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Samenvatting.

1 Samenvatting.

Peerenboom, Th.J.M.; Het ODlwcrp van eea prototype van eea copier simulator. Afstu
deerverslag, vakgroep ER, Technische Universiteit Eindhoven, augustus 1988.

Het testen van de specificatie en de implementatie van ontwikkelde besturingssoftware
voor copiers dient te gebeuren in een real-time omgeving. Deze real-time testomgeving
zal bestaan uit enerzijds de besturingsbard- en software van de copier in de vorm van een
bankopstelling, en anderzijds uit een simulator die de bardwarefuncties van de copier
(mechanisch en electrisch) nabootst.
De simulator dient de mogelijkbeid te bezitten om op een gebruikersvriendelijke manier
fouten en tolleranties te introduceren in de hardware functies en verzamelde data te
analyseren.
Dit verslag bescbrijft het ontwerp van de simulator en de modellering van de te simuleren
copier volgens de Yourdon technieken. Tenslotte wordt er een ontwerp en implementatie
gegeven van een non-preemptive scheduler in MODULA-2.

Peerenboom, Tb.J.M.; The design of a prototype of a copier simulator. Graduate report,
Measurement and Control Section ER, Eindhoven University of Technology, august 1988.

The testing of the specification and implementation of designed operating system software
for copiers must be done in a real time environment. The real time test environment is
composed of at one side the bard- and software from the copiers operating system and on
the other side a simulator that simulates the copiers hardware functions (mechanical and
electrical) .
With the simulator it should be possible to introduce errors and tolerances in the
hardware functions and to analyse the measured data. This should be done in a user
friendly way by using a graphical orientated User Interface.
This report describes both the design of the simulator and the analyse of the copier which
should be simulated conform the Yourdon techniques. Supplementary is described a
design and implementation of a non preemptive scheduler written in MODULA-2.

© 1988 Oc6·Nederiand a.v.. Venlo, The Netherlands
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Voorwoord.

2 Voorwoord.

In dit voorwoord wil ik mijn dank uitspreken aan iedereen die mij op wat voor een
manier dan ook gebolpen beeft bij bet uitvoeren van deze afstudeeropdracht en bij bet tot
stand komen van dit verslag.

Vooral de tijdelijke collega's van de afdeling SE-2 ben ik dankbaar voor bun getoonde
interesse, bun veelal wijze raad en voor de vele antwoorden op de even zo vele door mij
gestelde vragen.

Het project "de copier simulator" is opgezet door de beren P. Nabuurs (boofd SE-2) en
J. Zelissen (SE-2 coacb en mijn begeleider). Beide wi! ik bij deze bedanken voor ener
zijds het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben en anderzijds voor de moeite die ze
gedaan bebben om van mij een ecbte SE-2'er te maken.

Tot slot wi! ik nog een woord van dank ricbten aan Prof. F. Kylstra, mijn begeleider
vanuit de TV, voor zijn toestemming om deze afstudeeropdracbt in bet bedrijfsleven uit te
kunnen voeren.

,.'
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1. Inleiding.

3 InIeiding

Vanwege bet feit dat de Dieuwe generatie kopieerapparaten (copiers) voorzien is van een
software besturingssysteem, neemt de embedded software engineering een steeds
belangrijkere rol in tijdens de produktontwikkeling. Omdat met de toename van de
software in de copier ook de complexiteit van bet software systeem toeneemt, dient er
een software ontwikkel omgeving aanwezig te zijn die naast de mogelijkbeden voor bet
programmeren, debuggen en emuleren ook voorziet in analyse en test faciliteiten.
De analyse faciliteiten zijn ge-ent op bet gebruikte ontwikkelsysteem en bestaan voor
namelijk uit real-time High Level Software en Performance analysers.

Ret testen van de ontwikkelde software tijdens de engineeringsfase dient te gescbieden op
een engineering prototype (EPT). Maar omdat een EPT pas bescbikbaar is indien de elek
tronica en de mecbanica uitge-engineerd zijn, komt een EPT te laat bescbikbaar voor bet
testen van de besturingssoftware.

Bij bet testen van de besturings software wordt daarom gebruik gemaakt van ccn ban
kopstelling. Deze bankopstelling is te omscbrijven als een bedieningspaneel met een
gedeelte van de digitale hardware (processor board), een masterpuls simulator en een aan
tal scbakelaars voor bet simuleren van de 110 lijnen.

Ret testen op de bankopstelling beeft ecbter een paar wezenlijke tekortkomingen:

- Opdat de ontwikkelde software tan draaien op deze opstelling moet er een groot aantal
stubs gescbreven en onderbouden worden.

- Het is Diet mogelijk vele real-time aspecten te testen en onderzoek te verricbten naar
toleranties in de aangeboden signalen.

- Het is Diet mogelijk om bet gedrag van de Slaves te testen, daar alleen de Host proces
sor in de bankopstelling aanwezig is en de Slaves configuratie gesimuleert wordt m.b.v.
stubs.

