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Samenvatting

Onderzoek is verricht ten behoeve van de ontwikkeling van een
computerprogramma dat geheel zelfstandig een systeemontwerp van een
digital-signal-processing chip kan genereren. Dit ontwerpproces is
te scheiden in enerzijds de mapping en anderzijds de scheduling. De
mapping beschrijft de architectuur van de chip, de scheduling
bepaalt de timing. Tijdens de stage is onderzoek verricht op het
gebied van een problemsolver die de scheduling ontwerpt, de
scheduler. Het onderzoek richtte zich op de implementatie van een
problemsolver die gebruik maakt van technieken uit het vakgebied
van de Artificial Intelligence. Deze scheduler heeft behoefte aan
kennis betreffende het tijdsdomein. Daarom werd ook aandacht
besteed aan het representeren van deze kennis. De problemsolver is
zodanig van opzet dat deze gebruikt kan worden bij een Assumption
based Truth Maintenance System (ATMS).
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1. Inleiding

Dit is het verslag van een doctoraalstage gelopen bij Tektronix
IMEC van 21 januari tot 10 april 1987.
Het Inter-universitair Micro-Elektronica Centru. (IMEC), is een
vereniging zonder winstoogmerk gevestigd te Leuven, Belgie. Dit
bedrij£, waar zo'n 300 mensen werken, houdt zich bezig met
onderzoek op het gebied van chips-ontwerp en -£abricage. De
Belgische research a£deling van het Amerikaanse bedrij£ Tektronix
onderhoudt een samenwerkingsverband met IMEC. Tektronix is
momenteel met drie mensen vertegenwoordigd binnen IMEC en voert
onderzoek uit op het gebied van kunstmatige
intelligentie, (voorlopig) toegespitst op het geautomatiseerd
ontwerpen van chips.
Het huidige project bij Tektronix is het ontwikkelen van een
computerprogramma in de taal Smalltalk, dat geheel zel£standig een
systeemontwerp kan genereren van een digital-signal
processing(DSP) chip. Als invoergegevens hee£t dit programma een
applicatieve beschrijving van de gewenste £unctie alsmede tijd- en
oppervlaktebeperkingen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een
Assumption-based Truth Maintenance System (ATMS), een problemsolver
systeem gebaseerd op het manipuleren van veronderstellingen. Het
probleem valt in grote lijnen uiteen in een mapping- en een
schedulingprobleem. Het mappen bestaat uit het kiezen van een
geschikt stuk hardware voor elke operatie; het schedulen betekent
het in de tijd ordenen van deze operaties. Tektronix had al een
problemsolver ontwikkeld met kennis over het mappingprobleem. De
verzameling oplossingen die dit systeem genereert worden door een
analytisch brute-force programma gescheduled, dat als een filter
werkt, zodat de relevante oplossingen overblijven. Bij grote
ontwerpen is het aantal oplossingen dat de mapping-problemsolver
moet bouwen te groot. Daarom lijkt het interessant ook de
scheduling in de vorm van een problemsolver die met het ATMS kan
samenwerken, te implementeren. Tijdens de stage is vooral gewerkt
aan het representeren en manipuleren van kennis over het
tijdsdomein, ten behoeve van deze scheduler-problemsolver. Daarvoor
was tevens een uitgebreide studie van het ATMS noodzakelijk. Dit
verslag beschrij£t in de eerste plaats de inhoudelijke kant van het
onderzoek (hoofdstukken 2 tot en met 9). Verder is er ook aandacht
besteed aan enkele andere aspecten van het stagelopen (hoo£dstukken
10 en 11).
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2. H.t ontwerpen van ehips

Om duidelijk te kunnen maken wat voor soort werk tijdens de stage
uitgevoerd werd, is een inleiding over het ontwerpen van chips
noodzakelijk. Binnen dit project van IMEC richt men zich op het
ontwerpen van een bepaald soort chip, namelijk de zogenaamde
DSP chip. DSP-chips zijn in het algemeen multi-processor chips die
snel en veel moeten rekenen. Deze worden bijvoorbeeld
toegepast in CD-spelers, high-density televisie en modems. 2ulke
chips bevatten enkele honderdduizenden transistoren.
Ook hee£t men de ontwerpmethode vastgelegd. Gekozen is voor een
zogenaamde "meet in the middle" strategie [De Man 1986]. Hierbij
wordt een vast aantal modules door silicium circuitontwerpers
ontworpen. Deze modules (EXecution Units, EXU's genoemd) kunnen dan
gebruikt worden door systeemontwerpers. Deze aanpak biedt een
aantal voordelen. In de eerste plaats zijn silicium
circuitontwerpers schaars; hun werk moet e££icient gebruikt worden.
Met deze strategie wordt een eenmaal ontworpen silicium unit vaak
herbruikt. Ten tweede kan een siliciummodule aan een nieuwe
technologie aangepast worden, zonder dat dit het systeem-ontwerp
be~nvloed.

Voorbeelden van EXU's zijn: een RAM o£ ROM (geheugens), een ALU
(Arithmetic Logic Unit) bijvoorbeeld voor optellingen, een ACU
(Address Calculating Unit) voor het implementeren van iteraties en
een MULT(iplier) voor vermenigvuldigingen. Deze units staan de
systeemontwerpers ter beschikking in de vorm van parameteriseerbare
objecten. 20 wordt bij een vermenigvuldiger de woordlengte (in
bits) als parameter opgegeven en bijeen RAM de a£meting in termen
van woordlengte en aantal woorden.
Op de chip moeten de verschillende EXU's ook met elkaar verbonden
zijn voor de nodige signaaloverdracht. Dit gebeurt met zogenaamde
bussen. Bussen zijn elektrische verbindingen tussen de
verschillende EXU's. In principe zou er tussen elk paar EXU's een
bus kunnen liggen; meestal is dit niet nodig en kunnen meer dan
twee EXU's een bus delen.
Tenslotte bevat een DSP chip ook een o£ meer controllers. Dit zijn
stukjes hardware die de algehele activiteit van de chip sturen.
Controllers vertellen de EXU's wat ze moeten doen, sturen data over
de bussen, regelen de timing van het algoritme. Een controller
voert in £eite een programma uit. Dit programma noemt met het
microcode-programma van de chip.
Als invoertaal voor de ontwerp-systemen werd gekozen voor SILAGE
[Hil£inger 1985], een applicatieve taal toegespitst op het
beschrijven van signaalverwerkingsalgoritmen op een hoog
abstractieniveau. De stap die genomen wordt om vanuit het idee van
wat een chip moet doen, te komen tot een SILAGE-beschrijving wordt,
hoewel deze bepaald niet triviaal is, hier verder niet beschouwd.
Kortom, het SILAGE algoritme vertelt wat de chip moet doen, en
nauwelijks hoe die dat moet doen. Een klein voorbeeld van een
stukje SILAGE is het volgende:
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func adder(in1, in2: type) out: type=
begin

out=in1+in2;
end;

Dit is de definitie van een opteller. Beschreven wordt dat in1 en
in2 bij elkaar opgeteld out oplevert.
De SILAGE beschrijving is applicatief, met andere woorden, deze
geeft niet aan in welke volgorde of door welke EXU's de operaties
uitgevoerd moeten worden.

