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Bij het verbeteren van de lay out en het typewe rk van dit verslag zijn 

enige veranderingen in de tekst aangebracht. In verband hiermee wordt 

Uw speciale aandacht gevraa gd voor het vol gende : 

oude uit gave: pagina 14 - 16 

pagina 22 - 24 

aan de appendix z1Jn twee ov r zichts hema's toegevoegd. 
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In de groep ,'.f~'~E. en RE E...,E.i' 1.s een PDP- 8 I rekensysteem aanwezig. 

Dit is een procescomputer met een woordlengte van 12 bits en een 

cycle time van 1 .5 ~ sec. In de huidige opstelling is een kernge

heugen bestaande uit 2 modulen van 4k en een disk van 32k beschik

baar . Het computersysteem is in gebruik als ondersteuning v a n de 

werkzaamheden in het laboratorium voor regeltechniek . 

Om de regeltechnisch geinter sseer de gebr uiker te ontlasten van 

computer- en programmeertechnische problemen, is besloten voor he t 

bestande systeem een DDC-pakket te ontwerpen als eerste aanz t 

tot een groter operating system . De bestaande literatuur is geraad

ple gd t neinde inzicht te krijgen in de opbouw van zo ' n operati ng 

systemen richtlijnen te vind e n voor een ontwerp . Een overzicht van 

dit literatuuronderzoek is op volgorde van onderwerp te vinden in 

de appendix . 

Bij het ontwerp 1.s rekening ge houden met twee uitgangspunten : de 

isen die een proces regelle c hnisch stelt en de vraag welke r eal -time 

computerorganisatie daaraan beantwoordt . Omdat een modulaire bouw 

hierbij zinvol is gebleken werd nagegaan in welke blokken het systeem 

moet worden ontbonden en wat de inhoud van d ie blokken moet zijn . 
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. 0 0 F D S T U K I 

REGE:."'ECH'ISCHE A PECTEN 

' De regeltechni sc he functies van een computer control systeem kun-

nen op de volgende wijze in niv au's worden ingedeeld: DDC en 

Setpoint Control; Optimalisatie ; en Adaptatie. In dit verslag wordt 

slechts het DDC niveau behandeld ; het is de bedoeling dat de hogere 

niveau's in en later stadium aan het sys teem ontwerp kunnen word en 

toegevoegd . 

Tot DDC kunnen de volgende functies gerekend worden: 

Rege L _ i.in~ 1,,es 

- feed forward 

- feedback 

- multivariabele r egeling 

- cascade regeling 

- start up/ shut down 

- product change over 

- batch control. 

Funeti e i . v . m. de betrou baai'heid • an het -ceem 

- data legging 

- alarmering 

- back-up 

- emergency handling and recovery 

Ne1en iA.nctie 

- zorg voor flexibiliteit 

- procescommunicatie 

De re 6 Lin 

Voor de uitvoering van de functies is nodig dat: 

- Een programma of programmareeks op eenvoudige wijze aangesloten 

kan worden tussen twee willekeurige punten Ij en Uk van het proces 

(zie fig . !) ; meerdere programma ' s of programmareeksen moeten kun

nen beginnen of eindigen op hetzelfde punt Ij respectievelijk Uk . 
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De bemonsteringsfrequentie van een ingang I en de frequentie 

waarmee het programma tusse Ij en Uk doorlopen wordt moeten 

afzonderlijk gespecifi c e rd kun nen worden . Dit kan gerealiseerd 

worden door het inleesprogramma los te koppelen van het uit

voerprogramma. 

PR. OC eS 

:r. 
J 

w" 

Fig. 

- D maximaal toegestane tijdsduur tussen het inlezen van een va

riabele of commando en de re sponsie hierop, moet door de proces

ingenieur opgegeven kunnen worden, zodat dez e real--time eisen 

aan het systeem kan stellen. 

- Een verzameling van werkprogramma's moet eenvoudig door een an

dere verzameling vervangen kunnen worden b.v. om van "Sequence 

Control" over te gaan op "Continuou s Control". 

De be 110 , baarheid 

- Bepaalde overzichtstaten zoals dag- of weekstaten alsook andere 

periodieke berichtgevingen kunnen worden vereist om inzicht te 

krijgen in het gedrag van het regel reken systeem; evenals m 1-

dingen van "ongewone" toest anden . 

- Indien niet aan de real-time eisen voldaan wordt, moet een alarm

melding gegenereerd worden. 

Alarmmeldingen kunnen gevolgd worden door actie van de operateur 

of comp uter . D mogelijkheid tot snelle ingreep moet aanwezig 

zijn evenals d e nodige back-up faciliteiten. 

- Eventueel moet een tijdelijke overbelasting mogelijk ZlJn zonder 

dat dit tot gevolg heeft dat het systeem down gaat. 
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De_nev~n_un_ties 

In verband met de flexibiliteit van het systeem moeten alle in het 

voorgaande genoemde programma's , programma reeksen, verbindingen, 

tijd slimieten , variabelen et c . eenvoudig te veranderen zijn . 

Bovendien moet de mogelijkheid opengehouden worden om het systeem 

later uit te br eiden met fun c ties van gelijk of hoger niveau. Deze 

eisen zijn mede bepalend geweest bij de keuze vdor een modulaire 

systeemopbouw. 
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COMFU~ ER'::EC .• NI CHE ASc EC'I'EN 

Om werkopdrachten te kunnen uitvoeren moeten bepaaYde organisato 

rische taken van computer technische aard worden verricht . Bij het 

afwerken van deze taken moet rekening gehouden worden met het real

time karakter van de toepassing . 

De taken - voor zover geautomatiseerd - vormen samen het "Operating 

System" en z1.Jn hieronder ge s pecificeerd. Na beschrijving van de 

taken wordt ove r gegaan tot de bespreking van de afhandeling van 
. * Jobs 

Voor grond vaken 

- Het verzorgen van transport van gegevens van en naar de computer. 

- Het verdelen van de tijd over de te verrichten jobs. 

- Het doen uitvoeren van job programma's en het bijhouden van een 

programma administratie. 

- Het verzorgen van de communicatie tussen de gebruiker en het com

puter systeem. 

- Controle over de di sk- monitor die de software verbinding vormt 

tussen het kerngeheugen en de disk. 

A hter_l'ond taken 

- Compileren en/of as s embleren 

- Testen 

- Debuggen 

- Diverse off-line werkzaamheden . 

_ 001'a_rond __ a1,,en 

De verzorging van de in- en uitvoer van gegevens kan op verschillende 

manieren ge r ealiseerd worden. 

- Door een wachtlus organi satie . 

- Door gebruik van de interrupt faciliteit . 

- Door gebruik van "Direc t Memory Access". 

Bij verdeling van de tijd over de verschillende jobs komen de vo lgende 

punten aan de orde: 

- Het programma m t de hoogste prioriteit moet het snelst worden afge-

+ Jobs zij n we rkopdrachten die bij de later te behandelen executive 

worden aangevraagd en waarvan de paramete r s instelbaar zijn. 
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werkt. 

- Bij het ontwerpen met er rekening mee gehouden worden dat ondanks 

mogelijke interrupten de periodieke werkzaamheden "op tijd" worden 

afgewerkt . 

- De som van de tijdsduur van alle werkzaamheden mag niet groter zijn 

dan de daarvoor gereserveerde tijd, anders gaat het systeem in 

dynamische oversturing . 

Bij de programma administrati e moeten ten behoeve van de uitvoering 

gegevens geregist r eerd worden zoals: 

- Plaats in het geheugen . 

- Toestand waarin het programma zich bevindt (geactiveerd, wachttoe-

stand, testtoestand of geblokkeerde toestand). 

- Lijst van aanwezige subroutines en bijbehorende variabelen . 

De communicatie tussen gebruiker en compute r omvat onder meer : 

- Het opvragen van informatie. 

- De mogelijkheid overzichtst ten op te vragen. 

- De mogelijkheid om gegevens on-line te veranderen oE aan te brengen . 

Bij dit laatste 1.s "Program Protection" vereist. 

Het zijn vooral de DDC programma's die in ve rband met de uitvoersnel

heid vaak permanent in het core geheugen worden opgeslagen en waarvan 

er steeds meer dan één 1.n behandeling mag zijn . Hier wordt dus multi

programmering toegepast. 

Aahter rond ~aken ------ ----------
De tijd die overblijft als alle voorgrond taken afgewerkt z1.3n moet 

gebruikt kunnen worden voor werkzaamheden die geen direct verband 

houden met de proces regeling. Het voorgrondprogramma mag van he t 

achtergrondprogramma geen hinder ondervinden d.w.z. dat het achtergrond

programma op een zeer laag prioriteitsniveau draait en dat het voor

grondprogramma beschermd dient te zijn tegen veranderingen tengevolge 

van het achtergrondprogramma (Memory Protection) . 

In het geval dat alleen het programma waaraan gewerkt wordt in het 

kerngeheugen 1.s en alle andere programma's z,ich op het secundair ge

heugen bevinden 1.s er sprake van time-sharing. 

De achtergrondprogramma's worden op deze wijze 1.n behandeling genomen. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gereserveerd gedeelte van het 

kerngeheugen. 
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De achtergrondprogramma ' s met bijbehorende disk monitor worden los 

van het voo r gestelde systeem geimplementeerd en daarom hier verder 

buiten beschouwing gelaten. 

