7, -2(r7)\n\t"
    "reti"
    : /* sense sortida */
    : "r" (p)
  );
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill, dtlbm;
  unsigned int pila_usr_pare, pila_usr_fill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_usr_pare = USER_STACK |
                ((unsigned int) cur & 0xfff)
  pila_usr_fill = USER_STACK |
                  ((tfill) << 9);
  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  return last_pid;
}

int trobar_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(vocup[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  vocup[i] = 1;
  return i;
}

void init_task0()
{
  int i;
  vocup[0] = 1;
  for (i=1; i<8; i++) vocup[i] = 0;

  last_pid = 1;

  /* Cua de ready, circular a ell mateix */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].stack[S1_OFF] =
    (unsigned int) usr_main;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;
}


zeos/task-3.2.c
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Número de task_struct Pila de sistema Pila d’usuari

0 0x8000 0x3000
1 0x8200 0x3200
2 0x8400 0x3400
3 0x8600 0x3600
4 0x8800 0x3800
5 0x8a00 0x3a00

Taules 11.1 Adreces calculades a partir de la posició del task_struct.

1 void init_task0()
2 {
3 int i;
4 vocup[0] = 1;
5 for (i=1; i<8; i++) vocup[i] = 0;

6 last_pid = 1;

7 /* Cua de ready, circular a ell mateix */
8 task[0].task.pid = 1;
9 task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;

10 task[0].task.next_run =
11 (struct task_struct *) 0x8000;
12 task[0].task.prev_run =
13 (struct task_struct *) 0x8000;
14 task[0].stack[S1_OFF] =
15 (unsigned int) usr_main;
16 task[0].stack[S0_OFF] = 2;
17 task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;
18 }

Codi 11.8 Ara només s’inicialitza un procés.

ta que faci la crida al sistema fork() i ja es crearà el
nou procés. Ara, la inicialització es simplifica con-
siderablement, tal i com es mostra al codi 11.8.

En aquest moment, com es veu a les línies 3 a
5 cal inicialitzar el vector de task_struct ocupats
(vocup), per poder després demanar-ne un de lliure
al fork(). A més, hem de tenir una variable glo-
bal que ens indiqui quin és el darrer PID assignat

pel fork() per a no reutilitzar-los (es fa servir el
mateix algorisme que a Unix, com s’ha vist anteri-
orment). Aquesta variable és el last_pid a la línia
6. I d’entrada val 1 que és el PID del primer pro-
cés que es crea, a la posició 0. Coincideix amb el
PID del procés init de Linux, que és justament 1.
Aquí, de la mateixa forma, és el primer procés que
ha d’executar-se abans de crear altres processos.

Codi d’usuari
Amb això ja tenim el sistema llest per a la ges-
tió i creació de processos. En aquest moment, per
a provar l’estat actual del ZeOS hem de crear un
programa d’usuari que faci un fork() i posi a prova
aquesta crida al sistema. Per a fer-ho, farem servir
els mateixos programes que hem utilitzat anterior-
ment en aquest capítol, però ara units en un mateix
fitxer separats per un fork().

Aquest programa d’usuari es pot veure al codi 11.9.
Si ens fixem en la declaració de les variables i i j
a la línia 4, el compilador les situa sobre la pila
d’usuari, per tant el fork() actuarà correctament i
el procés fill podrà accedir a elles sense cap pro-
blema. El procés pare executarà les línies 14 a 20
que correspon al cas en el que el fork() retorna un
0. En aquest cas, s’escriu al grup de LED blaus
mentre que el codi del fill (de les línies 6 a 12)
escriu al grup de 7 segments de LED vermells.

La prova d’aquest programa dóna un resultat si-
milar al fotografiat a la figura 11.2, amb les dues
tasques essent multiplexades.


union task_union task[NR_TASKS]
__attribute__((__section__(".data.task")));

void init_task0()
{
  /* Cua de ready, circular pels 2 proc */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].task.prev_run =
     (struct task_struct *) 0x8200;
  task[0].stack[S1_OFF] = (int) write1;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;

  task[1].task.pid     = 2;
  task[1].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[1].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[1].stack[S1_OFF] = (int) write2;
  task[1].stack[S0_OFF] = 2;
  task[1].stack[R7_OFF] = 0x3400;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  /* Canviem les piles de sistema
       i restaurem */
  __asm__ (
    /* Nova pila de sistema */
    "wrs s6, %0\n\t"
    "rds r7, s6\n\t"

    /* restaurem */
    "ld  r0, -20(r7)\n\t"
    "wrs s0, r0\n\t"
    "ld  r0, -18(r7)\n\t"
    "wrs s1, r0\n\t"
    "ld  r0, -16(r7)\n\t"
    "ld  r1, -14(r7)\n\t"
    "ld  r2, -12(r7)\n\t"
    "ld  r3, -10(r7)\n\t"
    "ld  r4, -8(r7)\n\t"
    "ld  r5, -6(r7)\n\t"
    "ld  r6, -4(r7)\n\t"
    "ld  r7, -2(r7)\n\t"
    "reti"
    : /* sense sortida */
    : "r" (p)
  );
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill, dtlbm;
  unsigned int pila_usr_pare, pila_usr_fill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_usr_pare = USER_STACK |
                ((unsigned int) cur & 0xfff)
  pila_usr_fill = USER_STACK |
                  ((tfill) << 9);
  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  return last_pid;
}

int trobar_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(vocup[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  vocup[i] = 1;
  return i;
}

void init_task0()
{
  int i;
  vocup[0] = 1;
  for (i=1; i<8; i++) vocup[i] = 0;

  last_pid = 1;

  /* Cua de ready, circular a ell mateix */
  task[0].task.pid     = 1;
  task[0].task.quantum = INIT_QUANTUM;
  task[0].task.next_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].task.prev_run =
    (struct task_struct *) 0x8000;
  task[0].stack[S1_OFF] =
    (unsigned int) usr_main;
  task[0].stack[S0_OFF] = 2;
  task[0].stack[R7_OFF] = 0x3200;
}


zeos/task-3.2.c
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1 #include "include/libc.h"

2 int usr_main(void)
3 {
4 int i, j;

5 if(fork())
6 { // Procés fill
7 for (i=0;; i++)
8 {
9 write_7seg(i);

10 for (j=0; j<1000; j++);
11 }
12 }
13 else
14 { // Procés pare
15 for (i=0;; i++)
16 {
17 write_led(i);
18 for (j=0; j<1000; j++);
19 }
20 }

21 return 0;
22 }

Codi 11.9 Nou codi d’usuari.


#include "include/libc.h"

int usr_main(void)
{
  int i, j;

  if(fork())
    { // Procés fill
      for (i=0;; i++)
        {
          write_7seg(i);
          for (j=0; j<1000; j++);
        }
    }
  else
    { // Procés pare
      for (i=0;; i++)
        {
          write_led(i);
          for (j=0; j<1000; j++);
        }
    }

  return 0;
}


zeos/user-3.2.c
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12
Gestió de l’entrada i sortida

En aquest capítol explicarem com funciona l’en-
trada/sortida i la memòria al sistema operatiu Ze-
OS. El problema que tenim és que ara els progra-
mes no poden escriure per la pantalla i llegir del
teclat connectats al port sèrie, ja que tal i com vam
dissenyar el sistema, en el moment de rebre un ca-
ràcter pel port sèrie, hem d’esperar a que arribi la
interrupció del dispositiu sèrie que es va dissenyar
al capítol 6. En el cas del IBM PC és molt més
senzill ja que accedir a la pantalla de vídeo en
mode text és simplement escriure a la memòria, ja
que el dispositiu està mapejat a l’espai de memòria
RAM.

Llegir de teclat
D’accord amb això, tenim dues opcions. En el mo-
ment en que arriba una crida al sistema per llegir
(read) podem fer el següent:

• El sistema operatiu es pot quedar es-
perant en un spinlock fins a que la in-
terrupció arribi. En el moment en que
arriba la interrupció es desfà l’spinlock
i llavors es retorna al programa la dada

rebuda.

• En el moment en que es realitza la crida
al sistema read es pot treure el task_struct
de la cua de ready i deixar-lo bloquejat
en una cua d’espera. El sistema continua
multiplexant tasques fins que arriba la
interrupció del port sèrie conforme hem
rebut la dada, i es recol·loca el procés
a la cua de ready amb el valor de retorn
de la dada que hem rebut.

Hem de considerar que la primera opció és més
senzilla perquè no implica canviar cap task_struct
de cua a cua. Per contra, com el nucli no està dis-
senyat per ser reentrant , tot el sistema es quedaria
bloquejat esperant a que arribés una interrupció i
així continuar l’execució del procés. A més, per fer
que arribi la interrupció una vegada estem espe-
rant hem de poder acceptar interrupcions en mode
sistema, cosa que no hem contemplat i que fa el
disseny més complicat.

Bloqueig del procés
Degut a aquestes raons, farem servir el mecanisme
que es fa servir a Linux 2.4 sabent que no és re-
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entrant i que consisteix simplement en suspendre
el procés de la cua de ready i continuar l’execució
d’una altra tasca tal i com mostra la figura 12.1.

Figura 12.1 S’extreu un procés de la cua de ready al llegir de teclat.

D’aquesta forma s’aconsegueix bloquejar la tasca
que executa el read() mentre les altres s’estan mul-
tiplexant adequadament. Per simplificar el disseny,
acceptarem que només una tasca pugui llegir al-
hora de teclat. Per fer-ho en el cas general sim-
plement hem d’encuar les tasques en una cua de
teclat i desencuar-les en el moment que arriben
les interrupcions.

Per implementar aquest mecanisme, la crida al sis-
tema read seguirà aquest esquema:

1. Si ja hi ha un procés esperant una lec-
tura de teclat, simplement retornem un
error.

2. En cas contrari, podem sol·licitar la lec-
tura de teclat al controlador enviant un
1 pel port 3 de sortida, que, com es va
veure a la part de hardware, correspon
amb la petició de recepció de dades.

3. A continuació extraiem el procés de la
cua de ready i el col·loquem a la cua de
procés llegint de teclat.

4. Finalment forcem un canvi de context a
la següent tasca de la cua de ready per
a continuar multiplexant tasques.

Podem veure l’esquema de la crida al sistema read()
al codi 12.1. Es pot veure que és bastant simple:
a la línia 3 comprovem, tal com hem dit abans, que
no hi hagi cap procés llegint, i a continuació fem
la petició de lectura al controlador, a la línia 5. A

les línies 8 i 9 canviem els apuntadors de la cua
de ready per a que aquest procés no hi estigui.
Registrem el procés a la cua llegint a la línia 10 i

1 char sys_read (void)
2 {
3 if (llegint) return -1;

4 /* Fem la petició de lectura */
5 __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

6 /* Sortim de la cua de ready */
7 struct task_struct *cur = current;
8 cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
9 cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

10 llegint = cur;

11 task_switch ((union task_union *)
12 cur->next_run);
13 return 0;
14 }

Codi 12.1 Lectura d’un caràcter del teclat.

finalment a la línia 11 forcem el canvi de context
a la següent tasca de la cua de ready.

Interrupció de recepció
En algun moment, l’usuari polsarà una tecla i el
dispositiu sèrie generarà una interrupció que exe-
cutarà el codi de sistema del entry.s. Com es va


char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}


zeos/sys-4.0.c
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veure al capítol anterior, al codi 11.5 el vector d’in-
terrupcions està configurat per a que s’executi la
rutina ircv cada vegada que arriba aquesta inter-
rupció. Què hem de fer llavors?

A grans trets, hem de procedir de manera inversa al
pas anterior quan es va produir la crida al sistema:

1. Obtenim el caràcter llegit del port d’en-
trada 0 i tornem a posar a 0 el registre
de recepció del teclat.

2. Tornem a posar el procés a la cua de re-
ady just després del procés que acabem
d’interrompre i posar a nul l’apuntador
de la cua llegint per a que un altre pro-
cés pugui fer un altre read().

3. El caràcter rebut l’hem de copiar a la
posició de la pila de sistema on es res-
taurarà el registre r1 per a quan es res-
tauri el procés.

4. Finalment forcem un canvi de context a
la següent tasca de la cua de ready que
en aquest cas és el procés que es va
quedar bloquejat al read().

Figura 12.2 Rebem la interrupció del teclat i tornem a encuar el procés.

Podem veure aquesta metodologia esquemàtica-
ment a la figura 12.2.

La política de quin és el procés següent que pas-
sarà a executar-se pot variar: podem restaurar el
procés que acabem d’interrompre amb la interrup-
ció del teclat o bé podem restaurar el nou procés
que li acaba d’arribar la dada. En tot cas, a falta
d’un planificador de tasques més elaborat podem
pensar en com un sistema operatiu habitual treba-

lla. Normalment, el procés que fa més entrada/sor-
tida va augmentant de prioritat ja que és precís
que sigui més ràpid en respondre. En aquest cas,
com suposa que el temps de la següent ràfega de
CPU serà petit, se li dona més prioritat. D’aquesta
forma, resultarà més convenient planificar el procés
que li acaba de venir la dada per a que la resposta
a l’usuari sigui ràpida.

Al codi 12.2 tenim la interrupció del teclat. Com
podem veure, obtenim l’apuntador a la tasca actu-
al amb la macro current a la línia 6. A continua-
ció, obtenim la dada rebuda del port d’entrada 0 i
l’emmagatzemem a la variable car (línia 8) i posem
a 0 la petició de recepció de dades (línia 10). Fet
això, tornem a col·locar el procés bloquejat a la cua
de ready (línies 13 a 16) connectant 4 apuntadors,
ja que és una llista doblement enllaçada, i posem
a nul l’apuntador de la cua de llegint, a la línia
17.

Per a que el procés rebi la dada llegida, la posem
a la posició on es restaurarà el registre r1 de la
pila de sistema (línia 18) i finalment canviem al
context del procés que ha rebut el caràcter, tal i

com hem indicat en l’esquema anterior, a la línia
19.

Escriptura per pantalla
Ara que ja tenim implementada la crida al sis-
tema read(), podem passar a implementar el wri-
te(). Aquesta crida requereix més dificultat que
l’anterior. El problema és que en l’escriptura per
pantalla en un terminal sèrie no podem especifi-
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1 void ircv(void)
2 {
3 int car;
4 union task_union *t =
5 (union task_union*) llegint;
6 struct task_struct *cur = current;

7 /* Obtenim el caràcter de l’UART */
8 __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

9 /* Posem el registre de recepció a 0 */
10 __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

11 /* Col·loquem un altre cop el procés
12 a la cua de ready */
13 llegint->next_run = cur->next_run;
14 llegint->prev_run = cur;
15 cur->next_run->prev_run = llegint;
16 cur->next_run = llegint;
17 llegint = 0;

18 t->stack[R1_OFF] = car;

19 task_switch ((union task_union *)
20 cur->next_run );
21 }

Codi 12.2 Interrupció del teclat.

car la posició on sortirà el caràcter imprès com
ho podem fer en una consola en mode text en un
IBM PC. Per canviar de posició el cursor abans
d’escriure un caràcter, s’han d’enviar uns codis de
control del terminal per fer el canvi. Llavors ens
hem d’inventar alguna cosa per quan es produeixi
el canvi de context d’una tasca i aquesta estigui
escrivint en una altra zona de la pantalla.

El problema és que moure el cursor en un termi-
nal sèrie és molt més complicat que simplement
calcular una posició de memòria de vídeo per es-
criure el caràcter. Per tant, ho farem de la següent
forma: habitualment el terminal, quan escrivim un
caràcter, actualitza automàticament la posició del

cursor incrementant la columna en 1. Quan arribem
a la darrera columna, simplement no incrementa la
columna i es queda on estava.

El sistema anirà calculant la posició teòrica del
cursor a la pantalla sèrie en tot moment. Simple-
ment ha de saber que quan s’envia un caràcter,
la variable columna s’incrementa. Mentrestant, el
programa d’usuari també anirà sumant 1 a la co-
lumna actual i passarà com a paràmetre de la crida
la posició actual del cursor.

D’aquesta forma, el sistema només ha de comprovar
que els paràmetres de posició coincideixen amb els
que ell té calculats. En aquest cas, l’escriptura es
produirà a la posició del cursor i no cal canviar de
posició. En cas contrari, si la posició especificada
pel programa no coincideix amb la posició emma-
gatzemada al sistema, llavors és perquè hem de
canviar la posició del cursor. Això pot ésser degut
a que s’ha produït un canvi de context i l’aplicació
està escrivint a una altra posició o bé perquè sen-
zillament el procés actual està sol·licitant un canvi
de posició.

Així poden haver diverses tasques escrivint a di-
ferents posicions de la pantalla, bloquejant-se i
mentre la tasca que tingui el processador segueixi
escrivint seqüencialment tot anirà bé. En el mo-
ment de fer un canvi de context com l’aplicació en-
viarà unes altres posicions del cursor, el sistema
ho detectarà i canviarà la posició del cursor apro-
piadament, tal i com es mostra a la figura 12.3.

La crida al sistema write() és similar a la crida
read(). La crida write(), però, té la complicació afe-
gida de canviar de posició el cursor. Podem veure
la implementació de la crida al sistema write() al
codi 12.3.

Com podem veure, comencem d’una manera similar
a la crida read(). En aquest cas, si el caràcter que
anem a escriure és el caràcter nul (\0) llavors sim-
plement retornem de forma correcta però no escri-
vim res ni tampoc actualitzem la posició del cursor
(línia 3). A continuació, a la línia 4, al igual que
hem fet abans, mirem que no hi hagi cap procés
que no estigui ja enviant. Encara que ho podríem


char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}
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Figura 12.3 S’envia una seqüència d’escapament
per canviar la posició del cursor al canviar de
context.

gestionar amb una cua, no complicarem el disseny
i només acceptarem un procés encuat esperant a
que l’enviament hagi estat correcte.

Una vegada comprovats els possibles errors, des-
encuem el procés de la cua de ready a les línies 6
a 8 i el col·loquem a la cua d’enviant, a la línia 9.

A continuació, mirem si hem de canviar la posició
del cursor. Aquesta comprovació es realitza sim-
plement comparant els paràmetres de la crida amb
l’emmagatzemats de forma global pel procés del
write. Això es fa a la línia 10, si la posició del cur-
sor demanada no és l’actual, llavors hem de canviar
la posició del cursor, cridant a canviar_pos, a la línia
13. Abans, però, com s’enviaran diverses interrup-
cions, hem de memoritzar el caràcter que després
enviarem (línia 12).

Si no hem de canviar la posició del cursor, només
ens queda enviar el caràcter i esperar a que arribi
la interrupció d’enviament. Això es fa a la línia 18,
escrivint el caràcter que volem enviar pel port 1
de sortida. A més, hem de treure un 1 pel port
5 per demanar que la dada s’enviï. Amb això fet,
només ens cal actualitzar les posicions del cursor
depenent del caràcter que s’hagi enviat (línies 21
a 23). És a dir, si el caràcter és una nova línia (\n)
llavors actualitzem la fila a la línia 21 (suposem
que el programa d’usuari també farà el mateix). Si
és un caràcter de retorn de carro, llavors posem

1 int sys_write(int fila, int col, int c)
2 {
3 if (c==’\0’) return 1;
4 if (enviant) return -1;

5 /* Sortim de la cua de ready */
6 struct task_struct *cur = current;
7 cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
8 cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

9 enviant = cur;

10 if (fila_cur != fila || col_cur != col)
11 {
12 caract=c;
13 canviar_pos(fila, col);
14 }

15 else
16 {
17 /* El byte c l’enviem pel port 1 */
18 __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

19 /* Sol·licitud d’enviament */
20 __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

21 if (c==’\n’) fila_cur++;
22 else if (c==’\r’) col_cur=1;
23 else col_cur++;
24 }

25 task_switch ((union task_union *)
26 cur->next_run);
27 return 0;
28 }

Codi 12.3 Crida al sistema write().

la columna a 1 (línia 22), i en qualsevol altre cas,
simplement incrementem l’índex de columna.

Finalment, una vegada que la feina està feta, no-
més ens queda planificar el procés següent de la
cua de ready per a que el processador continui


char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}
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treballant mentre arriba la interrupció que indiqui
que ja s’ha enviat correctament la dada cap a la
pantalla.

Canvi de posició del cursor
Per canviar la posició del cursor a la pantalla hem
d’enviar la seqüència de caràcters \x1b[yy;xxH on yy
representa la fila, xx representa la columna nova
del cursor i el \x1b és un byte que el terminal in-
terpreta com d’escapament per a enviar comandes.

Abans d’enviar la posició nova del cursor hem de
passar els nombres a strings. No comentarem aqui
l’algorisme, ja que és molt conegut, però el tenim
descrit al codi 12.4.

1 int sys_itoa(int in, char *str)
2 {
3 int neg=0, i, j;
4 char tmpstr[10];
5 if (in<0) { str[0]=’-’; neg=1; in=-in; }

6 for (i=0; in>=10; i++)
7 {
8 tmpstr[9-i]=(in%10) + ’0’;
9 in/=10;

10 }
11 tmpstr[9-i] = in + ’0’;

12 for(j=neg; j<=i+neg; j++)
13 str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
14 str[j] = ’\0’;

15 return j;
16 }

Codi 12.4 Algorisme ràpid per passar enters a AS-
CII.

Hem de notar que encara que aquesta funció (itoa)
la tenim disponible a la llibreria C habitual, ara
estem compilant un sistema independent i per tant,
hem de crear totes les funcions que necessitem. No
podem fer servir cap altre funció auxiliar per molt

senzilla que sigui.

Al codi 12.5 tenim el procediment que canvia la
posició del cursor a la pantalla.

1 void canviar_pos(int fila, int col)
2 {
3 if (ch_pos==0)
4 {
5 ch_pos++;
6 fila_cur=fila;
7 col_cur=col;
8 sys_itoa(fila, fila_str);
9 sys_itoa(col, col_str);

10 }

11 switch (ch_pos)
12 {
13 case 1: outb("1",’\x1b’); break;
14 case 2: outb("1",’[’); break;
15 case 3: outb("1",fila_str[0]);
16 if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
17 break;
18 case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
19 case 5: outb("1",’;’); break;
20 case 6: outb("1",col_str[0]);
21 if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
22 break;
23 case 7: outb("1",col_str[1]); break;
24 case 8: outb("1",’H’); break;
25 }

26 outb("5",1);
27 ch_pos++;
28 }

Codi 12.5 Canviem la posició del cursor a la panta-
lla.

Com veiem, primer comprovem a la línia 3 que
ch_pos valgui 0. En aquest cas, no hem iniciat en-
cara la seqüència per canviar la posició del cur-
sor, per tant, hem d’incrementar la variable ch_pos i
assumir que el canvi funcionarà bé assignant a les


char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}
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char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}
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variables globals que emmagatzemen la posició del
cursor el valor final (línies 6 i 7). Passem les files i
columnes a caràcters ASCII amb l’algorisme ante-
rior i enviem l’string caràcter per caràcter esperant
a que el caràcter anterior s’hagi enviat.

Per fer això, construïm una màquina d’estats que
vagi enviant un caràcter en cada estat. Així, pel fet
d’haver incrementat la variable ch_pos, ara entrem
a l’estat 1 i enviem el caràcter d’escapament (ho
veiem a la línia 13). Finalment, a la línia 26 envi-
em la petició d’escriptura a pantalla i incrementem
ch_pos per retornar a la crida al sistema write().

Hem fet servir aquí la macro outb, que executa en
assemblador la instrucció out amb el port de sor-
tida especificat al primer argument i la dada de
sortida al segon. Podem veure la seva definició al
codi 12.6.

1 #define outb(x,y) \\
2 __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

Codi 12.6 Macro outb per enviar un byte cap a un
port de sortida.

Fixem-nos que després d’enviar un caràcter de la
seqüència de canvi de posició del cursor, fem un
canvi de context a la següent tasca perquè hem
d’esperar a que el dispositiu ens contesti amb una
interrupció i puguem seguir enviant més caràcters
al dispositiu sèrie. La tasca que ha iniciat el wri-
te() continua bloquejada mentre s’està enviant la
seqüència de canvi de posició. Si en algun moment
un altre procés executa un write(), la crida al sis-
tema retornarà un error perquè ja tenim un altre
procés bloquejat en la cua d’enviament. Per tant,
tot anirà funcionant correctament.

Interrupció de transmissió
Hem de veure ara què farà la rutina de la inter-
rupció de transmissió quan ja s’hagi enviat la dada
a la pantalla. Podem veure la RSI al codi 12.7.

1 void itrx(void)
2 {
3 union task_union *t =
4 (union task_union*) enviant;
5 struct task_struct *cur = current;

6 /* Posem el registre de trx a 0 */
7 __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

8 if (ch_pos)
9 {

10 if (ch_pos==9)
11 {
12 ch_pos=0;
13 outb("1",caract); outb("5",1);
14 if (caract==’\n’) fila_cur++;
15 else if (caract==’\r’) col_cur=1;
16 else col_cur++;
17 }
18 else canviar_pos(0, 0);
19 }
20 else
21 {
22 /* Col·loquem un altre cop
23 el procés a la cua de ready */
24 enviant->next_run = cur->next_run;
25 enviant->prev_run = cur;
26 cur->next_run->prev_run = enviant;
27 cur->next_run = enviant;
28 enviant = 0;

29 t->stack[R1_OFF] = 1;
30 }

31 task_switch ((union task_union *)
32 cur->next_run );
33 }

Codi 12.7 Interrupció
de transmissió a pantalla.

El primer que fem és posar el registre de transmis-
sió a zero a la línia 7 per a que no torni a enviar
el mateix caràcter un altre cop. A continuació el


char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}
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char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}
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comportament varia si estem enviat la seqüència
de canvi de posició del cursor o bé ja hem enviat
el caràcter.