Bij het ontwerpen van een chip stelt de opdrachtgever naast de
SILAGE specificatie over het algemeen nog twee eisen aan de chip.
Enerzijds is dat de tijdsduur waarbinnen de chip zijn taak moet
uitvoeren, de snelheid van de chip. Deze wordt uitgedrukt in het
toegestane aantal clockcycli. Anderzijds geldt de eis dat de
oplossing met het kleinst mogelijk oppervlak gevonden moet worden.
Het ontwerpen van een DSP chip komt er op neer om vanuit de SILAGE
beschrijving en de maximale tijd, een verzameling EXU's te kiezen,
deze te verbinden met bussen en het microcode-programma te
schrijven.

Bij het ontwerpproces zijn er twee subproblemen herkenbaar,
namelijk het kiezen van een EXU voor elke operatie (de mapping) en
het ordenen van de operaties in de tijd (de scheduling>.

D. mapping

Iedere operatie in de SILAGE beschrijving moet op een EXU gebeuren.
AIle EXU's zijn specifiek geschikt voor een bepaalde taak, de
meeste EXU's kunnen echter verschillende soorten operaties
uitvoeren. Een andere taak uitvoeren kost (lokaal gezien)
efficientie. 20 kan een vermenigvuldiging uitgevoerd worden op een
ALU ten koste van rekentijd. Op een MULT kost een vermenigvuldiging
een klokslag, op een ALU bijvoorbeeld 16. Ook kan een optelling op
een MULT uitgevoerd worden; een MULT is echter groter dan een ALU,
zodat deze mapping oppervlak kost.

Uit de SILAGE beschrijving is af te leiden dat bepaalde operaties
parallel zouden kunnen verlopen en dat sommige uitgevoerd moeten
zijn voordat anderen kunnen beginnen. De scheduling ontwerpen
betekent het schrijven van het microcode-programma voor de chip. De
scheduling heeft dus betrekking op de relaties in de tijd tussen de
diverse operaties.
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Wat moet men zich voorstellen bij een programma dat kennis bevat
over de tijd? Wat voor soort redeneringen moet het kunnen opzetten?
In een SILAGE beschrijving zit impliciet een heleboel in£ormatie
over het tijdsdomein. Ter illustratie wordt het bovenvermeldde
stukje SILAGE beschouwd:

£unc adder(in1, in2: type) out: type=
begin

out=in1+in2;
end;

Aannemende dat in1 en in2 op RAM lokaties 7 respectievelijk 9
staan, kan de volgende in£ormatie betre££ende het tijdsdomein
hieruit a£geleid worden:

Schrij£ 7 in het RAM adresregister v66rdat het RAM uitgelezen
wordt naar in1.
Schrij£ 9 in het RAM adresregister v66rdat het RAM uitgelezen
wordt naar in2.
De 7 en de 9 tegelijkertijd naar het adresregister van
hetzel£de RAM schrijven is onmogelijk.
Schrij£ niet een nieuwe waarde in het RAM adresregister
voordat de oude gebruikt is.
Voer de optelling niet uit v66rdat de invoerregisters hun
waarde hebben gekregen.
Gebruik out pas nadat de optelling uitgevoerd is.

Oit soort kennis is van wezenlijk belang voor een scheduler. Het
gee£t, uitgaande van de SILAGE beschrijving, in£ormatie over
wanneer wat mag en moet plaatsvinden. Oaarnaast hee£t de mapping
ook invloed op het tijdsdomein. Een bepaalde operatie hee£t
namelijk een tijdsduur die a£hangt van de gekozen mapping. Gezocht
wordt een systeem dat op een handzame manier dit soort kennis kan
representeren en hierop bewerkingen kan uitvoeren.

Int ....".l logic.

In de literatuur vindt men onder de verzamelnaam "temporal logic"
enkele methoden om kennis over de tijd in een programma te
representeren. Belangrijk hierbij is het werk van (Allen 1983J. Hij
gaat uit van tijd-intervallen. Oit sluit goed aan bij het probleem
van (tijd kostende) operaties die in de tijd moeten worden
geordend. Elke operatie komt overeen met een interval. Een interval
hee£t een beginpunt en een eindpunt. De lengte van een interval is
groter dan nul. Tussen twee intervallen zijn dertien verschillende
relaties mogelijk:
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naam symbool grafische voorstelling

yyyyyyyy
x before y < xxxx
x meets y m xxxxxxxx
x overlaps y 0 xxxxxxxxxxxx
x finished-by y fi xxxxxxxxxxxxxxxx
x contains y di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x starts y s xxxx
x equals y = xxxxxxxx
x started-by y si xxxxxxxxxxxxxxxx
x during y d xxxx
x finishes y f xxxxxx
x overlapped-by y oi xxxxxxxxxx
x met-by y mi xxxxxxxx
x after y > xxxx

Deze dertien relaties worden ook weI de simpele relaties genoemd.
Er zijn namelijk ook relatie-vectoren. Een relatievector tussen
twee interval len bevat een of meer simpele relaties. Een
relatievector die bijvoorbeeld beschrijft dat de intervallen i en j
geen gezamelijk tijdstip hebben (nergens parallel lopen) wordt
geschreven als: i« > m mi)j. Dit betekent dus i < j of i > j of
i m j of i mi j.