Indien rekening wordt gehouden met het tijdgebonden karakter van te 

verrichten jobs is er sprake van r eal-time afhandeling. Hierbij komen 

de volgende punten ter sprake : 

- De toegestane tijdsduur tu ssen het inlezen van een gr ootheid en de 

bijbehorende respon s mag een van tevoren opgegeven waarde niet 

overschrijden . 

- Inlezen moet plaatsvinden op het moment dat een ingangswaarde wordt 

aangeboden; verwerking geschiedt als er tijd voor is . 

- Een interrupt moet zo snel mogelijk tot het sys te em war.den toegela

ten omdat de urgentie ervan hoog kan zijn . Nadat deze geidentifi 

ceerd is wordt het erbij behorende programma op basis van prioriteit 

afgehandeld . 

- Bij periodieke werkzaamheden moet T sec.(de periode)gewacht word en 

alvorens tot herhaling wordt overgegaan. 
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MODu~AIRE STRUCTUUR 

Daar de in paragraaf I en 2 uitgevoerde analyse sterk wijst in de 

richting van een modulaire structuur wordt een modulaire opbouw van 

het systeem gekozen . Hierbij wordt gedacht aan min öf meer zelfstan

dige blokken met intern grote functionele samenhang , die met andere 

blokken gekoppeld kunnen worden via een interface. In elk blok zal 

in het algemeen een zeer nauwkeurig omschreven taak uitgevoerd wor

den b . v . in- en uitvoer erzorging, ti ·abeheer, he doen uit oeren 

an progra.rrma ' ., en "vmmuni<]at;ie me1; rogramma ' -~. 

Voordelen van een modulaire structuur zijn: 

- Afzonderlijke blokken zijn eenvoudiger te testen en te "debuggen" 

dan het systeem als geheel . 

- Door het werken in blokken ontstaat een flexibele structuur . Blok 

ken ziJn n . l . eenvoudig te vervangen of met anderen te koppelen tot 

een nieuw geheel. 

- Door deze flexibiliteit kunnen niet bruikbare of defec te blokken 

eenvoudig geelimineerd of vervangen worden, wat enerzijds een systeem 

levert dat betrouwbaar is en anderzijds ~~n, da t als geheel over een 

langere tijd bruikbaar is dan de afzonderlijke onderdelen . 

- De bouw van de blokken kan ti jdens de implementatie fase over meer 

dere mensen worden verdeeld . Hierbij moeten uit eraard duidelijk af 

spraken gemaakt worden over de interface tussen de blokken . 

- Een niet te onderschatten nevenef fect "is dat de overzichtelijkheid 

en daardoor de mogelijkheid tot do cumentatie van het ontwerp toe

neemt . 

Een nade e l van de modulaire structuur is dat extra organisati , geheu

genruimte en computertijd nodig is . 

In fig. 2 is voor het te ontwerpen DDC pakket de modulaire opbouw ge

geven . De cirkels (modul n) b vatten de nauw omschreven organisatori 

sche compute r taken en zijn verbonden via interface buffers . 

Het voorgestelde systeem omvat de volgende modulen: 

- Input/output module . 

- Scheduler (tijd beheer) 

- Executive (uitvoerder en prograrnma administratie) 

- Communicatie programma . 
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De job progrannna's ziJn opgebouwd gedach t uit een se r ie van routines 

of subroutines (in fig . 2 met blokk e n aangegeve~ ) . 

Een di s k monitor d ie zi c h in de achtergrond organi sa tie bevindt zor g t 

o . a . voor het transport tussen de di sk en het kern geheugen. Dit is 

be t enige achtergrondprogramma dat vanuit de voorgr ond kan worden 

aangeroepen. De s truc tuur van fig. 2 is gebaseerd op de begripsmatige 

anal ys e uil par. 1. 1 en par. 1.2. 

Deze s tructuur wijkt niet essenti eel a f van hetgeen in de literatuur 

werd gevonden . 

In de volgende hoofdstukken zal de inhoud van de voorgrondmodulen e n 

de structuur van de interface nader wo rden bekeken . 

ach te R 'f?On cl 
-vo;;<j~;,,d --- - -



HOOFDSTUK II 

INPU7/0UTPUT ORGANivATIE 

Indelin~ __ an_si nalen 

De 1/0 organi s atie omvat de behandeli ,1g van alle signalen die de ma

chine in- of uitgaan. Deze signalen kunnen in twee groepen worden 

verdeeld: 

- Commando's (ex terne besturi gss ignalen voor de CPU zoals interrupt-

request skip, direct memory access, data break request 

- Data (in en uit te lezen grootheden). 

Commando ' 

Interrupt. 

+ 
) . 

Een interruP,t is een automatische programma onderbreking als respons 

op een signaal dat extern is t.o.v . het lopende programma. De interrupt 

dient om de aandacht van de computer direct op te eisen en is dus een on

misbaar commando voor real-time systemen . De enkelvoudige hardware in

terrupt is danook standaard op iedere proces computer . Software kan het 

interrupt systeem wo rden uitgebreid tot meerdere interruptniveau's . In 

dit geval moet een afspraak gemaakt worden over de prioriteit van elk 

niveau afzonderlijk. Elk software niveau kan door een of meer program

ma's of apparaten bezet zijn. Ook daarbij dienen afspraken ove r de 

volgorde van afhandeling te worden gemaakt . Bij het software interrupt 

systeem met meerdere niveau's moet iedere interrupt die nog niet ge

identificeerd is met de hoogste prioriteit tot de 1/0 organisatie 

worden toegelaten en worden behandeld. Afhandeling op basis van de wer

kelijke prioriteit kan pas plaatsvinden na ident ifica tie. Daartoe 

wordt elke nieuwe interrupt toegevoegd aan een interrupt buffer dat op 

basis van prioriteit wordt uitgelezen. 

In plaats van het enkelvoudige hardware systeem dat hierboven is ge 

schetst kan ook een meervoudig hardware interruptsysteem geimplemen

teerd worden. Zo ontstaat de hardware "Prioriteit Interrupt" als ge 

~Qlg_~an de prioriteitsverdel i ng tussen de hardware interruptniveau's . 

• De direct memory access (DMA) zelf data break wordt niet door de I/0 

"behandeld" omdat hij buiten de I/0 organisatie om zijrt werk doet . Het 

is echter een zo belangrijke vorm van 1/0, dat hij hier genoemd wordt. 
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Voor elk hardware niveau afzonderlijk gelden dan de r eeds bij het 

enkelvoudige systeem behandelde prioriteitsregels. In het onderstaande 

zijn de verschillende mogelijkheden schematisch weergegeven . 

e. 
1 -------

~'!. enidvoud,oe 
haRdwaRe l 
1nteRRu/'t 

Je. _____ _ 

een <:>ofl: waRe 
n , vedu 

f .i. g . 3 

< 

Het voordeel van een meervoudig hardware interruptsysteem boven een 

meervoudig sosftware systeem .i.s d e snelheid. Bij het -voorgestelde 

systeem is gekozen voor het in bovenstaand schema omrande gedeelte . 

In het algemeen bestaat bi j interruptsystemen de mogelijkheid dat 

eenzelfde interrupt ze frequent wordt aangebod n dat er geen tijd 

meer overblijft voor andere werkzaamheden. De terrorisatie van het 

systeem door zo ' n interrupl kan voorkomen worden door niet toe te 

staan dat een i nterrupt f requenter wordt aangeboden dan hij kan wor

den v rwerkt. Gebeurt dat toe , dan is er sprake van dynamische over

stur ing en moet actie genomen worden . 

Skip . 

De uitvoering van een skip commando heeft tot gevolg dat de eerstvol

gende instructie wordt overge lagen . De skip wordt gebruikt voor de 

bouw van wachtlussen en ten be hoeve van apparaatidentificatie . 
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Worden wachtlussen gebruikt om de aandacht van de computer op gebeurte

nissen buiten de machine te vestigen dan kan het voorkomen dat een van 

de buitengebeurens enige tijd staat te wachten alvorens ontdekt te wor 

den. Voor meerdere urgente we rk zaamheden is dit daarom gee n bruikbare 

methode. Voor één urgente taak is deze echter uitermate bruikbaar. In 

het voorgestelde systeem wordt de skip gebruikt voor identificatie en 

voor wachtlussen van zeer korte duur. 

DMA request 

Een OMA is een commando waa rmee wordt in- of uitgelezen zonder dat re

gisters ge red hoeven te worden . Het informatie transport kost relatief 

weinig tijd daar het buiten de normale I/0 kanalen omgaat . De proces

sor heeft er als het ware geen weet van . Het is daarom dat deze metho

de ni t bruikbaar is om de aandacht van de processor erg~ns op te ves

tigen. Indien met OMA wordt in-. en uitgelezen kunnen de OMA adressen 

als input/output buffer dienen. Voor de I/0 organisatie heeft OMA dan

ook geen essentieel nieuw facet; reden waarom er hier niet nader op 

ingegaan wordt. 

In het gebruikte PDP-8 I systeem vindt transport van en naar de disk 

plaats via OMA . He t gebruik van OMA voor I/0 zou daarom organisatorische 

problemen kunnen geven . 

Data 

Gezien het tijdgebonden karakter van computer control toepassingen 

kan in het algemeen aangaande invoer worden opgemerkt dat informatie 

moet worden geaccepteerd als deze wordt aangeboden en afgewerkt als 

daar tijd voor is (d.w.z. op basis van prior iteit ) . Tes ten op ge 

loofwaardigheid ma g niet uitgesteld word en teneinde het inlezen te 

kunnen herhalen indien dit nodig blijkt. 

Data worden ingelezen of afgegeven door jobprogramma's die vanwege 
' hun functie in de I/0 organi sa tie zijn geplaatst en die aangeroepen 

kunnen worden door de exe utive . 