En el primer cas, si estem transmetent la seqüència
de canvi simplement tornem a cridar a canviar_pos,
a la línia 18 per enviar el següent caràcter de la
seqüència, excepte en el cas de que ja hàgim enviat
el darrer byte (ch_pos val 9), en aquest cas, entrem a
l’if de la línia 10 i enviem el caràcter a la pantalla
actualitzant la posició del cursor. Posem la variable
ch_pos a zero per a que quan vingui la interrupció
novament ja no entrem en aquesta branca de l’if.

Per l’altra branca de l’if s’entra quan ja el caràcter
s’ha enviat, independentment de si abans s’havia
enviat la seqüència del cursor. I en aquest cas, de
les línies 24 a 28 tornem a inserir el task_struct
dintre de la cua de ready llest per ser planificat un
altre cop. A la línia 29 es retorna un 1 al programa
conforme s’ha realitzat el correcte enviament del
caràcter.

Finalment a la línia 31 fem el canvi de context a la
tasca que tenim després (si ja hem enviat el caràc-
ter és aquesta mateixa; si no es tracta d’una altra
ja que encara el procés ha de continuar bloquejat
degut al canvi de posició del cursor).

Amb aquests canvis, el sistema operatiu hauria de
ser capaç de llegir de teclat i escriure per panta-
lla multiplexant tasques, juntament amb els temes
implementats anteriorment. Més endavant, en un
capítol apart desenvoluparem una prova conjunta
que verifiqui que tot funciona correctament.

La crida al sistema sleep()
Ara que hem pogut bloquejar un procés en execu-

ció, podem intentar implementar la crida al siste-
ma sleep(). Aquesta simplement suspèn l’execució
de la tasca actual un nombre de segons especi-
ficat al primer argument. El seu funcionament és
molt similar a com funciona la crida al sistema re-
ad(). Podem veure l’esquema de funcionament a la
figura 12.4.

Si ens fixem, el gràfic és molt similar al mostrat a la

figura 12.1. Ara, però no hem d’interaccionar amb
cap dispositiu. Simplement el procés es bloqueja i
s’encua en una llista de processos apuntats per la
variable dormint.

Podem veure la implementació de la crida al siste-
ma sleep() al codi 12.8. Com veiem, també té una
estructura similar al codi que es va desenvolupar a
la crida al sistema read(). Primer, i per a simplificar
el disseny considerarem que no es poden adormir
dos processos alhora, encara que la implementació
no seria gens complicada. En aquest cas, com que-
da expressat a la línia 3, si l’apuntador de la cua
dormint val alguna cosa és que hi tenim un procés
i en aquest cas hem de retornar un error.

Una vegada comprovat aquest requisit, desencu-
em el procés de la cua de ready i l’enllacem a la
cua dormint, tal i com mostren les línies 5 a 8 del
codi 12.8. A la línia 9 emmagatzemem els segons
de l’sleep en una variable global per a que després
es pugui saber si hem d’encuar novament el procés
o deixar-lo bloquejat.

Finalment, a la línia 10 planifiquem el següent
procés de la cua de ready.

Interrupció del rellotge
Ara hem de modificar lleugerament la interrup-
ció del rellotge (temporitzador) que vam dissenyar
al capítol anterior (codi 11.4) per a que torni a
encuar-ho a la cua de ready en el moment en que
hagi expirat el seu temps de bloqueig.

Per fer això, hem afegit les línies 6 a 13 a la ruti-
na que s’encarrega de gestionar la interrupció del
rellotge. Veiem com ara quan hi hagi una tasca
bloquejada dormint i en el moment de que numtics

valgui el valor dels segons ×20, s’haurà exhaurit
el temps d’espera i ja el procés pot ser encuat no-
vament a la cua de ready. Com veiem, seleccionem
el procés actual i afegim el que tenim bloquejat
just davant, tal i com mostren les línies 10 a 13.

A continuació, posem a zero l’apuntador a la cua
dormint i reiniciem el contador de tics, numtics. Fi-
nalment, una vegada fet aquest procés, planifiquem
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Figura 12.4 S’extreu un procés de la cua de ready durant uns segons.

1 int sys_sleep(int seg)
2 {
3 if (dormint) return -1;

4 /* Sortim de la cua de ready */
5 struct task_struct *cur = current;
6 cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
7 cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
8 dormint = cur;

9 segons = seg;

10 task_switch ((union task_union *)
11 current->next_run);
12 return 0;
13 }

Codi 12.8 Crida al sistema sleep().

el procés que estava bloquejat immediatament amb
el task_switch de la línia 15.

Amb això, deixem la part que teníem de la inter-
rupció del rellotge de la mateixa manera, amb el
càlcul del quantum del procés i intercanviant la tasca
en el moment de que aquest quantum arribi a zero.

1 void iclk(void)
2 {
3 union task_union *t =
4 (union task_union*) dormint;
5 struct task_struct *cur = current;

6 if (dormint && numtics++ == 20*segons)
7 {
8 /* Col·loquem un altre cop el
9 procés a la cua de ready */

10 dormint->next_run = cur->next_run;
11 dormint->prev_run = cur;
12 cur->next_run->prev_run = dormint;
13 cur->next_run = dormint;

14 dormint = 0; numtics = 0;

15 task_switch ((union task_union *)
16 cur->next_run);
17 }

18 if (--quantum <= 0)
19 {
20 task_switch ((union task_union *)
21 cur->next_run);
22 }
23 }

Codi 12.9 Interrupció
del rellotge modificada.


char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}
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char sys_read (void)
{
  if (llegint) return -1;

  /* Fem la petició de lectura */
  __asm__ ("out 3, %0" :: "r" (1) );

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  llegint = cur;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void ircv(void)
{
  int car;
  union task_union *t =
    (union task_union*) llegint;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Obtenim el caràcter de l'UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (car) );

  /* Posem el registre de recepció a 0 */
  __asm__ ("out 3, %0" : : "r" (0) );

  /* Col·loquem un altre cop el procés
     a la cua de ready */
  llegint->next_run = cur->next_run;
  llegint->prev_run = cur;
  cur->next_run->prev_run = llegint;
  cur->next_run = llegint;
  llegint = 0;

  t->stack[R1_OFF] = car;

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_write(int fila, int col, int c)
{
  if (c=='\0') return 1;
  if (enviant) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;

  enviant = cur;

  if (fila_cur != fila || col_cur != col)
    {
      caract=c;
      canviar_pos(fila, col);
    }

  else
    {
      /* El byte c l'enviem pel port 1 */
      __asm__ ("out 1, %0" : : "r" (c) );

      /* Sol·licitud d'enviament */
      __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (1) );

      if (c=='\n') fila_cur++;
      else if (c=='\r') col_cur=1;
      else col_cur++;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run);
  return 0;
}

void canviar_pos(int fila, int col)
{
  if (ch_pos==0)
    {
      ch_pos++;
      fila_cur=fila;
      col_cur=col;
      sys_itoa(fila, fila_str);
      sys_itoa(col, col_str);
    }

  switch (ch_pos)
    {
      case 1: outb("1",'\x1b'); break;
      case 2: outb("1",'['); break;
      case 3: outb("1",fila_str[0]);
              if (fila_str[1]==0) ch_pos=4;
              break;
      case 4: outb("1",fila_str[1]); break;
      case 5: outb("1",';'); break;
      case 6: outb("1",col_str[0]);
              if (col_str[1]==0) ch_pos=7;
              break;
      case 7: outb("1",col_str[1]); break;
      case 8: outb("1",'H'); break;
    }

  outb("5",1);
  ch_pos++;
}

int sys_itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

#define outb(x,y) \\
  __asm__ ("out " x ", %0" : : "r" (y) )

void itrx(void)
{
  union task_union *t =
    (union task_union*) enviant;
  struct task_struct *cur = current;

  /* Posem el registre de trx a 0 */
  __asm__ ("out 5, %0" : : "r" (0) );

  if (ch_pos)
    {
      if (ch_pos==9)
        {
          ch_pos=0;
          outb("1",caract); outb("5",1);
          if (caract=='\n') fila_cur++;
          else if (caract=='\r') col_cur=1;
          else col_cur++;
        }
      else canviar_pos(0, 0);
    }
  else
    {
      /* Col·loquem un altre cop
         el procés a la cua de ready */
      enviant->next_run = cur->next_run;
      enviant->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = enviant;
      cur->next_run = enviant;
      enviant = 0;

      t->stack[R1_OFF] = 1;
    }

  task_switch ((union task_union *)
               cur->next_run );
}

int sys_sleep(int seg)
{
  if (dormint) return -1;

  /* Sortim de la cua de ready */
  struct task_struct *cur = current;
  cur->prev_run->next_run = cur->next_run;
  cur->next_run->prev_run = cur->prev_run;
  dormint = cur;

  segons = seg;

  task_switch ((union task_union *)
               current->next_run);
  return 0;
}

void iclk(void)
{
  union task_union *t =
   (union task_union*) dormint;
  struct task_struct *cur = current;

  if (dormint && numtics++ == 20*segons)
    {
      /* Col·loquem un altre cop el
         procés a la cua de ready */
      dormint->next_run = cur->next_run;
      dormint->prev_run = cur;
      cur->next_run->prev_run = dormint;
      cur->next_run = dormint;

      dormint = 0; numtics = 0;

      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }

  if (--quantum <= 0)
    {
      task_switch ((union task_union *)
                   cur->next_run);
    }
}


zeos/sys-4.0.c
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13
Gestió de la memòria

Per acabar la part del sistema operatiu ZeOS,
afegirem suport per a que cada procés pugui dis-
posar d’una taula de pàgines independent. Això és
necessari perquè al fer el fork() i duplicar la pila
d’usuari, les adreces que hi ha a la pila fan refe-
rència a adreces del procés pare i llavors no són
completament independents. Els processos no es
comportaran de manera correcta.

Per poder treballar bé, és necessari disposar d’una
taula de pàgines per procés, de manera que les
adreces de pila siguin virtuals però accedeixin a
marcs de pàgina diferents, d’aquesta manera es po-
den duplicar piles d’usuari amb variables que facin
referència a adreces de memòria, però la MMU del
processador traduirà a adreces físiques diferents i
tindran d’aquesta forma piles independents.

Tenim un problema addicional, i és que el TLB
que tenim està ja ocupat, ja que només disposa
de 8 entrades i entre sistema operatiu i programes
d’usuari està ja tot complet. Per tant, hem de fer
una gestió del TLB cada vegada que el sistema
planifiqui una nova tasca al processador, tal i com
veiem a la figura 13.1.

Si ens fixem en aquesta figura, cada procés pot te-
nir una pila amb l’adreça virtual començant a partir
de la 0x3000. Tots podrien tenir la mateixa adreça
virtual, però el TLB del processador la tradueix a
una adreça física diferent, depenent de quin procés
es tracti. D’aquesta forma es soluciona el proble-
ma de les adreces absolutes i la pila d’usuari pot
arribar a una pàgina de memòria (encara que no
necessitem tant de grandària). El mapa de memò-
ria física final quedaria mostrat a la part dreta de
la figura 13.1.

Així tindrem una única adreça virtual de la 0x3000
a la 0x3200 que serà la pila d’usuari del procés. En
canvi, depenent del procés, aquests 512 bytes es
poden mapejar a les adreces 0x4000 a 0x4200 o 0x5000
a 0x5200, etc... Per fer això, només hem de canviar
el tag físic d’una entrada del TLB de dades.

Taula de pàgines
La taula de pàgines per procés que farem servir
acabarà reduïda a una sola pàgina, ja que el codi
de cada tasca és compartit entre tots els processos
(recordem que l’únic que fan és un fork()). L’única
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Figura 13.1 La pàgina de pila amb adreça base 0x3000 es tradueix a diferents marcs físics.

pàgina que canvia és la pàgina de la pila d’usuari.

Per implementar aquesta taula de pàgines tan re-
duïda, simplement emmagatzemarem al task_struct
de cada procés el marc físic corresponent a la pà-
gina de pila. Farem servir la posició 7 del TLB
que una vegada copiat el codi d’usuari de la part
de flash a la RAM ja no fem servir. Així, d’aquesta
forma canviarem el tag virtual de l’entrada 7 del
TLB de dades al valor 3 (pàgina virtual). I el que
anirà canviant és el tag físic.

Inicialització del TLB
Si ens fixem en el codi 13.1 podem veure com des-
prés de copiar el codi d’usuari a la part baixa de la
memòria, ja no farem servir més l’entrada 7 del TLB,
ja que aquestes adreces de flash només contenen
la imatge d’usuari en memòria de només lectura.

Per tant, el que fem a la línia 7 és substituir el tag
virtual de l’entrada 7 del TLB per la pàgina 3. A la

1 int main(void)
2 {
3 move_user(&__user_start, &__user_end,
4 (int *) 0x0);

5 // Modifiquem l’entrada 7 del TLB per a
6 // que apunti a la pila d’usuari
7 __asm__ ("wrvd %0, %1" :: "r" (7),"r"(3));
8 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7)
9 , "r" (0x23));

Codi 13.1 Primeres línies en C del sistema operatiu.

línia següent fem el mateix però amb el tag físic.
En aquest cas hem de posar, a més, els bits de
pàgina vàlida i permís d’escriptura, és a dir 10 en
el segon nibble, el nombre amb el marc físic queda


#include "include/time.h"

#define A_LA_PLACA(x) __asm__("out 6,%0\n\tout 7,%1\n\tout 8,%2" \
  : : "r" ((x)>>8), "r" (x), "r" (1) )

int enviando, leyendo, numtics, secs;
char caracter_recibido;

/* Estos valores los llena el enlazador, con el sript de enlazado */
extern int __user_start, __user_end;
extern int usr_main(void);

void move_user(int *start, int *end,
               int *dest)
{
  while(start < end) *dest++ = *start++;
}

int main(void)
{
  move_user(&__user_start, &__user_end,
            (int *) 0x0);

  // Modifiquem l'entrada 7 del TLB per a
  //  que apunti a la pila d'usuari
  __asm__ ("wrvd %0, %1" :: "r" (7),"r"(3));
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7)
                          , "r" (0x23));

  // Reduïm els priv i saltem al usr_main()
  __asm__ (
    "wrs   s0, %0\n\t"
    "wrs   s1, %1\n\t"
    "movi  r7, %2\n\t"
    "movhi r7, %3\n\t"
    "reti"
   : /* sense sortida */
   : "r" (3), // Estat a s0, mode usuari
     "r" (usr_main),
     "i" (0x00),   // Pila d'usuari de
     "i" (0x32) ); //  0x3200 a 0x3000

  // Mai s'arriba a aquest punt
  return 0;
}

void write_one(char c)
{
  /* Sacamos el byte c por el puerto 1 (transmisión UART) */
  __asm__ ("out 1, %0" : /* sin salida */ : "r" (c) );

  enviando = 1;

  /* Ordenamos que se transmita el byte por la UART */
  __asm__ ("out 5, %0" : /* sin salida */ : "r" (1) );

  /* Mutex chungo, un spinlock brutal */
  while (enviando);
}

char read_one(void)
{
  leyendo = 1;

  /* Ordenamos que empiece a leer un carácter por la UART */
  __asm__ ("out 3, %0" : /* sin salida */ : "r" (1) );

  /* Spinlock de la muerte */
  while (leyendo);

  /* la variable caracter_recibido se supone que ha sido escrita por la rutina
     que lee de la UART */
  /* Como hay echo local, escribimos lo que leemos */
  write_one(caracter_recibido);

  /* En el caso de fin de línea, escribimos también un '\n' */
  if (caracter_recibido=='\r') write_one('\n');

  return caracter_recibido;  
}

int sys_read(int fd, char *buf, int size)
{
  int i;

  /*
   * Ignoramos el valor de fd, aunque sólo puede valer 0
   */
  
  for (i=0; i<size; i++) 
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r') /* Hemos leido una linea, por lo que salimos */
        {
          buf[i]=0;
          break;
        }
    }        

  return i;
}

int sys_write(int fd, const char *buf, int size)
{
  int i;
/*  A_LA_PLACA(fd); */
  /*
   * Ignoramos el valor de fd, aunque sólo puede valer 1
   */
  for (i=0; i<size; i++) 
    {
      write_one(buf[i]);
    }

  return i;
}

void ircv(void)
{
  /* Obtenemos el dato que hemos recibido de la UART */
  __asm__ ("in %0, 0" : "=r" (caracter_recibido) );
  
  /* Ponemos el registro de recepción a cero */
  __asm__ ("out 3, %0" : /* sin salida */ : "r" (0) );

  leyendo = 0;
}

void itrx(void)
{
  /* Ponemos el registro de transmisión a cero */
  __asm__ ("out 5, %0" : /* sin salida */ : "r" (0) );

  enviando = 0;
}

void iclk(void)
{
  numtics ++;
  if (numtics == 20) {
    numtics = 0; secs++;
    print_time(secs);
  } 
}


zeos/sist-3.0.c
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0x23, que és el que s’escriu amb la instrucció wrpd,
tal i com es mostra a la línia 9.

Marc de pila al task_struct
Una vegada inicialitzat el TLB (hem de tenir en
compte també la inicialització hardware del TLB
quan s’encén el processador), podem pensar que
cada procés necessita tenir emmagatzemat el seu
marc de pila al task_struct de cada procés.

Així, afegirem un nou camp al task_struct per a que
puguem saber quin és el marc de pila de cada pro-
cés.

1 struct task_struct {
2 int pid;
3 int quantum;
4 struct task_struct *next_run, *prev_run;
5 int marc_pila;
6 };

Codi 13.2 Camps del task_struct final.

Com veiem, a la línia 5 del codi 13.2 es pot veure
com hem inclòs un nou camp al task_struct ano-
menat marc_pila. Aquest camp portarà el valor del
marc de pila que es passarà a la instrucció wrpd
per canviar l’entrada 7 del TLB cada vegada que
fem un canvi de context.

Modificació del fork()
Quan es creen aquests processos, han de tenir
tots els camps del task_struct plens. En particular
aquest nou camp que hem afegit. El marc de pila ha
de ser diferent en cadascun, començant pel 0x3000
pel procés 0, després 0x4000 pel procés 1, etc... Així,
per exemple, si el procés fill es crea al task_struct
1 (començant pel 0), la seva adreça base virtual
del marc de pila seria la 0x4000 i el marc de pila
seria el 4. Per tant, el marc de pila sempre serà
num_task_struct + 3.

Això és el que podem veure al codi 13.3, una versió
modificada del fork() presentat al capítol 2.9. Si

1 int sys_fork(void)
2 {
3 ...
4 /* Adreces virtuals */
5 pila_usr_pare = 0x3000;
6 pila_usr_fill = 0x0000;

7 dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

8 /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
9 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),

10 "r" (dtlbm) );
11 /* copiem pila d’usuari */
12 move_user(pila_usr_pare,
13 pila_usr_pare+0x200,
14 pila_usr_fill);

15 /* Deixem el TLB com estava */
16 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
17 "r" (0x20) );
18 ...

19 task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
20 task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
21 task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

22 task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

23 return last_pid;
24 }

Codi 13.3 Modificació del fork().

ens fixem ara, l’adreça base de la pila del pare és
sempre 0x3000, mentre que l’adreça base de la pila
del fill és sempre 0x0000. Això és perquè són adreces
virtuals. L’adreça 0x3000 del pare es tradueix gràcies
a l’entrada 7 del TLB que correspon amb el marc
de pila del procés.

En canvi, el marc de pila del fill no el sabem. A
la línia 7 es calcula. Simplement és com hem dit
abans, la posició del task_struct + 3. Hem d’afegir
també els bits d’escriptura i pàgina vàlida (aquesta


struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
  int marc_pila;
};

int sys_fork(void)
{
  ...
  /* Adreces virtuals */
  pila_usr_pare = 0x3000;
  pila_usr_fill = 0x0000;

  dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

  /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (dtlbm) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* Deixem el TLB com estava */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (0x20) );
  ...

  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

  return last_pid;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];
  int dtlbp;

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  dtlbp = (0x20 |
    ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

  /* Pila d'usuari: marc vàlid i RW */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
                            "r" (dtlbp));

  /* Canviem les piles de sistema
     i restaurem */
  ...

  /* no retorna */
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK 
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].task.marc_pila = 0x30
    | cur->marc_pila;

  /* El pare no pot escriure tampoc!! */
  cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
  tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
  marc_pila[tpare]++;

  return last_pid;
}

int marc_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(marc_pila[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  marc_pila[i] = 1;
  return i;
}

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int marc_c;
  int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

  if (marc_pila[marc_p]==1)
    {
      /* no cal fer la còpia */
      cur->marc_pila = (cur->marc_pila
        & 0xf) | 0x20;
    }

  else
    {
      marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
      marc_pila[marc_p]--;

      /* hem de copiar la pila */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
               "r" (marc_c) );

      /* aquestes són adreces lògiques */
      move_user((int *)(0x3000),
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);

      /* deixem el TLB com estava */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
               "r" (0x20) );

      cur->marc_pila = marc_c;
    }

  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  ((union task_union *)
   cur)->stack[S1_OFF]-=2;
}

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorn
  rds   r2, s2  ; Codi
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5


zeos/mem-4.2.c


struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
  int marc_pila;
};

int sys_fork(void)
{
  ...
  /* Adreces virtuals */
  pila_usr_pare = 0x3000;
  pila_usr_fill = 0x0000;

  dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

  /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (dtlbm) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* Deixem el TLB com estava */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (0x20) );
  ...

  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

  return last_pid;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];
  int dtlbp;

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  dtlbp = (0x20 |
    ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

  /* Pila d'usuari: marc vàlid i RW */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
                            "r" (dtlbp));

  /* Canviem les piles de sistema
     i restaurem */
  ...

  /* no retorna */
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK 
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].task.marc_pila = 0x30
    | cur->marc_pila;

  /* El pare no pot escriure tampoc!! */
  cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
  tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
  marc_pila[tpare]++;

  return last_pid;
}

int marc_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(marc_pila[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  marc_pila[i] = 1;
  return i;
}

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int marc_c;
  int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

  if (marc_pila[marc_p]==1)
    {
      /* no cal fer la còpia */
      cur->marc_pila = (cur->marc_pila
        & 0xf) | 0x20;
    }

  else
    {
      marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
      marc_pila[marc_p]--;

      /* hem de copiar la pila */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
               "r" (marc_c) );

      /* aquestes són adreces lògiques */
      move_user((int *)(0x3000),
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);

      /* deixem el TLB com estava */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
               "r" (0x20) );

      cur->marc_pila = marc_c;
    }

  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  ((union task_union *)
   cur)->stack[S1_OFF]-=2;
}

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorn
  rds   r2, s2  ; Codi
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5
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és la raó del 0x20). Per tant, per a que la còpia de
la pila d’usuari de la línia 12 funcioni, hem de
canviar el marc de pila corresponent a la pàgina 0
(ja que hem escollit la pàgina 0 per fer la còpia) tal
i com es mostra a la línia 9. Podíem haver escollit
qualsevol pàgina per fer la còpia, ja que només
serà una entrada temporal al TLB. Després de fer
la còpia el tornem a deixar com estava a la línia
16.

Per tant, ara tenim la pila d’usuari del pare copiada
al marc de pila del fill. No tenim més entrades
disponibles al TLB que la 7 que ja s’està fent servir
pel pare per la seva pila. Per tant, quan es canviï
el context, hem de substituir el tag físic pel valor
emmagatzemat al task_struct. Això es veu a la línia
22. S’emmagatzema el marc de pila del procés nou,
tal i com hem calculat abans, al camp del procés
per a que quan es faci el canvi de context puguem
accedir a aquesta informació.

Canvi de context
Ara, la rutina que fa el canvi de context ha de tenir
present que ha de canviar el marc de pila del TLB
de dades. Per fer això, podem observar les línies
afegides al codi 13.4.

Veiem que ara tenim una nova variable anomenada
dtlbp que la carreguem a la línia 7 amb el valor del
camp marc_pila del nou task_struct que es planificarà
al processador. Fem un or lògic amb el valor 0x20
per la mateixa raó que abans. Hem de recordar
que passem a la instrucció wrpd els bits d’estat
de la pàgina (en aquest cas el bit de vàlid i de
lectura/escriptura).

Per exemple, per la tasca amb task_struct número
2, el valor de la variable dtlbp serà 0x25, ja que 2 +
3 és 5 (marc físic) i el 2 que porta davant són els
bits de protecció de la pàgina.

Finalment, a la línia 10 escrivim al tag físic aquest
valor a la posició 7 del TLB de dades amb la ins-
trucció wrpd.

Conclusió
Amb aquests canvis, queda completament virtua-
litzada la pila d’usuari de cada procés. Totes les

1 void task_switch(union task_union *t2)
2 {
3 int p = (int) &t2->stack[256];
4 int dtlbp;

5 quantum =
6 ((struct task_struct *)t2)->quantum;

7 dtlbp = (0x20 |
8 ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

9 /* Pila d’usuari: marc vàlid i RW */
10 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
11 "r" (dtlbp));

12 /* Canviem les piles de sistema
13 i restaurem */
14 ...

15 /* no retorna */
16 }

Codi 13.4 La rutina del canvi de context canvia el
TLB de dades.

piles dels processos comencen a l’adreça virtual
0x3000 però el TLB s’encarrega de traduir aquesta
adreça virtual a física gràcies a la posició 7 del
TLB de dades que constantment s’actualitza amb
el nou marc físic en cada canvi de context.

Copy-on-write
Finalment, la darrera modificació que farem al sis-
tema operatiu ZeOS serà l’optimització copy-on-
write en la creació de processos.