Het propagatie algoritme van Allen

Indien een relatie bekend is tussen interval i en j, en er is een
relatie bekend tussen interval j en k, dan kan ook een relatie
bepaald worden tussen interval i en k. Men noemt dit ook het
produkt van twee relaties. Een voor de hand liggend voorbeeld is
het volgende. Indien 1(m)2 en 2(m)3 dan geldt: 1«)3. In het
nederlands betekent dit: als interval 1 aansluit aan interval 2, en
interval 2 aan interval 3, dan zal interval 1 v66r interval 3
liggen. Allen heeft een transitiviteits-tabel opgezet van 13 bij 13
elementen. Deze bevat aIle mogelijke transitieve overgangen tussen
twee intervalparen a->b en b->c, waarbij tussen a en b alsmede
tussen b en c een simpele relatie geldt. In bovenstaand voorbeeld
was de afgeleide a->c een simpele relatie, in het algemeen is dit
echter een relatievector (bijvoorbeeld 1«>2 en 2(d)3 levert: 1« 0
m d s)3). Om deze bewerking uit te voeren op twee relatievectoren,
moet men het inwendig produkt tussen de relatievectoren berekenen.
Ter illustratie:

l(d m)2
d en 0

d en oi
m en 0

m en oi

en 2(0 oi)3 levert:
-> « 0 m d s)
-> (> oi mi d f)

-> (<>

->(0 d s)
----------------------- union
1« 0 m d s > oi mi f)3

Allen
aantal

stelt zich het probleem, om gegeven de relaties tussen een
interval len, de relatie tussen elk paar interval len te
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vinden. Dit wordt de transitive-closure genoemd. Het door hem
voorgestelde algoritme is een propagatie methode.
In een tabel wordt in het veld [i,j] de relatie tussen interval i
en interval j opgeslagen. Deze tabel bevat initieel op de
hoo£ddiagonaal de relatievector (=) en op de andere velden
relatievectoren met aIle 13 simpele relaties (dit representeert het
£eit dat er geen kennis is over die relaties). AIle intervalparen
waartussen de gebruiker een relatie opgee£t worden in een queue
gezet. De bijbehorende relaties worden in de tabel opgeslagen. Het
eerste element wordt uit de queue genomen en gecombineerd met
iedere relatie die een interval gemeen hee£t met dit element. Dat
levert een nieuwe relatie tussen twee intervallen. Deze nieuwe
relatie mag beschouwd worden als een extra beperking. Daarom wordt
de intersectie genomen met de relatie die voorheen tussen die twee
intervallen gold. Verandert daardoor de relatie, dan wordt het
bijbehorende intervalpaar in de queue gezet. Dit wordt herhaald
totdat de queue leeg is. Op dat moment is tussen elk paar
interval len de minimale relatievector bepaald, ook tussen
interval1en waarbij in de invoer geen in£ormatie gegeven was. De
re1aties zijn minimaal in de zin dat het systeem geen verdere
in£ormatie kent om zwaardere beperkingen aan te brengen op de
relaties.

Dit algoritme werd germplementeerd in Sma11ta1k. Er werd enige
ervaring opgedaan in het omzetten van SILAGE beschrijvingen naar
relaties tussen intervallen. Dat gebeurde met de hand met de
bedoe1ing het later door een parser te 1aten uitvoeren. Het systeem
werd uitgebreid met een methode om een tabe1 waarvan de closure
berekend was, te relaxeren, om zodoende a1 de oplossingen te
vinden. Een oplossing is een tabel waarin aIleen nog simpe1e
relaties in voorkomen. Het relaxatie-algoritme was rechttoe
rechtaan: iedere re1atievector splitsen in een simpele relatie en
een kleinere vector en met de closure van de twee nieuwe tabellen
recursie£ doorgaan totdat iedere tabel aIleen nog simpele relaties
bevat. Toch ga£ het gebruik ervan een goed beeld van de invloeden
van allerlei constraints die men uit de SILAGE beschrijving
a£leidde.

Er is nog een klasse van in£ormatie over het tijdsdomein die met
bovengenoemde methoden niet is te representeren. Dit is in£ormatie
omtrent de duur van de verschillende intervallen. Van veel
bewerkingen is bekend hoeveel tijd ze kosten. Het schrijven van een
waarde naar een invoerregister duurt bijvoorbeeld altijd een
clockcyclus. Een vermenigvuldiging duurt o£wel een o£wel een
woordlengte cycli, a£hanke1ijk van de unit waarop deze gebeurd. Het
verstrekken van deze in£ormatie aan het systeem zal leiden tot het
verwerpen van een aantal mogelijke keuzes en daarmee het verwerpen
van een aantal oplossingen. De oplossingen die op deze manier
verworpen worden zijn £ysisch onmogelijke oplossingen, en niet
oplossingen die een oppervlakte- o£ sne1heids-eis niet halen. Het
redeneren met in£ormatie over de duur van interval len komt men in
de literatuur veel minder uitgebreid tegen. Er is geen algemeen
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zou
de

2
2

aanvaardde theorie over beschikbaar, a£gezien van de naamgeving.
Zo'n systeem zou een duration reasoner moeten heten. Over het
algemeen vindt men ad hoc oplossingen voor dit probleem.
Een voorbeeld van een redenering die een duration reasoner
moeten maken is het volgende. Stel er geldt l(m s £ =)2. Ais
reasoner de kennis hee£t dat de lengte van de interval len 1 en
gelijk zijn: dur(1)=dur(2) dan kan het de relatie tussen 1 en
verder beperken tot: l(m =)2.
Zo kan duration in£ormatie de mogelijke relaties tussen interval len
beYnvloeden en omgekeerd. Een aantal regels dat dit soort
beperkingen oplegt is gemakkelijk te bedenken en te implementeren.
Een systeem dat de maximale constraints vindt lijkt echter een
moeilijke opgave.
Regels die een relatie tussen een intervalpaar en de lengte van
diezel£de interval len beschouwen werden geYmplementeerd in
bovengenoemd systeem. Hierdoor bleek het aantal oplossingen al
drastisch te verminderen. Het lijkt interessant een meer complete
duration reasoner ter beschikking te hebben.
Een manier om de inter£acing tussen relaties en lengten van
interval len vloeiend te laten verlopen is a£ te stappen van het
interval als primitie£ object en in plaats daarvan te werken met
tijdstippen. Twee tijdstippen bepalen samen een interval. Deze
werkwijze noemt men time-point logic. De relatie tussen twee
intervallen kan ook beschreven worden met de tijdstippen.
Bijvoorbeeld de relatie 1(0)2 kan geschreven worden als:

1- < 1+
2- < 2+
1- < 2
1+ > 2
1+ < 2+

Waarbij een het begin en een + het eindpunt van een relatie
aangee£t. Het voordeel van deze voorstelling is dat de lengten van
interval len gespeci£iceerd kunnen worden door de constraint:

dur(i) = i+ - i-

Een problemsolver die kennis hee£t op het gebied
vergelijkingen en ongelijkheden zou een dergelijk
probleem moeten kunnen oplossen.

van stelsels
ge£ormuleerd

Vaak is een keuze mogelijk tussen verschillende lengten van een
interval (bijvoorbeeld een vermenigvuldiging die 1 o£ 16 eenheden
duurt). Het systeem zou met dit soort keuzes moeten kunnen werken.
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Zowel de mapping als de scheduling stellen de ontwerper voor een
aantal keuzen. Bij de mapping moet gekozen worden welke EXU welke
operatie uitvoert, bij de scheduling moet gekozen worden wanneer
welke operatie gebeurt. Kenmerkend voor moeilijke problemen is dat
de verschillende keuzen elkaar beYnvloeden, waardoor op het moment
dat een keuze gemaakt zou moeten worden, aIle consequenties van die
keuze nog niet te overzien zijn. Dit leidt tot keuzen waarvan later
blijkt dat ze toch niet zo'n succes waren. Bij het mappingprobleem
zou het kunnen voorkomen dat een bepaalde vermenigvuldiging
gemapped wordt op een MULT, terwijl later blijkt dat de chip dan te
groot wordt, terwijl er tijd genoeg is om de vermenigvuldiging op
een tragere maar kleinere unit uit te voeren.
Iedere keer dat uit een aantal op dat moment schijnbaar
gelijkwaardige alternatieven gekozen moet worden, splitst het
probleem zich in een aantal nieuwe, iets eenvoudiger problemen.
Deze nieuwe problemen zijn allemaal verschillend van elkaar omdat
ze elk een andere keuze uit de alternatieven representeren. Ze zijn
iets eenvoudiger dan het oorspronkelijke probleem omdat een
keuze minder gemaakt hoe£t te worden. Deze manier van werken kan
worden voorgesteld door een boomstructuur. Bij iedere keuze splitst
een tak zich in een aantal twijgjes, die zich op hun beurt weer
kunnen splitsen. De bladeren aan deze boom stellen de oplossing van
het probleem voor; de splitsingen zijn deeloplossingen. Voor ieder
blad zijn aIle keuzen gemaakt. Deze boom noemt men ook weI de
oplossingsruimte. Soms kan een bepaalde tak gesnoeid worden. Indien
zo'n deeloplossing bijvoorbeeld meer ruimte op de chip vraagt dan
de maximaal toegestane, hee£t het geen zin voor deze tak verdere
keuzen te maken. Ona£hankelijk van deze keuzen zal de oplossing te
groot zijn; daarom wordt de tak verwijderd.
A£hankelijk van de probleemstelling hebben oplossingsbomen een
bepaalde vorm en a£meting. Sommige bomen zijn hoog en smal, andere
laag en breed, in sommige bomen kan bijna niet gesnoeid worden,
soms kan er vroeg gesnoeid worden, soms ook juist in een laat
stadium. De manier van snoeien hangt ook a£ van de strategie
waarmee de oplossingsruimte doorlopen wordt. Sommige bomen worden
zozeer gesnoeid dat er nog maar enkele oplossingen overblijven,
andere houden honderdduizenden bladeren. Het mapping en scheduling
probleem wordt gerepresenteerd door een bijzonder brede boom, die
pas tamelijk laat gesnoeid kan worden. Dit is in te zien door te
bedenken dat iedere operatie op "veel" verschillende EXU's gemapped
zou kunnen worden, terwijl pas in een laat stadium van mapping en
scheduling kan worden geconstateerd dat het oppervlak te groot
wordt, o£ dat de timing kritisch is. De volgende getallen kunnen
dit illustreren. Een SILAGE beschrijving met 10 operaties die elk
op gemiddeld 8 EXU's gemapped kunnen worden hee£t ongeveer duizend
miljard mogelijke architecturen. Tijd- en ruimte-criteria kunnen zo
streng zijn dat er hiervan bijvoorbeeld slechts twintig
interessante oplossingen overblijven.
Deze bijzonder grote oplossingsruimte stelt bepaalde voorwaarden
aan de oplossingsmethode. Het programma dat dit probleem op moet
lossen, de zogenaamde problemsolver, moet in staat zijn een erg
grote oplossingsruimte te manipuleren. Een andere eis die het
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gevolg is van de grote oplossingsruimte, betre£t de tijd die de
problemsolver nodig hee£t om een oplossing te vinden. Een systeem
dat niet een uiterst doordacht redeneermechanisme hee£t zal
ongetwij£eld in tijdnood komen. Het gaat er hier om, op een
e££iciente wijze, een zo klein mogelijk deel van de
oplossingsruimte te doorlopen, maar weI dat deel waar de
relevante oplossingen liggen. Een programma in de programmeertaal
Prolog dat een eenvoudige chip kan ontwerpen is niet zo moeilijk te
schrijven, maar als voor het vinden van een oplossing bijvoorbeeld
duizend jaar rekentijd nodig is, is die methode toch niet zo
interessant.
Een systeem dat niet terugschrikt van erg grote oplossingsruimten
en bovendien uiterst e££icient redeneren mogelijk maakt is het
Assumption-based Truth Maintenance System (ATMS) beschreven door
de Kleer [1986a).
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Het beeld van het ATMS dat hier geschetst zal worden is
betrekkelijk gro£ en niet compleet. Het is bedoeld om voldoende
inzicht in het systeem te geven om dit verslag te kunnen volgen. Om
niet te vervallen in een groot aantal theoretische en
implementatie-technische details zal het ATMS gepresenteerd worden
aan de hand van een voorbeeld.