Het voorgestelde I/0 systeem moet de volgende werkzaamheden verrich

ten: 

- Interruptafhandeling 

- In- en uitlezen 

- De koppeling met andere blokken 
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In t errupta handeLin 

Bij het optreden van een interrupt worden met een vaste redprocedure 

diverse basisgegevens gered. Deze gegevens worden weggezet op, door 

het onderbroken programma aangegeven plaatsen b.v. aan de kop van 

deze programma ' s . 

Vervolgens wordt begonnen met de identificatie van de interrupt . Dit 

gebeurt met behulp van "Skip on Flag" commando's, waarmee wordt ge t est 

van welk apparaat (of programma) de interrupt afkomstig is . De namen 

(interruptnummers) van alle geactiveerde apparaten (of programma 's) 

worden aan de scheduler doorgegeven. Afhankelijk van de prioriteit van 

het interrumperende programma en de later te kiezen implementatie moet 

hierna al dan niet een aanvul l ende redprocedure uitgeioerd worden . Dit 

zal niet nodig zijn indien de gebruikte subroutines re-entrant zijn . 

Het re-entrant maken van geneste subroutines zal een extra probleem 

met zich meebrengen. Bij niet re-entrant subroutines kan een aanvullen

de redprocedure nodig zijn . Deze redprocedure kan afhangen van de toe

stand waarin het programma verkeert (b.v. heeft het programma juist een 

subroutine aangeroepen die ook door het onderbrekende programma ge

bruikt gaat worden of niet ) . Deze toestand kan "Interrupt State " ge

noemd worden en in het statuswoord (zi e communicatie programma) ge 

plaatst zijn . 

Heeft de interrupt een in te lezen waarde bij zich, hetgeen direkt na 

identificatie wordt uitgezocht, dan moet onverwijld worden ingelezen 

en de geloofwaard ig heid getes t . Hierbi j wordt de "Interrupt Inlees 

Subroutine" gebru i kt . In fig. 4 is het f lowdi agram gegeven van de in

terruptafhandeling in de I/0 organisatie . 

In- en uitlezen 

Behalve de genoemde interrupt-inlees-subroutine die data, eventueel 

aanwezig bij een i nterruptrequest, inleest zijn er no g andere in - en 

uitlees subroutines. Deze worden gestart vanuit de executive en o.a. 

gebruikt voor periodieke werkzaamheden en/of behandeling van de 

typemachine . 
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De koppeling met ander blokken 

Inter f ace 1/0 organisatie-sche

duler . 

Na identificatie van de interrupt 

wordt een bij deze interrupt be

horend ge tal (het no . dat aan de 

interrupt-bron was to egekend) 

weggeze t in een register dat een 

deel van de interface vormt tus

sen 1/0 module e n scheduler . Aan 

de hand van dit interruptnummer 

zoekt de scneduler in een tabel 

de prioriteit op waarmee de re

quest moet worden afgehandeld . 

Een tweede interface r egister tus

sen beide modulen bevat een star t

adre s voor verdere in t erruptafhan

de ling in de sc heduler. Hierdoor 

kan deze via een jump-indirect

instructie vanuit de 1/0 organi

satie worden gestart. 

In terface I/0 organi s tie-exe cutive. 

Alle inge lezen woorden worden op 

YrlSf,= Rt!cl -
p Rocedull. e. 

Job"ta l.-u5 
b jw t! l? kt!n 

~k\p c. h o..i n ~ 
'-d e,._-t- ;:,,c~e~ 

en cleo,e fl •9 

zd Kan~ 
no In m t t'R-

/2ce 

i 

:-- -, .. (.".~:\/ - 7 ______ _ _) 

Jël 

,,,(.t!ren ,,. 
,,.,l'" t- bc.f/11~ 

vas t e geheugenplaatsen opgeslagen; evenzo alle uit te lezen woorden . 

Het aan r oepen van de ze geheugensectie (het I/0 buffer) vanuit jobpro

gramma ' s geschiedt via de interface 1/0 or ganisatie en de executive . 

Hierin moet dus de plaats en de lengte van deze buffe rs worden aange

geven . 
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CHEDU:iER 

Taakom __ hrij_in~ 

Zoals in het voorgaande besproken is wordt het real-time karakter 

van een computersysteem , voor wat betreft de input, verzekerd door 

gebruik te maken van de interruptfaciliteit. De te nemen actie wordt 

in laatste instantie in de executive bepaald door de herkomst van de 

interruptrequest. Afhankelijk van de prioriteit van het bij de 

interrupt behorende service programma wordt al dan niet direct actie 

genomen . De taak van de scheduler is: 

- De zorg voor het tijdgebonden afhandelen van jobs op basis 

van prioriteit. De scheduler maakt een werkschema en geeft 

dit door aan de executive . 

- Het nemen van actie indien niet aan de real-time eis voldaan 

wordt, of als het systeem dynamis ch overstuurd dreigt te 

raken. 

Om deze t aak goed te kunnen verri chten bevat de scheduler een groot 

aantal gegevens zoals de prioriteit van de bij een interruptbron be

horende job, het periodieke karakter van een job, de tijdgebondenheid 

ervan e .a. Deze gegevens kunnen over het algemeen veranderd worden 

door de gebrui ker via het communicatie programma of door qe job pro

gramma's (b.v . alarmering) . De s chedul er is dan ook via een interface 

verbonden met het 1/0 programma (ingang), de executive (uitgang) en 

het communicatiepr ogramma (pa ramet erverandering ) . D~ interface dient 

al s overdrac htsbuffer tussen de verschillende blokken. Zo wordt in de 

interface tuss en I /0 en scheduler aangegeven welke kanalen om afhande

ling vragen. De interfaces bestaan over het algemeen uit een aantal 

re gisters of tabellen. Commu nicatie tussen programma's zal dus voor

namelijk bestaan uit tabel en/of register manipulaties. 

In het voorgestelde sys teem is de scheduler opgebouwd uit de vol gende 

onderdelen: - Voortzetting int e rrupt afhandeling. 

- Job programma "Bewaking Real - Time Eis". 

- Job programma "Periodiek Werk" . 

- Job programma "Behandeling Dynamisch~ Oversturing ". 

- De koppeling met andere blokken. 
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Voortzetting interrupt a handeling . 

adat in de 1/0 organisatie o.a. registers ZlJn gered en de iden ti fi

catie heeft plaats gevonden , krijgt de interrupt afhandeling i n de 

scheduler z 'n real-time karakter , dit gebeurt door toek nn 1ng van een 

pr ioriteit die wordt doorgegeven aan de executive. Deze laa t ste neemt 

het aangeboden werk in de volgord van prioriteit aan en zoekt met 

behulp van deze prior iteit het uit te voeren job programma op in een 

job t abel . 

De toekenning van een prioriteit aan een interrupt request en het 

doorgeven hiervan aan de exe utive verloopt als volgt : 

- Uit de interface tussen 1/0 en scheduler wordt het 

interrupt nummer pgehaald. 

Hierbij wordt begin adres van de prior iteiten tabel , 

die zich in de scheduler bevindt, opgesteld. 

- De op het aldus verkregen adres gevond~n priori teit wordt 

doorgegeven aan de executive, 

In de priori t eiten tabel wordt de prioriteit weergegeven m. b . v . een 

12 bit woord . Door een -1- te combiner en met 11 nullen worden 12 

prior iteits getallen gec r eëerd . De prioritei t loopt hierbij op van 

r echts naar links . Staat in een r egis ter van de tabel het getal 000100000000 

dan heeft d bijbehorend e taak de op 3 na hoogste prioriteit. De 

prioriteiten in de tabel s taan op vol go r de van input nummer . Tussen 

executive en scheduler zit het verzamelregister waarin een aantal enen 

de prioriteiten aangeven van evenzoveel nog uit te voe r en taken. Een 

interrupt voegt door middel van een or-instructie, tussen een geselec

teerde plaats uit de prioriteits tabel en het ve r zamel r egister , hieraa n 

een nieuwe 1 toe b .v. 

verzamelregister A 000 000 100 0 10 

prioriteitsgetal B 000 100 000 000 

or 

nieuw verzamel-

regis ter A 000 100 100 010 

De executive tast het verzamelregister van links naar rechts af . 

Een gevonden 1 wo rdt omgezet in een plaats van de job tabel, waar het 

begin adres s taat van de uit te voeren job , die door de executive 

wordt gestart . Het laatste stuk van e}ke job bevat een instructie die 
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de executive start om een nieuwe opdracht in het verzamelregister te 

zoeken . Aldus wordt gegarende rd dat elk programma op basis van 

prioriteit wordt afgehandeld, de gekozen presentatie voor de priori

teit heeft het voordeel van eenvoudige en zeer snelle manipulaties . 

Bij de opbouw van het prioriteitsgetal z1Jn nog enige alternatieven 

mogelijk. Zo er gewerkt wordt in meerdere prioriteitniveau's kunnen 

b.v. de eerste bits gebruikt worden om het niveaugetal te leveren en 

de resterende om de prioriteitsverdeling op dat niveau aan te geven . 

Bij de executive moeten dan verschillende verzamelregisters gebru ik t 

worden, die naar volgorde van niveau in een tabel zijn gerangschikt . 

Ook is het natuurlijk mogelijk 12 prioriteitniveau's te handhaven 

en per niveau een onderverdeling in 12 subprioriteiten te maken . 

