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Samenvatting

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw hebben energie- en schaalbaarheidsproblemen
prestatieverbeteringen van individuele verwerkingseenheden zeer gehinderd [RML+01]. Om
de spreekwoordelĳke Gordiaanse knoop door te hakken heeft de industrie zich sedertdien
gericht op het laten toenemen van het aantal verwerkingseenheden per geïntegreerd circuit.
Dit heeft tot steeds grotere zgn. multi-processors geleid, waarmee aan (energie)efficiëntie ge-
wonnen kan worden, door middel van het schalen van klokfrequenties [RML+01, SA05]. In
het ontwerp van zulke multi-processors is het echter nog steeds gebruikelĳk algemene verwer-
kingseenheden, ontworpen voor alleenstaand gebruik, samen te voegen tot een systeem. Een
decennium na de herintrede van multi-processors is de computerarchitectuurgemeenschap
nog altĳd niet tot het inzicht gekomen dat multi-processors ontworpen door het samenstel-
len van traditionele verwerkingseenheden onvoldoende niet goed programmeerbar zijn voor
algemeen gebruik.

De CSA-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam legt zich toe op het ontwikkelen
van algemene machinemodellen en beheermodellen voor multiprogrammering, uitgaande van
een nieuwe verwerkingseenheid naar eigen ontwerp, die hardwareondersteuning biedt voor de
coördinatie van multiprogrammering over meerdere eenheden [PLY+12]. Een kernbegrip van
deze nieuwe architectuur is “hardwaremicrodeeltaken.” Dit begrip omvat asynchronie, d.i.
om kunnen gaan met operaties met zeer uiteenlopende verwerkingstĳden, fĳnmazige hardwa-
rematige deeltaken, een schaalonafhankelĳk programmeermodel—welk clusters-op-een-chip
van willekeurige omvang als enkelvoudige verwerkingsbronnen behandelt—en een in hoge
mate transparante schaalbaarheid van de prestaties van binaire code over variërende clus-
tergroottes. Buiten ingebouwde ondersteuning voor dataflowsynchronisatie en imperatieve
parallelle programmeering wĳkt deze verwerkingseenheid ook af van het RISC-paradigma op
vier gebieden. Het laat programma’s zelf bepalen hoeveel hardwarematige registers aan ieder
deelproces worden toegewezen. Onderbrekingssignalen worden als primaire asynchrone sig-
nalering vervangen door primitieven voor het afsplitsen en samenvoegen van deelprocessen.
De programmeur wordt een omvattende virtuele adresruimte aangeboden. Tevens wordt
het gebruik van het werkgeheugen als primair synchronisatiemiddel sterk ontmoedigd—ter
vervanging is een hiertoe toegespitst synchronisatieprotocol tussen verwerkingseenheden be-
schikbaar.

De introductie van een dergelĳke nieuwe machineinterface heeft behoorlĳk wat voeten in
de aarde. Gangbare besturingssoftware (besturingssystemen, vertalers, looptĳdomgevingen,
enz.) veronderstelt veelal, dat de hardware waarop ze wordt uitgevoerd uitwisselbaar is met
traditionele RISC eenheden met ieder een individuele MMUs, die allemaal toegang hebben
tot hetzelfde werkgeheugen waarmee synchronisatie kan worden gerealiseerd. Dientengevolge
kunnen bestaande besturingssystemen niet triviaal worden vertaald naar voornoemde nieuwe
architectuur. Het probleem is dat de machineinterface op conceptueel niveau afwĳkt van
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gangbare standaarden. Dit proefschrift behandeld de implicaties van deze koerswĳziging
voor besturingssoftware.

Wĳ richten ons in dit proefschrift hoofdzakelĳk op de volgende vragen:

1. Kunnen gangbare programmeertalen, zoals C, worden aangewend om dergelĳke ver-
werkingseenheden te programmeren?

2. Wat zĳn de kwalitatieve verschillen tussen de voorgestelde machineinterface enerzĳds
en dat van gangbare algemeen toepasbare processors anderzĳds en wat zĳn hiervan de
implicaties voor besturingssoftware?

De eerste vraag vindt haar relevantie in het gegeven dat de aanvaarding van nieuwe archi-
tecturen voor algemeen gebruik veelal sterk afhangt van de overdraagbaarheid van bestaande
programmeertalen. In het bĳzonder moet C vertaalbaar zĳn naar de nieuwe omgeving om
menige softwareomgeving te kunnen hergebruiken. In grote lĳnen kan deze vraag positief
worden beantwoord. Met behulp van een hiertoe ontwikkelde C-vertaler en gedeeltelijk stan-
daard C-bibliotheek kunnen we aantonen dat programma’s uitvoerbaar zĳn op verschillende
instanties van de voorgestelde architectuur, mits deze zĳn geschreven volgens de door de
C-ontwerpers aangegeven richtlĳnen voor platformafhankelĳkheid. Tevens breiden we C
uit met primitieven die de voorgestelde hardwarematige multiprogrammering aan kunnen
sturen. Het behoeft echter vermelding, dat menig concreet programma verdergaande aan-
names doet over het systeem waarop het wordt uitgevoerd. We behandelen de pĳnpunten
van de overdraagbaarheid van deze aannames en doen suggesties voor toekomstig onderzoek
te dezer zake.

