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Inleiding

In dit document wordt de foutmelding 1M3 (100003) van het abort uitgelegd, zoals uit dit voorbeeld
blijkt:

#define ADDRESS_ERROR       1000003  /* Address error        */

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Afbreken 1M3 (100003) foutmelding

Deze afwijking wordt geregistreerd wanneer de MC680x0-processor geen signaal van een extern
apparaat, zoals een geheugenapparaat, ontvangt om aan te geven dat de gegevensoverdracht
heeft plaatsgevonden. Dit komt meestal omdat de software een ongeldig adres aangeeft (ongeldig
omdat de muiswijzer niet is geformatteerd) of omdat een hardwareapparaat niet heeft voorzien in
de overdracht, erkent het signaal.

Het SSP-gedeelte (Service Switching Point) van de software error stack heeft deze indeling voor
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MC68040 processors zoals netwerkprocessorkaarten (NPC) of breedbandcontrollerkaarten
(BCC):

 No.  Type    Number      Data(Hex)  PC(Hex)    PROC   SwRev   Date     Time

        1.  Abort   1000003     00000000   3001565C   TRNS   9.3.45  08/04/03 03:14:53

       SSP 30330660 10 00 30 15 10 9A 70 08  30 32 FD C0 01 01 00 01  ..0...p.02......

       SSP 30330670 00 01 00 01 A4 22 C3 88  30 32 FD BC 00 00 00 0A  ....."..02......

            (Address error exception stack frame; p9-4 in MC68040 User's Manual)

            1000      = status register

            3015 109A = program counter

            7         = stack frame type (access error)

            0 08      = vector offset (8 = bus error)

            3032 FDC0 = effective address

            0101      = special status word

            0001      = writeback 3 status

            0001      = writeback 2 status

            0001      = writeback 1 status

            A422 C388 = fault address

            3032 FDBC = writeback 3 address

            0000 000A = writeback 3 data

De belangrijkste informatie in deze stapel is de locatie van de abort (programma teller) en het
adres dat niet benaderd kan worden, wat het foutadres is.

U kunt het Nmemmap.h-bestand controleren om te bepalen of het foutadres een geldig
hardwareregister is. In dit voorbeeld is het adres 0xA422C388 geen geldig hardwareregister, dus
probeert de software toegang te krijgen tot een ongeldig adres. Een voorbeeld van een
hardnekkige storing is het falen van een van de parallelle havenregisters om te reageren. Het
basisadres van PAR_PTS is 0xA000000.

U kunt de programmateller gebruiken om de locatie te bepalen waar de software probeert toegang
te krijgen. De verwachte assemblageinstructie is om naar een geheugenlocatie te verplaatsen die
door een adresregister wordt gespecificeerd. Dit is mogelijk niet de instructie aan de
programmateller omdat de processor instructies leest voordat de instructies worden uitgevoerd.
Het heeft een leidinggevende architectuur.

Deze instructieschaal genereert een 1M3 korte fout wanneer een poging wordt gedaan om van
adres 1 te lezen:

        cmp.w   #1234,Abort_Now

        BNE     CK_PSOS

        move.l  #1,A0

        move.l  (A0),D0             ;generate a bus error

Gerelateerde informatie

Gids voor nieuwe namen en kleuren voor WAN-switchingproducten●

Downloads - WAN-switchingsoftware (alleen geregistreerde klanten)●
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