Het voordeel van deze laat s te opzet 1s dat bij het uitzoeken van 

niveau's en/of subprioriteiten dezelfde subroutines gebruikt kunnen 

worden . 

Job progr amma "Periodiek Werk " 

Dit programma , dat door de 

executive wo rdt geactiveerd 1s 

een onderdeel van de scheduler, 

omdat het hier om tijdbeheer 

gaat. Tussen iedere twee klok 

pulsen wordt voor elk kanaal i 

een tijdteller met één verhoogd. 

De startwaarde van zo'n teller 

lS Ti = -Tio· Daarbij is TiO de 

bemonsterperiode voo r kanaal 1, 

uit gedrukt in een aantal klokpul 

sen. Door te testen of de inhoud 

van de tijdtellers na verhoging 

door de klokpuls nul is ge

worden wordt gecontroleerd of 

van het betreffende kanaal de 

bemonsterperiode verstreken is . 

r i . 5 

ptz11,~r .;;r"v,. 
vra;,j ;,, Nf'e. 
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In dit geval volgt actie b .v. "plaats aanvraag voor afhandeling 

van r egelkring via h t verzamelregister" bij executive . Direct na 

de aanvr aag moet de teller "gereset" wo-::-den . Indien een teller vóór 

de actie van de klok al nul was wordt hij overgeslagen. Hierdoor 

kunnen verande r ingen 1n het aantal tellers worden ger ealiseerd . 

Het algorithme waarmee de tijdtellers verhoogd worden is in fig. 5 

weergegeven. 

ob pr ogramma "Bewaak Real- Time Ei " 

Om aan de real - time eis te voldoen mag de responstijd een van tevo r e n 

opgegeven waarde niet overschrijden . Daarom wordt telke'ns tussen t wee 

' klokpulsen een programma doorlopen waarin tijdtellers de hoeveelheid 

tij d 6T bijhouden dat bijbehor nde programma's i in behandeling z i jn . 

Elke keer dat dit telprogramma doorlopen wordt , worden alleen de 6T 

tellers die niet op nul staan met I verhoogd·. De tellers hebben een 

initiële waarde - 6T die bij h t aanroepen van de job ingezet wordt . 

Na l TiO maal de klokperiode komt 

de teller i dus op nul . Voor 

die tijd moet de responsie de 

teller uitgeschakeld hebben, an

ders ontstaat dynamische over

sturing en is actie vereist . Zo'n 

situatie ontstaat b . v. doordat 

een interrupt met hogere pr1or1-

teit frequenter optreedt dan was 

voorzien . Komt een interrupt 

echter zo vaak voor, dat het 

systeem in de interrupt afhan

deling blijft , dan heeft het hele 

bewakingssysteem geen effect , 

omdat het niet aan bod komt. 

Daarom moet zo ' n situatie reeds 

in de interrupt afhandeling 

l ,= l+-1 

Fig. 6 

>--- ~spe.:...~ n P
Jdf> JR0,,1u 1mm;, 
<ly,,..'" I ,eh ~ 
ov~ll.fluR,/'J 

voorkomen worden. (Zie programma dynamische oversturing). Omdat 

program technisch bovengenoemde tijdtellers niet verschillend blijken 

te zijn van de onder het hoofdstuk "Job Programma Periodiek Wer k" be 

handelde tellers, worden ze op exact dezelfde wijze afgehandeld . In 

figuur 6 is het bijbehorende stroom diagram gegeven . 
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Job pr ogramma dynarni he oer tu.ring 

Voor de afhandeling van interrupten is een bepaald gedeelte van 

de tijd gereserveerd . Deze tijd mag niet overschreden worden omdat 

anders de mo geli j kheid bestaat dat jobs niet meer aan bod komen . 

Indien grot e waarde gehecht wordt aan de automatische afhandeling 

van dynamische oversturing zal de oversturingstoestand moeten worden 

gedetecteerd en opgeheven . 

Over een in te stellen periode ( Klokpulsen) wordt hiertoe bijge

houden hoeveel tijd over is om programma's uit te voeren die een 

aanvraag hebben geplaatst . 

Dit gebeurt als volgt: 

Aan iedere interrupt wordt naast het interruptnummer een aantal tijd

eenheden toegekend dat een maat is voor de gemiddelde tijd die deze 

interrupt voor afhandeling opeist in de lopende periode NT . Dit aantal 

tijdeenheden hoeft niet gelijk te zijn aan de ti j d die de interrupt 

voor totale afhandeling (over b.v. a p rieden) nodig heeft . De som 

van al deze tijden is de voor alle interrupten samen vereiste pro

grammatijd T. , ove r het interval NT . Hierbij is nog afgezien van int 
de nod ige overhead . 

Treedt een in terrupt op , dan wordt m.b .v. het interruptnummer de 

programmatijd opgezocht in de "interrupt overhead" t a bel en opgeteld 

bij de inhoud van een "load teller" . Vervolgens wordt de teller get st 

op over flow . De inhoud van de lead-teller bij ingang van elke nieuwe 

periode NT moet gelijk op een T int vermeerderd met de tijd welke 

nodig is voor nog wachtende programma's. 

Treedt overflow op dan volgt een spron g naar het programma "overlaad" . 

Dit programma schakelt een andere prioriteitstabel in . 

Alle prograrrnna's die niet st r ikt behoeven t e worden uitgevoerd krijgen 

lage prioriteit, eventueel pr ioriteit nul. In het laatste geval worden 

ze niet door de executive opgemerkt . Het bij deze programma ' s horende 

aantal tijdseenheden wordt echter wel i n ~e s tartwaarde van de load 

teller verwerkt. 

De beginwaarde van de lead-teller wordt vervangen door een nieuwe 
,.. .. 

waard e -T. , waarbij 
int 

* T. .,, T . , met andere woorden er wordt meer 
int int 

tijd uitgetrokken voor interrupt a fhandelingen . Tevens wordt de sprong 

naar "Overlaad I" vervangen door een sprong naar "Overload 2" . 

"Overlaad 2" zou b.v. een Shu t -down routine kunnen zijn . Hierna worden 

de interrupten volg ns het oude systeem afgewerkt . ieuw zijn de para-

* meters zoals Tint ; prioriteiten tabel; job tabel nieuwe emergency conditie . 
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p 

De load-teller bevat na T klokpulsen de totale tijd I t. die 
1. 

0 nodig was om de aangevraagde programma's in die NT klokpulsen 

te verwerken. In de normale toestand wordt deze load-teller om de 

N klokpulsen op de waarde - T. gezet. 1.nt 
Indien het systeem in deerne gency toestand verkeert,wordt alvorens 

te resetten (eveneens om de N klokpulsen) getest of de normal 

toestand al 1. s ingetreden. 

Hiervoor 1.S nodig dat 

De waarde die zich in de 
p 

* -T. + t. 
1.nt L 1. 

0 

p 

t. < T. 
L 1. J.nt 
0 teller b vindt 1.s (zie fig. 7) 

• -T. + Tw + TA 1.nt 

T = de tijd voor programma ' s 
w 

van laagste prioriteit die op 

afwerking staan te wachten. 

TA de afgewerkte programma's 

gedurende NT klokpulsen. 

De normale toestand 1.s nu ingetreden als: 

T + T < T . 
w A 1.nt 

~ + 
( -T . + T + T ) < (T . - T. ) 

1.nt w A 1.nt 1.nt 

* (-T. 
1.nt 

dit staat in 
de loadteller 

deze waarde 
is 'n vast 
getal 

Wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan dan wordt "gereset" met - T. , 
1.nt 

llf 
1.n het andere geval vindt resetten plaats met - T. + T . 

1.nt w 
De regel technicus zal de tijden zo moten kiezen dat de som van alle 

programmatijden kleiner is dan NT. 

In fig . 7 is duidelijk gemaakt hoe een en ander werkt. De bewaking 

van de Real-time eisen 1.s re ed eerder besproken. Dit werd gerealiseerd 

door het bijhouden van l T tellers . Via de ~T tellers kan ook gesprongen 

worden naar bovengenoemde joh-programma "Dynamische Overs turing" met 

eventueel een derde prioriteit - en job tabel. 
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De rekentijd welke nodig is voor programma 1, 2 , 3 en 4 is groter dan 
♦ 

de geplande, zodat overgegaan wordt op T. en een andere prioriteits-
1.nt 

tabel en job tabel. Opt= NT zijn programma I en 4 niet afgewerkt en 
+ hun reken tijden T worden bij de initiële waarde -T. van d teller 

w 1.nt 
geteld. 

Nu geldt: T = 0 
A 

♦ -T. 
1.nt 

+ T 
w 

> T. 
1.nt - T. 

1.nt (-T. 
1.nt 

+ T 
w 

* + T ) - (T. - T. ) > 0 
A 1.nt 1.nt 

dus de emergency blijft bestaan (ges tippeld). 

Bij 2 T treedt herstel op aan d emergency toestand, zonder dat het systeem 

total down is gegaan . 

1 1 'I 

1 1 , r~ 
..:..JL ---- ------

- /-d/,;,{, .ry,tJlsdu-b,-Q 

Fig . 7 

De koppeling met ande1•e b!okken 

De interface tu ssen I/0 modu le en scheduler is reeds besproken, de 

interface tussen scheduler en communi catie programma wordt behandeld 

bij het "Communicatie Programma", zodat tenslotte overblijft de inter

face tussen scheduler en executive. 

--Ç> 



- 22 -

Deze bestaat uit het eerder besproken v rzamelregister. Tevens bevat 

de scheduler het adres waar de executive binnengelopen moet worden. 
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DE EXECUT~VE 

D executive moet de volgende taken verrichten: 

Het don uitvoeren van de werkopdrachten in vol gorde van prioriteit. 