El copy-on-write troba el seu principal ús en sis-
temes operatius de memòria virtual quan un procés
crea una còpia d’ell mateix. Les pàgines de memò-
ria que poden ser modificades pel procés o la seva
còpia es marquen com de només lectura. Quan un
procés modifica la memòria, el nucli del sistema
operatiu intercepta l’operació i copia la pàgina de
memòria de forma que els canvis a la memòria del


struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
  int marc_pila;
};

int sys_fork(void)
{
  ...
  /* Adreces virtuals */
  pila_usr_pare = 0x3000;
  pila_usr_fill = 0x0000;

  dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

  /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (dtlbm) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* Deixem el TLB com estava */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (0x20) );
  ...

  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

  return last_pid;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];
  int dtlbp;

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  dtlbp = (0x20 |
    ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

  /* Pila d'usuari: marc vàlid i RW */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
                            "r" (dtlbp));

  /* Canviem les piles de sistema
     i restaurem */
  ...

  /* no retorna */
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK 
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].task.marc_pila = 0x30
    | cur->marc_pila;

  /* El pare no pot escriure tampoc!! */
  cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
  tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
  marc_pila[tpare]++;

  return last_pid;
}

int marc_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(marc_pila[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  marc_pila[i] = 1;
  return i;
}

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int marc_c;
  int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

  if (marc_pila[marc_p]==1)
    {
      /* no cal fer la còpia */
      cur->marc_pila = (cur->marc_pila
        & 0xf) | 0x20;
    }

  else
    {
      marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
      marc_pila[marc_p]--;

      /* hem de copiar la pila */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
               "r" (marc_c) );

      /* aquestes són adreces lògiques */
      move_user((int *)(0x3000),
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);

      /* deixem el TLB com estava */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
               "r" (0x20) );

      cur->marc_pila = marc_c;
    }

  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  ((union task_union *)
   cur)->stack[S1_OFF]-=2;
}

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorn
  rds   r2, s2  ; Codi
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5
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procés no són visibles a l’altre.

Aquest mecanisme pot ser implementat dient-li a
la MMU que certes pàgines a l’espai de memòria
del procés són de només lectura. Quan algunes da-
des s’escriuen en aquestes pàgines, la MMU llan-
ça una excepció que és capturada pel nucli, que
assigna un nou espai a la memòria física i fa que
la pàgina escrita correspongui a la nova ubicació
de la memòria física.

Això fa que la crida al sistema fork() vagi molt
més ràpid ja que no ha de copiar les parts que són
comuns. En aquest cas es pot implementar quan es
duplica la pila d’usuari. El que farem, doncs, serà
no fer la còpia i marcar el marc de pàgina com de
només lectura per a que quan algú dels dos: pare
o fill intenti escriure a la pila, salti una excepció
d’escriptura en pàgina de només lectura i llavors es
faci la còpia, tal i com es mostra a la figura 13.2.

Figura 13.2 Mecanisme de copy-on-write per
les piles d’usuari.

Canvis al fork()
Els canvis més importants a la crida al sistema
fork() seran principalment que ara no copiarem la
pila d’usuari sinó que la marcarem com només lec-
tura a la pàgina del pare i del fill.

Si mirem la implementació del fork() amb el copy-
on-write al codi 13.5 podem veure que a la línia
13 com fem la còpia habitual de la pila de sistema.
Fins aquell moment, tot funciona com a l’apartat
anterior. Ara però, no copiem la pila d’usuari, sim-
plement omplim els camps del nou task_struct com

1 int sys_fork(void)
2 {
3 struct task_struct *cur = current;
4 int tfill;
5 unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

6 if(!(tfill = trobar_lliure()))
7 /* No tenim cap task_struct lliure */
8 return -1;

9 pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
10 pila_sis_fill = KERN_STACK
11 | ((tfill) << 9);

12 /* copiem pila de sistema */
13 move_user(pila_sis_pare,
14 pila_sis_pare+0x200,
15 pila_sis_fill);

16 task[tfill].task.pid = ++last_pid;
17 task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

18 task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
19 task[tfill].task.prev_run = cur;
20 cur->next_run =
21 (struct task_struct *) pila_sis_fill;
22 task[tfill].task.next_run->prev_run =
23 (struct task_struct *) pila_sis_fill;
24 task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
25 task[tfill].task.marc_pila = 0x30
26 | cur->marc_pila;

27 /* El pare no pot escriure tampoc!! */
28 cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
29 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
30 "r" (cur->marc_pila));

31 /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
32 tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
33 marc_pila[tpare]++;

34 return last_pid;
35 }

Codi 13.5 fork() amb copy-on-write.


struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
  int marc_pila;
};

int sys_fork(void)
{
  ...
  /* Adreces virtuals */
  pila_usr_pare = 0x3000;
  pila_usr_fill = 0x0000;

  dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

  /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (dtlbm) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* Deixem el TLB com estava */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (0x20) );
  ...

  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

  return last_pid;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];
  int dtlbp;

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  dtlbp = (0x20 |
    ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

  /* Pila d'usuari: marc vàlid i RW */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
                            "r" (dtlbp));

  /* Canviem les piles de sistema
     i restaurem */
  ...

  /* no retorna */
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK 
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].task.marc_pila = 0x30
    | cur->marc_pila;

  /* El pare no pot escriure tampoc!! */
  cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
  tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
  marc_pila[tpare]++;

  return last_pid;
}

int marc_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(marc_pila[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  marc_pila[i] = 1;
  return i;
}

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int marc_c;
  int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

  if (marc_pila[marc_p]==1)
    {
      /* no cal fer la còpia */
      cur->marc_pila = (cur->marc_pila
        & 0xf) | 0x20;
    }

  else
    {
      marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
      marc_pila[marc_p]--;

      /* hem de copiar la pila */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
               "r" (marc_c) );

      /* aquestes són adreces lògiques */
      move_user((int *)(0x3000),
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);

      /* deixem el TLB com estava */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
               "r" (0x20) );

      cur->marc_pila = marc_c;
    }

  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  ((union task_union *)
   cur)->stack[S1_OFF]-=2;
}

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorn
  rds   r2, s2  ; Codi
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5
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també vam fer abans.

La novetat la tenim a la línia 25. Si ens fixem, ara
sí que emmagatzemem els bits de protecció a la
variable marc_pila del task_struct. Això és per què al
canvi de context no han de ser necessàriament de
lectura/escriptura com abans. Ara pot dependre de
què aquella pàgina no s’hagi escrit encara i estigui
en un estat de només lectura. Fixem’nos que ara
el que es copia a la variable marc_pila és el mateix
que el pare però amb una OR feta amb els flags
0x30 que representa només lectura i pàgina vàlida.

El mateix hem de fer a la pàgina del pare. Si ens
fixem, a la línia 28 afegim el bit de només lectu-
ra al camp marc_pila del task_struct. A la línia 29,
s’escriu a la posició 7 del TLB de dades aquest
bit de només lectura per a que quan el pare se-
gueixi executant codi, tingui la pila marcada com
de només lectura. Una sola escriptura en aques-
ta pàgina provocaria una excepció d’escriptura en
pàgina de només lectura.

Finalment, hem de mantenir un vector amb l’ocupa-
ció de marcs de pila d’usuari. Si tenim NR_TASKS,
hem de tenir un vector d’enters de NR_TASKS de
grandària. Quan hi ha dos processos que fan ser-
vir el primer marc de pila, la posició 0 del vector
d’ocupació val 2 i es va incrementant conforme més
processos la fan servir en mode de només lectura.
Aquest vector ens farà falta en l’excepció per fer
la còpia de la pila. Això és el que fem a les líni-
es 32 i 33. Se suposa que la primera vegada que
s’executa el fork(), la primera posició del vector val
1 i després d’executar-lo ha de valer 2.

Excepció de pàgina de només lectura
En aquest cas, hem de fer el primer gestor d’excep-
cions ja que de moment no hem necessitat cap.
Haurem de definir l’acció a fer en el cas d’una ex-
cepció de només lectura (codi 12).

Al codi 13.6 es mostra un fragment del entry.s on
es pot observar com hem afegit la lògica per de-
tectar l’excepció 12. Si ens fixem, a la línia 6 hem
llegit el codi de l’excepció del registre s2, ja que
el processador aquí ho escriu. A continuació, a la
línia 7 es pot veure com restem 12 a aquest codi i

1 __exception_default:
2 addi r7, r7, -4
3 st 0(r7), r5
4 st 2(r7), r3

5 rds r1, s1 ; Retorn
6 rds r2, s2 ; Codi
7 addi r3, r2, -12
8 bnz r3, altre

9 ; Escriptura en pàgina de només lectura
10 movi r1, lo( copy_on_write )
11 movhi r1, hi( copy_on_write )
12 jal r5, r1

13 ld r5, 0(r7)
14 ld r3, 2(r7)
15 addi r7, r7, 4
16 jmp r5

Codi 13.6 Punt d’entrada en el cas d’una excep-
ció.

el resultat el comparem amb 0 a veure si es trac-
ta de l’excepció 12. En cas de no ser-ho, saltem a
fora d’aquest fragment (altre) que simplement ens
escriu el codi de l’excepció als LED.

En el cas d’estar a l’excepció 12, seguim executant
el codi i al registre r1 copiem l’adreça de la funció
copy_on_write per saltar a continuació a la línia 12.

La funció copy_on_write(), activada cada vegada que
es produeix una excepció d’escriptura en una pàgi-
na de només lectura la tenim descrita al codi 13.7.

El primer que fem és esbrinar quin és el marc de pi-
la del procés que ha provocat l’excepció. Això ho te-
nim emmagatzemat al camp marc_pila del task_struct,
però amb els bits de protecció, per tant ens quedem
amb els 4 bits de menys pes per obtenir la pàgina
(AND amb 0xf) i li restem 3 per obtenir l’índex del
vector d’ocupació.

Ara tenim dues possibilitats. La primera és que el


struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
  int marc_pila;
};

int sys_fork(void)
{
  ...
  /* Adreces virtuals */
  pila_usr_pare = 0x3000;
  pila_usr_fill = 0x0000;

  dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

  /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (dtlbm) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* Deixem el TLB com estava */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (0x20) );
  ...

  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

  return last_pid;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];
  int dtlbp;

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  dtlbp = (0x20 |
    ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

  /* Pila d'usuari: marc vàlid i RW */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
                            "r" (dtlbp));

  /* Canviem les piles de sistema
     i restaurem */
  ...

  /* no retorna */
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK 
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].task.marc_pila = 0x30
    | cur->marc_pila;

  /* El pare no pot escriure tampoc!! */
  cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
  tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
  marc_pila[tpare]++;

  return last_pid;
}

int marc_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(marc_pila[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  marc_pila[i] = 1;
  return i;
}

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int marc_c;
  int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

  if (marc_pila[marc_p]==1)
    {
      /* no cal fer la còpia */
      cur->marc_pila = (cur->marc_pila
        & 0xf) | 0x20;
    }

  else
    {
      marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
      marc_pila[marc_p]--;

      /* hem de copiar la pila */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
               "r" (marc_c) );

      /* aquestes són adreces lògiques */
      move_user((int *)(0x3000),
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);

      /* deixem el TLB com estava */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
               "r" (0x20) );

      cur->marc_pila = marc_c;
    }

  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  ((union task_union *)
   cur)->stack[S1_OFF]-=2;
}

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorn
  rds   r2, s2  ; Codi
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5
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1 void copy_on_write(void)
2 {
3 struct task_struct *cur = current;
4 int marc_c;
5 int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

6 if (marc_pila[marc_p]==1)
7 {
8 /* no cal fer la còpia */
9 cur->marc_pila = (cur->marc_pila

10 & 0xf) | 0x20;
11 }

12 else
13 {
14 marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
15 marc_pila[marc_p]--;

16 /* hem de copiar la pila */
17 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
18 "r" (marc_c) );

19 /* aquestes són adreces lògiques */
20 move_user((int *)(0x3000),
21 (int *)(0x3200),
22 (int *) 0);

23 /* deixem el TLB com estava */
24 __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
25 "r" (0x20) );

26 cur->marc_pila = marc_c;
27 }

28 __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
29 "r" (cur->marc_pila));

30 ((union task_union *)
31 cur)->stack[S1_OFF]-=2;
32 }

Codi 13.7 Excepció d’escriptura a pàgina de només
lectura.

vector d’ocupació per aquest marc estigui a 1, això
voldria dir que ja no hi ha cap procés que tingui
aquesta pàgina com només lectura excepte el pro-
cés actual. Per tant, en aquest cas només caldria
canviar la pàgina a mode d’escriptura i reiniciar la
instrucció. No cal copiar cap pàgina. Això ho po-
dem veure a la condició de la línia 6, comprovem
que el vector d’ocupació pel marc de pàgina actual
sigui 1, en aquest cas, a la línia 9 canviem el bit
de lectura/escriptura.

L’altre situació es produiria quan el vector d’ocupació
ens indiqués que tenim un altre procés llegint d’a-
questa mateixa pàgina, llavors (sigui el procés pare
o el fill) hem de duplicar el contingut de la pàgina a
un marc de pàgina que estigui lliure. Això és el que
fa la línia 14. Cerquem un marc de pàgina lliure
amb una funció auxiliar (descrita al codi 13.8) que
recorre el vector d’ocupació i es para quan troba
algun marc amb ocupació 0. Aquest procediment és
similar a l’assignació de task_struct lliures al codi
del fork().

1 int marc_lliure()
2 {
3 int i;
4 for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
5 if(marc_pila[i]==0) break;

6 if(i==NR_TASKS) return 0;
7 marc_pila[i] = 1;
8 return i;
9 }

Codi 13.8 Codi que cerca un marc de
pàgina lliure per la pila d’usuari.

Una vegada trobat un marc lliure, li sumem 3 i
fem una OR amb els bits de pàgina d’escriptura i
vàlida, a la línia 14 del codi 13.7. Aquesta serà la
nova variable marc_pila del procés que ha efectuat
l’excepció. Decrementem la posició del marc de pila
actual, a la línia 15 i ens disposem a copiar la pila
d’usuari.


struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
  int marc_pila;
};

int sys_fork(void)
{
  ...
  /* Adreces virtuals */
  pila_usr_pare = 0x3000;
  pila_usr_fill = 0x0000;

  dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

  /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (dtlbm) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* Deixem el TLB com estava */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (0x20) );
  ...

  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

  return last_pid;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];
  int dtlbp;

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  dtlbp = (0x20 |
    ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

  /* Pila d'usuari: marc vàlid i RW */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
                            "r" (dtlbp));

  /* Canviem les piles de sistema
     i restaurem */
  ...

  /* no retorna */
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK 
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].task.marc_pila = 0x30
    | cur->marc_pila;

  /* El pare no pot escriure tampoc!! */
  cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
  tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
  marc_pila[tpare]++;

  return last_pid;
}

int marc_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(marc_pila[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  marc_pila[i] = 1;
  return i;
}

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int marc_c;
  int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

  if (marc_pila[marc_p]==1)
    {
      /* no cal fer la còpia */
      cur->marc_pila = (cur->marc_pila
        & 0xf) | 0x20;
    }

  else
    {
      marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
      marc_pila[marc_p]--;

      /* hem de copiar la pila */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
               "r" (marc_c) );

      /* aquestes són adreces lògiques */
      move_user((int *)(0x3000),
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);

      /* deixem el TLB com estava */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
               "r" (0x20) );

      cur->marc_pila = marc_c;
    }

  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  ((union task_union *)
   cur)->stack[S1_OFF]-=2;
}

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorn
  rds   r2, s2  ; Codi
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5
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struct task_struct {
  int pid;
  int quantum;
  struct task_struct *next_run, *prev_run;
  int marc_pila;
};

int sys_fork(void)
{
  ...
  /* Adreces virtuals */
  pila_usr_pare = 0x3000;
  pila_usr_fill = 0x0000;

  dtlbm = (0x20 | (tfill + 3));

  /* Canviem el TLBd per fer la còpia */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (dtlbm) );
  /* copiem pila d'usuari */
  move_user(pila_usr_pare,
            pila_usr_pare+0x200,
            pila_usr_fill);

  /* Deixem el TLB com estava */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
                            "r" (0x20) );
  ...

  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].stack[R7_OFF] &= 0x1ff;
  task[tfill].stack[R7_OFF] |=pila_usr_fill;

  task[tfill].task.marc_pila = tfill + 3;

  return last_pid;
}

void task_switch(union task_union *t2)
{
  int p = (int) &t2->stack[256];
  int dtlbp;

  quantum =
    ((struct task_struct *)t2)->quantum;

  dtlbp = (0x20 |
    ((struct task_struct *)t2)->marc_pila);

  /* Pila d'usuari: marc vàlid i RW */
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
                            "r" (dtlbp));

  /* Canviem les piles de sistema
     i restaurem */
  ...

  /* no retorna */
}

int sys_fork(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int tfill;
  unsigned int pila_sis_pare, pila_sis_fill;

  if(!(tfill = trobar_lliure()))
    /* No tenim cap task_struct lliure */
    return -1;

  pila_sis_pare = (unsigned int) cur;
  pila_sis_fill = KERN_STACK 
                 | ((tfill) << 9);

  /* copiem pila de sistema */
  move_user(pila_sis_pare,
            pila_sis_pare+0x200,
            pila_sis_fill);

  task[tfill].task.pid     = ++last_pid;
  task[tfill].task.quantum = INIT_QUANTUM;

  task[tfill].task.next_run = cur->next_run;
  task[tfill].task.prev_run = cur;
  cur->next_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].task.next_run->prev_run =
    (struct task_struct *) pila_sis_fill;
  task[tfill].stack[R1_OFF] = 0;
  task[tfill].task.marc_pila = 0x30
    | cur->marc_pila;

  /* El pare no pot escriure tampoc!! */
  cur->marc_pila = 0x30 | cur->marc_pila;
  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  /* Quin procés té aquesta pàgina ? */
  tpare = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;
  marc_pila[tpare]++;

  return last_pid;
}

int marc_lliure()
{
  int i;
  for(i=0; i<NR_TASKS; i++)
    if(marc_pila[i]==0) break;

  if(i==NR_TASKS) return 0;
  marc_pila[i] = 1;
  return i;
}

void copy_on_write(void)
{
  struct task_struct *cur = current;
  int marc_c;
  int marc_p = (cur->marc_pila & 0xf) - 3;

  if (marc_pila[marc_p]==1)
    {
      /* no cal fer la còpia */
      cur->marc_pila = (cur->marc_pila
        & 0xf) | 0x20;
    }

  else
    {
      marc_c = (marc_lliure() + 3) | 0x20;
      marc_pila[marc_p]--;

      /* hem de copiar la pila */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (0),
               "r" (marc_c) );

      /* aquestes són adreces lògiques */
      move_user((int *)(0x3000),
            (int *)(0x3200),
            (int *) 0);

      /* deixem el TLB com estava */
      __asm__ ("wrpd %0, %1" : : "r" (0),
               "r" (0x20) );

      cur->marc_pila = marc_c;
    }

  __asm__ ("wrpd %0, %1" :: "r" (7),
           "r" (cur->marc_pila));

  ((union task_union *)
   cur)->stack[S1_OFF]-=2;
}

__exception_default:
  addi  r7, r7, -4
  st    0(r7), r5
  st    2(r7), r3

  rds   r1, s1  ; Retorn
  rds   r2, s2  ; Codi
  addi  r3, r2, -12
  bnz   r3, altre

; Escriptura en pàgina de només lectura
  movi  r1, lo( copy_on_write )
  movhi r1, hi( copy_on_write )
  jal   r5, r1

  ld    r5, 0(r7)
  ld    r3, 2(r7)
  addi  r7, r7, 4
  jmp   r5


zeos/mem-4.2.c
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Per fer la còpia, hem de fer servir una entrada auxi-
liar del TLB de dades. Com l’entrada 0 mai canvia,
fem com ho vam fer al fork() de principi de capítol.
Canviem el valor temporalment a la línia 17 per
fer la còpia a la línia 20 i deixar l’entrada del TLB
com estava a la línia 24. Una vegada completat
aquest tema, assignem al task_struct el valor del
nou marc de pila per quan es canviï de tasca en el
task_switch.

Ara només ens queda reiniciar la instrucció actu-
al en la nova pàgina (sigui el marc anterior ara
d’escriptura o amb el nou marc copiat), per tant,
actualitzem el TLB a la línia 28 amb la nova pà-
gina (entrada 7 del TLB) i finalment a la línia 30
reiniciem la instrucció restant 2 al PC que es res-
taurarà del registre s1 al passar a mode usuari.

Si no fem aquest darrer pas, el PC que es res-
taurarà del registre s1 serà el PC actualitzat i en
saltarem la instrucció que ha provocat l’excepció.
Hem de restar dos a aquest valor per que quan
es restaurin els registres es pugui reiniciar la ins-
trucció que ha provocat l’excepció.

Conclusió
Acabem el disseny del sistema operatiu ZeOS amb
unes característiques un tant avançades de siste-
mes operatius i que ens permeten executar fins a 6
tasques alhora degut a les restriccions de memòria
d’aquesta arquitectura de 16 bits.

Per altra banda, tenim totes les característiques
que hom pot esperar d’un sistema operatiu mo-
dern: multiplexatge i creació de tasques, execució
no privilegiada d’aquestes, bloqueig de l’entrada
i sortida, temporitzadors (sleep()), virtualització de
la memòria i una gestió de memòria eficient en el
cas de la creació de processos.
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14
Programes d’usuari

Per provar el sistema operatiu, dissenyarem un
conjunt de programes d’usuari ben complets que
provin totes les funcionalitats del sistema operatiu
ZeOS i del processador. Aquests programes ens
serviran més endavant per poder fer una presenta-
ció i demostrar que tot el que s’ha fet funciona.

Llibreria C
Per a que tot programa d’usuari pugui fer les seves
tasques habituals necessita una llibreria auxiliar
que faci d’embolcall de les crides al sistema, tal
i com vam mencionar al capítol 10. Podem tornar
a reproduir el gràfic que es va mostrar allà sobre
com funciona una crida al sistema (figura 14.1).

Com veiem, un programa d’usuari no fa la crida
al sistema directament, primer s’executa una fun-
ció embolcall la qual fa la crida corresponent. Per
tant, quan al codi d’un programa escrivim la funció
fork(), no és produeix la veritable crida sinó que
estem cridant a una altra part del codi d’usuari
que ho fa.

Embolcalls de crides
En anglès reb el nom de system call wrappers i
estan implementats a Linux a la llibreria C, ano-
menada GNU libc o glibc per abreujar. En el nos-
tre cas, també desenvoluparem aquests embolcalls
de crides per a que els programes d’usuari puguin
fer-les servir.

Com veiem al codi 14.1, en cadascuna de les dues
funcions, s’executa la instrucció calls. Els modifi-
cadors de les línies 13, 14 i 15 tenen un significat.
En aquest cas, s’està demanant al compilador que
col·loqui el nombre 4 al registre r0 (modificador "a",
línia 14) i els modificadors "b", "c" i "d" corresponen
als registres r1, r2 i r3 respectivament. Així el pas
de paràmetres es fa per registre, enlloc de fer-ho
per la pila tal i com funciona Linux.

D’aquesta forma, al registre r0 es col·loca l’identi-
ficador de crida al sistema (en el cas del write_one()
és el 4. Al registre r1 el primer paràmetre (fila), al
registre r2 el segon paràmetre (col), etc...

Després d’executar-se la crida al sistema, el valor
de retorn s’emmagatzema al registre r1, tal i com
vam veure al capítol 10. Per obtenir el valor em-
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Figura 14.1 Esquema d’una crida al sistema.

1 int read_one(void)
2 {
3 int res;
4 __asm__ ("calls" : "=b" (res)
5 : "a" (3) );
6 return res;
7 }

8 int write_one(int fila, int col, int c)
9 {

10 int res;

11 __asm__ (
12 "calls"
13 : "=b" (res)
14 : "a" (4),
15 "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

16 return res;
17 }

Codi 14.1 Crides read_one() i write_one().

magatzemat al registre r1, fem servir el modificador
"b" de l’assemblador en línia (línia 13) amb un sig-
ne = per identificar que és un paràmetre de sortida
i l’emmagatzemem a la variable res, que després la
funció retorna habitualment per la pila.

De manera similar, podem observar com al codi 14.2
s’implementen els altres embolcalls de crides. El
fork() amb l’identificador 2 i read() i write() amb
els identificadors 2 i 3 respectivament s’han esco-

llit per a que coincideixin amb els seus homòlegs
de Linux.

L’sleep() peró, no està d’aquesta forma a Linux sinó
que està com a nanosleep(), i l’hem posat l’identi-
ficador 6, mentre que el write_7seg i write_led són
les crides a sistema per escriure al display de 7
segments i als LED blaus de la placa.

Lectura i escriptura de cadenes
Com hem vist al capítol 12, les crides a sistema
read() i write() només escriuen un caràcter i lle-
geixen un caràcter. Això ho vam fer així pel tema
del canvi de posició del cursor en el terminal sèrie.
Ara, de cara als programes, necessitem una funció
que permeti escriure una cadena completa per la
pantalla. I també poder llegir una cadena completa
de teclat.

Al codi 14.3 podem veure les implementacions de
les funcions read() i write() implementades a base
de crides a sistema simples d’un sol caràcter.

Funció read()
Si ens fixem en la funció read(), pot acceptar 4 pa-
ràmetres: la posició del cursor (fila i columna), això
és per escriure el que es llegeix. També se li pas-
sa l’apuntador a la cadena on s’emmagatzemarà el
contingut del que s’hagi llegit del teclat i el format
de la cadena. El buffer per escriure el contingut
l’ha d’haver assignat el programa que fa la crida
com a mínim de la longitud size.