Het ATMS werkt altijd samen met een problemsolver. (De combinatie
van deze twee noemt men weI de overall-problemsolver). In grote
lijnen werken de twee systemen als voIgt samen. De problemsolver
maakt een veronderstelling o£ een in£erentie. Deze in£ormatie wordt
aan het ATMS meegedeeld. Het ATMS admiriistreert deze in£ormatie op
een zodanige manier dat bekend is met welke andere in£ormatie uit
het verleden de nieuwe consistent o£ in tegenspraak is. Het ATMS
stelt aan de problemsolver een eis: De problemsolver moet ten
minste zoveel in£ormatie verstrekken, dat het ATMS altijd kan
garanderen aIle inconsistenties geadministreerd te hebben. De
beschrijving van de tegenstrijdigheden bevindt zich in een aparte
database, de noGood genaamd.

Een "wereld" is de beschrijving van een willekeurige combinatie van
consistente in£ormatie, met andere woorden, binnen een wereld
bestaan er geen contradicties.
Een eenheid in£ormatie wordt in het ATMS geadministreerd in een
knoop o£ node. Een veronderstelling komt in een assumption-node;
iets dat a£geleid is komt in een nonassumption-node. Behalve de
in£ormatie zel£, die datum genoemd wordt, bevat een knoop ook een
justification en een label.
De justification beschrij£t vanuit welke in£ormatie deze node
a£geleid is en is aIleen bedoeld voor de problemsolver, het ATMS
gebruikt deze niet.
Een label beschrij£t het geldigheidsgebied van het datum; anders
gezegd, het beschrij£t de werelden waarin het datum geldt. Omdat
een datum in verschillende werelden kan gelden kan het label
verschillende delen hebben. Deze delen noemt men de environments
van het label. Het label van een assumption bestaat uit een
environment en is uniek; het is verschillend van aIle andere labels
van assumptions. Dit komt omdat een assumption per de£initie niet
van een andere assumption a£hankelijk is. Een environment wordt
geschreven als een o£ meer letters tussen accolades; environments
worden gegroepeerd tot een label door er haakjes omheen te zetten.
De labels van een assumption bevatten een environment dat uit een
letter bestaat, bijvoorbeeld: ({Al) hierin is {Al het environment.
Een nonassumption-node met het datum x=3 en het label ({Al (BC»
beschrij£t de in£ormatie dat x=3 geldt in de wereld A en in de
wereld Be. De wereld A is die wereld die a£geleid is vanuit de
assumption met label ({Al). De wereld BC is de wereld die voortkomt
uit de twee assumptions B en C. Een voorbeeld moge dit
verduidelijken. Aannemende dat de problemsolver kennis hee£t
betre££ende het oplossen van stelsels vergelijkingen, zou de
volgende redenering kunnen ontstaan.
De gebruiker gee£t de assumptions x=l en x+y=4. De problemsolver
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gee£t deze in£ormatie aan het ATMS dat de volgende nodes zal
cre~ren:

x=l
x+y=4

({A})

({B})

Om te checken o£ deze in£ormatie misschien inconsistent is met al
aanwezige in£ormatie over y, zou de problemsolver kunnen a£leiden:
y=3 op grond van x=l en x+y=4. Het ATMS bouwt een nieuwe knoop:

y=3 ({AB})

Er was nog geen verdere in£ormatie over y aanwezig, dus wordt er
geen contradictie gevonden, de noGood is nog leeg.
Stel dat er een nieuwe assumption toegevoegd wordt: x=10. Het ATMS
maakt een nieuwe knoop met label ({C}). Vervolgens zal de
problemsolver inconsistenties met vroegere data moeten vinden. De
volgende zaken worden a£geleid:

x=l en x=10 vormen een contradictie.
x=10 en x+y=4 levert y=-6.
y=-6 en y=3 vormen een contradictie.

Het ATMS verwerkt deze in£ormatie door nieuwe knopen te maken.
De hele database ziet er als voIgt uit:

x=l ({A})
x=10 ({C})

x+y=4 ({B})

y=3 ({AB})
y=-6 ({BC})

noGood ({AC})

De knoop met datum noGood is een speciale knoop die beschrij£t
welke werelden inconsistent zijn. Uit de in£ormatie van de
problemsolver dat x=l en x=10 met elkaar in tegenspraak zijn,
concludeert het ATMS dat {AC} in de noGood moet. In dit voorbeeld
is te zien dat het ATMS niet aIleen administreert, maar ook
berekeningen uitvoert op de labels. De problemsolver vertelde dat
y=3 en y=-6 met elkaar in tegenspraak zijn. Dat zou betekenen dat
de wereld ({ABC}) in de noGood zou moeten. Deze bevatte echter al
de wereld ({AC}) hetgeen een algemenere wereld is. Daarom wordt
({ABC}) niet toegevoegd. Dit is een cruciale eigenschap van het
ATMS: het bewerkt de labels van aIle nodes zodanig dat a£leidingen
in een zo algemeen mogelijke wereld gelden, waardoor ze in £eite zo
veel mogelijk in£ormatie bevatten. Ook een zo algemeen mogelijk
environment in de noGood, sluit een zo groot mogelijk deel van de
oplossingsruimte a£. Omdat bij elk datum bekend is in welke wereld
dit geldt, hoe£t ieder datum ook maar ~~n keer a£geleid te worden.
Een andere eigenschap van het ATMS waardoor veel rekenwerk kan
worden voorkomen is de mogelijkheid om, v66rdat de problemsolver
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twee datums met elkaar combineert, het label van de nieuwe
in£ormatie te bepalen. Dit label kan vergeleken worden met de
noGood. Als het daarin voorkomt is bekend dat het nieuwe datum in
een inconsistente wereld a£geleid zou worden. In dat geval kan dus
de a£leiding achterwege blijven.
Het ATMS is uitgebreid met een mechanisme voor het samenvoegen van
gerelateerde knopen. Knopen kunnen gegroepeerd worden tot een class
o£ tot een choose. Een class groepeert eenvoudigweg nodes die op
een gelijksoortige manier behandeld moeten worden (hetgeen
gemakkelijk is voor de problemsolver). Een choose implementeert een
disjunctie van nodes [de Kleer 1986bJ. Groepen van nodes in een
choose betekent dat precies een van deze nodes moet behoren tot
elke oplossing.
Het ATMS kan grote oplossingsruimten aan omdat het de potentiele
oplossingen niet expliciet hoe£t te bouwen tijdens het
redeneerproces. Het hoe£t slechts zoveel nodes te bouwen dat alle
oplossingen impliciet aanwezig zijn en alle contradicties gevonden
worden. Een choose van n elementen vermenigvuldigt de grootte van
de oplossingsruimte met n. Indien het ATMS bijvoorbeeld 5 chooses
van elk 4 elementen bevat is de potentiele oplossingsruimte 4 tot
de macht 5 = 1024 oplossingen. Toch worden deze oplossingen
gerepresenteerd door slechts 20 nodes. De ruimte nodig om n
oplossingen te representeren is van de orde log(n}. NatuurIijk zijn
er meer nodes nodig om de noGood te vinden. Omdat de noGood net als
de andere labels steeds in minimale vorm wordt gerepresenteerd,
hee£t een nogood die n oplossingen uitsluit, de grootteorde log(n}.
Het bepalen van de noGood betekent het impliciet vinden van aIle
oplossingen. Het expliciet bouwen van de oplossingen is daarmee nog
niet gebeurd en kan onder omstandigheden nog een hele klus zijn.
Gro£weg komt het erop neer alle chooses met elkaar te combineren
behalve die, welke in de noGood zitten. Het idee is te wachten met
oplossingen bouwen totdat alle constraints die het probleem
kenmerken ingevoerd zijn. Dan sluit de noGood er mogelijk zoveel
uit dat het bouwen van de overblijvende oplossingen doenlijk is.
Door het ATMS is het niet hinderlijk indien de oplossingsboom
tijdens het redeneerproces erg breed is geweest. Volgens De Kleer
is een oplossingsruimte ter grootte van 2 tot de macht 1000
haalbaar.