- De boekhouding van alle parameters en variabelen behorende bij een 

j obprograrnma . 

- De zorg voor de alarmwerking. 

- Beheer en administratie van het geheugen. 

- Het afgeven van informatie aan andere blokken. 

Het doen ui oeren an erkopdrachten in olgorde an rioriveit 

De werkopdrachten kunnen zowel bestaan uit het afhandelen van jbbs in 

een organi s atieprogramma zoals "Verhoog Tijdtellers" alsook uit het af

handelen van gebruikjobs . De afwerking in vol gorde van prioriteit kan 

op verschillende wijzen worden gerealiseer~. In d s cheduler is daarom

trent al een keuze gemaakt. 

De programma technische uitvo ering i s daar ook reeds ter sprake gekomen: 

Het verzame l reg i ster van de exe cutive wordt telken s nadat de inhoud ervan 

veranderd is van links (hoog s te prioriteit ) naar r e chts bit voor bit af

getast . 

Staat een bit op 1 dan wordt het bijbehorende prioriteitsgetal gebruikt 

om het beginadres van de job op te ha len uit de jobtabe l. 

De boekhouding an parameter en ariabelen 

Het is de vraag of alle informatie in het geheugen per job moet worden 

gerangschikt of per functie. Een gemengde oplossing wordt voorgesteld. 

Variabelen, parameters en data k nnen worden ingedeeld in die, welke 

betrekking hebben op het afwerke van de deeltaken van een job en die 

welke betrekking hebben op de afwerking van een job als geheel (zie on

derstaande tabel ) . De eersten worden per job gerangschikt, de laatsten 

per functie, b.v. all e priorit i t en in een priorit e itstabel, alle acti

veringsbits in het verzamelregister et c . Door de voorgestelde indeling 

wordt het eenvoudig binnen een j ob, met een job zel f , en met systemen · 

van jobs bewerkingen uit te voer en. 
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Parameters van een Regelkring . 

, 

van belang voor de deeltaken van belang voor de job als ge-

van de job heel 

Routine l Variabele RI 

1 
1 

ACTIEF PRIORITEIT 

1 
1 no. werk-

STOP 
1 1 

1 
TEST 

programma 
1 -

1 1 
WACHT ingang 

1 

1 DISK uitgang 
1 CORE 

1 1 
int.state 

1 1 

Routine n Variabele R 
n 

In bovenstaande tabel is een voorbeeld gegeven welke informatie voor 

een regelkring o . a . van belang kan zijn . De trefwoorden worden hier

onder nader be sproken (zie ook hoofdstuk communicatie): 

ACTIEF 

STOP 

TEST 

WACHT 

DISK 

CORE 

Komt overeen met een bit in het v ~rzamelregis ter en geeft aan 

of er om afwerking van het programma gevraagd wordt. 

Hiermee kan een jobprogramma door de gebruiker worden uitge

schake ld. Het programma wordt daarbij niet vernietigd. Met de 

instructie STRT (start) kan het programma weer ingeschakeld 

worden . 

De uitgangswaarde wordt niet meer afgegeven aàn het proces, 

maar via de t letype geprint. Door RTRN (return) wordt de 

testtoestand opgeheven . 

Geeft aan of het programma tijdens de uitvoering 1.n een wacht

toestand is ge bracht teneinde een programma van hogere priori

teit voorrang te geven. De wachttoestand wordt door executive 

opgeheven onmiddellijk nadat het programma weer in bedrijf is 

gesteld. 

Geeft aan dat een programma uit het core geheugen naar de disk 

getransporteerd mag worden. 

Geeft aan of het programma zich 1.n het core geheugen bevindt 

of niet. 
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ROUTI E 1. Geeft aan dat de routine i onder het jobprogramma werk

zaam is . 

VAR R. 
1. Geeft aan welke aanvullende red procedure gebruikt moet 

worden. 

De zor g oor de ala.rma er ki~g 

De zorg voor het afhandelen van alarmen ligt bi j het jobprogramma "Alarm" 

dat via de executive geactiveerd wordt. Een alarm kan verschille de oor 

zaken hebben b . v . 

- Een signaal vanuit het bewakingssysteem van het proces. 

- System failure zoals: 

deadlock 

het niet voldoen aan real-time voorwaarden 

dynamische oversturing 

hardware de(ecten in computer - of procesinterface powerfailure 

- Overschrijding van h t toeges tane verschil tussen twee grootheden . 

- Een ongewenste combinatie van grootheden. 

De operateur di en t van elk alarm een melding te krijgen. De reac tie s op 

een alarmtoestand kunnen echter verschillend zijn. Het kan zijn dat er 

geen verdere actie volgt, het kan ook zijn dat de computer of de ope r a

teur wel actie neemt . In het laatste geval zal de operateur b.v . comman-
1 

do's geven v1.a operatorspanel of t letype, of overschakelen van automa -

tisch naar manual. Dit dient dan liefst stootvrij te gebeuren . Het alarm 

kan ook dienen om de operateur een belangrijke beslissing te laten nemen. 

De berichtgeving van a larmen loopt in het voorges telde systeem steeds 

via teletype of scoop. Op power failure na kunnen alle bovengenoemde oor

zaken een alarm genereren. 

De alarmen die verband houden met de tijd Zl.Jn reeds 1.n de schedpler be

sproken . 

Beheer en admini t r avie an het eheugen 

Vooral bij kleine procescomputers is het belangrijk de beschikbare geheu 

genruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken . Hieronder wordt een indeling 

gegeven van de geheugenfaciliteit en van de mogelijkheden tot beheer van 

het geheugen . 
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Indeling 

Het geheugen van een real-time operating system bestaat meestal uit 

een kerngeheugen en een hulpgeheugen . Vaak wordt het kerngeheugen in

gedeeld in twee stukken het "Permanent Geheugen" (permanent core) en 

de "Werkruimte" (working core) . 

Het permanent geheugen bevat programma ' s en data die niet relocatable 

behoeven te zijn en elk hun eigen vaste en beschermde plaats hebben . 

We denken hierbij aan de harde software en verder de urgente en f re 

quent te gebruiken programma ' s en data. Geheugenbeheer zoals toewijzing 

is voor dit gedeelte van het kerngeheugen niet van toepassing . 

De programma ' s en data die zich in de werkruimte bevinden hebben 

een permanente afdruk in het hulpgeheugen en staan slechts tijdelijk in 

het kerngeheugen . Voorbeelden zijn de niet frequént gebruikte voorgrond

programma's en de achtergrondprogramma ' s . Geheugenbeheer is noodzakelijk 

om gebruik te kunnen maken van de werkruimte. Belangrijk is de te volgen 

methode van beheer en de indeling van het geheugen . Opgemerkt wordt hier 

bij dat bij een te kleine werkruimte een groot aantal transfers van hulp

geheugen naar kerngeheugen en omgekeerd vereist is. Deze transfers kun 

nen zoveel wachttijd veroorzaken dat een conflict ontstaat met de aan het 

systeem gestelde real-time eisen. 

Het hulpgeheugen bevat naast de achtergrondprogramma ' s de niet f r e 

quente voorgrondprogramma's. Dit hulpgeheugen is zeer veel groter dan 

de werkruimte. D- arom zijn de eisen met betrekking tot het beheer van 

het hulpgeheugen veel minder stringent dan die van de werkruimte . Deze 

eisen zullen daarom ook slechts summier ter sprake komen . 

Beheer . 

In het navolgende worden enkele systemen besproken voor het beheer van 

de werkruimte . Een aantal punten is bij elk systeem het overwegen waard : 

Het real - time aspect: Het aantal transfers per sec . tussen hulpge

he ugen en kerngeheugen wordt begrensd door de real - time eisen van 

het proces , indien real-time programma ' s bij deze transfers betrok

ken ziJn. 

De programma administratie : De executive dient steeds te weten waar 

elk programma staat en hoeveel ruimte het in beslag neemt. 

Organisatorische aspekten : Zowel in verband met de benodigde geheu 

gen r uimte alsook in verband met de eenvoud van programmeren is het 

belangrijk te weten of een programma relocatable moet zijn of niet . 
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De eerste mogelijkheid tot beheer van de werkruimte is die waarbij tel

kens de inhoud van de gehele werkruimte wordt overgebracht naar het 

hulpgeheugen en omgekeerd. Deze methode is eenvoudig wat organisatie 

betreft doch primitief en inefficiënt als freq uent blokken moeten wor

den getransporteerd die klein zijn ten opzichte van het werkgeheugen . 

Bij elke transfer wordt dan onevenredig veel nutteloze informatie over

gebracht . 

Een tweede mogelijkheid is om programma's dáár te plaatsen waar 

gaten zijn ontstaan doordat programma's zijn teruggebracht bij de disk. 

Deze gaten worden ge r egistreerd en aan elkaar gekoppeld via sprongin

structies. Het geheel wordt beschouwd als "De Vrije Ruimte". Deze me

thode eist re latief veel ruimte en organisatie, vooral als de gaten 

klein zijn. Beneden een bepaalde grootte kunnen de gaten beter niet 

meer gebruikt worden . Door het ontstaan van niet gebruikte geheugen

plaatsen e n door de organisatorische ballast daalt de efficiëntie waar

mee de werkruimte wordt gebruikt. Data moeten bovendien apart behan

deld wo rden. 