Per tant, hem de fer un bucle que executi la funció
read_one() tantes vegades com el paràmetre size ho
indiqui o fins que l’usuari ha premut la tecla RE-
TURN. Això és el que es pot veure a la línia 7:


int read_one(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res)
                   : "a" (3) );
  return res;
}

int write_one(int fila, int col, int c)
{
  int res;

  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (4),
      "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

  return res;
}

int fork(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (2) );
  return res;
}

int sleep(int secs)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (6), "b" (secs) );
  return res;
}

int write_7seg(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (5), "b" (c) );

  return res;
}

int write_led(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (7), "b" (c) );

  return res;
}

int read(int fila, int col,
         char *buf, int size)
{
  int i, r;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r')
        {
          /* Hem llegit una línia,
             ja podem sortir */
          buf[i]=0;
          break;
        }
      do /* Echo local */
         r=write_one(fila, col+i, buf[i]);

      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); 
    }
}

int write(int fila, int col,
          char *buf, int size)
{
  int i, r, t;
  int f, c, car;
  t = 0; f = fila; c = col;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      car = buf[i];
      do
        {
          r=write_one(f, c, car);
        }
      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); t+=r;
      if (car=='\n') f++;
      else if (car=='\r') c=1;
      else if (car!=0) c++;
    }

  return t;
}

int strlen(char *str)
{
  int len;
  for (len = 0; *str++; len++);
  return len;
}

/*
 * itoa() - fa la conversió d'un enter a
 * ASCII, retorna la longitud de la cadena
 */

int itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

int pot(int a, int b)
{
  int out=1;
  for(; b>0; b--) out*=a; 
  return out;
}

/*
 * atoi() - conv. cadena a enter
 */
int atoi(char *str)
{
  int neg=0, len = 0, i, j, out=0;
  char *p = str;

  if (str[0] == '-') 
    { neg=1; p++; len=1; }
  for (; *p && (*p>='0' && *p<='9');
       p++) len++;

  for(i=len-1, j=0; i>=neg; i--, j++)
      out += (str[i]-'0')*pot(10,j);

  if (neg) out = -out;

  return out;
}
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1 int fork(void)
2 {
3 int res;
4 __asm__ ("calls"
5 : "=b" (res)
6 : "a" (2) );
7 return res;
8 }

9 int sleep(int secs)
10 {
11 int res;
12 __asm__ ("calls"
13 : "=b" (res)
14 : "a" (6), "b" (secs) );
15 return res;
16 }

17 int write_7seg(char c)
18 {
19 int res;
20 __asm__ (
21 "calls"
22 : "=b" (res)
23 : "a" (5), "b" (c) );

24 return res;
25 }

26 int write_led(char c)
27 {
28 int res;
29 __asm__ (
30 "calls"
31 : "=b" (res)
32 : "a" (7), "b" (c) );

33 return res;
34 }

Codi 14.2 Altres crides al sistema.

llegim un caràcter del teclat i l’emmagatzemem a
la posició ’i’ del buffer.

1 int read(int fila, int col,
2 char *buf, int size)
3 {
4 int i, r;
5 for (i=0; i<size; i++)
6 {
7 buf[i]=read_one();
8 if (buf[i]==’\r’)
9 {

10 /* Hem llegit una línia,
11 ja podem sortir */
12 buf[i]=0;
13 break;
14 }
15 do /* Echo local */
16 r=write_one(fila, col+i, buf[i]);

17 /* Un altre procés està enviant */
18 while (r!=1);
19 }
20 }

21 int write(int fila, int col,
22 char *buf, int size)
23 {
24 int i, r, t;
25 int f, c, car;
26 t = 0; f = fila; c = col;
27 for (i=0; i<size; i++)
28 {
29 car = buf[i];
30 do
31 {
32 r=write_one(f, c, car);
33 }
34 /* Un altre procés està enviant */
35 while (r!=1); t+=r;
36 if (car==’\n’) f++;
37 else if (car==’\r’) c=1;
38 else if (car!=0) c++;
39 }

40 return t;
41 }

Codi 14.3 Funcions per
llegir i escriure cadenes.


int read_one(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res)
                   : "a" (3) );
  return res;
}

int write_one(int fila, int col, int c)
{
  int res;

  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (4),
      "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

  return res;
}

int fork(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (2) );
  return res;
}

int sleep(int secs)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (6), "b" (secs) );
  return res;
}

int write_7seg(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (5), "b" (c) );

  return res;
}

int write_led(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (7), "b" (c) );

  return res;
}

int read(int fila, int col,
         char *buf, int size)
{
  int i, r;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r')
        {
          /* Hem llegit una línia,
             ja podem sortir */
          buf[i]=0;
          break;
        }
      do /* Echo local */
         r=write_one(fila, col+i, buf[i]);

      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); 
    }
}

int write(int fila, int col,
          char *buf, int size)
{
  int i, r, t;
  int f, c, car;
  t = 0; f = fila; c = col;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      car = buf[i];
      do
        {
          r=write_one(f, c, car);
        }
      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); t+=r;
      if (car=='\n') f++;
      else if (car=='\r') c=1;
      else if (car!=0) c++;
    }

  return t;
}

int strlen(char *str)
{
  int len;
  for (len = 0; *str++; len++);
  return len;
}

/*
 * itoa() - fa la conversió d'un enter a
 * ASCII, retorna la longitud de la cadena
 */

int itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

int pot(int a, int b)
{
  int out=1;
  for(; b>0; b--) out*=a; 
  return out;
}

/*
 * atoi() - conv. cadena a enter
 */
int atoi(char *str)
{
  int neg=0, len = 0, i, j, out=0;
  char *p = str;

  if (str[0] == '-') 
    { neg=1; p++; len=1; }
  for (; *p && (*p>='0' && *p<='9');
       p++) len++;

  for(i=len-1, j=0; i>=neg; i--, j++)
      out += (str[i]-'0')*pot(10,j);

  if (neg) out = -out;

  return out;
}
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int read_one(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res)
                   : "a" (3) );
  return res;
}

int write_one(int fila, int col, int c)
{
  int res;

  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (4),
      "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

  return res;
}

int fork(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (2) );
  return res;
}

int sleep(int secs)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (6), "b" (secs) );
  return res;
}

int write_7seg(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (5), "b" (c) );

  return res;
}

int write_led(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (7), "b" (c) );

  return res;
}

int read(int fila, int col,
         char *buf, int size)
{
  int i, r;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r')
        {
          /* Hem llegit una línia,
             ja podem sortir */
          buf[i]=0;
          break;
        }
      do /* Echo local */
         r=write_one(fila, col+i, buf[i]);

      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); 
    }
}

int write(int fila, int col,
          char *buf, int size)
{
  int i, r, t;
  int f, c, car;
  t = 0; f = fila; c = col;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      car = buf[i];
      do
        {
          r=write_one(f, c, car);
        }
      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); t+=r;
      if (car=='\n') f++;
      else if (car=='\r') c=1;
      else if (car!=0) c++;
    }

  return t;
}

int strlen(char *str)
{
  int len;
  for (len = 0; *str++; len++);
  return len;
}

/*
 * itoa() - fa la conversió d'un enter a
 * ASCII, retorna la longitud de la cadena
 */

int itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

int pot(int a, int b)
{
  int out=1;
  for(; b>0; b--) out*=a; 
  return out;
}

/*
 * atoi() - conv. cadena a enter
 */
int atoi(char *str)
{
  int neg=0, len = 0, i, j, out=0;
  char *p = str;

  if (str[0] == '-') 
    { neg=1; p++; len=1; }
  for (; *p && (*p>='0' && *p<='9');
       p++) len++;

  for(i=len-1, j=0; i>=neg; i--, j++)
      out += (str[i]-'0')*pot(10,j);

  if (neg) out = -out;

  return out;
}
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Si hem premut la tecla RETURN, entrem a la con-
dició de l’if de la línia 8 i en aquest moment,
col·loquem un caràcter nul al final de la cadena
i sortim del bucle i de la funció amb el break de la
línia 13.

Si no hem premut cap RETURN, la funció continua
i entra al do de la línia 15 que el que fa és un
echo local, és a dir, escriu per pantalla el que hem
llegit i així l’usuari ho pot veure. Aquest no és el
comportament habitual de la funció read() ja que és
responsabilitat del programa escriure per pantalla
la cadena que es llegeix, però com que aquí estem
en codi d’usuari i els programes que s’utilitzaran
ja fan servir aquesta característica ho hem inclòs
al codi del read() de la llibreria C.

Fixem-nos en el detall de la línia 18: tornem a exe-
cutar el write_one() en el cas de que no hagi escrit
un caràcter (valor de retorn 1), ja que és possi-
ble que ja hi hagi un procés bloquejat esperant a
que l’escriptura acabi. Per tant, com vam conside-
rar que no implementaríem una cua de processos
bloquejats per escriure, hem de tornar a intentar
l’operació de la línia 16.

Aquesta funció acaba llegint una cadena de teclat i
emmagatzemant-la al buffer apuntat pel paràmetre
buf.

Funció write()
La funció write() la tenim implementada també al
codi 14.3. El que fa és escriure una cadena de
caràcters a la posició indicada pels paràmetres fila
i col com a màxim del format size.

Per fer-ho, el que fa és –com abans– entrar en
un bucle executant la crida al sistema write_one()
tantes vegades com longitud té la cadena. Això es
pot veure a la línia 27, l’execució de la crida al
sistema es troba a la línia 32.

Igual que abans, la crida a write_one() pot fallar
perquè ja hi ha un procés esperant a que un ca-
ràcter s’enviï pel port sèrie. A més, si estem en
un canvi de posició del cursor és possible que tri-
gui bastant a terminar. Per tant, aquesta operació
l’hem de reintentar fins a que el write_one() retorni

un 1 conforme s’ha enviat correctament la dada a
la pantalla. Acabat això, a la línia 35 incrementem
la variable t en 1 al haver enviat un caràcter més.

Una vegada s’ha enviat el caràcter correctament,
hem d’actualitzar la posició del cursor per a que
si no hi ha cap altre tasca que escrigui a la pan-
talla, no enviï cap seqüència de canvi de posició
i tot funcioni correctament i ràpid. A la línia 36
actualitzem el contador de files (f) si la cadena té
un caràcter de final de línia (\n), si el caràcter és
un retorn de carro (\r, línia 37), llavors el compta-
dor de columna (c) el posem a 1. En cas contrari
(i habitual) és incrementar el contador de columna
(c en 1).

D’aquesta forma, hem implementat les funcions ha-
bituals que llegeixen de teclat i escriuen per pan-
talla cadenes de caràcters i ara podem desenvolu-
par programes més complexos que les facin servir.

Tractament de cadenes i conversions
Una funció molt habitual que necessitarem és aque-
lla que permet calcular la longitud d’una cadena.
Aquest esquema de programació és molt simple
ja que es basa en el recorregut del vector fins
que arribem al final de la cadena. Es pot veure
al codi 14.4.

1 int strlen(char *str)
2 {
3 int len;
4 for (len = 0; *str++; len++);
5 return len;
6 }

Codi 14.4 La
longitud d’una cadena.

A part d’aquesta funció, també necessitarem poder
convertir nombres enters a cadenes ASCII i vice-
versa.


int read_one(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res)
                   : "a" (3) );
  return res;
}

int write_one(int fila, int col, int c)
{
  int res;

  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (4),
      "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

  return res;
}

int fork(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (2) );
  return res;
}

int sleep(int secs)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (6), "b" (secs) );
  return res;
}

int write_7seg(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (5), "b" (c) );

  return res;
}

int write_led(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (7), "b" (c) );

  return res;
}

int read(int fila, int col,
         char *buf, int size)
{
  int i, r;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r')
        {
          /* Hem llegit una línia,
             ja podem sortir */
          buf[i]=0;
          break;
        }
      do /* Echo local */
         r=write_one(fila, col+i, buf[i]);

      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); 
    }
}

int write(int fila, int col,
          char *buf, int size)
{
  int i, r, t;
  int f, c, car;
  t = 0; f = fila; c = col;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      car = buf[i];
      do
        {
          r=write_one(f, c, car);
        }
      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); t+=r;
      if (car=='\n') f++;
      else if (car=='\r') c=1;
      else if (car!=0) c++;
    }

  return t;
}

int strlen(char *str)
{
  int len;
  for (len = 0; *str++; len++);
  return len;
}

/*
 * itoa() - fa la conversió d'un enter a
 * ASCII, retorna la longitud de la cadena
 */

int itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

int pot(int a, int b)
{
  int out=1;
  for(; b>0; b--) out*=a; 
  return out;
}

/*
 * atoi() - conv. cadena a enter
 */
int atoi(char *str)
{
  int neg=0, len = 0, i, j, out=0;
  char *p = str;

  if (str[0] == '-') 
    { neg=1; p++; len=1; }
  for (; *p && (*p>='0' && *p<='9');
       p++) len++;

  for(i=len-1, j=0; i>=neg; i--, j++)
      out += (str[i]-'0')*pot(10,j);

  if (neg) out = -out;

  return out;
}
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Funció itoa()
Per convertir un enter a ASCII, normalment fem
servir les funcions que el llenguatge de progra-
mació ens ofereix per realitzar aquesta tasca tan
comú. En el cas nostre, com estem desenvolupant
tot un sistema des de zero i no tenim cap llibreria,
ho hem d’implementar a mà.

1 /*
2 * itoa() - fa la conversió d’un enter a
3 * ASCII, retorna la longitud de la cadena
4 */

5 int itoa(int in, char *str)
6 {
7 int neg=0, i, j;
8 char tmpstr[10];
9 if (in<0) { str[0]=’-’; neg=1; in=-in; }

10 for (i=0; in>=10; i++)
11 {
12 tmpstr[9-i]=(in%10) + ’0’;
13 in/=10;
14 }
15 tmpstr[9-i] = in + ’0’;

16 for(j=neg; j<=i+neg; j++)
17 str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
18 str[j] = ’\0’;

19 return j;
20 }

Codi 14.5 Conversió d’un enter a ASCII.

La funció itoa() la tenim implementada al codi 14.5.
El que fem és primer mirar que l’enter no sigui ne-
gatiu, a la línia 9. En cas de ser-ho, el canviem de
signe i posem al primer caràcter de la cadena un
signe ’-’. A les línies 10 a 15 anem dividint per 10 i
agafant el mòdul com a dígit independent. Aquest
dígit el sumem al codi ASCII del caràcter 0 per
obtenir el caràcter corresponent.

Finalment a les línies 16 a 18 recorrem la cadena
temporal pel final i anem copiant a la cadena destí
apuntada pel paràmetre str. Hem de tenir en comp-
te que la cadena final (apuntada per l’apuntador
str) ha de tenir la longitud suficient per poder fer
la còpia. El retorn es fa a la línia 19 amb la po-
sició del caràcter nul que indica la longitud de la
cadena.

Funció atoi()

1 int pot(int a, int b)
2 {
3 int out=1;
4 for(; b>0; b--) out*=a;
5 return out;
6 }

7 /*
8 * atoi() - conv. cadena a enter
9 */

10 int atoi(char *str)
11 {
12 int neg=0, len = 0, i, j, out=0;
13 char *p = str;

14 if (str[0] == ’-’)
15 { neg=1; p++; len=1; }
16 for (; *p && (*p>=’0’ && *p<=’9’);
17 p++) len++;

18 for(i=len-1, j=0; i>=neg; i--, j++)
19 out += (str[i]-’0’)*pot(10,j);

20 if (neg) out = -out;

21 return out;
22 }

Codi 14.6 Conversió d’ASCII a enter.

El pas invers, la conversió de cadena ASCII a nom-
bre enter es fa d’una manera similar però neces-
sitem una funció auxiliar que calculi la potència


int read_one(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res)
                   : "a" (3) );
  return res;
}

int write_one(int fila, int col, int c)
{
  int res;

  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (4),
      "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

  return res;
}

int fork(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (2) );
  return res;
}

int sleep(int secs)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (6), "b" (secs) );
  return res;
}

int write_7seg(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (5), "b" (c) );

  return res;
}

int write_led(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (7), "b" (c) );

  return res;
}

int read(int fila, int col,
         char *buf, int size)
{
  int i, r;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r')
        {
          /* Hem llegit una línia,
             ja podem sortir */
          buf[i]=0;
          break;
        }
      do /* Echo local */
         r=write_one(fila, col+i, buf[i]);

      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); 
    }
}

int write(int fila, int col,
          char *buf, int size)
{
  int i, r, t;
  int f, c, car;
  t = 0; f = fila; c = col;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      car = buf[i];
      do
        {
          r=write_one(f, c, car);
        }
      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); t+=r;
      if (car=='\n') f++;
      else if (car=='\r') c=1;
      else if (car!=0) c++;
    }

  return t;
}

int strlen(char *str)
{
  int len;
  for (len = 0; *str++; len++);
  return len;
}

/*
 * itoa() - fa la conversió d'un enter a
 * ASCII, retorna la longitud de la cadena
 */

int itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

int pot(int a, int b)
{
  int out=1;
  for(; b>0; b--) out*=a; 
  return out;
}

/*
 * atoi() - conv. cadena a enter
 */
int atoi(char *str)
{
  int neg=0, len = 0, i, j, out=0;
  char *p = str;

  if (str[0] == '-') 
    { neg=1; p++; len=1; }
  for (; *p && (*p>='0' && *p<='9');
       p++) len++;

  for(i=len-1, j=0; i>=neg; i--, j++)
      out += (str[i]-'0')*pot(10,j);

  if (neg) out = -out;

  return out;
}
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int read_one(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls" : "=b" (res)
                   : "a" (3) );
  return res;
}

int write_one(int fila, int col, int c)
{
  int res;

  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (4),
      "b" (fila), "c" (col), "d" (c) );

  return res;
}

int fork(void)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (2) );
  return res;
}

int sleep(int secs)
{
  int res;
  __asm__ ("calls"
           : "=b" (res)
           : "a" (6), "b" (secs) );
  return res;
}

int write_7seg(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (5), "b" (c) );

  return res;
}

int write_led(char c)
{
  int res;
  __asm__ (
    "calls"
    : "=b" (res)
    : "a" (7), "b" (c) );

  return res;
}

int read(int fila, int col,
         char *buf, int size)
{
  int i, r;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      buf[i]=read_one();
      if (buf[i]=='\r')
        {
          /* Hem llegit una línia,
             ja podem sortir */
          buf[i]=0;
          break;
        }
      do /* Echo local */
         r=write_one(fila, col+i, buf[i]);

      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); 
    }
}

int write(int fila, int col,
          char *buf, int size)
{
  int i, r, t;
  int f, c, car;
  t = 0; f = fila; c = col;
  for (i=0; i<size; i++)
    {
      car = buf[i];
      do
        {
          r=write_one(f, c, car);
        }
      /* Un altre procés està enviant */
      while (r!=1); t+=r;
      if (car=='\n') f++;
      else if (car=='\r') c=1;
      else if (car!=0) c++;
    }

  return t;
}

int strlen(char *str)
{
  int len;
  for (len = 0; *str++; len++);
  return len;
}

/*
 * itoa() - fa la conversió d'un enter a
 * ASCII, retorna la longitud de la cadena
 */

int itoa(int in, char *str)
{
  int neg=0, i, j;
  char tmpstr[10];
  if (in<0) { str[0]='-'; neg=1; in=-in; }

  for (i=0; in>=10; i++)
    {
      tmpstr[9-i]=(in%10) + '0';
      in/=10;
    }
  tmpstr[9-i] = in + '0';

  for(j=neg; j<=i+neg; j++)
    str[j] = tmpstr[9-i+j-neg];
  str[j] = '\0';

  return j;
}

int pot(int a, int b)
{
  int out=1;
  for(; b>0; b--) out*=a; 
  return out;
}

/*
 * atoi() - conv. cadena a enter
 */
int atoi(char *str)
{
  int neg=0, len = 0, i, j, out=0;
  char *p = str;

  if (str[0] == '-') 
    { neg=1; p++; len=1; }
  for (; *p && (*p>='0' && *p<='9');
       p++) len++;

  for(i=len-1, j=0; i>=neg; i--, j++)
      out += (str[i]-'0')*pot(10,j);

  if (neg) out = -out;

  return out;
}
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enèsima d’un nombre. La funció la tenim descri-
ta al codi 14.6. En aquest cas, la farem servir per
calcular les potències del nombre 10, tal i com es
mostra a les línies 1 a 6, funció pot.

El que fem és primer mirar, com abans, si el nom-
bre és negatiu. En aquest cas, ho recordem a la
variable neg, línia 15. A continuació, ràpidament
calculem la longitud de la cadena a les línies 16
i 17. La part central de l’algorisme de conversió
està a les línies 18 i 19: el que fem és recórrer el
vector pel final del nombre i anem sumant a una
variable temporal la corresponent potència de 10.

Finalment, a la línia 20 canviem el signe al nombre
en el cas de que sigui negatiu i el retornem a la
línia 21.

Amb aquestes funcions auxiliars que tot llenguatge
de programació porta i nosaltres les hem hagut
d’implementar expressament, ja tenim el suport per
fer una sèrie de programes de prova que permetin
fer coses útils.

Programes de prova
Els programes de prova que desenvoluparem cons-
taran d’una calculadora, una petita animació AS-
CII, un rellotge i dos comptadors. Aquestes seran 5
tasques que s’estaran executant alhora, fent crides
a sistema i bloquejant-se.

Calculadora
Per provar les característiques del processador, desen-
voluparem un petit programa de calculadora que
provi totes les instruccions d’ALU: suma, resta, mul-
tiplicació, divisió, AND bit a bit, OR bit a bit, XOR
bit a bit i desplaçaments.

A més, per garantir que funciona el mode d’usuari,
posarem una opció a la calculadora per a que exe-
cuti una instrucció privilegiada. En aquell moment,
com no estem en codi de sistema, hauria de saltar
una excepció.

El primer que farà el programa, tal i com mostra el
codi 14.7 serà calcular la longitud de les cadenes
que s’imprimiran. Hi han 5 cadenes, i les longituds
es calculen a les línies 8 a 12. A la línia 13 s’escriu

1 int calc(void)
2 {
3 char stra[10], strb[10];
4 char strc[10], stro[10];
5 int a, b, o, len;
6 int pal, pbl, popl, tit, tecl;
7 char c;

8 tit = strlen (titcalc);
9 pal = strlen (prompta);

10 pbl = strlen (promptb);
11 popl = strlen (promptop);
12 tecl = strlen (tecla);

13 write(12, 21, titcalc, tit);

Codi 14.7 Inicialització
de la calculadora.

un petit missatge de títol a la pantalla a la posició
(12,21), amb la funció write() descrita a l’apartat
anterior. Aquest missatge dona la benvinguda a la
calculadora.

Podem veure les cadenes del programa al codi 14.8.
La primera cadena és el text que s’imprimeix al
principi i que hem descrit a la línia 13 del codi 14.8.

A continuació podem veure al codi 14.9 com en-
trem en un bucle infinit i escrivim el text del prompt
que demana el operand A de l’operació a realitzar
per la calculadora. Aquest text s’escriu a la línia 3
del codi 14.9.

Després, a la línia 4, llegim de teclat i emmagatze-
mem el resultat a la cadena stra. Aquesta cadena,
com hem vist al codi 14.7 té una longitud de 10
caràcters, però en tenim suficient per representar
un nombre de 16 bits expressat en base 10. Aques-
ta crida al sistema és bloquejant i no continua fins
que no haguem introduït un RETURN o haguem llegit
ja 10 caràcters.

A la línia 5, convertim aquesta cadena de caràcters
a un nombre enter, emmagatzemat a la variable a


#include "include/libc.h"

char titcalc[]  = "=== PROGRAMA "
  "EXEMPLE DE CALCULADORA ===";
char prompta[]  = "a: ";
char promptb[]  = "b: ";
char promptop[] = "op (1:+, 2:-, "
  "3:*, 4:/, 5:and, 6:or, 7:xor, "
  "8:sha, 9:shl, 0:rds): ";
char tecla[] = "(prem una tecla "
  "per continuar)";
char blancs[] = "                "
  "                              "
  "                              ";

int calc(void)
{
  char stra[10], strb[10];
  char strc[10], stro[10];
  int a, b, o, len;
  int pal, pbl, popl, tit, tecl;
  char c;

  tit  = strlen (titcalc);
  pal  = strlen (prompta);
  pbl  = strlen (promptb);
  popl = strlen (promptop);
  tecl = strlen (tecla);

  write(12, 21, titcalc, tit);

  while(1)
    {
      write(15, 10, prompta, pal);
      read(15, 14, stra, 10);
      a = atoi(stra);

      write(16, 10, promptb, pbl);
      read(16, 14, strb, 10);
      b = atoi(strb);

      write(18, 10, promptop, popl);
      read(18, popl+11, strc, 10);
      c=strc[0];

      switch (c)
      {
        case '1': o = a+b; break;
        case '2': o = a-b; break;
        case '3': o = a*b; break;
        case '4': o = a/b; break;
        case '5': o = a&b; break;
        case '6': o = a|b; break;
        case '7': o = a^b; break;
        case '8':
          __asm__ ("sha %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '9':
          __asm__ ("shl %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '0':
          __asm__ ("rds %0,s1"
                   : "=r" (o) );
          break;
        default: o = 0;
      }

      len = itoa(o, stro);
      write(20, 10, "res: ", 5);
      write(20, 16, stro, len);
      write(22, 25, tecla, tecl);
      read (20, 20, strc, 1);

      /* Netejem línies */
      write (15, 10, blancs, pal+10);
      write (16, 10, blancs, pal+10);
      write (18, 10, blancs, popl+10);
      write (20, 10, blancs, 15);
      write (22, 25, blancs, tecl);
    }

  return 0;
}
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1 #include "include/libc.h"

2 char titcalc[] = "=== PROGRAMA "
3 "EXEMPLE DE CALCULADORA ===";
4 char prompta[] = "a: ";
5 char promptb[] = "b: ";
6 char promptop[] = "op (1:+, 2:-, "
7 "3:*, 4:/, 5:and, 6:or, 7:xor, "
8 "8:sha, 9:shl, 0:rds): ";
9 char tecla[] = "(prem una tecla "

10 "per continuar)";
11 char blancs[] = " "
12 " "
13 " ";

Codi 14.8 Cadenes que s’imprimiran a la
calculadora.

amb la funció atoi que hem vist a l’apartat anterior.