De mogelijkheden van het ATMS lijken goed aan te sluiten bij het
mapping- en schedulingprobleem. Bij deze problemen moet er immers
veelal gekozen worden uit alternatieven, waarbij de keuzes elkaar
in het algemeen beYnvloeden. Bovendien kan het ATMS het dubbel
berekenen van gedeelten van oplossingen voorkomen (veel oplossingen
hebben grote delen gemeenschappelijk).
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Gebaseerd op de time-point logica kan het schedulinggprobleem
geschreven worden als een verzameling vergelijkingen en
ongelijkheden. Een problemsolver die een dergelijk stelsel
vergelijkingen op kan lossen werd geYmplementeerd, uitgaande van
een bestaand systeem dat eenvoudige vergelijkingen de baas kon.
Zeer bevredigend waren de resultaten hiervan echter niet. Door de
voorstelling met tijdstippen hee£t iedere variabele die een
tijdstip voorstelt erg veel daarvan a£hankelijke variabelen. Het
gevolg hiervan was een gigantische hoeveelheid rekenwerk, zodanig
dat serieuze problemen niet aan bod konden komen. Een verder nadeel
was het moeten werken op een lager abstractieniveau: met
tijdstippen in plaats van intervallen. Deze punten, samen met het
idee dat het nuttig was nog wat ervaring op te doen met het
schrijven van problemsolvers voor een ATMS, leidden ertoe een
problemsolver te ontwerpen die het propagatiealgoritme van Allen
zou implementeren, voorlopig zonder duration reasoner.
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7. De problem.olver met het propagati.algoritm.

Het algoritme met kennia over relatiea tuaaen tijdaintervallen werd
gebruikt ala uitgangapunt voor een problemaolver. Deze kan
verachillende aoorten taken oploaaen. Enerzijda ia er de
.ogelijkheid om, zoala bij de vroegere implementatie, de cloaure
van de relatiea te bepalen. Anderzijda is men niet altijd speciaal
daarin geXnteresaeerd. Het ATMS dwingt de problemsolver minimaal
tot het vinden van aIle contradictiea tuasen de verschillende
knopen. Die contradicties blijken gevonden te kunnen worden zonder
de cloaure te bepalen. De in£ormatie die het ATMS dan bevat is
voldoende indien aIle relevante keuzea in de vorm van een chooae
ingegeven werden. Elke oploaaing bevat immera een keuze uit elke
choose.
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8. Int.rpretati. van d. r.latt.v.ctor

Tijdens het ontwikkelen van bovengenoemde problemaolver werd er
regelmatig gediacuaaieerd over de interpretatie van de
dataatructuren. Met name de interpretatie die aan een relatievector
gegeven moet worden bleek erg laatig. Daarmee aamenhangend waren er
problemen met het bepalen van de aard van de in£erentiea die de
problemsolver het ATMS aanbiedt. Bovendien leek het zo dat de ATMS
dataatructuren die de Kleer in zijn artikelen over het ATMS noemt
niet in staat zijn te repreaenteren wat in dit geval
gerepresenteerd moet worden; er waa vaak behoe£te aan ad hoc
wijzigingen o£ aanvullingen.
Zoala gezegd lijken deze problemen terug te voeren te zijn op een
onjuiste interpretatie van een relatievector. Een relatievector
beachrij£t de toegeatane aimpele relatiea tuaaen twee intervallen.
Omdat de aimpele relatiea elkaar uitaluiten, ligt de interpretatie
van een relatievector ala zijnde een oneo£-disjunctie van de
elementen erin voor de hand. Dit ia echter niet het geval. Het ia
juiat g~~n oneo£-diajunctie omdat een relatievector in £eite
beweert dat welke simpele relatie uiteindelijk gekozen gaat worden
niet uitmaakt. Men moet de relatievector beschouwen als ~~n geheel,
en niet als een disjunctie. Het gevolg hiervan is dat het niet
toegestaan is een relatievector ala datum van een node te
veranderen (bijvoorbeeld door er enkele aimpele relaties uit te
schrappen).
Ter illustratie een voorbeeld dat dit probleem demonstreert. Het
bevat geen relatievectoren, maar eenvoudige vergelijkingen.