Het niet gebruiken van kleine gaten kan vermeden worden door een 

derde methode, de dynamische geheugentoewijzing. Bij deze methode 

wordt de werkruimte van tijd tot tijd opnieuw ingedeeld. Hierbij wor

den de aanwezige programma's t gen elkaar geschoven zodat een aaneen

gesloten vrije ruimte ontstaat. Deze m thode vergt nog eens een ext ra 

organisatie . Het s ucces van dit systeem hangt onder andere af van de 

f requentie waarmee het opschuiven plaatsvindt . 

Een vierde methode van geheugenbeheer wordt aanbevolen voor het 

voorgestelde operating system . Hierbij wordt de werkruimte ingedeeld 

in een aantal elementaire eenheden (b .v. machine pagina ' s) die kunnen 

worden samengevoegd tot één groot blok. Transfer van hulpgeheugen naar 

kerngeheugen en omgekeerd kan geschieden per blok van één of meerdere 

eenheden. Een snelle en selectieve transfer van hulpgeheugen naar kern 

geheugen is daardoor mogelijk. Doordat een progr amma gebruik kan maken 

van één of meerdere eenheden wordt inefficiënt geheugengebruik zoveel 

mogelijk tegengegaan . Voor elk programma dient een administrat'ie te 

worden bijgehouden waarin o . a . vermeld staat hoeveel eenheden het pro

gramma in beslag neemt, op welke geheugenplaats het programma begint 

en of het uit de werkruimte verwijderd mag worden . Bij dit systeem is 

vereist dat de met programma's gevulde blo-ken van de werkruimte re-
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locatable zijn; met behulp hiervan ziJn de programma's relocatable te 

maken . Door de indirecte adressen op vaste plaatsen in het programma · 

te zetten is deze relocabili t y (bij de PDP-8 I) eenvoudig te verwezen

lijken . 

Het afge en 1 an inf ormatie aan andere blokken 

De interface tussen de exe cutive en de scheduler is reeds besproken, 

terwijl die tussen executive en communicatie programma bij de beschrij

ving van laatstgenoemde ter sprake komt . 

Een jobprogramma dat door de exec utive ge s tart is zet een uitgangswaarde 

in het interface buffer tussen executive en I/0 or gani s atie . 

Via een interfac e register moet vervol gens de bijbehorende uitlees sub

routine geactiveerd kunnen worden . 
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HET COM ::I A'IIEPROGRAMMA 

Het communicatieprogramma houdt zich bezig met het interpreteren van 

commando ' s afkomstig van de operateur en met het afgeven van berichten 

di e binnen het systeem zijn geinitieerd . Hiertoe moeten in bepaa l de 

mate compiler faciliteiten aanwezig zijn , b.v . om jobprogramma's te 

kunnen bouwen. 

Het communicatieprogramma kan geheel of gedeeltelijk permanent in het 

kerngeheugen aanwezig zijn . Indien er van een programma een afdruk op 

de disk aanwezig is, moet bij verandering van dit programma ook de 

copy op de di sk worden aangepast . Bij on-line verandering is b~scher

ming van lopende programma's tegen fouten van de gebruiker vereist. 

Binnen welke tijd het systeem op vragen of commando's moet responderen 

hangt af van de tijd die de gebruiker bereid is te wachten of van de 

urgentie van deze vragen en commando's. 

Het is gewenst dat de gebruiker nieuwe commando ' s kan toevoegen en dat 

het systeem compatible is met een ho gere programmeertaal zoals b.v. 

Fortran . 

Er zal goed nagegaan moeten worden hoe en op welk moment nieuwe gegevens 

zoals programma's en/of dat a in werking gaan treden. 

In het voorgestelde computer control system wordt gedacht aan de vol

gende taken voor het communicatieprogramma : 

- Het verschaffen van opgevraagde informatie 

- Het aanbrengen van veranderinge n in variabelen , parameters en program-

ma 's van het systeem. 

- Het afgeven van overzichtstaten zoals dag- en weekstaten alsook andere 

periodieke informatie en het registreren van gegevens samenhangend met 

ongewone gebeurtenissen . 

- Het doorgeven van informatie aan andere blokken. 

Het op ra en van ~n ormatie 

Het opvragen van informatie is te rea liseren door de volgende commando ' s : 

GEEr (i , j , . .. ... ) Van de grootheid op de stippellijn wordt de bijbeho-

rende waarde uitg typt . Slechts de onderstaande groot

heden kunnen opgevraagd worden . 
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opgevraagde uitgetypte waarde 

grootheid 

1.0 ingangswaarde van kanaal i 

uit uit gangswaarde van kanaal J 

prog de reeks van programma's ,tussen i en J 

VARk de waarden van de variabelen behorende 

GEEF (i, j) 

bij de subroutine k 

T d bemonsteringstijd 

tiT de toegestane responstijd 

p de prioriteit 

STAT job 
..._. 

status 

De gehele reeks van bovenstaande grootheden met 

bijbehorende waarden wordt uitgetypt. 

Het aanbrer.gen an erander ingen 

Voor het aanbrengen van veranderingen 1.s een comma ndotaal gewenst . 

Bij iedere commando behoort een eigen subroutine die , eventueel met 

hulp van andere s ubroutines, zorgt voor de uitvoering . In het onder

staande zijn de meest voor de hand liggende commando's gegeven. 

Voor de opbouw van de regelkring : 

I ( i) 

UIT(j) 

PROG (xr ,· .. xk) 

Keuze van het ingangskanaal• 

Keuze van het uitgangskanaal . 

De reeks van programma's of rout ines die in 

de aangegeven volgorde worden uitgevoerd . 

De variabelen behorende bij routine k . 

Voor verandering 1.n een regelkring: 

VEEG ( i , j . . . ) De op de stippellijn geplaats te instructie wordt 

1.n de plaats gezet van de vorige soortgelijke 

inst r uctie die staat in het programma tussen 

ingang i en uit gang j . 

• De job status omvat informatie over de toestand van het job progr amma 

zoals acti f , stop , test etc. 
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Op de stippellijn kan geplaatst worden: 

I ( u) 

UIT(v) 

PROG (x
1

, . .. xk ) 

VARk (q , ... q ) 
1 n 

T(t
1

) 

6T(t
2

) 

P(p) 

Alle instructies hebben de reeds eerder genoemde 

betekenis . 

Hierdoor wordt de uitvoer van het genoemde 

"Veegcommando" gestart. De ge bruike r heeft dus nog 

even denktijd alvorens de verandering te eff ec tueren . 

Om manipulaties met de rege lkring als geheel uit te voeren : 

T (i,j,t) 

~T ( i , j , t ) 

p (i , j,p ) 

STRT (i ,j) 

STOP ( i , j) 

VEEG (i , j) 

DOE 

TEST ( i ,j ) 

RTRN (i,j) 

Het programma tu s se~ ingang i en uitgang J wordt 

om de t seconden gedraaid. 

De maximaal to eges tane responsti j d is t . 

De prioriteit van het desbe tref fe nde programma wordt p . 

Start het programma tus sen i en j. Dit commando 

wordt pa s uit gevo erd nadat eveneens het commando DOE 

1.s gegeven . 

Hiermee kan een jobprogramma door de gebruiker 

worden uitgeschakeld . Het programma wordt daarbij niet 

vernietigd. Pas na een DOE commando wordt het STOP 

commando actief. Met het commando STRT kan het pro

gramma weer ingeschakel d worden. 

Hiermee wordt het programma dat ingang i met uit gang 

j verbond geëlimineerd . Het commando wordt pas actief 

na DOE . 

De uitgangswaarde wordt niet meer afgegeven aan het 

proces, maar via de t e letype geprint . 

Doo r RTR (return ) wordt de testtoestand op geheven . 

Zie TEST (i ,j ) . 
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Voor manipulaties met systemen van regelkringen: 

HELP Alleen de strikt noodzakelijke werkzaamheden worden 

uitgevoerd . 

NORM 

STUP 

DOWN 

Terug naar de normale toestand. 

Start up. 

Shut down . 

" " Voor all e communicatie via de teletype is de delete instructie 

belangrijk . Hi erme e kan een zojuist geschreven regel worden ge~limineerd: 

Aan het bovengenoemde kan men eventueel commando 's toevoegen die de 

overgang mogelijk maken van continous control naar sequential control 

en omgekeerd. Dit kan bij Batch nodig ziJn , 

Het a geven van o erzich taten 

Het grootste probleem bij het " loggen" zit in de lay-out van de 

typemachine, indien hierop diverse berichten met verschil lende urgentie 

worden weergegeven . 

Deze berichtgeving kan b.v. bestaan uit: 

- Periodieke beri ch tgeving over het verloop van het proces, om 

de operateur de gelegenheid te geven de ga ng van zaken te volgen . 

- Overzichtstaten zoals dags tat en en weeksta ten . 

- Berichten voor onderhoudspersoneel. 

- Berichten die gegeven worden op verzoek van de operateur . 

De ko_peling met and re bvokken 

Tussen de I/O organisatie en het communicatie programma (C . P.) be-

vindt zich een buffer waarin gesp cifeerd kan worden tussen welke in

gang I en uitgang O een bepaal d job program gedr aaid dient te worden . 

In dit buffer kunnen ook nog andere bij ingang I of uigang O behorende 

in fo rmatie worden meegegeven b.v. moet er in- of uitgelezen worden; 

indien een ingelezen waarde ongeloofwaardig is, naar welk alarm programma 

moet dan gesprongen worden; etc . 