Com hem fet abans, fem el mateix amb l’operand B
a les línies 6 a 8 del codi 14.9.

Ara, hem de preguntar quina serà l’operació que la
calculadora ha de fer. Això és el que fan les línies
9 a 11. Primer, a la línia 9 escrivim un prompt en
el que s’informa de l’operació que l’usuari pot fer.
Aquesta operació, tal i com es pot veure a la cade-
na promptop del codi 14.8, pot ser una d’aquestes:

0. Instrucció privilegiada rds. Ha de gene-
rar una excepció.

1. Suma
2. Resta
3. Multiplicació
4. Divisió
5. AND bit a bit
6. OR bit a bit
7. XOR bit a bit
8. Instrucció sha (desplaçament aritmètic

de bits)
9. Instrucció shl (desplaçament lògic de bits)

Una vegada l’usuari ha escrit l’operació a realit-
zar amb els dos arguments escrits anteriorment,

1 while(1)
2 {
3 write(15, 10, prompta, pal);
4 read(15, 14, stra, 10);
5 a = atoi(stra);

6 write(16, 10, promptb, pbl);
7 read(16, 14, strb, 10);
8 b = atoi(strb);

9 write(18, 10, promptop, popl);
10 read(18, popl+11, strc, 10);
11 c=strc[0];

Codi 14.9 Preguntem els arguments de la cal-
culadora.

s’executa el codi 14.10 que calcula l’operació sol·li-
citada.

Com veiem, ara no cal transformar aquest caràc-
ter a nombre enter ja només ens fixem en el pri-
mer caràcter premut. A les línies 1 a 25 calculem
l’operació desitjada i l’emmagatzemem a la variable
o. En el cas de polsar la tecla 0, llavors intentem
llegir el registre s1 i salvar-lo a la variable o. Això
provocarà una excepció, ja que aquesta instrucció
és privilegiada. L’opció per defecte, tal i com veiem
a la línia 24 és assignar un 0 a la o.

Una vegada calculat el resultat, el transformem a
cadena de caràcters a la línia 26 amb la funció
itoa() que hem vist a l’apartat anterior. A continu-
ació imprimim el missatge "res: " (línia 27) amb la
cadena del resultat (línia 28) i també a la línia
29 imprimim un missatge de "prem una tecla per
continuar".

Finalment, a la línia 30 esperem que l’usuari premi
una tecla per netejar la pantalla (línies 32 a 36) i
tornar a començar.

Podem veure una imatge de la pantalla del progra-
ma abans de pressionar cap tecla a la figura 14.2.
Una vegada escrits els nombres 468 com a primer


#include "include/libc.h"

char titcalc[]  = "=== PROGRAMA "
  "EXEMPLE DE CALCULADORA ===";
char prompta[]  = "a: ";
char promptb[]  = "b: ";
char promptop[] = "op (1:+, 2:-, "
  "3:*, 4:/, 5:and, 6:or, 7:xor, "
  "8:sha, 9:shl, 0:rds): ";
char tecla[] = "(prem una tecla "
  "per continuar)";
char blancs[] = "                "
  "                              "
  "                              ";

int calc(void)
{
  char stra[10], strb[10];
  char strc[10], stro[10];
  int a, b, o, len;
  int pal, pbl, popl, tit, tecl;
  char c;

  tit  = strlen (titcalc);
  pal  = strlen (prompta);
  pbl  = strlen (promptb);
  popl = strlen (promptop);
  tecl = strlen (tecla);

  write(12, 21, titcalc, tit);

  while(1)
    {
      write(15, 10, prompta, pal);
      read(15, 14, stra, 10);
      a = atoi(stra);

      write(16, 10, promptb, pbl);
      read(16, 14, strb, 10);
      b = atoi(strb);

      write(18, 10, promptop, popl);
      read(18, popl+11, strc, 10);
      c=strc[0];

      switch (c)
      {
        case '1': o = a+b; break;
        case '2': o = a-b; break;
        case '3': o = a*b; break;
        case '4': o = a/b; break;
        case '5': o = a&b; break;
        case '6': o = a|b; break;
        case '7': o = a^b; break;
        case '8':
          __asm__ ("sha %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '9':
          __asm__ ("shl %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '0':
          __asm__ ("rds %0,s1"
                   : "=r" (o) );
          break;
        default: o = 0;
      }

      len = itoa(o, stro);
      write(20, 10, "res: ", 5);
      write(20, 16, stro, len);
      write(22, 25, tecla, tecl);
      read (20, 20, strc, 1);

      /* Netejem línies */
      write (15, 10, blancs, pal+10);
      write (16, 10, blancs, pal+10);
      write (18, 10, blancs, popl+10);
      write (20, 10, blancs, 15);
      write (22, 25, blancs, tecl);
    }

  return 0;
}


zeos/calc.c


#include "include/libc.h"

char titcalc[]  = "=== PROGRAMA "
  "EXEMPLE DE CALCULADORA ===";
char prompta[]  = "a: ";
char promptb[]  = "b: ";
char promptop[] = "op (1:+, 2:-, "
  "3:*, 4:/, 5:and, 6:or, 7:xor, "
  "8:sha, 9:shl, 0:rds): ";
char tecla[] = "(prem una tecla "
  "per continuar)";
char blancs[] = "                "
  "                              "
  "                              ";

int calc(void)
{
  char stra[10], strb[10];
  char strc[10], stro[10];
  int a, b, o, len;
  int pal, pbl, popl, tit, tecl;
  char c;

  tit  = strlen (titcalc);
  pal  = strlen (prompta);
  pbl  = strlen (promptb);
  popl = strlen (promptop);
  tecl = strlen (tecla);

  write(12, 21, titcalc, tit);

  while(1)
    {
      write(15, 10, prompta, pal);
      read(15, 14, stra, 10);
      a = atoi(stra);

      write(16, 10, promptb, pbl);
      read(16, 14, strb, 10);
      b = atoi(strb);

      write(18, 10, promptop, popl);
      read(18, popl+11, strc, 10);
      c=strc[0];

      switch (c)
      {
        case '1': o = a+b; break;
        case '2': o = a-b; break;
        case '3': o = a*b; break;
        case '4': o = a/b; break;
        case '5': o = a&b; break;
        case '6': o = a|b; break;
        case '7': o = a^b; break;
        case '8':
          __asm__ ("sha %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '9':
          __asm__ ("shl %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '0':
          __asm__ ("rds %0,s1"
                   : "=r" (o) );
          break;
        default: o = 0;
      }

      len = itoa(o, stro);
      write(20, 10, "res: ", 5);
      write(20, 16, stro, len);
      write(22, 25, tecla, tecl);
      read (20, 20, strc, 1);

      /* Netejem línies */
      write (15, 10, blancs, pal+10);
      write (16, 10, blancs, pal+10);
      write (18, 10, blancs, popl+10);
      write (20, 10, blancs, 15);
      write (22, 25, blancs, tecl);
    }

  return 0;
}


zeos/calc.c



176

1 switch (c)
2 {
3 case ’1’: o = a+b; break;
4 case ’2’: o = a-b; break;
5 case ’3’: o = a*b; break;
6 case ’4’: o = a/b; break;
7 case ’5’: o = a&b; break;
8 case ’6’: o = a|b; break;
9 case ’7’: o = aˆb; break;

10 case ’8’:
11 __asm__ ("sha %0, %1, %2"
12 : "=r" (o)
13 : "r" (a),"r" (b));
14 break;
15 case ’9’:
16 __asm__ ("shl %0, %1, %2"
17 : "=r" (o)
18 : "r" (a),"r" (b));
19 break;
20 case ’0’:
21 __asm__ ("rds %0,s1"
22 : "=r" (o) );
23 break;
24 default: o = 0;
25 }

26 len = itoa(o, stro);
27 write(20, 10, "res: ", 5);
28 write(20, 16, stro, len);
29 write(22, 25, tecla, tecl);
30 read (20, 20, strc, 1);

31 /* Netejem línies */
32 write (15, 10, blancs, pal+10);
33 write (16, 10, blancs, pal+10);
34 write (18, 10, blancs, popl+10);
35 write (20, 10, blancs, 15);
36 write (22, 25, blancs, tecl);
37 }

38 return 0;
39 }

Codi 14.10 Operació a
realitzar a la calculadora.

operand i el -23 com a segon operand, hem selec-
cionat l’operació de multiplicar (3) d’entre la llista
d’operacions indicades. El resultat es mostra a la
figura 14.3. Com veiem, el càlcul dona com a re-
sultat el nombre −10764.

Amb això hem volgut fer una prova del funciona-
ment del programa de calculadora.

Moon art
Per demostrar el funcionament de la concurrència
de tasques que escriuen per la pantalla sèrie, exe-
cutarem una tasca que contínuament escrigui pel
terminal. Per fer més atractiva aquesta tasca, farem
que sigui una animació ASCII. Aquesta animació
estarà formada per fotogrames, que seran caràc-
ters distribuïts de manera que formin un dibuix a
la pantalla. A continuació, imprimirem el següent
fotograma i així successivament. Aparentment sem-
blarà com si d’una animació es tractés.

Per il·lustrar el funcionament, mostrarem el primer
fotograma de l’animació al codi 14.11. Encara que
mostrat així no sembla un dibuix, en realitat repre-
senta una lluna.

Ara, farem passar un ocell davant de la lluna. Aques-
ta animació de l’ocell constarà de 36 fotogrames i
l’anirem superposant a la de la lluna a partir de la
línia 5. Podem veure a la figura 14.12 un conjunt
de fotogrames que forma l’ocell.

El que es tracta ara és d’imprimir primer la lluna i
després successivament fotogrames de l’ocell sense
parar. Això es pot veure al codi 14.13.

Si ens fixem, el que fem és primer inicialitzar dos
apuntadors. Un apunta al primer fotograma de l’o-
cell (p) i l’altre apunta al darrer fotograma (q). Abans
de començar a imprimir caràcters, enviem la se-
qüència d’escapament \x1b[?25l que oculta el cursor
per a que no es mostri. A la línia 1 tenim aquest
string i l’imprimim a la línia 8.

A continuació, a la línia 9 imprimim a la posició
(1,1) del terminal el primer fotograma, que corres-
pon amb la lluna, mostrada al codi 14.11.

Una vegada que s’ha imprès per pantalla el primer


#include "include/libc.h"

char titcalc[]  = "=== PROGRAMA "
  "EXEMPLE DE CALCULADORA ===";
char prompta[]  = "a: ";
char promptb[]  = "b: ";
char promptop[] = "op (1:+, 2:-, "
  "3:*, 4:/, 5:and, 6:or, 7:xor, "
  "8:sha, 9:shl, 0:rds): ";
char tecla[] = "(prem una tecla "
  "per continuar)";
char blancs[] = "                "
  "                              "
  "                              ";

int calc(void)
{
  char stra[10], strb[10];
  char strc[10], stro[10];
  int a, b, o, len;
  int pal, pbl, popl, tit, tecl;
  char c;

  tit  = strlen (titcalc);
  pal  = strlen (prompta);
  pbl  = strlen (promptb);
  popl = strlen (promptop);
  tecl = strlen (tecla);

  write(12, 21, titcalc, tit);

  while(1)
    {
      write(15, 10, prompta, pal);
      read(15, 14, stra, 10);
      a = atoi(stra);

      write(16, 10, promptb, pbl);
      read(16, 14, strb, 10);
      b = atoi(strb);

      write(18, 10, promptop, popl);
      read(18, popl+11, strc, 10);
      c=strc[0];

      switch (c)
      {
        case '1': o = a+b; break;
        case '2': o = a-b; break;
        case '3': o = a*b; break;
        case '4': o = a/b; break;
        case '5': o = a&b; break;
        case '6': o = a|b; break;
        case '7': o = a^b; break;
        case '8':
          __asm__ ("sha %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '9':
          __asm__ ("shl %0, %1, %2"
                   : "=r" (o)
                   : "r" (a),"r" (b));
          break;
        case '0':
          __asm__ ("rds %0,s1"
                   : "=r" (o) );
          break;
        default: o = 0;
      }

      len = itoa(o, stro);
      write(20, 10, "res: ", 5);
      write(20, 16, stro, len);
      write(22, 25, tecla, tecl);
      read (20, 20, strc, 1);

      /* Netejem línies */
      write (15, 10, blancs, pal+10);
      write (16, 10, blancs, pal+10);
      write (18, 10, blancs, popl+10);
      write (20, 10, blancs, 15);
      write (22, 25, blancs, tecl);
    }

  return 0;
}


zeos/calc.c
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Figura 14.2 Imatge de la calculadora demanant el primer operand.

Figura 14.3 Imatge de la calculadora calculant 468 × (−23) = −10764.

fotograma, entrem a un bucle infinit, a les línies
10 a 15 que el que fa és imprimint successivament
els fotogrames de l’ocell. Aquests s’imprimeixen a

la línia 12, a la posició (5,1). És a dir, no sobrees-
criuen totes les línies de la lluna impresa abans.
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1 char lluna [227] =
2 " |\n\r"
3 " - * -\n\r"
4 " | .---. +\n\r"
5 " ,’ /‘ .\n\r"
6 " , : \n\r"
7 " : *:_.-. \n\r"
8 " : -’ _.:\n\r"
9 " . : ‘--’ ’ .’\n\r"

10 " -*- ‘-.__.-’ .\n\r"
11 " ‘";

Codi 14.11 Primer fotograma de l’animació
ASCII.

El fotograma de l’ocell actual ve apuntat per la va-
riable p que contínuament s’està actualitzant amb
el valor del següent fotograma, a la línia 13. Anem
incrementant en 64 aquest apuntador, que és el
format de la cadena corresponent a cada fotogra-
ma de l’ocell.

Finalment, a la línia 14 es comprova que no ha-
guem arribat al final. En aquest cas, hem de tornar
a posar l’apuntador del fotograma actual a l’inici:
ocell[0]. Per tant, aquest codi va imprimint la se-
qüència de l’ocell sobreposant-se a la de la lluna.

Podem veure un fotograma del principi de l’anima-
ció a la figura 14.4.

Programa complet
Hem vist dos processos: la calculadora i el moon-
art , una animació ASCII. Ara es presentarà el pro-
grama principal i com es creen aquests processos
que hem descrit.

Podem veure al codi 14.14 el programa principal.
A grans trets, veiem com es creen 4 processos,
més el procés pare. Això és fàcil d’observar, ja que
s’invoca 4 cops a la crida fork(), a les línies 6, 8,
17 i 27. En tots els casos, es pot veure com entrem
a l’if quan el retorn del fork() val 0. Això correspon
amb el cas del codi del fill.

Com veiem, a la línia 6 es crea el programa de cal-

1 char ocell [36][64] = {
2 " , : \n\r"
3 " : *:_.-. \n\r",

4 " , : \n\r"
5 " : *:_.-. \n\r",

6 " , : \n\r"
7 " : *:_.-. \n\r",

8 " , : -\n\r"
9 " : *:_.-. \n\r",

10 " , : ‘-\n\r"
11 " : *:_.-. \n\r",

12 " , : --o\n\r"
13 " : *:_.-. \n\r",

14 " , : .-o.\n\r"
15 " : *:_.-. ˆ\n\r",

16 " , : _.o._\n\r"
17 " : *:_.-. ˆ \n\r",

18 " , : -.o.--\n\r"
19 " : *:_.-. ˆ \n\r",

20 " , : -.o.-’ \n\r"
21 " : *:_.-. ˆ \n\r",

22 " , : ‘-o.ˆ \n\r"
23 " : *:_.-. ˆ \n\r",

24 " , : --o.-’ \n\r"
25 " : *:_.-. ˆ \n\r",

Codi 14.12 Fotogrames de l’ocell superposat a
la lluna.

culadora i a la línia 36 l’animació ASCII és el que
s’executa en el cas del pare. Entre mig, es creen
3 petits processos addicionals. Al primer, descrit a
les línies 10 a 14 es pot veure com un bucle infinit


#include "include/debug.h"

char lluna [227] =
  "    |\n\r"
  "  - * -\n\r"
  "    |      .---.    +\n\r"
  "         ,' /`         .\n\r"
  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r"
  "        :     -' _.:\n\r"
  "     .   : `--' ' .'\n\r"
  "    -*-   `-.__.-'     .\n\r"
  "     `";

char ocell [36][64] = {
  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :               -\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :              `-\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :             --o\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :            .-o.\n\r"
  "        : *:_.-.           ^\n\r",

  "        ,  :           _.o._\n\r"
  "        : *:_.-.          ^ \n\r",

  "        ,  :          -.o.--\n\r"
  "        : *:_.-.         ^  \n\r",

  "        ,  :         -.o.-' \n\r"
  "        : *:_.-.        ^   \n\r",

  "        ,  :        `-o.^   \n\r"
  "        : *:_.-.       ^    \n\r",

  "        ,  :       --o.-'   \n\r"
  "        : *:_.-.      ^     \n\r",

  "        ,  :      .-o.-,    \n\r"
  "        : *:_.-.     ^      \n\r",

  "        ,  :     _.o._.     \n\r"
  "        : *:_.-.    ^       \n\r",

  "        ,  :    -.o.--      \n\r"
  "        : *:_.-.   ^        \n\r",

  "        ,  :   -.o.-'       \n\r"
  "        : *:_.-.  ^         \n\r",

  "        ,  :  `-o.^         \n\r"
  "        : *:_.-. ^          \n\r",

  "        ,  : --o.-'         \n\r"
  "        : *:_.-.^           \n\r",

  "        ,  :.-o.-,          \n\r"
  "        : *:  _^            \n\r",

  "        ,  _.o._.           \n\r"
  "        : +:  ^             \n\r",

  "        , -.o.--            \n\r"
  "        : -: ^ .            \n\r",

  "        ,-.o.-'             \n\r"
  "        : -:^  .            \n\r",

  "        `-o.^               \n\r"
  "        : -^  -.            \n\r",

  "       --o.-'               \n\r"
  "        : ^:_.-.            \n\r",

  "      .-o.-,                \n\r"
  "        :^-:_.-.            \n\r",

  "     _.o._.:                \n\r"
  "        ^.-:_.-.            \n\r",

  "    -.o.-- :                \n\r"
  "       ^, -:_.-.            \n\r",

  "   -.o.-'  :                \n\r"
  "      ^ : +:_.-.            \n\r",

  "  `-o.^ ,  :                \n\r"
  "     ^  : *:_.-.            \n\r",

  " --o.-' ,  :                \n\r"
  "    ^   : *:_.-.            \n\r",

  ".-o.-,  ,  :                \n\r"
  "   ^    : *:_.-.            \n\r",

  ".o._.   ,  :                \n\r"
  "  ^     : *:_.-.            \n\r",

  "o.--    ,  :                \n\r"
  " ^      : *:_.-.            \n\r",

  ".-'     ,  :                \n\r"
  "^       : *:_.-.            \n\r",

  "^       ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r"
};

char hide[] = "\x1b" "[?25l";

int moon_art(void)
{
  char *p, *q;
  int c;

  p = ocell[0];
  q = p + 35*64;

  write(1, 1, hide, 6);
  write(1, 1, lluna, 227);

  while (1)
    {
      write (5, 1, p, 64);
      p+=64;
      if (p==q) p = ocell[0];
   }

  return 0;
}


zeos/moon-art.c


#include "include/debug.h"

char lluna [227] =
  "    |\n\r"
  "  - * -\n\r"
  "    |      .---.    +\n\r"
  "         ,' /`         .\n\r"
  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r"
  "        :     -' _.:\n\r"
  "     .   : `--' ' .'\n\r"
  "    -*-   `-.__.-'     .\n\r"
  "     `";

char ocell [36][64] = {
  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :               -\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :              `-\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :             --o\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :            .-o.\n\r"
  "        : *:_.-.           ^\n\r",

  "        ,  :           _.o._\n\r"
  "        : *:_.-.          ^ \n\r",

  "        ,  :          -.o.--\n\r"
  "        : *:_.-.         ^  \n\r",

  "        ,  :         -.o.-' \n\r"
  "        : *:_.-.        ^   \n\r",

  "        ,  :        `-o.^   \n\r"
  "        : *:_.-.       ^    \n\r",

  "        ,  :       --o.-'   \n\r"
  "        : *:_.-.      ^     \n\r",

  "        ,  :      .-o.-,    \n\r"
  "        : *:_.-.     ^      \n\r",

  "        ,  :     _.o._.     \n\r"
  "        : *:_.-.    ^       \n\r",

  "        ,  :    -.o.--      \n\r"
  "        : *:_.-.   ^        \n\r",

  "        ,  :   -.o.-'       \n\r"
  "        : *:_.-.  ^         \n\r",

  "        ,  :  `-o.^         \n\r"
  "        : *:_.-. ^          \n\r",

  "        ,  : --o.-'         \n\r"
  "        : *:_.-.^           \n\r",

  "        ,  :.-o.-,          \n\r"
  "        : *:  _^            \n\r",

  "        ,  _.o._.           \n\r"
  "        : +:  ^             \n\r",

  "        , -.o.--            \n\r"
  "        : -: ^ .            \n\r",

  "        ,-.o.-'             \n\r"
  "        : -:^  .            \n\r",

  "        `-o.^               \n\r"
  "        : -^  -.            \n\r",

  "       --o.-'               \n\r"
  "        : ^:_.-.            \n\r",

  "      .-o.-,                \n\r"
  "        :^-:_.-.            \n\r",

  "     _.o._.:                \n\r"
  "        ^.-:_.-.            \n\r",

  "    -.o.-- :                \n\r"
  "       ^, -:_.-.            \n\r",

  "   -.o.-'  :                \n\r"
  "      ^ : +:_.-.            \n\r",

  "  `-o.^ ,  :                \n\r"
  "     ^  : *:_.-.            \n\r",

  " --o.-' ,  :                \n\r"
  "    ^   : *:_.-.            \n\r",

  ".-o.-,  ,  :                \n\r"
  "   ^    : *:_.-.            \n\r",

  ".o._.   ,  :                \n\r"
  "  ^     : *:_.-.            \n\r",

  "o.--    ,  :                \n\r"
  " ^      : *:_.-.            \n\r",

  ".-'     ,  :                \n\r"
  "^       : *:_.-.            \n\r",

  "^       ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r"
};

char hide[] = "\x1b" "[?25l";

int moon_art(void)
{
  char *p, *q;
  int c;

  p = ocell[0];
  q = p + 35*64;

  write(1, 1, hide, 6);
  write(1, 1, lluna, 227);

  while (1)
    {
      write (5, 1, p, 64);
      p+=64;
      if (p==q) p = ocell[0];
   }

  return 0;
}


zeos/moon-art.c
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1 char hide[] = "\x1b" "[?25l";

2 int moon_art(void)
3 {
4 char *p, *q;
5 int c;

6 p = ocell[0];
7 q = p + 35*64;

8 write(1, 1, hide, 6);
9 write(1, 1, lluna, 227);

10 while (1)
11 {
12 write (5, 1, p, 64);
13 p+=64;
14 if (p==q) p = ocell[0];
15 }

16 return 0;
17 }

Codi 14.13 L’ocell
s’imprimeix contínuament.

escriu al grup de LED blaus contínuament, amb un
retard addicional (línia 13) per a que els nombres
es puguin veure. Aquest procés ja l’havíem descrit
al capítol 10 quan vam desenvolupar el mecanisme
de les crides al sistema.

Es crea un altre procés similar a les línies 29 a
33, però aquest escriu al display de LED de 7
segments. Es tracta d’un altre comptador.

Rellotge
Finalment, la cinquena tasca és un rellotge, descrit
a les línies 19 a 23. Com es pot veure, el procés
es bloqueja cridant a sleep amb un segon i incre-
menta la variable s, a la línia 21. Aquesta variable
conté el nombre de segons que porta executant-
se la tasca. En cada segon, imprimim el temps per
pantalla amb la funció print_time.

Figura 14.4 Ocell
apropant-se a la lluna.

Figura 14.5 Ocell
allunyant-se de la lluna.

Aquesta funció imprimeix el nombre de minuts amb
un caràcter de dos punts i després el nombre de
segons a la part superior dreta de la imatge. Po-
dem veure aquesta funció al codi 14.15.

Aquesta funció reb els segons com a paràmetre i
els ha de formatar per imprimir-los correctament
per pantalla. El primer que fa, a les línies 6 i 7
és trobar el nombre de segons i de minuts, fent la
divisió per 60 i el mòdul de 60 respectivament, del
paràmetre secs.

Amb això fet, els passa a cadenes amb la funció
de la llibreria C: itoa (línies 8 i 9). Primer escrivim
els minuts a la posició (1,75), línia 10 i després el
caràcter de dos punts (:), a la línia 11. A continua-
ció, si només tenim un dígit de segon, imprimim un
zero davant (línies 12 a 16) i finalment, a la línia
18 s’imprimeixen els segons.

Podem veure una imatge del rellotge funcionant a
la figura 14.6.