Stel, de volgende assumptions zijn gegeven:

b=1 ({A})

({B})

Hieruit is a£ te leiden:

({AB})

Met (-1, 1) een waardenvector, vergelijkbaar met een relatievector.
Nu wordt de volgende assumption toegevoegd:

a+b=2 ({C})

Samen met a=(-1, 1) levert dit:

«(ABC})

Oit nu, is zeer gevaarlijk. b kan namelijk nooit 3 zijn. b=3 is
a£geleid van a=-1. Echter, a=-1 geldt niet in ({ABC}) omdat ({BC})
dit uitaluit. Met deze representatie is het echter niet mogelijk
deze in£ormatie te verwerken. Er is geen label voor b=3 zodat er
nieta in de noGood gezet kan worden. a=1 ({BC}) kan weI worden
a£geleid, maar dit lost het probleem niet op.
Ook het gevaar van het veranderen van een datum kan met dit
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voorbeeld worden aangetoond.
Stel dat b=1 en a+b=2 premissen z~Jn (een premise is in elke wereld
waar en hee£t daarom een label bestaande uit een leeg environment).
In dat geval geldt deze situatie:

b=1 ( {} ) • a=(-1, 1) ( (B} )«81><a 2 +b=2

a+b=2 ( (B} )( ()) .a=1

Onder hetzel£de label worden twee verschillende datums voor a
gevonden namelijk 1 en (-1, 1). Het bepalen van de intersection van
deze datums en vervolgens de knoop veranderen in a=1 «(B}) is niet
toegestaan omdat met de knoop a=(-1, 1) «(B}) a1 nieuwe gegevens
a£ge1eid zouden kunnen zijn. Met de assumption d=a+12 «(D}) zou
bijvoorbee1d d=(11, 13) «(BD}) a£geleid kunnen zijn.
De kern van het probleem lijkt te zitten in het hebben van maar een
label voor de vector a=(-1, 1). Indien het systeem in plaats van
deze node, twee nodes zou genereren also£ het nieuwe assumptions
zijn binnen de wereld «(AB}) en deze werelden uitsluit door de
union in de noGood te plaatsen lijkt het probleem opgelost:

b=1

noGood

«(A}) , a=-1
~a=1

( (B} )

«(XY})

«(ABX)}
«(ABY)}

Toevoegen van a+b=2 «(C)} levert potentieel de nodes:

b=1

b=3

( (ABCX} )

( (ABCY})

De eerste geldt al in de algemenere wereld ({A}), deze node zal dus
niet veranderen. De tweede node zal gecombineerd worden met

b=1 ( {A} )

hetgeen een contradictie oplevert zodat het label van de
combinatie: «(ABCY}) in de noGood zal gaan en de knoop verdwijnt.
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Na a£loop van de redenering is de volledige database consistent:

b=l ({A})

a~+b=2 ({B})

a+b=2 ({C})

a=-l ({ABX})

a=l ({ABY) (BC) (AC})

noGood «XY) (ABCY})

Ook in het geval dat b=l en a+b=2 premissen zijn levert deze
representatie geen probleem meer. a=-l en a=l worden dan gevonden
in de werelden «BX}) respectievelijk «}). «BX}) komt in de
noGood zodat de knoop a=-l zal verdwijnen. Er worden geen twee
verschillende datums onder hetzel£de label gevonden en de database
blij£t consistent.
Dit betekent dat de relatievectoren steeds ontbonden moeten worden
in een verzameling simpele relaties.
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De problemsolvers die tot nu toe waren geYapleaenteerd hadden
gro£weg allemaal dezel£de structuur. Een datum reageert op de
message dependents met het retourneren van een verzameling nodes
die van dat datum a£hankelijk zijn. In het bovengenoemde voorbeeld
zal het datum b=15 de dependents a 2 +b=2, a+b=2 en b=l hebben. De
dependents zijn de nodes waarmee de probleasolver het nieuwe datum
wenst te combineren om te kunnen bepalen welke contradicties in de
in£ormatie voorkomen. Na het bepalen van de dependents wordt de
nieuwe node gecombineerd met elke dependent. Eerst wordt het label
bepaald van de wereld waarin die nieuwe in£ormatie wordt a£geleid.
Komt dit label in de noGood voor, dan is het niet nodig het nieuwe
datum te berekenen omdat het in geen enkele wereld geldt. 20 niet,
dan worden de datums daadwerkelijk gecombineerd. De problemsolver
kan hierbij een contradictie vinden, die dan, met aanpassing van de
database, aan de noGood wordt toegevoegd. Is er geen sprake van
contradictie dan treedt recursie op doordat de nieuwe constraints
op dezel£de aanier met hun dependents gecombineerd worden.

Consumers

De huidige problemsolver is niet opgebouwd aan de hand van het
model dat [de Kleer 1986c] bespreekt. Dit is het gevolg van het
£eit dat een "oude" problemsolver steeds model hee£t gestaan voor
een volgende en dat de implementatie van de consumers nog niet
volstrekt duidelijk was. Toch lijkt het interessant deze structuur
van problemsolvers te gaan gebruiken; het gee£t vermoedelijk een
nettere en eenvoudiger problemsolver, waarbinnen ideeen van de
Kleer gemakkelijker in te passen zijn, en die bovendien goed past
in een object georienteerde omgeving. Consumers zijn een soort
procedures die worden uitgevoerd (getriggerd) wanneer aan bepaalde
voorwaarden voldaan wordt. Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld het
bestaan van bepaalde knopen o£ het toevoegen van een Knoop in een
class. Een consumer kan Maar ~~n keer getriggerd worden; zijn actie
moet vergeleken worden met het vertalen van een procedure. De data
waarop de consumer werkt kan namelijk nooit veranderen en de
gevolgen van de uitvoering zijn in het ATMS geregistreerd.
Consumers kunnen tijdens hun executie ook weer andere consumers
installeren. Een voordeel van het gebruik van consumers is dat op
een nette manier vermeden kan worden dat onnodig werk gedaan wordt
door de problemsolver. Een voorbeeld hiervan is het oplossen van
een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden. De
implementatie van de problemsolver met de dependents zal zodra de
tweede vergelijking ingevoerd wordt, deze combineren met de eerste,
om vervolgens de nutteloze combinatie van het resultaat met de
oorspronkelijke vergelijkingen te verrichten:
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a+b=10 • a=6----------.
b=4~

"""+ ~a=6 - a+b=10•
Waarschijnlijk kan deze soort berekeningen eenvoudig worden
vermeden indien gebruik gemaakt wordt van consumers. Discussies
over de exacte gedaante van consumers zijn nog gaande.
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10. De praktijk van software ontwikkeling

AIle code geschreven tijdens de stage is gedocumenteerd. Smalltalk
voorziet in een on-line documentatiemechanisme zodat deze niet in
dit verslag staat.