Via het interface buf fe r tussen C.P en scheduler kan de inhoud bediend 

* worden van de prioriteits -tabellen Pen P respectievelijk normale 

prioriteit en emergency prioriteit, als ook de inhoud van reeks van 

tijd tellers T voor periodieke werkzaamheden en nT voor bewaking van de 

real-time eis . 
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' Bovend i en moet het C. P . bij de execu tive een subrou t ine kunnen aan-

vr agen voor het oproepen van job pr ogr amma ' s van de disk . Dit gaat vi a 

de scheduler. di e aan de s ubroutine of job een prioriteit t oeken t. 

De i dentifi er van het aangevraagde programma moet dan doo r he t C. P . i n de 

i n ter face me t de sched uler wor den gep l aatst . De interface tussen C.P. 

en exe cut ive bevat voor al gegevens d ie belangr i jk zijn voo r he t op 

bouwen van een job ( welke reek s subr outines , welke parameter s e t c . ) . 

Alle bove ngenoemde gr ootheden zijn r eed s eerder in dit verslag be

spro ke n en s t aan in fig . 8 . Deze gr ootheden kunn n alle via he t 

commun ica t iepr og r amma worde n gewi jzigd. 
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0 N C L U S I E S 

In het afstudeerwerk is getracht om uitgaande van een literatuurstudie 

over computer -control te komen tot het ontwerp van een eenvoudige 

real-time operating system. 

Bij het ontwerp moet uiteraard rekening gehouden worden met de 

speciale eisen die een researchgroep in de regeltechniek aan het systeem 

stelt. De veelsoortigheid van regelconfiguraties die onderzocht moeten 

kunnen worden stelt hoge eisen aan de flexibili te it . Uitgaande van het 

voorgestelde eenvoudige systeem moeten uitbreidingen altijd mogelijk 

Z1Jn. 

Resumerend kunnen de volgende saillante punten genoemd worden: 

- De opzet van het voo r gestelde systeem is in grote mate machine 

onafhankelijk. Er is echter geen rekeni ng gehouden met multi

processing . 

Het real-time karakter van de toepassing wordt verwezenlijkt door 

gebruik te maken van interrupt, zodat van de installatie wordt geeis t 

dat er een interrupt faciliteit aanwezig is. In eerste instantie is 

voor het systeem niet meer dan één hardware interruptniveau nodig . 

- He t sy s teem is modulair opgebouwd; per module wordt een zeer duidelijk 

vastgelegde taak uit gevoerd. 

- Koppeling van modules wordt verwezenlijkt met behulp van buffers en 

tabellen. Het is hiermee dat de organisatieprogramma ' s manipuleren . 

- Het voorgestelde ontwerp maakt veelvuldig gebruik van dezelfde routines. 

Hierdoor i het systeem overzichtelijk en blijft de benodigde geheugen

ruimte beperkt . 

- Door in genoemde buffers en tabellen andere parameters te zetten kunnen 

schijnbaar andere manipulaties verricht worden. Op deze manier kan dus 

eenvoudi g en sne l een scala van ingewikkelde DDC-programma ' s opge 

bouwd worden. 

- De mate van tijdgebondenheid waarmee het regelsysteem moet gaan 

draaien kan evenals de prioriteit van verschillende acties door de 

regeltechnicus opgegeven worden. Indien niet aan de opgelegde voor

waarde voldaan is, wordt een alarmboodschap gegenereerd en kan auto

matisch ac tie genomen worden. Het systeem is in dit opzicht dus re

generatief . 

- Bij de implementatie zal nog veel aandacht besteed moeten worden aan 

on-line veranderen van parameters . (Zowel met de typemach~ne als door 

programma's tengevolge van alarmering) . ' 
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PENDIX 

1. DE LITERA TUUR 5 T ~DIE 

De literatuurst die werd opgezet om e kom en tot een voorstel voo r 

een systeemontwerp. 

Hierbi. werd als hoofdprobleem ervaren dat voor een kr .tische beoor-
• 

de ins van de liter tu reen acttergron werd vereist die juis t do or 

h t lezen van de 1·teratuur moest wor en opgebouwd. 

In de bijgevoegde lite r atuuropgaven is een onderverdeling gemaakt naar 

on erweq, . De meest interessante w r ken z jn met een x aange ge ven. 

et een - te~en worden die art·ke en aangegeven, vaarvan a leen àe 

t it boeiend is . 

In het onderstaande z· jn d e opmerkingen gerangschikt in ov reenstemming 

met de indeling van de iteratuur i ·st . 

1 - 11 

12 - 18 

19 - 23 

SOFTWARE SYSTErEN 

En in:roductie n he real -time probleem is te vinden bij 

artin ( 1) . En goe e beschrijving van een voorgro d monitor 

wordt geeeven door 100d (3), terw·jl Katzan (4) opera t ·ng 

systems met elkaar vergelijkt maar daarnaast ooi een coede 

literatuurver ijzinc bevat. 

Een god artikel is ook tet tistoriscte overzicnt van Roain ( e) . 

Voor het college kan (2) interessan t zijn en misschien (8) 

GEHEUGEN rDELING N BEHEER 

Het artikel van Galler (1 2, is t vergeliJken ~et dat v a n 

1osin ( ' · In historisch pe rspectief worden de verschillende 

geheugen inde]ingen e n beh e ertechnieken genoem~ . 

Belady en Kuehner (1 3) merken op dat bij multiprogrammeren 

de processor weli war ef-ic ~nter georuikt wordt, maar dat 

dit evens gepa r d gaat met een minder err ·c· ënt g e heugen

g e ruik . De voor - en nadelen van mult·programmeren worden 

met ver schi:lende gr· fieken tocge icht. 

Bij swappinc is de ge m·ddelde groo tte van de ge tr nsporteerde 

lokken van belang . Ee n onderzoek naar de gemiddelde blok 

erootte alsw e l naar het effect op de trun sport tussen pr ·m· ir 

en ecundair ceheugen is t e vinden in (17) en (18). 

TIJDBEHEER 

De re c eltechnicus za d prioriteit van àe versch· l ende 

w rkzaamheden moeten beulen . Het ar ti e van 'h)'l en Burnett 

(19) is met het artikel van Cunnin&ton (23) een goede 'nlei 

d . . g in de daarmee samenhángende pro 1 matiek . 



24 - 41 

2 - 46 

47 - 66 

67 - 70 

72 - 79 

Bo - 8 

Versch~llende rioriteits strategieën in gebruik bij 

multi-user systems wo rden besproken door Coffman e n 

Kleinrock ( 20). 

PROGRAMMEERTJ.LE 

Pike (24) geeft een overzicht over de process co n tro l 

software , rnaar beklemtoont iets te we nig de me er r ecen te 

on twikkel~ng , zoals aangegeven in (29). Samengevo gd z· n 

deze artikelen zeer g e schikt voor college doelei n den . 

Van de artikelen van Schoeff er is misschi~n (26) he t bes te 

voor het co lege te gebruiken. 

Pogingen om de oudere programmeertalen zoals Fortran en 

Algol rea -time te maken zi ·n te vin en in (3C) ~n ( 31) . 

PROGH MMF:ER~ ECHI' ISCHE ..iAKE l' 

Ze er ]eesbaar en van hoge kwaliteit s het boek van 

~egner (42). nteressant is vooral een passage, ~aa r in 

wordt besctreven hoe de 1/0 organ·sut · e in een de dl o c k 

gemanoeuvreerd kan worden. Meer specialistisch is he t we r k 

va n Dijkstra ( 42 ), waarin voor éé. vorm v n deadlock e en 

oplossing wordt gegeven. 

dEGEL REKENMACHIIES 

Het beste werk op het gebie · van process contra is Sa vas ( 47) . 

Dit boek kan evenals het artikel van Ba~bridbe (48) van 

elang /4ijn voor het co'lege . In d · t laatvt genoemde a rt ikel 

is een goed historisch bee l d gegeven van de ontwikkel· n ten 

en pro emen op net g bied van rocess control . 

Ook het ~rt · kel van ~illmot ( 5 ) is van een algemeen k ardkte r. 

De artikelen van Wil iams (63) treft men in nage n oeg ieder 

tijdschr . ft aan . Ov e r het a gemeen ech~er · s de inhoud Vctn 

weinig wetenschappelijke relev antie . 

MU LTILBVEL SYSTt~S 

Het ·dee van multilevel control i ~ het eerst duide].jk 

weergegeven door Lefkowitz (6 7 ) in 1965, maar ook Mesar ovic 

(70) schreef later hierover een artikel, wat vanwege he t 

algemene karakter ~inder interessant is voor de me r r ecel 

techn isch georiënteerde lezer. 

MINICOMPUTERS 

De 1 teratuur ov r min · com~uters neemt ex on e nt ie e l to e ~ 

Een artikel met een overzichts karakter is (76) . 

EC0 101ISCHE ASPECTEI 

Al~oewe de economische as ec t en in technische ve r halen 

c een aandacht krij en , is het de moeite 1aard om n a t e gaan , 



at economisch gez·en e voor- en nadelen v n DDC zijn . 

Directe voor elen z · jn Meest 1 niet aan e wijze n . 
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ccesti:ne 

ALGOL 60 

Apertuur 

De tijd ie noi i~ i s om het aJres van een er ven of het 
beginadres van een oep ge e, ens op een hu pgeheugen te 
zoeken teneinde deze e ievens over te brengen naar het 

ke r ngeheugen • 

.tt.lp:ori thmic ];an a e . Een hogere programmeer t aal voor het 
uitvoeren van wetenschappelijke berekeningen . Deze taal is 

voornamelijk in europa populair . 

De nauwkeuri 0 heid waarmee , tijdens een A/D c onversie , 
te lkens het moment van bemonsteren bepaald is . 