De tweede vraag is relevant, aangezien het antwoord goeddeels bepalend is voor hoe de
nieuwe omgeving ten beste aangeboden kan worden aan systeemprogrammeurs. Deze ge-
meenschap is in hoge mate bepalend voor de verdere aanvaarding van een nieuwe architec-
tuur. De beantwoording van deze vraag gaat dieper in op de verschillende eigenaardigheden
van de machineinterface.

De voorgestelde ISA biedt hardwareondersteuning voor het beheer en de planning van
deelprocessen, wat ogenschĳnlĳk botst met de traditionele rol van besturingssoftware. Wĳ
beweren echter, dat het niet (kwalitatief) strĳdig is met bestaande machineabstracties, daar
het beheer van multi-programmering in besturingssoftware zich normaliter achter APIs ver-
schuilt met een vergelĳkbare semantiek. Het machinemodel biedt controle over de toewĳzing
van het aantal registers aan deelprocessen, wat tot op heden ongehoord is gebleken in alge-
mene verwerkingseenheden. Desalniettemin tonen wĳ aan dat deze eigenschap kan worden
verhult door toepassing van een C-codegenerator, waardoor noch besturingssysteem, noch
enige programmeertaal op een hoger abstractieniveau hier enige hinder van ondervindt. De
voorgestelde chiptopologie biedt processen allemaal dezelfde adresruimte. Hier vindt toe-
gangscontrole plaats op basis van geschiktheid [CLFL94], in plaats van virtualisatie van de
adresruimte. Deze aanpak wĳkt af van de procesmodellen van moderne, gangbare, algemene
besturingssystemen. Evenwel wĳzen we op de beschikbaarheid van gebruikelĳke technologie
voor het beheer van dergelĳke onverdeelde adresruimten (zoals, bĳvoorbeeld, voor gedeelde
bibliotheken en dynamische programmauitbreidingen) die op vergelĳkbare wĳze kunnen
worden toegepast, waardoor er geen conceptuele obstakels worden geboden.

De eerste conceptuele innovatie, waaruit verdere theoretische onderzoeksvragen voortko-
men, is het loslaten van het idee om het gedeelde werkgeheugen als synchronisatiemechaniek
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aan te wenden voor software. Traditionele multiprogrammeringsmethoden implementeren
doorgaans abusievelĳk met gedeelde variabelen wederzĳdse uitsluiting, semaforen, synchro-
nisatiebarrières en velerlei andere synchronisatiemechanismen tussen verschillende taken. De
voorgestelde architectuur stelt paal en perk aan dit soort communicatie en biedt ter vervan-
ging basis programmeerconcepten met fundamenteel andere semantiek. Een deel van deze
semantiek wordt in dit proefschrift geformaliseerd en de toepassing van deze concepten in
bestaande programmeertalen op hoger niveau wordt toegelicht. Samenvattend beweren wĳ
dat, ondanks conceptuele afwĳkingen, deze nieuwe synchronisatiemechanieken niets inboe-
ten aan algemeenheid en theoretisch geïntegreerd kunnen worden met bestaande software,
alhoewel voor dit laatste meer werk noodzakelĳk is.

De tweede conceptuele innovatie die we presenteren is de eindigheid van de ondersteu-
nende middelen voor multiprogrammering. Verreweg de meeste implementaties van alge-
mene, multiprogrammeerbare systemen zien deeltaken en synchronisatiemechanieken (b.v.
semaforen) als logische concepten die door software worden geïnstantieerd. Hierbĳ wordt
aangenomen dat ze onbeperkt kunnen worden gevirtualiseerd in het werkgeheugen. In de
voorgestelde architectuur zĳn deze middelen eindig, waardoor programma’s vastlopen wan-
neer ze zich meer dan in de hardware beschikbare middelen proberen toe te kennen. Wĳ
bepleiten echter, dat met de opmars van declaratieve multiprogrammering in programmeer-
talen deze virtualisatiebehoefte teniet doet. Helaas kunnen we niet inschatten of de eindig-
heid van synchronisatiemechanieken de aanvaarding van deze architectuur in de vakgemeen-
schap in de weg zal staan. Samenvattend kunnen we stellen dat deze innovatie verder zal
moeten worden onderzocht en dat de voorgestelde architectuur mogelĳk zal moeten worden
bĳgestuurd.

Buiten de wetenschappelĳke bĳdragen omtrent de bovengenoemde vragen omvat dit
proefschrift ook een relaas over het ontwerp en de implementatie van nieuwe verwerkings-
eenheden, te midden van hedendaagse technologische uitdagingen. We benadrukken in het
bĳzonder, dat recente onderzoeken naar architecturen van verwerkingseenheden meestal nei-
gen naar het loslaten van het bieden van ondersteuning voor gevestigde programmeerstĳlen
en softwareabstracties om conceptuele problemen “op te lossen.” Deze neiging wĳzen wĳ
af, als zĳnde schadelĳk voor algemeen computergebruik. Als rode draad door dit proef-
schrift loopt ons pleidooi voor het behoud van algemeenheid in verwerkingseenheden en de
consequenties hiervan voor ontwikkeling, van architectuur, via besturingssysteem, tot aan
toepassingen.