Tijdens het experimenteren met de problemsolver en het ATMS is het
veelvuldig nodig de datastructuren van deze systemen te
onderzoeken. De standaard Smalltalk inspector voldoet hier op een
gegeven moment niet meer goed aan; er is dan behoe£te aan een
speciale browser om deze datastructuren snel, gemakkelijk en
overzichtelijk te kunnen inspecteren. Daarom is een browser
geYmplementeerd die deze taak uit kan voeren. In deze browser
bestaat tevens de mogelijkheid op een gebruikersvriendelijke manier
in£ormatie aan het systeem te verstrekken (invoer van assumptions
chooses en premissen). Tevens zijn er menu-entries voor het wissen
van de gehele database, het aan o£ uitzetten van debugging- of
trace-uitvoer etc.

Bij de ontwikkeling van de problemsolvers en het ATMS werd
uitgegaan van een eerste implementatie hiervan, gemaakt door
researchers die nu niet ter plekke waren. Bovendien was het voor
deze auteurs hun eerste project in Small talk. Toch bleek het goed
mogelijk deze code als basis te nemen voor de verdere ontwikkeling.
Dankzij de structuur en ondersteuning is Smalltalk vermoedelijk een
van de weinige programmeertalen waarmee dit mogelijk is. De
browsers, debuggers en inspectors zijn dan van levensbelang.

De samenwerking met anderen bij het ontwikkelen van software

Veelal werd door twee mensen tegelijk aan dit softwarepakket
gewerkt. E~n persoon was met de problemsolver bezig; een ander met
de ontwikkeling van het ATMS. Iedere paar dagen werden de nieuwe
versies van beide systemen gecombineerd tot een nieuw werkend ATMS
problemsolver systeem. Dat zo'n manier van werken goed verliep is
zeker niet triviaal en vermoedelijk voor een deel te danken aan de
eigenschappen van de taal. De strikte structurering en modulariteit
Vl!m Smalltalk maakt het schrijven van code die goed te "mergen" is
in elk geval mogelijk.

De gevolgen van een ongelukkige implementatie of dat.stru~tuur

Tijdens dit deel van het project zijn er diverse "vastlopers"
geweest. Momenten waarop het niet meer duidelijk was hoe een
probleem aangepakt moest worden, hoe een idee germplementeerd moest
worden, de code steeds ingewikkelder werd en in de code veel
uitzondering-a£handelingen voorkwamen. Meestal bleek na enige
studie het prob1eem a1 eerder te zijn ontstaan. Door een ongelukkig
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o£ £outie£ gekozen datastructuur, door een slechte plaatsing van
aethoden (in een verkeerde class) o£ door een verkeerd
gernterpreteerde datastructuur. Nadat zoin kronkel gevonden was,
bleek vaak de code om het idee te implementeren veel eenvoudiger te
schrijven. Deze ervaring hee£t geleid tot het idee dat als iets te
ingewikkeld o£ onoverzichtelijk dreigt te worden, det vaak aan de
manier van representatie van het probleem ligt en niet noodzakelijk
aan de ingewikkeldheid ven het probleem zel£.

Bij de implementatie van een ingewikkeld stuk so£tware zoals het
ATMS-problemsolver systeem, is het verstandig te beginnen met
datastructuren die misachien een niet optimaal e££iciente code tot
gevolg hebben en de hoogste prioriteit te leggen bij Ieesbare,
heldere code. Dit is belangrijk omdat het in zoi n vroeg stadium
meer gaat om de ideeen die de code representeert dan om de executie
van die code. Ala de ideeen veranderen, o£ men ontwikkelt nieuwe
ideeen, dan is het belangrijk deze veranderingen gemakkelijk te
kunnen implementeren. Op een gegeven moment moet echter bekeken
worden o£ het systeem wel anel genoeg is om daadwerkelijk gebruikt
te kunnen worden. Zeker in de context van het project van Tektronix
is dit erg belengrijk. Dearom wordt op een gegeven moment de code
gedeeltelijk herschreven, waarbij een hoge prioriteit gegeven
wordt aan een snelle executie. Het gevolg daarvan is in het
algemeen een code waar de ideeen en concepten minder duidelijk in
terug te vinden zijn. Ook is de code veelal minder algemeen.
Hierdoor wordt het lastiger nieuwe ideeen te iaplementeren. Globale
concepten worden uit het oog verloren en men is meer bezig met
lokale optimaliaaties. Daardoor wordt niet gezien dat op een
globaal niveau veel grotere e££icientie-verbeteringen haalbaar zijn
door het concept aan te passen. Op deze situatie hebben we onszel£
a£ en toe kunnen betrappen. Het vaststellen van het moment om
Iokaal te gaan optimaliseren op snelheid is een bijzonder lastig
probleem.
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Ik werkte samen met drie mensen van Tektronix. Deze relatie£ kleine
groep zorgde voor een zeer prettig samenwerkingsverband. Het
probleem dat mij voorgelegd werd is zeker relevant voor hun
onderzoek, en ook uit de veelvuldige discussies sprak wederzijds
respect voor de idee~n. De s£eer die er heerste is die van samen
een probleem oplossen, er was geen sprake van een hi~rarchische

structuur o£ onderlinge concurrentie. Mede door deze punten voelde
ik me binnen een week al een volwaardig teamgenoot, hetgeen zeker
inspirerend werkt.
De vrijheid die geboden werd om zel£ te beslissen wanneer, hoeveel
en hoe je werkt, vond ik bijzonder prettig. Ik heb het gevoel dat
ik in zo'n situatie beduidend meer presteer dan wanneer me opgelegd
wordt wanneer ik waarover na moet denken.
Ook de begeleiding die ik uit Eindhoven kreeg was positie£; het
£eit dat de begeleiders de stageplek bezocht hebben en een
wezenlijke interesse hadden in de problematiek is motiverend.
Minder enthousiast ben ik over de werkomgeving. De kantoortuin was
zodanig lawaaierig dat ik er niet goed kon studeren. Ongezellige
schotten verdelen de ruimte in net te kleine hokjes en worden
verplaatst zonder enig over leg met de mensen die er tegenaan moeten
kijken. Het gebouw hee£t overal detectors, tv-camera's, deuren die
alleen met een daarvoor bestemde badge opengaan en andere features
die voor de "veiligheid" borg staan. Daardoor kreeg ik a£ en toe
het gevoel dat mijn badge belangrijker was dan ikzel£ en dat
iedereen in de eerste plaats een verdacht individu is.
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