Assembleertaal Een t aal die voorziet in een symbo ische representati e 
van de machine instructies en geheugenpla tsen . 

l ssembler Een vcrtaalpro~ramma dat instructies in alfanumerieke vorm 
omzet in instruc ies in machinetaal . 

Background monitor(zie monitor) 

Bac': - up 

BICEPS 

COBOL 

Compiler 

Bij ui val v .... n een computer cont ol c-ys"ee m moet zo 
mo elij k wat de meest essen iele regelfuncties betreft 

over gegaan kunnen worden op handbe li nin • Alle hulp
~i delen riervoor worlen □et de term back- up versierd 

zoals : back-u instrumentatie , back- up ~ehe u ge n , back- up 
informatie . 

12,asic l nd strial Qontrol ~n im.ering f rogramming §.ystem . 

Cor.unon Business Qriented Lan a e • 

Een vertaal_ro 0 rcmma 
in de ma chinetaal van 

at ho ere p ogrammee rta len omzet 

e desbetreffende computer . 

Cycle stealing De ro elijkheid 0en of meer machine cycles o, te eise n 
om informatie uit of in het kern eheugen te kr ijgen . 

Cycle time 

De machine tost nd wordt geurende deze tijd "bevroren" o 
Daardoor is tuss e omst van de CPU niet vereist z oda t 
dez e na afloop,zijn ~erkzaamheden on~e stoord kan verv olgen . 
(machine cycle) De eenheid v· n computersnelheid , meestal 
de tijd die vereist is voor uitvoerin~ van een lees- en 
schrijf instruc~ie in he t kern&eheu6 n . 
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Direct memory acces (data break) . 

Dead ea t 

Dead loek 

Jeb ugge 

Een directe toe ang voor externe ap ar ten t ot het 

werkge eu g en v·a cycle stealing . 

Een ctor ngs r spon sie van en re g e systeem ie in een 

e · nd ige ti "den meest 1 zonder ov er s hoot o p de gewen te 

v.aarde i t.K.orr:. • 

Het t.r. . v• een " orgüni tiefo t 11 ereiken van een :r.eestal 

c clische toect~nd, war de rekenmach~ne nie 

komt. 

eer u 

H t o oren en ver NiJ eren van fout en in de har are 

of äe o ftware. 

On-line d ubgen : off- ne debuggen op een on-line 

werkende comfu te • 

Dynamic storage a :oc t·on . 

To ijz nv n gel eugenplaa sen fhanke~ijk v n de op d"t 

moment besc~"kb· re u ~te. Bij een ter.aal e tr n sfer 

hoeven dus n·et deze f e geheugen~ Hatsen te wo de n 

toegekend . 

Dyn m se e oversturine . 

F0.<TR 

Ontstaa inaien het com ter &ys eem meer w~rk kri·gt aan-

ge oden dan h kan verwerken . 

Formula Tran ,la to r . Een .oge ·e programm ert al voor 

weLensc appe i ·ke ber e eningen . Vooral opul ir in 

, m rika . 

Een verz mcl·n - v a n ge "j ksoort·ge gegevens die als een

heid wordt behandeld . 

Hogere pro rammeertaal 

Een ta~ w arin enkelvoudiEe inst r uct·es kunnen wor en 

samengesteld tot z. - . n. "staten:ents" . Jeze s tatement . 

ev tten een zekere syntaxis 

of schr· jf t al en zi ·n niet 

computer a gebruik t ordt . 

ie a nsluit bij e sp reek 

fn nkeli "k v n het type 

Inter retat · er programma: E ro ramma dat te~kens de aangebod~n in-

str~c ie · aent 'ficeert en op grond aarvan e te nemen 

actie epaa d . 
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Interruptie Automatische progrumna- onJerbreking •• v . een si naa da 
niet direct door he t onderbroken pro amma opgewekt v,or(lt . 

t~achinetaal De verzameling van bij n computer be h orende instructies , 
in e en numerieke c ode waarmee hardware bewe rkingen direc t 

estuur kunnen worden . 

Monitor Een coördinerend pro0 ramma . 

Backeround monitor , een coördinerend probramma v oor de a chte r 
t:;r ond ~erkz aamhe en . 

on- line monitor , coórlinerend programma voor de on- line 
werzaamheden . etc . 

Multi priority queue (zie queue) 

Liut ( chain ) Een eten van recoris of data i ems elke met een ei en 
ve rwijzing(pointer) naar andere elementen in de keen . 
Deze verwi jzingen vor en "links " eenoem en zijn zelf ook 
weer data items . 

a cre Een assembler waarin het gebruik van stukken interpre t atie f 
proc ram.rna is toegestaan . 

Operatini system , is de hele verzamelin 7 van har ware en software die 
samen een reheel systeem vormen . 

Overhead 

Pl- 1 

Is de ti jd besteedt aan programmQtechnische organi sati e 

die no ig is om e en pro~ramma te kunnen l a ten draaien . 

Proble~ oriente 1an~uage 1 

Problem oriented l anguage , e e n tc.. t. l waarbij in het ontwerp rekening is 
c-ehouden met het toepa.s.·in s c:;ebie en niet met een 
special type compu~0r . 

PR03PRO Process ~e1uence _!.Q!!Tamming . 

Prior iteit Geeft e vo ... or ,e an.n rnu.rin t ken mee ten . orden 

u.1.tcevo ra • 

• 

Push- ow n stack , (z ie st, ck) 

ueue (wachtlijn) 
Een verzameling gegevens i ie in het 0 eheuge n op e slagen 
en/of behandeld wordt volgens de rege l FIFO(firs t i n first out) 
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ulti rriori y queue 
Het itlezen vo.n de stnck of queue gebeurt in di t ev· 1 
vol ons tevoren aanr;-ebrachte rriori tei tregols . ' het on , r 

scheid tussen stacl of queue is hier moeilijk te ven) 
ny se quence ueue . 

Een stack of queue 11e ud ran O"l uit.;ele zen kan wor·,en . 

( ook hier is het on erscheid tussen .ueue of st·ck moeili "k 
te gev n . ) 

Re - _ntr~nt subroutine . t n subroutine waaraan rees be ·onnen kan rorden 

voorïat de voor :&ande cebruiker er mee klaar is . Daarbij 
is het z ak een lusdanige o-r;aninatie te ·cbrui t<" en , dl t 
de tussen ij se variabelen niet over elku.ar heen escLreven 
1or ~Pn en dat de subroutine zel s eeds in onverande.de 
stac...t l>J i ; ft . 

Re - asabl9 subroutine . Een subrou ine die J oor he 
wort vero.n erd . 

ebruik nie t bli;vend 

Relocutable Een 1rOJramm is reloc~table ls het plautsonafhenkelijk 

in het care gcheu en k~n w~ r:en . 
Roll in roll out . Het voor korte tijd lenen van ,eheu en ruimte van 

,.,.ebruiker door zebruiker B. Het dcelproLrammo. van A 

rorlt hierbij op een secun Lir geh~u0cn ~eze t(roll out) 
en 'lordt teru~c,-czet in het '·ern .,.eheu~en(roll in) indien 

of A er om vraact , of B :l~ar i" . 
Scr eduler . i t is een oret ni.n tie pro ·r o.m:na dat aanceeft vol--ens 

·1 L·H voorr nrs rc eP ls meer e rt..: werkz[ amheden worden 

af1ewerkt of or welk tijds ip welk procramma moet worden 

ge star t . 
Stack(stapel) Een vcI·21 meli 10 , •e:vens üie in 1 et f"P hPu< .n op sla,.,.en 

en/of behandeld vord t volgens e r ege l LilO(LaJt In FirJt 
Out) 

..,tr n eor en te verzameling vnn geli · .soorti e in~truc ies of da ta • 
Storace allocation . 

Het toewijzen v~n vas te g hcutronplaatyen u.an een programma. 
door een " ..,t oro. c · llocotion proGram" 

Subroutine Een otukje prOG''D.Tma :1 veelvuldi nolic;- is , ec n nauwer. 

schreven dcelt~~k heeft , en als ~in o me r ze lfstandire 
cnhe i in een --1,;heu ·nn is opaeslc. ,en . 

(zie oo · : e - entrt...nt. subroutine en Re - usable ubrout · ne .) 
SwLpping Jit is ee n tinc - sharing tec~niek v&arbij ro~ra~ma ' s 

of progru1mna dele n voort lurenJ tussen ri air en 3ecundair 
·cheu·en wor en ·cri..;!wl . JJ it e:::;chieit b . • • na: t u· n 

nrogramma A een vooraf va~t e3telde tijd is~ werkt . 
Inherent aan iit wisselen i~ een or~anisa t·e vtor het re d-



Upda ten (ververzen) .Ln het ch uge n best · unue da a ve•·vangen oor 
me~~ r~cente waar en . 

Virtual memor;: . 
Een ho 0 o'Jeen schijn ehcugen dat de ge bruiker krijgt aan ,e 

bou.en . He t i s een echni k waarbij het ke rngeheu ·en v n 

een ( 1: leine ) re ke nmachine o ... -enschi jnli ~k . ord t 1ti t ,ebr eid 

met een of meer hulp~oheucens of (delen van) core -eheugen 
van an ere machines . Dit ~ehe el g~at zi ch dan gedraJen als 
een homoeeen willekeurig adre sseerba r ge heugen . ue te r m 
virtuul memorJ wor~t ook gebr ikt voor verdelinc v een 
groot centraal geheugen bi j e en terminal systeem 