#include "include/debug.h"

char lluna [227] =
  "    |\n\r"
  "  - * -\n\r"
  "    |      .---.    +\n\r"
  "         ,' /`         .\n\r"
  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r"
  "        :     -' _.:\n\r"
  "     .   : `--' ' .'\n\r"
  "    -*-   `-.__.-'     .\n\r"
  "     `";

char ocell [36][64] = {
  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :               -\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :              `-\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :             --o\n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r",

  "        ,  :            .-o.\n\r"
  "        : *:_.-.           ^\n\r",

  "        ,  :           _.o._\n\r"
  "        : *:_.-.          ^ \n\r",

  "        ,  :          -.o.--\n\r"
  "        : *:_.-.         ^  \n\r",

  "        ,  :         -.o.-' \n\r"
  "        : *:_.-.        ^   \n\r",

  "        ,  :        `-o.^   \n\r"
  "        : *:_.-.       ^    \n\r",

  "        ,  :       --o.-'   \n\r"
  "        : *:_.-.      ^     \n\r",

  "        ,  :      .-o.-,    \n\r"
  "        : *:_.-.     ^      \n\r",

  "        ,  :     _.o._.     \n\r"
  "        : *:_.-.    ^       \n\r",

  "        ,  :    -.o.--      \n\r"
  "        : *:_.-.   ^        \n\r",

  "        ,  :   -.o.-'       \n\r"
  "        : *:_.-.  ^         \n\r",

  "        ,  :  `-o.^         \n\r"
  "        : *:_.-. ^          \n\r",

  "        ,  : --o.-'         \n\r"
  "        : *:_.-.^           \n\r",

  "        ,  :.-o.-,          \n\r"
  "        : *:  _^            \n\r",

  "        ,  _.o._.           \n\r"
  "        : +:  ^             \n\r",

  "        , -.o.--            \n\r"
  "        : -: ^ .            \n\r",

  "        ,-.o.-'             \n\r"
  "        : -:^  .            \n\r",

  "        `-o.^               \n\r"
  "        : -^  -.            \n\r",

  "       --o.-'               \n\r"
  "        : ^:_.-.            \n\r",

  "      .-o.-,                \n\r"
  "        :^-:_.-.            \n\r",

  "     _.o._.:                \n\r"
  "        ^.-:_.-.            \n\r",

  "    -.o.-- :                \n\r"
  "       ^, -:_.-.            \n\r",

  "   -.o.-'  :                \n\r"
  "      ^ : +:_.-.            \n\r",

  "  `-o.^ ,  :                \n\r"
  "     ^  : *:_.-.            \n\r",

  " --o.-' ,  :                \n\r"
  "    ^   : *:_.-.            \n\r",

  ".-o.-,  ,  :                \n\r"
  "   ^    : *:_.-.            \n\r",

  ".o._.   ,  :                \n\r"
  "  ^     : *:_.-.            \n\r",

  "o.--    ,  :                \n\r"
  " ^      : *:_.-.            \n\r",

  ".-'     ,  :                \n\r"
  "^       : *:_.-.            \n\r",

  "^       ,  :                \n\r"
  "        : *:_.-.            \n\r"
};

char hide[] = "\x1b" "[?25l";

int moon_art(void)
{
  char *p, *q;
  int c;

  p = ocell[0];
  q = p + 35*64;

  write(1, 1, hide, 6);
  write(1, 1, lluna, 227);

  while (1)
    {
      write (5, 1, p, 64);
      p+=64;
      if (p==q) p = ocell[0];
   }

  return 0;
}


zeos/moon-art.c
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1 int usr_main(void)
2 {
3 int i, j, s;
4 char seg[5];

5 /* 1a tasca: calculadora */
6 if(!fork()) calc();

7 /* 2a tasca: contador als LED */
8 else if (!fork())
9 {

10 for (s=0, i=0;; i++)
11 {
12 write_led(i);
13 for (j=0; j<100; j++);
14 }
15 }

16 /* 3a tasca: rellotge */
17 else if (!fork())
18 {
19 for (s=0;;)
20 {
21 sleep(1); s++;
22 print_time(s);
23 }
24 }

25 /* 4a tasca: contador
26 al display */
27 else if (!fork())
28 {
29 for (i=0;; i++)
30 {
31 write_7seg(i);
32 for (j=0; j<100; j++);
33 }
34 }

35 /* 5a tasca: animació */
36 else moon_art();

37 return 0;
38 }

Codi 14.14 El programa principal.

1 void print_time(int secs)
2 {
3 char strmin[5], strsec[3];
4 int min, sec, lenm, lens;
5 int dec;

6 min = secs / 60;
7 sec = secs % 60;

8 lenm = itoa(min, strmin);
9 lens = itoa(sec, strsec);

10 write (1, 75, strmin, lenm);
11 write (1, 75+lenm, ":", 1);
12 if (lens==1)
13 {
14 write(1, 76+lenm, "0", 1);
15 dec = 1;
16 }
17 else dec = 0;

18 write(1, 76+lenm+dec, strsec, lens);
19 }

Codi 14.15 Imprimim el temps que portem amb
el programa corrent.

Figura 14.6 Rellotge imprès al costat
superior dret de la pantalla.

El sistema complet
Ara que ja tenim tots els ingredients construïts, ja
podem gravar a la memòria flash aquests progra-
mes, juntament amb el sistema operatiu i deixar
que tot aquest conjunt de processos s’executin al-
hora.

Podem veure una imatge del sistema complet funci-
onant, amb el terminal VT420 a la figura 14.7. En


void print_time(int secs)
{
  char strmin[5], strsec[3];
  int min, sec, lenm, lens;
  int dec;

  min = secs / 60;
  sec = secs % 60;

  lenm = itoa(min, strmin);
  lens = itoa(sec, strsec);

  write (1, 75, strmin, lenm);
  write (1, 75+lenm, ":", 1);
  if (lens==1)
    {
      write(1, 76+lenm, "0", 1);
      dec = 1;
    }
  else dec = 0;

  write(1, 76+lenm+dec, strsec, lens);
}

int usr_main(void)
{
  int i, j, s;
  char seg[5];

  /* 1a tasca: calculadora */
  if(!fork()) calc();

  /* 2a tasca: contador als LED */
  else if (!fork())
    {
      for (s=0, i=0;; i++)
        {
          write_led(i);
          for (j=0; j<100; j++);
        }
    }

  /* 3a tasca: rellotge */
  else if (!fork())
    {
      for (s=0;;)
        {
          sleep(1); s++;
          print_time(s);
        }
    }

  /* 4a tasca: contador
     al display */
  else if (!fork())
    {
      for (i=0;; i++)
        {
          write_7seg(i);
          for (j=0; j<100; j++);
        }
    }

  /* 5a tasca: animació */
  else moon_art();

  return 0;
}


zeos/user.c


void print_time(int secs)
{
  char strmin[5], strsec[3];
  int min, sec, lenm, lens;
  int dec;

  min = secs / 60;
  sec = secs % 60;

  lenm = itoa(min, strmin);
  lens = itoa(sec, strsec);

  write (1, 75, strmin, lenm);
  write (1, 75+lenm, ":", 1);
  if (lens==1)
    {
      write(1, 76+lenm, "0", 1);
      dec = 1;
    }
  else dec = 0;

  write(1, 76+lenm+dec, strsec, lens);
}

int usr_main(void)
{
  int i, j, s;
  char seg[5];

  /* 1a tasca: calculadora */
  if(!fork()) calc();

  /* 2a tasca: contador als LED */
  else if (!fork())
    {
      for (s=0, i=0;; i++)
        {
          write_led(i);
          for (j=0; j<100; j++);
        }
    }

  /* 3a tasca: rellotge */
  else if (!fork())
    {
      for (s=0;;)
        {
          sleep(1); s++;
          print_time(s);
        }
    }

  /* 4a tasca: contador
     al display */
  else if (!fork())
    {
      for (i=0;; i++)
        {
          write_7seg(i);
          for (j=0; j<100; j++);
        }
    }

  /* 5a tasca: animació */
  else moon_art();

  return 0;
}


zeos/user.c
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Figura 14.7 Tot funcionant alhora amb el terminal VT420.

aquesta imatge es pot observar com s’estan exe-
cutant les tres tasques que fan servir el terminal:
l’animació ASCII al costat esquerre superior, el re-
llotge al costat dret superior i la calculadora.

També es pot observar com a la placa els dos comp-
tadors estan corrent: un escriu als LED blaus i
l’altre escriu als vermells.
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Part 3
Apèndixs
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A
Instal·lació de Quartus II a Linux

Aquestes instruccions d’instal·lació estan basa-
des en Quartus II v7.1 SP1, tota la instal·lació la
farem com a usuari normal, no és necessari estar
com a root en cap moment.

Baixar-se el programari
Cal baixar-se vuit fitxers de la web d’altera:

• 71quartuslinux.tar
• 71quartusdevinfo.tar
• 71alterainstaller.tar
• 71iplinux.tar
• 71nios2edslinux.tar

I els service pack:

• 71sp1iplinux.tar
• 71sp1nios2edslinux.tar
• 71sp1quartuslinux.tar

El primer és el programa, el segon són els arxius
de dispositiu, l’instal·lador, els dispositius IP i el
kit de desenvolupament de Nios2.

Per fer això:

1. Ens connectem a altera.com, i cliquem
menú productes.

2. En l’apartat design software fem clic en
Quartus II Software.

3. A la pàgina que ens surt, li donem a
Download Quartus R© II Software.

4. A continuació li donem clic a baixar-nos
Quartus II Subscription Edition (v7.1)
30-day free trial.

5. Seleccionem download del tercer fitxer
que és el Linux (Includes Free 30-day
Trial). Ho baixem a ˜/descàrregues/altera.

6. Haurem d’inventar-nos unes dades de
registre però després comença a baixar-
se.

7. El mateix per als restants fitxers de la
llista...

Després d’aquests passos hem de tenir vuit fitxers
que ocupen:

1976320 may 5 02:24 71alterainstaller.tar
126986240 may 5 02:25 71iplinux.tar
695280128 may 5 02:08 71nios2edslinux.tar

1134585344 may 5 02:34 71quartusdevinfo.tar
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459434496 may 5 02:42 71quartuslinux.tar
36761600 jul 2 04:09 71sp1iplinux.tar
1945600 jun 29 23:58 71sp1nios2edslinux.tar

468551680 jul 2 04:22 71sp1quartuslinux.tar

Instal·lar-lo
Perquè això funcioni, vam necessitar prèviament
tenir instal·lat el tcsh. Descomprimim primer el
programa d’instal·lació:

cd ˜descàrregues/altera
tar xvf 71alterainstaller.tar

Executem l’arxiu ˜/descàrregues/altera/install_download

1. En la primera pregunta ens demana que
donem a l’INTRO, i així ho fem.

2. Després ens demana el directori d’ins-
tal·lació: ˜/opt/altera7.1

3. Ens diu que seleccionem la plataforma:
linux.

4. A continuació ens pregunta si anem a
instal·lar el programari Nios II i el Me-
gaCore IP library, la qual cosa diem que
sí, però no instal·lem el ModelSim.

5. Ens diu l’espai que necessitem (6Gb) i
acceptem.

6. La instal·lació acaba.

Executem chmod -R o+w ˜/opt/altera7.1, perquè si no,
sembla que el “parxe” dóna problemes de permi-
sos a l’instal·lar-se. A continuació descomprimim
el Service Pack 1:

cd ˜/descàrregues/altera
tar xvf 71sp1quartuslinux.tar

Executem l’arxiu ˜/descàrregues/altera/install_patch:

1. En la primera pregunta ens demana que
donem a l’INTRO, i així ho fem.

2. Després ens demana el directori d’ins-
tal·lació del Quartus: ˜/opt/altera7.1/quartus

3. Acaba la instal·lació

Descomprimim el Service Pack 1 del MegaCore IP
Library:

cd ˜/descàrregues/altera
tar xvf 71sp1iplinux.tar

Executem l’arxiu ˜/descàrregues/altera/install_patch

1. En la primera pregunta ens demana que
donem a l’INTRO, i així ho fem.

2. Després ens demana el directori d’ins-
tal·lació de la MegaCore IP library ˜/opt/al-
tera7.1/ip

3. Acaba la instal·lació.

Descomprimim el Service Pack 1 del Nios2 kit:

cd ˜/descàrregues/altera
tar xvf 71sp1nios2edslinux.tar

Executem l’arxiu ˜/descàrregues/altera/install_patch

1. En la primera pregunta ens demana que
donem a l’INTRO, i així ho fem.

2. Després ens demana el directori d’ins-
tal·lació del Nios II: ˜/opt/altera7.1/ni-
os2eds

3. Acaba la instal·lació.

Provar-lo

Figura A.1 Programa Quartus II versió 7.1 fun-
cionant en Linux.

Podem provar que s’ha instal·lat correctament exe-
cutant: ˜/opt/altera7.1/quartus/bin/quartus --64bit (pot-
ser calgui executar-lo una segona vegada). El po-
dem veure funcionant a la fig A.1. Ens demanarà
la llicència.
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Llicència
Ara ja hauria de funcionar el programa. Ens baixem
la llicència de l’email i la guardem en ˜/opt/altera7.1.
A continuació executem el programa així: ˜/opt/al-
tera7.1/quartus/bin/quartus --64bit:

1. Ens surt un quadre de diàleg per al Look
& Feel, i seleccionem Quartus II.

2. Ens surt altre quadre dient que la lli-
cència no està disponible i ens mostra
el quadre de License Setup.

3. En License file posem ˜/opt/altera7.1/Lli-
cència.dat i li donem a OK.

4. El programa es queda un poc penjat, ai-
xí que cal matar-lo amb Ctrl+C en la
consola.

5. A continuació ho tornem a executar i
hauria de funcionar sense problemes.

Post instal·lació
Per a poder programar la flash en línia de coman-
des, cal obrir el projecte següent amb el Quartus
II i compilar-lo:

˜/opt/altera7.1/nios2eds/examples/verilog/
niosIIstratixII_2s60ES/standard/
NiosII_stratixII_2s60ES_standard.qpf

Això generarà un processador Nios II per la pro-
gramació de la flash, els scripts del projecte usen
el fitxer .sof generat. No fa falta moure’l de lloc.

Opcionalment, sembla que el programador de l’FP-
GA va bastant lent provant dispositius (pot estar-
se de 45 a 50 segons cada vegada que pugem una
configuració). Per a remeiar això i fer que el pro-
gramador vagi a una velocitat decent (uns 9 se-
gons), cal editar el fitxer ˜/opt/altera7.1/quartus/li-
nux/pgmparts.txt i deixar aquestes 5 línies:

# Version: 7.1 SP1 Build 177
EP2S60F672ES 26 6 6 4 672 EP2S60ES 0 0 10 0 1

0x020930DD 0xFFFFFFFF 4 155/000
EPC16 210 37 37 15 0 EPC16 0 0 10 0 1 0x0100A0DD

0xFFFFFFFF 0 155/004
EPM1270 199 39 36 15 0 epm1270 0 0 10 0 1

0x020A30DD 0xFFFFFFFF 4 155/004

EPM2210 203 39 36 15 0 epm2210 0 0 10 0 1
0x020A40DD 0xFFFFFFFF 4 155/004

EPM240 195 39 36 15 0 epm240 0 0 10 0 1
0x020A10DD 0xFFFFFFFF 4 155/004

EPM570 197 39 36 15 0 epm570 0 0 10 0 1
0x020A20DD 0xFFFFFFFF 4 155/004.

Si alguna d’aquestes 6 línies no està, el progra-
mador falla. És convenient fer primer una còpia de
seguretat d’aquest fitxer en pgmparts.txt.orig per
exemple. La línia del EPC16 només és necessària
per a la construcció de circuits amb el Quartus II.

Configuració
Per a què l’USB-Blaster funcioni amb linux, no hi
ha gens més a fer que posar l’usuari que execu-
ti el Quartus II o el programador en línia de co-
mandes en el grup usb, per a què pugui obrir el
/proc/bus/usb/003/003 o el que sigui i escriure allà.

Projecte exemple
Per prova la instal·lació, implementarem una sim-
ple porta lògica AND de forma que polsant dos
botons alhora s’encengui un LED. Per fer això:

• Obrim el programa Quartus II.

• Sel·leccionem el menú File > New Project Wi-
zard. Al quadre de diàleg que ens surt posem:
working directory of this project: /tmp/porta_and,
el nom del projecte i el top-level entity: por-
ta_and. Li donem a Next.

• Ens surt un quadre amb els fitxers del projecte,
li donem a Next >.

• El dispositiu serà el de la placa que tenim:
EP2S60F672C5ES, després Finish.

• Li donem a File > New i sel·leccionem un Ve-
rilog HDL File. Al fitxer escrivim el següent:

module porta_and (
input in1,
input in2,
output out

);
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assign out = !in1 & !in2;
endmodule

• Guardem el fitxer amb Ctrl+S, automàticament
surt el nom com a porta_and , així que accep-
tem.

• Polsem Ctrl+K per fer l’anàlisi i la síntesi.

• Fem l’assignació de pins a l’FPGA, per fer això,
sel·leccionem el menú Assignments > Assign-
ment Editor. On posa Category, sel·leccionem
Pin.

A la llista inferior, escrivim a la columna To
el següent: in1, in2, out, que són les entra-
des i sortides, i a la columna location posem
PIN_W24, PIN_W23 i PIN_AD26 que corres-
ponen respectivament als pins del primer botó,
el segon botó i el LED segons la documentació
de la placa de Nios II.

Tanquem el quadre i quan ens pregunti si salvar
els canvis, diem que sí.

• Modifiquem l’estat dels pins que no es faran
servir a l’FPGA. Hem d’anar al menú Assign-
ments > Device, després li donem al botó De-
vice and Pin Options, pestanya Unused pins,
sel·leccionem de la llista desplegable: As input
tri-stated. Li donem a OK.

• Compilem el diseny donantli al play. Passats
un parell de minuts acaba.

• Connectem la placa al corrent i a l’USB de
l’ordinador.

• Obrim el programador amb el menú Tools >
Programmer, sel·leccionem a la casella Pro-
gram / Configure i després li donem a Start.
Hauria de subir el disseny a la placa.

La porta lògica hauria de funciona polsant els dos
botons!!
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B
Circuit bolcat de RAM

Per dissenyar un circuit que mostri el contingut
de la RAM pel port sèrie, farem servir el disseny
realitzat al capítol 6 corresponent al controlador
de l’UART (codi 6.9). Només haurem de subminis-
trar dades correctes a les entrades del controlador.

Farem servir, però, un subconjunt de les entrades i
sortides del controlador. La recepció pel port sèrie
no ens serveix de res en aquest cas, ja que només
volem transmetre el contingut de la memòria sense
la necessitat de rebre res.

Per altra banda, tampoc haurem d’escriure a la me-
mòria sinó simplement llegir. A més només llegirem
en mode word per aprofitar les lectures i la sorti-
da en la pantalla. Per tant, les entrades i sortides
d’aquest circuit seran:

• clk és l’entrada del rellotge de la placa
a 50 Mhz.

• trx és el pin de transmissió, directament
al terminal.

• addr és l’adreça del xip de memòria SRAM.
Aquesta adreça s’anirà incrementant word

per word fins a arribar a completar un
bloc de 512 bytes.

• data. Aquest bus és el bus de dades.
Només el farem servir d’entrada, encara
que normalment és d’entrada i sortida ja
que també es pot escriure.

• oe, we, cs, be0 i be1. Aquests senyals cor-
responen respectivament (en lògica ne-
gada) al output enable, write enable,
chip select , byte enable 0 i byte enable
1. Aquests senyals valdran 0 tots (acti-
vats) excepte el we que valdrà 1 (desac-
tivat) ja que no escriurem mai en aquest
circuit, només llegim.

Al codi B.1 tenim les connexions amb la placa, les
declaracions i instàncies de mòduls i registres.

Com veiem, s’instancien dues PLL alt0 i alt1. Aques-
tes PLL ens serveixen per crear els senyals de re-
llotge: el que fa l’accés a la memòria SRAM (1
Mhz), ho fa el mòdul alt1; el rellotge de l’UART el
genera el mòdul alt0.
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module volcat_mem (
input clk,
output trx,
output reg [17:0] addr,
input [15:0] data,
output oe,
output we,
output cs,
output be0,
output be1

);

// Registres
reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
reg [7:0] nibble, col;
reg trx_req;

// Cables
wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
wire [7:0] dada_rd;

// Assignacions contínues
assign be0 = 1’b0;
assign be1 = 1’b0;
assign cs = 1’b0;
assign oe = 1’b0;
assign we = 1’b1;

// Instanciacions de mòduls
altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
altpll1 alt1(clk, clk_1M);

uart_ctrl u0 (
.wr (dada_wr),
.trx_req (trx_req),
.intr_t (trx_ack),
.trx_ (trx),
.rd (dada_rd),
.rcv_req (1’b0),
.clr (boot),
.clk_uart (clk_19200),
.clk_1M (clk_1M)

);

Codi B.1 Connexions i declaracions del mòdul
de bolcat de memòria.

Algorisme
Bàsicament, per fer el bolcat crearem una màquina
d’estats que vagi imprimint 16 línies, on cada línia
estarà composta de 16 words. A l’extrem superior
(com a etiqueta de col·lumna) colocarem el nibble
de menys pes de l’adreça i a l’indicador de fila, a
l’extrem esquerre posarem el nibble de més pes de
l’adreça.

Primera fila d’adreces
Al codi B.2 podem veure la inicialització i els 4
primers estats de la màquina d’estats. En aquests
estats, s’imprimeix la primera fila d’adreces amb
l’etiqueta de cada columna. S’imprimeixen 4 espais
i un nombre hexadecimal. En total cada columna
està formada per 5 caràcters.

En l’estat 0 es verifica que el controlador de l’UART
estigui preparat per rebre dades. En aquest cas,
simplement es mira quants espais s’han escrit fins
el moment i si encara la variable espais no és 0,
llavors s’imprimeix un altre espai (primera branca
de l’if de l’estat 0). En cas contrari, s’imprimeix
els 4 bits de menys pes de l’adreça passada a AS-
CII. Per fer això, hem fet servir una característica
del llenguatge Verilog per implementar funcions.
Aquesta funció la tenim descrita al codi B.3.

Aquesta funció simplement mira si el nombre en
qüestió és més petit o igual que 9. En aquest cas,
retorna el codi ASCII del 0 més el nombre. En altre
cas es fa el mateix però amb el codi ASCII de la
lletra ’a’ més el nombre d’entrada.

Els estats 1 i 2 són per transmetre el caràcter cor-
responent (espai o adreça), ja que hem d’esperar la
resposta del controlador de l’UART. A l’estat 3 es
compta que no hàgim arribat a la columna 80 del
terminal. En aquest cas ja hauríem imprès la fila
d’adreces. Ja que la variable col val 79 a la inicia-
lització. Per tant, quan arriba a 0 ja hem imprès 80
columnes i hem de canviar de fila. En aquest cas,
s’executa la darrera línia del codi B.2 i passem a
l’estat 4, en cas contrari decrementem la variable
de columna col en 1 i tornem a l’estat 0.

De moment no hem llegit cap byte de memòria.
El resultat d’executar aquests 4 primers estats es


module volcat_mem (
    input             clk,
    output            trx,
    output reg [17:0] addr,
    input      [15:0] data,
    output            oe,
    output            we,
    output            cs,
    output            be0,
    output            be1
  );

  // Registres
  reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
  reg [7:0] nibble, col;
  reg trx_req;

  // Cables
  wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
  wire [7:0] dada_rd;

  // Assignacions contínues
  assign be0  = 1'b0;
  assign be1  = 1'b0;
  assign cs   = 1'b0;
  assign oe   = 1'b0;
  assign we   = 1'b1;

  // Instanciacions de mòduls
  altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
  altpll1 alt1(clk, clk_1M);

  uart_ctrl u0 (
    .wr       (dada_wr),
    .trx_req  (trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx),
    .rd       (dada_rd),
    .rcv_req  (1'b0),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!lock)
      begin 
        dada_wr <= 8'h30;
        trx_req <= 0;
        estat   <= 8'd0;
        addr    <= 18'h0000;
        espais  <= 3'd2;
        char    <= 8'd00;
        nibble  <= 8'd0;
        col     <= 8'd79;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (!trx_ack) begin
                 estat <= 8'd01;
                 if (espais > 3'd0) begin
                    char   = 8'h20;
                    espais = espais - 4'd1;
                 end
                 else begin
                   char   = ascii(nibble[3:0]);
                   espais = 4'd4;
                   nibble = nibble + 8'd1; 
                 end
               end
        8'd01: begin
                 dada_wr = char;
                 trx_req = 1;
                 estat = 8'd2;
               end
        8'd02: if (trx_ack) begin
                 trx_req <= 0;
                 estat <= 8'd3;
               end
        8'd03: if (col > 8'd0) begin
                 col   = col - 8'd1;
                 estat = 8'd0;
               end
               else estat = 8'd04;

8'd04: if (!trx_ack) estat <= 8'd05;
8'd05: begin
         dada_wr = ascii(addr[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd10;
       end
8'd10: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd15;
       end

8'd15: if (!trx_ack) estat <= 8'd20;
8'd20: begin
         dada_wr = ascii(data[15:12]);
         trx_req = 1; estat = 8'd25;
       end
8'd25: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd30;
       end

8'd30: if (!trx_ack) estat <= 8'd35;
8'd35: begin
         dada_wr = ascii(data[11:8]);
         trx_req = 1; estat = 8'd40;
       end
8'd40: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd45;
       end

8'd45: if (!trx_ack) estat <= 8'd50;
8'd50: begin
         dada_wr = ascii(data[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd55;
       end
8'd55: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd60;
       end

8'd60: if (!trx_ack) estat <= 8'd65;
8'd65: begin
         dada_wr = ascii(data[3:0]);
         trx_req = 1; estat = 8'd70;
       end
8'd70: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd75;
       end

8'd75: if (addr[3:0] == 4'hf) estat = 8'd90;
       else if (!trx_ack) estat <= 8'd80;
8'd80: begin
         dada_wr = 8'h20;
         trx_req = 1; estat = 8'd85;
       end
8'd85: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd90;
       end

  8'd90: if (addr < 18'h00ff) begin
           addr = addr + 18'd1;
           estat = (addr[3:0]==4'h0) ?
                   8'd4 : 8'd15;
         end
         else estat = 8'd95;
endcase

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
  if (num <= 4'd9) ascii = 8'h30 + num;
  else ascii = 8'd87 + num;
endfunction
endmodule
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// Descripció del comportament
always @(posedge clk_1M)

if (!lock)
begin

dada_wr <= 8’h30;
trx_req <= 0;
estat <= 8’d0;
addr <= 18’h0000;
espais <= 3’d2;
char <= 8’d00;
nibble <= 8’d0;
col <= 8’d79;

end
else

case (estat)
8’d00: if (!trx_ack) begin

estat <= 8’d01;
if (espais > 3’d0) begin

char = 8’h20;
espais = espais - 4’d1;

end
else begin

char = ascii(nibble[3:0]);
espais = 4’d4;
nibble = nibble + 8’d1;

end
end

8’d01: begin
dada_wr = char;
trx_req = 1;
estat = 8’d2;

end
8’d02: if (trx_ack) begin

trx_req <= 0;
estat <= 8’d3;

end
8’d03: if (col > 8’d0) begin

col = col - 8’d1;
estat = 8’d0;

end
else estat = 8’d04;

Codi B.2 Els primers 4 estats de l’algorisme de bol-
cat.

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
if (num <= 4’d9) ascii = 8’h30 + num;
else ascii = 8’d87 + num;

endfunction

Codi B.3 Funció en Verilog que passa un
nombre a ASCII.

mostra representat a la imatge B.1.

Columna d’adreces
Ara, per a que la taula de bolcat es pugui llegir
correctament, hem d’afegir una columna al prin-
cipi amb els 4 bits de més pes de l’adreça. Els
estats corresponents de la màquina d’estats es-
tan descrits al codi B.4. Es pot observar com quan
s’assigna ascii(addr[7:4]) a dada_wr és quan es co-
mença a enviar pel port sèrie la part alta de l’a-
dreça.

Com sempre, mirem a l’estat 10 si ja ha estat en-
viat amb el senyal trx_ack, en aquest cas passem a
l’estat 15 per començar a enviar la dada pel port
sèrie.

Word de la SRAM
L’adreça que va a memòria està emmagatzemada
en el registre addr de 18 bits. Aquest registre s’ha
inicialitzat a zero, segons mostra el codi B.2. Per
tant, comencem el bolcat a l’adreça 0. Aquest re-
gistre com està connectat a la sortida de la FPGA
i directament al banc de memòria, ja tenim el word
de la memòria llest en el bus data d’entrada.

Al codi B.5 podem veure els 12 estats que impri-
meixen el word de memòria. En realitat, com s’han
d’enviar 4 caràcters i per cada caràcter necessitem
3 estats, doncs es fan servir 12 estats en total de la
màquina d’estats. Com veiem el primer caràcter en-
viat és ascii(data[15:12]), el segon ascii(data[11:8]),
el tercer ascii(data[7:4]) i finalment el darrer ca-
ràcter és ascii(data[3:0]). Per tant, es comença a
enviar la dada començant pel nibble de més alt
pes.


module volcat_mem (
    input             clk,
    output            trx,
    output reg [17:0] addr,
    input      [15:0] data,
    output            oe,
    output            we,
    output            cs,
    output            be0,
    output            be1
  );

  // Registres
  reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
  reg [7:0] nibble, col;
  reg trx_req;

  // Cables
  wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
  wire [7:0] dada_rd;

  // Assignacions contínues
  assign be0  = 1'b0;
  assign be1  = 1'b0;
  assign cs   = 1'b0;
  assign oe   = 1'b0;
  assign we   = 1'b1;

  // Instanciacions de mòduls
  altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
  altpll1 alt1(clk, clk_1M);

  uart_ctrl u0 (
    .wr       (dada_wr),
    .trx_req  (trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx),
    .rd       (dada_rd),
    .rcv_req  (1'b0),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!lock)
      begin 
        dada_wr <= 8'h30;
        trx_req <= 0;
        estat   <= 8'd0;
        addr    <= 18'h0000;
        espais  <= 3'd2;
        char    <= 8'd00;
        nibble  <= 8'd0;
        col     <= 8'd79;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (!trx_ack) begin
                 estat <= 8'd01;
                 if (espais > 3'd0) begin
                    char   = 8'h20;
                    espais = espais - 4'd1;
                 end
                 else begin
                   char   = ascii(nibble[3:0]);
                   espais = 4'd4;
                   nibble = nibble + 8'd1; 
                 end
               end
        8'd01: begin
                 dada_wr = char;
                 trx_req = 1;
                 estat = 8'd2;
               end
        8'd02: if (trx_ack) begin
                 trx_req <= 0;
                 estat <= 8'd3;
               end
        8'd03: if (col > 8'd0) begin
                 col   = col - 8'd1;
                 estat = 8'd0;
               end
               else estat = 8'd04;

8'd04: if (!trx_ack) estat <= 8'd05;
8'd05: begin
         dada_wr = ascii(addr[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd10;
       end
8'd10: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd15;
       end

8'd15: if (!trx_ack) estat <= 8'd20;
8'd20: begin
         dada_wr = ascii(data[15:12]);
         trx_req = 1; estat = 8'd25;
       end
8'd25: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd30;
       end

8'd30: if (!trx_ack) estat <= 8'd35;
8'd35: begin
         dada_wr = ascii(data[11:8]);
         trx_req = 1; estat = 8'd40;
       end
8'd40: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd45;
       end

8'd45: if (!trx_ack) estat <= 8'd50;
8'd50: begin
         dada_wr = ascii(data[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd55;
       end
8'd55: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd60;
       end

8'd60: if (!trx_ack) estat <= 8'd65;
8'd65: begin
         dada_wr = ascii(data[3:0]);
         trx_req = 1; estat = 8'd70;
       end
8'd70: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd75;
       end

8'd75: if (addr[3:0] == 4'hf) estat = 8'd90;
       else if (!trx_ack) estat <= 8'd80;
8'd80: begin
         dada_wr = 8'h20;
         trx_req = 1; estat = 8'd85;
       end
8'd85: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd90;
       end

  8'd90: if (addr < 18'h00ff) begin
           addr = addr + 18'd1;
           estat = (addr[3:0]==4'h0) ?
                   8'd4 : 8'd15;
         end
         else estat = 8'd95;
endcase

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
  if (num <= 4'd9) ascii = 8'h30 + num;
  else ascii = 8'd87 + num;
endfunction
endmodule
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module volcat_mem (
    input             clk,
    output            trx,
    output reg [17:0] addr,
    input      [15:0] data,
    output            oe,
    output            we,
    output            cs,
    output            be0,
    output            be1
  );

  // Registres
  reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
  reg [7:0] nibble, col;
  reg trx_req;

  // Cables
  wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
  wire [7:0] dada_rd;

  // Assignacions contínues
  assign be0  = 1'b0;
  assign be1  = 1'b0;
  assign cs   = 1'b0;
  assign oe   = 1'b0;
  assign we   = 1'b1;

  // Instanciacions de mòduls
  altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
  altpll1 alt1(clk, clk_1M);

  uart_ctrl u0 (
    .wr       (dada_wr),
    .trx_req  (trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx),
    .rd       (dada_rd),
    .rcv_req  (1'b0),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!lock)
      begin 
        dada_wr <= 8'h30;
        trx_req <= 0;
        estat   <= 8'd0;
        addr    <= 18'h0000;
        espais  <= 3'd2;
        char    <= 8'd00;
        nibble  <= 8'd0;
        col     <= 8'd79;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (!trx_ack) begin
                 estat <= 8'd01;
                 if (espais > 3'd0) begin
                    char   = 8'h20;
                    espais = espais - 4'd1;
                 end
                 else begin
                   char   = ascii(nibble[3:0]);
                   espais = 4'd4;
                   nibble = nibble + 8'd1; 
                 end
               end
        8'd01: begin
                 dada_wr = char;
                 trx_req = 1;
                 estat = 8'd2;
               end
        8'd02: if (trx_ack) begin
                 trx_req <= 0;
                 estat <= 8'd3;
               end
        8'd03: if (col > 8'd0) begin
                 col   = col - 8'd1;
                 estat = 8'd0;
               end
               else estat = 8'd04;

8'd04: if (!trx_ack) estat <= 8'd05;
8'd05: begin
         dada_wr = ascii(addr[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd10;
       end
8'd10: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd15;
       end

8'd15: if (!trx_ack) estat <= 8'd20;
8'd20: begin
         dada_wr = ascii(data[15:12]);
         trx_req = 1; estat = 8'd25;
       end
8'd25: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd30;
       end

8'd30: if (!trx_ack) estat <= 8'd35;
8'd35: begin
         dada_wr = ascii(data[11:8]);
         trx_req = 1; estat = 8'd40;
       end
8'd40: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd45;
       end

8'd45: if (!trx_ack) estat <= 8'd50;
8'd50: begin
         dada_wr = ascii(data[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd55;
       end
8'd55: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd60;
       end

8'd60: if (!trx_ack) estat <= 8'd65;
8'd65: begin
         dada_wr = ascii(data[3:0]);
         trx_req = 1; estat = 8'd70;
       end
8'd70: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd75;
       end

8'd75: if (addr[3:0] == 4'hf) estat = 8'd90;
       else if (!trx_ack) estat <= 8'd80;
8'd80: begin
         dada_wr = 8'h20;
         trx_req = 1; estat = 8'd85;
       end
8'd85: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd90;
       end

  8'd90: if (addr < 18'h00ff) begin
           addr = addr + 18'd1;
           estat = (addr[3:0]==4'h0) ?
                   8'd4 : 8'd15;
         end
         else estat = 8'd95;
endcase

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
  if (num <= 4'd9) ascii = 8'h30 + num;
  else ascii = 8'd87 + num;
endfunction
endmodule
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Figura B.1 Primera fila d’adreces.

8’d04: if (!trx_ack) estat <= 8’d05;
8’d05: begin

dada_wr = ascii(addr[7:4]);
trx_req = 1; estat = 8’d10;

end
8’d10: if (trx_ack) begin

trx_req <= 0; estat <= 8’d15;
end

Codi B.4 S’imprimeix el nibble de l’adreça
de més pes.

Espai en blanc
Una vegada ja està enviada la dada de memòria,
hem d’escriure un espai en blanc per un altre cop
enviar la dada següent. Aquests 3 estats es des-
criuen al codi B.6. Ara, la condició del primer dels
3 estats (el 75) és diferent. Escrivim un espai en
blanc només en el cas de que no hàgim arribat
al final (addr[3:0] no sigui 0xf) ja que ens quedem
sense columnes.

Calculem-hi totes les columnes que tenim per cada
fila. En primer lloc, enviem 1 columna de l’adreça. A
continuació enviem 16 words de 4 caràcters cadas-
cun. En total són 64 columnes. I tenim 15 espais en
blanc (els separadors de cada word). 64+15 = 79,
més la columna inicial de l’adreça: 79+1 = 80 i ja
no podem enviar cap espai extra perquè l’amplada
del terminal són 80 columnes. Per tant, quan ar-
ribem a la darrera paraula escrita de memòria no
hem d’enviar cap caràcter més i començar direc-
tament amb la fila següent, vet aquí la condició
addicional de l’estat 75.

Final
Podem veure al codi B.7 l’estat final de la màqui-
na d’estats. Aquest estat comprova dues coses: la
primera és que no hàgim arribat al final del bolcat.
Arribem al final quan addr és 0x100 i ja hem imprès
256 paraules (512 bytes). En aquest cas, passem

8’d15: if (!trx_ack) estat <= 8’d20;
8’d20: begin

dada_wr = ascii(data[15:12]);
trx_req = 1; estat = 8’d25;

end
8’d25: if (trx_ack) begin

trx_req <= 0; estat <= 8’d30;
end

8’d30: if (!trx_ack) estat <= 8’d35;
8’d35: begin

dada_wr = ascii(data[11:8]);
trx_req = 1; estat = 8’d40;

end
8’d40: if (trx_ack) begin

trx_req <= 0; estat <= 8’d45;
end

8’d45: if (!trx_ack) estat <= 8’d50;
8’d50: begin

dada_wr = ascii(data[7:4]);
trx_req = 1; estat = 8’d55;

end
8’d55: if (trx_ack) begin

trx_req <= 0; estat <= 8’d60;
end

8’d60: if (!trx_ack) estat <= 8’d65;
8’d65: begin

dada_wr = ascii(data[3:0]);
trx_req = 1; estat = 8’d70;

end
8’d70: if (trx_ack) begin

trx_req <= 0; estat <= 8’d75;
end

Codi B.5 Imprimim el word corresponent de
SRAM.

per la branca de l’else i passem a un estat inexis-
tent, el 95 que deixa la màquina bloquejada i el


module volcat_mem (
    input             clk,
    output            trx,
    output reg [17:0] addr,
    input      [15:0] data,
    output            oe,
    output            we,
    output            cs,
    output            be0,
    output            be1
  );

  // Registres
  reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
  reg [7:0] nibble, col;
  reg trx_req;

  // Cables
  wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
  wire [7:0] dada_rd;

  // Assignacions contínues
  assign be0  = 1'b0;
  assign be1  = 1'b0;
  assign cs   = 1'b0;
  assign oe   = 1'b0;
  assign we   = 1'b1;

  // Instanciacions de mòduls
  altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
  altpll1 alt1(clk, clk_1M);

  uart_ctrl u0 (
    .wr       (dada_wr),
    .trx_req  (trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx),
    .rd       (dada_rd),
    .rcv_req  (1'b0),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!lock)
      begin 
        dada_wr <= 8'h30;
        trx_req <= 0;
        estat   <= 8'd0;
        addr    <= 18'h0000;
        espais  <= 3'd2;
        char    <= 8'd00;
        nibble  <= 8'd0;
        col     <= 8'd79;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (!trx_ack) begin
                 estat <= 8'd01;
                 if (espais > 3'd0) begin
                    char   = 8'h20;
                    espais = espais - 4'd1;
                 end
                 else begin
                   char   = ascii(nibble[3:0]);
                   espais = 4'd4;
                   nibble = nibble + 8'd1; 
                 end
               end
        8'd01: begin
                 dada_wr = char;
                 trx_req = 1;
                 estat = 8'd2;
               end
        8'd02: if (trx_ack) begin
                 trx_req <= 0;
                 estat <= 8'd3;
               end
        8'd03: if (col > 8'd0) begin
                 col   = col - 8'd1;
                 estat = 8'd0;
               end
               else estat = 8'd04;

8'd04: if (!trx_ack) estat <= 8'd05;
8'd05: begin
         dada_wr = ascii(addr[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd10;
       end
8'd10: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd15;
       end

8'd15: if (!trx_ack) estat <= 8'd20;
8'd20: begin
         dada_wr = ascii(data[15:12]);
         trx_req = 1; estat = 8'd25;
       end
8'd25: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd30;
       end

8'd30: if (!trx_ack) estat <= 8'd35;
8'd35: begin
         dada_wr = ascii(data[11:8]);
         trx_req = 1; estat = 8'd40;
       end
8'd40: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd45;
       end

8'd45: if (!trx_ack) estat <= 8'd50;
8'd50: begin
         dada_wr = ascii(data[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd55;
       end
8'd55: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd60;
       end

8'd60: if (!trx_ack) estat <= 8'd65;
8'd65: begin
         dada_wr = ascii(data[3:0]);
         trx_req = 1; estat = 8'd70;
       end
8'd70: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd75;
       end

8'd75: if (addr[3:0] == 4'hf) estat = 8'd90;
       else if (!trx_ack) estat <= 8'd80;
8'd80: begin
         dada_wr = 8'h20;
         trx_req = 1; estat = 8'd85;
       end
8'd85: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd90;
       end

  8'd90: if (addr < 18'h00ff) begin
           addr = addr + 18'd1;
           estat = (addr[3:0]==4'h0) ?
                   8'd4 : 8'd15;
         end
         else estat = 8'd95;
endcase

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
  if (num <= 4'd9) ascii = 8'h30 + num;
  else ascii = 8'd87 + num;
endfunction
endmodule


../figs/volcat_mem.v


module volcat_mem (
    input             clk,
    output            trx,
    output reg [17:0] addr,
    input      [15:0] data,
    output            oe,
    output            we,
    output            cs,
    output            be0,
    output            be1
  );

  // Registres
  reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
  reg [7:0] nibble, col;
  reg trx_req;

  // Cables
  wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
  wire [7:0] dada_rd;

  // Assignacions contínues
  assign be0  = 1'b0;
  assign be1  = 1'b0;
  assign cs   = 1'b0;
  assign oe   = 1'b0;
  assign we   = 1'b1;

  // Instanciacions de mòduls
  altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
  altpll1 alt1(clk, clk_1M);

  uart_ctrl u0 (
    .wr       (dada_wr),
    .trx_req  (trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx),
    .rd       (dada_rd),
    .rcv_req  (1'b0),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!lock)
      begin 
        dada_wr <= 8'h30;
        trx_req <= 0;
        estat   <= 8'd0;
        addr    <= 18'h0000;
        espais  <= 3'd2;
        char    <= 8'd00;
        nibble  <= 8'd0;
        col     <= 8'd79;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (!trx_ack) begin
                 estat <= 8'd01;
                 if (espais > 3'd0) begin
                    char   = 8'h20;
                    espais = espais - 4'd1;
                 end
                 else begin
                   char   = ascii(nibble[3:0]);
                   espais = 4'd4;
                   nibble = nibble + 8'd1; 
                 end
               end
        8'd01: begin
                 dada_wr = char;
                 trx_req = 1;
                 estat = 8'd2;
               end
        8'd02: if (trx_ack) begin
                 trx_req <= 0;
                 estat <= 8'd3;
               end
        8'd03: if (col > 8'd0) begin
                 col   = col - 8'd1;
                 estat = 8'd0;
               end
               else estat = 8'd04;

8'd04: if (!trx_ack) estat <= 8'd05;
8'd05: begin
         dada_wr = ascii(addr[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd10;
       end
8'd10: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd15;
       end

8'd15: if (!trx_ack) estat <= 8'd20;
8'd20: begin
         dada_wr = ascii(data[15:12]);
         trx_req = 1; estat = 8'd25;
       end
8'd25: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd30;
       end

8'd30: if (!trx_ack) estat <= 8'd35;
8'd35: begin
         dada_wr = ascii(data[11:8]);
         trx_req = 1; estat = 8'd40;
       end
8'd40: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd45;
       end

8'd45: if (!trx_ack) estat <= 8'd50;
8'd50: begin
         dada_wr = ascii(data[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd55;
       end
8'd55: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd60;
       end

8'd60: if (!trx_ack) estat <= 8'd65;
8'd65: begin
         dada_wr = ascii(data[3:0]);
         trx_req = 1; estat = 8'd70;
       end
8'd70: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd75;
       end

8'd75: if (addr[3:0] == 4'hf) estat = 8'd90;
       else if (!trx_ack) estat <= 8'd80;
8'd80: begin
         dada_wr = 8'h20;
         trx_req = 1; estat = 8'd85;
       end
8'd85: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd90;
       end

  8'd90: if (addr < 18'h00ff) begin
           addr = addr + 18'd1;
           estat = (addr[3:0]==4'h0) ?
                   8'd4 : 8'd15;
         end
         else estat = 8'd95;
endcase

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
  if (num <= 4'd9) ascii = 8'h30 + num;
  else ascii = 8'd87 + num;
endfunction
endmodule
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8’d75: if (addr[3:0] == 4’hf) estat = 8’d90;
else if (!trx_ack) estat <= 8’d80;

8’d80: begin
dada_wr = 8’h20;
trx_req = 1; estat = 8’d85;

end
8’d85: if (trx_ack) begin

trx_req <= 0; estat <= 8’d90;
end

Codi B.6 Espai extra al final del word.

programa s’atura.

Si no hem arribat al final, llavors augmentem l’a-
dreça en 1 i es comprova com a segona condició
que no hàgim arribat al final de línia. En aquest
cas, addr[3:0] ara valdria 0 per haver fet l’increment
i llavors hem de passar a l’estat 4 (imprimir una
nova columna d’adreces, codi B.4). En cas contrari,
estem en la meitat d’una fila i continuem amb el
següent word anant a l’estat 15 (codi B.5).

En aquest cas, com no afegim el caràcter de final
de línia, hem d’activar al terminal l’opció de text
wrapping. És a dir, que quan arribi el flux de ca-
ràcters al final de la línia automàticament faci el
canvi de línia.

Prova
Per a que aquest circuit funcioni correctament, hem
d’executar-lo sense treure l’alimentació de la placa
de desenvolupament, ja que la memòria perdria el
seu contingut i no serviria de res fer el bolcat per-
què els bytes impresos serien aleatoris. Llavors,
una vegada executat el circuit de prova que mo-
difiqui la memòria RAM, hem de carregar aquest
circuit sense apagar la placa.

Si fem això i engeguem un programa de terminal
(com per exemple el minicom a Linux) podem veu-
re el contingut de la memòria tal i com mostra la
figura B.2. El contingut és aleatori perquè hem ac-
cedit a la SRAM just després d’encendre la placa.

8’d90: if (addr < 18’h00ff) begin
addr = addr + 18’d1;
estat = (addr[3:0]==4’h0) ?

8’d4 : 8’d15;
end
else estat = 8’d95;

endcase

Codi B.7 Comprovem el final i tornem a una
nova fila.

A la figura podem veure la fila d’adreces de menys
pes, la columna d’adreces i tot el bloc de words de
cada posició.


module volcat_mem (
    input             clk,
    output            trx,
    output reg [17:0] addr,
    input      [15:0] data,
    output            oe,
    output            we,
    output            cs,
    output            be0,
    output            be1
  );

  // Registres
  reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
  reg [7:0] nibble, col;
  reg trx_req;

  // Cables
  wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
  wire [7:0] dada_rd;

  // Assignacions contínues
  assign be0  = 1'b0;
  assign be1  = 1'b0;
  assign cs   = 1'b0;
  assign oe   = 1'b0;
  assign we   = 1'b1;

  // Instanciacions de mòduls
  altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
  altpll1 alt1(clk, clk_1M);

  uart_ctrl u0 (
    .wr       (dada_wr),
    .trx_req  (trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx),
    .rd       (dada_rd),
    .rcv_req  (1'b0),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!lock)
      begin 
        dada_wr <= 8'h30;
        trx_req <= 0;
        estat   <= 8'd0;
        addr    <= 18'h0000;
        espais  <= 3'd2;
        char    <= 8'd00;
        nibble  <= 8'd0;
        col     <= 8'd79;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (!trx_ack) begin
                 estat <= 8'd01;
                 if (espais > 3'd0) begin
                    char   = 8'h20;
                    espais = espais - 4'd1;
                 end
                 else begin
                   char   = ascii(nibble[3:0]);
                   espais = 4'd4;
                   nibble = nibble + 8'd1; 
                 end
               end
        8'd01: begin
                 dada_wr = char;
                 trx_req = 1;
                 estat = 8'd2;
               end
        8'd02: if (trx_ack) begin
                 trx_req <= 0;
                 estat <= 8'd3;
               end
        8'd03: if (col > 8'd0) begin
                 col   = col - 8'd1;
                 estat = 8'd0;
               end
               else estat = 8'd04;

8'd04: if (!trx_ack) estat <= 8'd05;
8'd05: begin
         dada_wr = ascii(addr[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd10;
       end
8'd10: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd15;
       end

8'd15: if (!trx_ack) estat <= 8'd20;
8'd20: begin
         dada_wr = ascii(data[15:12]);
         trx_req = 1; estat = 8'd25;
       end
8'd25: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd30;
       end

8'd30: if (!trx_ack) estat <= 8'd35;
8'd35: begin
         dada_wr = ascii(data[11:8]);
         trx_req = 1; estat = 8'd40;
       end
8'd40: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd45;
       end

8'd45: if (!trx_ack) estat <= 8'd50;
8'd50: begin
         dada_wr = ascii(data[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd55;
       end
8'd55: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd60;
       end

8'd60: if (!trx_ack) estat <= 8'd65;
8'd65: begin
         dada_wr = ascii(data[3:0]);
         trx_req = 1; estat = 8'd70;
       end
8'd70: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd75;
       end

8'd75: if (addr[3:0] == 4'hf) estat = 8'd90;
       else if (!trx_ack) estat <= 8'd80;
8'd80: begin
         dada_wr = 8'h20;
         trx_req = 1; estat = 8'd85;
       end
8'd85: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd90;
       end

  8'd90: if (addr < 18'h00ff) begin
           addr = addr + 18'd1;
           estat = (addr[3:0]==4'h0) ?
                   8'd4 : 8'd15;
         end
         else estat = 8'd95;
endcase

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
  if (num <= 4'd9) ascii = 8'h30 + num;
  else ascii = 8'd87 + num;
endfunction
endmodule
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module volcat_mem (
    input             clk,
    output            trx,
    output reg [17:0] addr,
    input      [15:0] data,
    output            oe,
    output            we,
    output            cs,
    output            be0,
    output            be1
  );

  // Registres
  reg [7:0] dada_wr, estat, espais, char;
  reg [7:0] nibble, col;
  reg trx_req;

  // Cables
  wire clk_19200, lock, trx_ack, clk_1M;
  wire [7:0] dada_rd;

  // Assignacions contínues
  assign be0  = 1'b0;
  assign be1  = 1'b0;
  assign cs   = 1'b0;
  assign oe   = 1'b0;
  assign we   = 1'b1;

  // Instanciacions de mòduls
  altpll0 alt0(clk,, clk_19200,, lock);
  altpll1 alt1(clk, clk_1M);

  uart_ctrl u0 (
    .wr       (dada_wr),
    .trx_req  (trx_req),
    .intr_t   (trx_ack),
    .trx_     (trx),
    .rd       (dada_rd),
    .rcv_req  (1'b0),
    .clr      (boot),
    .clk_uart (clk_19200),
    .clk_1M   (clk_1M)
  );

  // Descripció del comportament
  always @(posedge clk_1M)
    if (!lock)
      begin 
        dada_wr <= 8'h30;
        trx_req <= 0;
        estat   <= 8'd0;
        addr    <= 18'h0000;
        espais  <= 3'd2;
        char    <= 8'd00;
        nibble  <= 8'd0;
        col     <= 8'd79;
      end
    else
      case (estat)
        8'd00: if (!trx_ack) begin
                 estat <= 8'd01;
                 if (espais > 3'd0) begin
                    char   = 8'h20;
                    espais = espais - 4'd1;
                 end
                 else begin
                   char   = ascii(nibble[3:0]);
                   espais = 4'd4;
                   nibble = nibble + 8'd1; 
                 end
               end
        8'd01: begin
                 dada_wr = char;
                 trx_req = 1;
                 estat = 8'd2;
               end
        8'd02: if (trx_ack) begin
                 trx_req <= 0;
                 estat <= 8'd3;
               end
        8'd03: if (col > 8'd0) begin
                 col   = col - 8'd1;
                 estat = 8'd0;
               end
               else estat = 8'd04;

8'd04: if (!trx_ack) estat <= 8'd05;
8'd05: begin
         dada_wr = ascii(addr[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd10;
       end
8'd10: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd15;
       end

8'd15: if (!trx_ack) estat <= 8'd20;
8'd20: begin
         dada_wr = ascii(data[15:12]);
         trx_req = 1; estat = 8'd25;
       end
8'd25: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd30;
       end

8'd30: if (!trx_ack) estat <= 8'd35;
8'd35: begin
         dada_wr = ascii(data[11:8]);
         trx_req = 1; estat = 8'd40;
       end
8'd40: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd45;
       end

8'd45: if (!trx_ack) estat <= 8'd50;
8'd50: begin
         dada_wr = ascii(data[7:4]);
         trx_req = 1; estat = 8'd55;
       end
8'd55: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd60;
       end

8'd60: if (!trx_ack) estat <= 8'd65;
8'd65: begin
         dada_wr = ascii(data[3:0]);
         trx_req = 1; estat = 8'd70;
       end
8'd70: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd75;
       end

8'd75: if (addr[3:0] == 4'hf) estat = 8'd90;
       else if (!trx_ack) estat <= 8'd80;
8'd80: begin
         dada_wr = 8'h20;
         trx_req = 1; estat = 8'd85;
       end
8'd85: if (trx_ack) begin
         trx_req <= 0; estat <= 8'd90;
       end

  8'd90: if (addr < 18'h00ff) begin
           addr = addr + 18'd1;
           estat = (addr[3:0]==4'h0) ?
                   8'd4 : 8'd15;
         end
         else estat = 8'd95;
endcase

function [7:0] ascii(input [3:0] num);
  if (num <= 4'd9) ascii = 8'h30 + num;
  else ascii = 8'd87 + num;
endfunction
endmodule
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Figura B.2 Bolcat dels primers 512 bytes de memòria.
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C
Les eines de compilació

Per poder compilar i assemblar codi, necessitem
un compilador i un assemblador per a l’arquitectura
en la que estem treballant, en aquest cas: SISA.
Per no haver d’implementar un compilador des de
zero, es farà servir un compilador existent: el GNU
GCC2 i l’adaptarem per a que pugui compilar pro-
grames escrits en C donant com a resultat codi
binari en l’arquitectura SISA.

Aquest compilador va ésser adaptat en una be-
ca del Departament d’Arquitectura de Computa-
dors pel Christian Pérez Llamas a partir de la
versió del compilador GNU GCC 3.4.4. En el cas
de l’assemblador, l’enllaçador i el desassemblador
formen part d’un paquet d’utilitats binaries ano-
menades GNU binutils i que es van adaptar de la
versió 2.14.92.

Els canvis que es van fer en l’adaptació d’aquestes
utilitats i del compilador no han quedat registrats
per poder actualitzar-les apropiadament i el treball
posterior s’ha hagut de fer manualment.

http://gcc.gnu.org/2

El paquet binutils
Quan es crea una arquitectura nova, a l’hora de fer
un compilador per a aquesta arquitectura i poder-
la utilitzar, s’han de crear primer unes utilitats per
assemblar i enllaçar objectes, ja que el compilador
n’en depen d’elles.

En aquest cas, les GNU binutils han estat porta-
des a nombroses arquitectures existents amb molt
d’èxit. L’aventatge és que estan dissenyades de for-
ma que s’abstrauen les diferències entre arquitec-
tures i en el moment d’implementar el suport per
una nova arquitectura, només s’han de seguir uns
passos per tenir l’assemblador i l’enllaçador funci-
onant per a aquesta arquitectura.

En el nostre cas, per tal d’assegurar-nos el bon
funcionament i poder afegir noves característiques
a l’assemblador, hem d’actualitzar la versió donada
(2.14.92 a la darrera estable que tenim disponible
(binutils-2.17) i adaptar el llenguatge del SISA a
aquesta nova versió.

Els canvis fets en aquesta actualització queden fo-
ra dels objectius d’aquest projecte, ja que s’haurien

http://gcc.gnu.org/
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d’explicar com funcionen les GNU binutils amb
cert detall. Només dir, que al suport òptic que
acompanya aquesta documentació hi han les dife-
rències amb el paquet oficial de la GNU binutils-
2.17.tar.bz2 que dona suport a l’arquitectura SISA.
Aquest fitxer, en format de diferències porta el nom
de binutils-sisa-2.17.diff.

El conjunt dels fitxers que canvien en aquest fitxer
de diferències són aquests:

• bfd/archures.c
• bfd/bfd-in2.h
• bfd/config.bfd
• bfd/configure
• bfd/configure.in
• bfd/cpu-sisa32.c
• bfd/cpu-sisa.c
• bfd/elf32-sisa.c
• bfd/libbfd.h
• bfd/Makefile.am
• bfd/Makefile.in
• bfd/reloc.c
• bfd/targets.c
• binutils/Makefile.am
• binutils/Makefile.in
• binutils/readelf.c
• config.sub
• configure
• gas/config/tc-sisa.c
• gas/config/tc-sisa.h
• gas/configure.tgt
• gas/Makefile.am
• gas/testsuite/gas/macros/macros.exp
• include/dis-asm.h
• include/elf/common.h
• include/elf/sisa.h
• include/opcode/sisa.h
• include/opcode/sisa-opcodes.h
• include/opcode/sisa-regs.h
• ld/configure.tgt
• ld/emulparams/sisa1.sh
• ld/emulparams/sisa32.sh
• ld/emulparams/sisa3.sh
• ld/emulparams/sisa.sh
• ld/Makefile.am
• ld/Makefile.in
• ld/scripttempl/sisa1.sc

• ld/scripttempl/sisa.sc
• opcodes/configure
• opcodes/configure.in
• opcodes/disassemble.c
• opcodes/Makefile.am
• opcodes/Makefile.in
• opcodes/sisa-dis.c

D’aquests fitxers el més important és el que defi-
neix el joc d’instruccions: include/opcode/sisa-opcodes.h.
Podem veure un fragment d’aquest fitxer al codi C.1.

Aquest fitxer fa servir una estructura anomenada
sisa_opcode_t que és la que defineix una instrucció
per a l’ensamblador. Totes les arquitectures sopor-
tades a les GNU binutils han de tenir una estruc-
tura similar definida d’aquesta forma. L’estructura
que es veu està definida al codi C.2.

D’aquests camps, el més important és el nom de
la instrucció i la codificació. El nom està definit al
primer camp i a continuació està el patró amb el
qual l’assemblador accepta els arguments que el
programador hi passa. Podem veure, per exemple,
com *d representa l’operand destí i *a i *b són els
operads orígen.

A continuació hi ha un nombre que en el nostre cas
és sempre 2 i que representa el nombre de bytes
que ocuparà aquesta instrucció una vegada assem-
blada (com tenim una arquitectura de 16 bits fixa,
les instruccions sempre ocupen 2 bytes). Al quart
camp tenim la codificació binària de la instrucció.
Els bits que depenen dels operands no s’utilitzen.
En aquest cas, es fa servir el cinquè camp, que és
qui determina amb un 1 o un 0 quins dels bits del
camp anterior es fan servir de forma fixa.

Els camps que venen a continuació depenen de la
implementació i no són gaire importants.

Aquest fitxer defineix la nova arquitectura i és el
responsable de que l’assemblador i el desassem-
blador funcionin correctament.

Canvis en la codificació
Hem de notar que a part de l’actualització d’aquest
software a una versió més recent, s’han canviat les
codificacions de tres instruccions en relació amb la
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1 static sisa_opcode_t sisa_opcode_table[] =
2 {
3 { "and", "*d,*a,*b", 2, 0x0000, 0xf038, ...
4 { "or", "*d,*a,*b", 2, 0x0008, 0xf038, ...
5 { "xor", "*d,*a,*b", 2, 0x0010, 0xf038, ...
6 { "not", "*d,*a", 2, 0x0018, 0xf03f, ...
7 { "add", "*d,*a,*b", 2, 0x0020, 0xf038, ...
8 { "sub", "*d,*a,*b", 2, 0x0028, 0xf038, ...
9 { "sha", "*d,*a,*b", 2, 0x0030, 0xf038, ...

10 { "shl", "*d,*a,*b", 2, 0x0038, 0xf038, ...

11 { "cmplt", "*d,*a,*b", 2, 0x1000, 0xf038,
12 { "cmple", "*d,*a,*b", 2, 0x1008, 0xf038,
13 { "cmpeq", "*d,*a,*b", 2, 0x1018, 0xf038,
14 { "cmpltu", "*d,*a,*b", 2, 0x1020, 0xf038,
15 { "cmpleu", "*d,*a,*b", 2, 0x1028, 0xf038,

16 { "addi", "*d,*a,*i", 2, 0x2000, 0xf000,

17 { "ld", "*d,(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
18 { "st", "(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

19 { "ld", "*d,*w(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
20 { "st", "*w(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

21 { "ld", "*d,*o(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
22 { "st", "*o(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

23 { "movi", "*d,*k", 2, 0x5000, 0xf100,
24 { "movhi", "*d,*k", 2, 0x5100, 0xf100,

25 ...
26 { NULL, "", 0, 0, 0, 0, 0, FALSE, NULL }
27 };

Codi C.1 Codis d’operació de l’arquitectura SISA.
implementació original. Aquestes tres instruccions
es mostren a la taula C.1.

El compilador
Els canvis fets al compilador són més fàcils de lo-
calitzar perquè involucren menys fitxers. En aquest
cas, els fitxers que han canviat són només 2 i en

1 typedef struct sisa_opcode_s
2 {
3 char* name; /* nom */
4 char* patt; /* patró d’operands */
5 unsigned int size; /* bytes que ocupa */
6 int bin; /* codificacion binaria */
7 int mask; /* màscara pel desassemb */
8 int mflags; /* flags activació */
9 int mflags_or; /* flags */

10 int disasm; /* es pot fer servir ? */
11 struct sisa_opcode_s* next;
12 } sisa_opcode_t;

Codi C.2 Camps de l’estructura sisa_opcode_t.
aquests casos només s’han afegit 1 línia en el pri-
mer i 6 en el segon. Els fitxers modificats són:

• config.sub
• gcc/config.gcc

El primer és el que determina l’arquitectura destí
en la que es pot crear el compilador amb l’script
del ./configure. Només s’ha afegit una línia que in-
dica la possibilitat de compilar amb l’arquitectura
sisa.

El segon fitxer, determina el fitxer de definició de
l’arquitectura per SISA. En aquest cas, és el sisa/t-
sisa i s’ha de crear de nou.

A part d’aquests dos fitxers que s’han canviat, s’han
afegit nous fitxers que no existien abans, tots din-
tre del directori gcc/config/sisa/ i que determinen
la configuració del backend del compilador per a
l’arquitectura SISA. Aquests són els següents:

• gcc/config/sisa/bcond.md
• gcc/config/sisa/constraints.md
• gcc/config/sisa/extend.md
• gcc/config/sisa/mates.c
• gcc/config/sisa/predicates.md
• gcc/config/sisa/setcc.md
• gcc/config/sisa/sisa.c
• gcc/config/sisa/sisa.h
• gcc/config/sisa/sisa.md


static sisa_opcode_t sisa_opcode_table[] =
{
 { "and", "*d,*a,*b", 2, 0x0000, 0xf038, ...
 { "or",  "*d,*a,*b", 2, 0x0008, 0xf038, ...
 { "xor", "*d,*a,*b", 2, 0x0010, 0xf038, ...
 { "not", "*d,*a",    2, 0x0018, 0xf03f, ...
 { "add", "*d,*a,*b", 2, 0x0020, 0xf038, ...
 { "sub", "*d,*a,*b", 2, 0x0028, 0xf038, ...
 { "sha", "*d,*a,*b", 2, 0x0030, 0xf038, ...
 { "shl", "*d,*a,*b", 2, 0x0038, 0xf038, ...

 { "cmplt", "*d,*a,*b", 2, 0x1000, 0xf038,
 { "cmple", "*d,*a,*b", 2, 0x1008, 0xf038,
 { "cmpeq", "*d,*a,*b", 2, 0x1018, 0xf038,
 { "cmpltu", "*d,*a,*b", 2, 0x1020, 0xf038,
 { "cmpleu", "*d,*a,*b", 2, 0x1028, 0xf038,

 { "addi", "*d,*a,*i", 2, 0x2000, 0xf000,

 { "ld", "*d,(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
 { "st", "(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

 { "ld", "*d,*w(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
 { "st", "*w(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

 { "ld", "*d,*o(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
 { "st", "*o(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

 { "movi", "*d,*k", 2, 0x5000, 0xf100,
 { "movhi", "*d,*k", 2, 0x5100, 0xf100,

 ...
 { NULL, "", 0, 0, 0, 0, 0, FALSE, NULL }
};

typedef struct sisa_opcode_s
{
  char* name;  /* nom */
  char* patt;  /* patró d'operands */
  unsigned int size; /* bytes que ocupa */
  int   bin;  /* codificacion binaria */
  int   mask; /* màscara pel desassemb */
  int   mflags; /* flags activació */
  int   mflags_or; /* flags */
  int   disasm; /* es pot fer servir ? */
  struct sisa_opcode_s* next;
} sisa_opcode_t;


zeos/sisa-opcodes.h


static sisa_opcode_t sisa_opcode_table[] =
{
 { "and", "*d,*a,*b", 2, 0x0000, 0xf038, ...
 { "or",  "*d,*a,*b", 2, 0x0008, 0xf038, ...
 { "xor", "*d,*a,*b", 2, 0x0010, 0xf038, ...
 { "not", "*d,*a",    2, 0x0018, 0xf03f, ...
 { "add", "*d,*a,*b", 2, 0x0020, 0xf038, ...
 { "sub", "*d,*a,*b", 2, 0x0028, 0xf038, ...
 { "sha", "*d,*a,*b", 2, 0x0030, 0xf038, ...
 { "shl", "*d,*a,*b", 2, 0x0038, 0xf038, ...

 { "cmplt", "*d,*a,*b", 2, 0x1000, 0xf038,
 { "cmple", "*d,*a,*b", 2, 0x1008, 0xf038,
 { "cmpeq", "*d,*a,*b", 2, 0x1018, 0xf038,
 { "cmpltu", "*d,*a,*b", 2, 0x1020, 0xf038,
 { "cmpleu", "*d,*a,*b", 2, 0x1028, 0xf038,

 { "addi", "*d,*a,*i", 2, 0x2000, 0xf000,

 { "ld", "*d,(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
 { "st", "(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

 { "ld", "*d,*w(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
 { "st", "*w(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

 { "ld", "*d,*o(*a)", 2, 0x3000, 0xf000,
 { "st", "*o(*a),*d", 2, 0x4000, 0xf000,

 { "movi", "*d,*k", 2, 0x5000, 0xf100,
 { "movhi", "*d,*k", 2, 0x5100, 0xf100,

 ...
 { NULL, "", 0, 0, 0, 0, 0, FALSE, NULL }
};

typedef struct sisa_opcode_s
{
  char* name;  /* nom */
  char* patt;  /* patró d'operands */
  unsigned int size; /* bytes que ocupa */
  int   bin;  /* codificacion binaria */
  int   mask; /* màscara pel desassemb */
  int   mflags; /* flags activació */
  int   mflags_or; /* flags */
  int   disasm; /* es pot fer servir ? */
  struct sisa_opcode_s* next;
} sisa_opcode_t;


zeos/sisa-opcodes.h
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Instrucció Codificació antiga Codificació nova

ei 0xf020 0xffe1
di 0xf021 0xffe0

reti 0xf024 0xf064

Taules C.1 Canvi en la codificació de tres instruccions.

• gcc/config/sisa/sisa.opt
• gcc/config/sisa/sisa-protos.h
• gcc/config/sisa/t-sisa

A la versió 3.4.4 original no hi havia tants fitxers
ja que s’han fet canvis considerables a partir de
la versió 4.0.0 i fins a la 4.2.1 que han implicat
canviar moltes estructures i fitxers de definició. A
més, s’han corretgit moltes deficiències en el com-
pilador original, ja que codi codicional o bucles no
compilaven en la versió original.

No detallarem els canvis realitzats perquè caldria
introduir l’estructura de la gramàtica dels fitxers de
definició de l’arquitectura, i aquest no és l’objectiu
d’aquest projecte. En tot cas, detallarem de forma
pràctica com realitzar la instal·lació d’aquestes uti-
litats de compilació a partir de les versions oficials
dels paquets de software binutils-2.17 i gcc-4.2.1.

Instal·lació de les utilitats
Per fer la instal·lació d’aquestes utilitats de com-
pilació, necessitem tenir un entorn UNIX. En el
nostre cas, farem la instal·lació en un sistema Li-
nux.

Les binutils
Ens hem de baixar la versió oficial de les GNU
binutils 2.17 del servei ftp de la GNU. Fins al
moment, aquesta és la versió més recent. L’hem de
modificar amb el "parxe" que ve adjunt a la docu-
mentació:

cd ˜/tmp
wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/binutils/\

binutils-2.17.tar.bz2
tar xjvf binutils-2.17.tar.bz2

cd binutils-2.17
patch -p1 < ../binutils-sisa-2.17.diff

Ara hem de configurar i instal·lar aquestes binutils:

cd ˜/tmp
mkdir binutils-build
cd binutils-build
../binutils-2.17/configure --target=sisa \
--prefix=$HOME/opt/sisa-tools

make
make install

Amb això tindrem les utilitats de compilació, l’as-
semblador i el desassemblador instal·lats al direc-
tori ˜/opt/sisa-tools.

El compilador
Per instal·lar el compilador de C, ens hem de bai-
xar el frontend de C de la versió 4.2.1 del com-
pilador GCC (és la darrera que hi ha en aquest
moment). L’hem de modificar amb el "parxe" que ve
adjunt amb la documentació d’aquest projecte. Per
preparar aquestes utilitats, farem el següent:

cd ˜/tmp
wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-4.2.1/\

gcc-core-4.2.1.tar.bz2
tar xjvf gcc-core-4.2.1.tar.bz2
cd gcc-4.2.1
patch -p1 < ../gcc-sisa-4.2.1.diff

Per construir el compilador, primer hem de tenir
les utilitats de les binutils accessibles al PATH
del sistema. Suposant que el directori ˜/bin està
accessible al PATH, farem:

cd ˜/bin
ln -s ../opt/sisa-tools/bin/sisa-ar sisa-ar
ln -s ../opt/sisa-tools/bin/sisa-as sisa-as
ln -s ../opt/sisa-tools/bin/sisa-ld sisa-ld
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ln -s ../opt/sisa-tools/bin/sisa-ranlib \
sisa-ranlib

Una vegada preparat l’entorn, podem compilar el
compilador. Per fer això, hem de crear el directori
de treball del GCC i un enllaç al directori de tre-
ball de les binutils. També hem de saber que per
construir-lo, hem de desactivar la llibreria SSP3.
Procedirem de la següent forma:

cd ˜/tmp
mkdir gcc-build
cd gcc-build
CFLAGS="-O0 -g3" ../gcc-4.2.1/configure \

--disable-libssp --target=sisa \
--prefix=$HOME/opt/sisa-tools

make
make install

Amb això, ja tenim instalat tot el paquet d’utilitats
de compilació al directori ˜/opt/sisa-tools. Aquestes
utilitats tenen el prefix sisa- per distingir-les de
les del sistema. Així, el compilador porta el nom
de sisa-gcc.

http://www.trl.ibm.com/projects/security/ssp/3

http://www.trl.ibm.com/projects/security/ssp/
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D
Planificació temporal i anàlisi de costos

Farem un breu anàlisi dels costos del projecte i
també detallarem un nombre orientatiu d’hores per
al desenvolupament de cada part.

Planificació temporal
La part de hardware ha estat més costosa de desen-
volupar, ja que no hi havia cap experiència prèvia
i la familiarització amb l’entorn i les proves han
omplert gran part del temps.

Hardware
Per a la part de hardware, el cost en hores del
treball utilitzades pel disseny i implementació del
projecte es mostren a la taula D.1. Com es pot veu-
re, el disseny, la implementació, la simulació i la
prova ens han portat un total de 745 hores. Aquest
nombre d’hores, han estat distribuïdes aproxima-
dament durant tres mesos i mig, a una mitjana de
8 hores diàries.

Software
Per a la part de software no ha estat tant la fami-
liarització amb l’entorn. Aquí el temps de desen-
volupament ha estat menor, ja que només hem fet

l’adaptació del sistema operatiu ZeOS que ja es-
tava desenvolupat per l’arquitectura Intel x86.

Podem veure a la taula D.2 el detall de la plani-
ficació en nombre d’hores de la part de software.

Com veiem, el temps aproximat de desenvolupa-
ment ha estat 300 hores. Aquestes hores, s’han dis-
tribuït en setmanes laborals de 40 hores (8 hores
al dia) durant 1 mes i mig.

El temps total de disseny, desenvolupament i pro-
ves a estat de 5 mesos aproximadament, sense comp-
tar el temps emprat en documentar cada part.

Anàlisi de costos
Com cada projecte que hom ha de desenvolupar,
hem de detallar el cost dels recursos hardware i
eines utilitzades així com el cost dels recursos hu-
mans.

Podem veure a la taula D.3 com el cost total de
l’adquisició del hardware és d’uns 2619 Euros, en-
cara que podria ascendir a més si incloem altres
elements no imprescindibles com adaptadors i el
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Estudi del joc d’instruccions 10h
Familiarizació amb l’entorn 10h
Disseny del processador base 30h
Implementació del processador base 50h
Proves del processador base 20h
Disseny del subsistema de memòria 30h
Implementació del subsistema de memòria 60h
Proves del subsistema de memòria 25h
Implementació de l’ALU 30h
Proves de l’ALU 15h
Implementació dels salts 30h
Proves dels salts 20h
Disseny dels dispositius de l’entrada i sortida 60h
Implementació dels dispositius de l’entrada i sortida 100h
Proves dels dispositius de l’entrada i sortida 50h
Disseny del mode sistema 30h
Implementació del mode sistema 55h
Proves del mode sistema 25h
Disseny del mecanisme d’excepcions 30h
Implementació del mecanisme d’excepcions 45h
Proves del mecanisme d’excepcions 20h

Total: 745h

Taules D.1 Planificació temporal per la part de hardware.

Canvis al compilador i l’assemblador 100h
Inicialització i entrada al sistema 30h
Crides al sistema 20h
Multiplexatge de processos 35h
Creació de processos 40h
Gestió de la memòria 20h
Copy-on-write 25h
Programes d’usuari 30h

Total: 300h

Taules D.2 Planificació temporal per la part de
software.

terminal VT420 extra.

Placa Stratix II 950 ¤
Quartus II (inclòs al kit) 0 ¤
ModelSim 750 ¤
Ordinador Asus Striker II 919 ¤
- Core 2 quad Q6600
- 2,4GH 8MB
- 2 X VGA 8800GT 512 PCI-E
- 3 X HYPERX DDRII 1GB/800
- HDD 500GB SATA II 32 MB

Total: 2619 ¤

Taules D.3 Cost del hardware.

Cost dels recursos humans
Pels recursos humans, podem dividir el desenvo-
lupament en dues parts, segons com està el mer-
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cat actual en quan a preu/hora de desenvolupador
software i desenvolupador hardware. D’aquesta for-
ma, podem veure una aproximació sobre el cost dels
recursos humans a la taula D.4.

Perfil Hores Preu/Hora Cost

Dissenyador de Hardware 745 40 ¤ 29.800 ¤
Programador 300 35 ¤ 10.500 ¤

Taules D.4 Cost dels recursos humans.

Conclusió
El cost total en hores pel disseny, desenvolupa-
ment i proves ha estat de 1045 hores (uns 5 mesos
treballant 8 hores al dia) i el cost total del hardwa-
re com dels recursos humans ha estat d’uns 33.000
¤.
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