Vanwege bet feit dat de bankopstelling Diet gebeel voldoet en er tijdens de software
engineering behoefte is aan een Tool voor bet real-time testen van specificaties en
implementaties van besturings-software, is er een afstudeerproject geinitieerd om een zg.
copier simulator te ontwerpen.

In deze afstudeeropdracbt is bet de bedoeling om te komen tot bet ontwerp van een simu
lator, die de hardware functies van de copier real-time tan simuleren.

Opdat de besturingssoftware, aanwezig in de bankopstelling" getest tan worden dient de
copier simulator gekoppeld te worden aan de, met de Slaves configuratie uitgebreidde,
bankopstelling.
Er onstaat zo een simulatie-meet systeem dat bestaat uit enerzijds de besturings bard- en
software (bankopstelling) en anderzijds de virtuele copier (copier simulator).

© , 988 Oc6·Nederiand B.V., Venlo. The Netherlends



Copier Simulator - 1 4 Inleiding

De simulator zal bestaan uit een fysiek systeem, (de hardware) en een simulatie proces
(de software).

De hardware zal bestaan uit een computersysteem, met bij voorkeur een grafiscb werksta
tion, waar bet simulatie proces op zal "draaien".

Het simulatie proces bestaat in principe uit twee elementen:

- een beschrijving van bet systeem model: model van de te simuleren copier
- een beschrijving van de simulatie die met bet systeem model uitgevoerd

moet worden.

Deze twee aspecten dienen gerealiseerd te worden door twee onafbankelijke programma
segmenten, opdat er een simulatie uitgevoerd tan worden met verschillende modellen en
opdat een model bet onderwerp kan zijn van verschillende simulatie experimenten.

Het afstudeerproject: bet ontwerpen van een copier simulator, kan opgedeeld worden in
een aanta! fases, die in dit verslag acbtereenvolgens behandeld zullen worden:

Analyse lase:

- analyse van bet simulatie-meet systeem
- analyse van bet systeem model

Implemenraoe lase:

- ontwerpen van bet fysiek systeem (hardware simulator)
- ontwerpen van de software ontwikkel omgeving
- implementatie copier simulator

Ten slone moet nog opgemerkt worden dat dit verslag bestaat uit twee delen, waarvan
deel 1 de tekst (bet feitelijke verslag) bevat en waarvan deel 2 de bijlagen en appendices
bevat.

© 1988 Oc6·Nederiand B.V., Venlo. The Netherlends
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2. Analyse simulatie-meet systeem.

s Analyse simulatie-meet syst.eem

2.1. Environmental model van hat simulatie-meet systeem.

Stalement of Purpose.

De copier simulator zal deel uit maken van een z.g. simulatie-meetsysteem. Oit systeem
zal gebruikt gaan worden voor bet real-time testen van specificaties en implementaties van
besturingssoftware.

Aan bet simulatie-meet systeem worden de volgende eisen gesteld:

- de ontwikkelde besturingssoftware dient met minimale wijzigingen te kunnen
draaien op bet simulatie-meet systeem.

- gebruikersvriendelijke user-interface voor bet instellen van de
uit te voeren simulatie en bet analyseren van de, tijdens een
simulatierun verzamelde data.

- simulatie moet instelbaar zijn voor speciale apparaat aspeeten.
- simulatie moet instelbaar zijn voor een ander systeem model.
- interactief kunnen injeeteren van fouten op elk moment.
- mogelijkheid tot testen van fysieke apparaat functies, oftewel bet

uitvoeren van een gedeeltelijke simulatie.

Context diagram.

Context diagram copier simulator zie bijlage Syst 1

Event list.

Invoer medium simulator:

- samenstellen systeem model m.b.t. de te simuleren apparaat functies
- instellen van fouten genererende processen
- start/stop simulatie proces
- interactief beinvloeden van bet simulatie proces

Console:

- via bedieningspaneel invoeren van jobinstellingen en commando's

software - en perfonnance analysers:

- meten aan besturingssoftware tijdens emulatie

© , 988 Oelt-Nederland B. V", Venlo. The Netherlands



Copier Simulator - 1

Data Dietiooary.

Naam: Omschrijving:

6 Analyse simulatie-meet systeem

(110)1

(IIO)n

Console interaction
Simulator interaction
Analyse1,2

: fysieke I/O van/naar apparaatfunctie 1
n

: jobinstellingen, commando's cn messages
: simulator instellingen en verzamelde data
: via emulator code cn data uitwisseling op logiscb niveau

© 1988 Oc6-Nederland B.V., Venlo. The Netherlands



Copier Simulator - 1 7 Analyse simulatie-meet systeem

2.2. Behavioral model van het simulatie-meet systeem.

2.2.1. Level 1 DFD: copier besturing en simulator.

Het simulatie-meet systeem bestaat, zoals weergegeven is in bijlage Syst 2, uit enerzijds
de copier besturing en anderzijds de copier simulator. die via een aantal fysieke 110
lijnen met elkaar communiceren.

De copier besturing bestaat uit aile hard- en software waaruit bet besturingssyteem van de
copier is opgebouwd. Men den.k.e hierbij 880: de Host en Slaves processorboards, de 110
boards en het interprocessor communicatie systeem.
De software is 880wezig in EPROM's op de betreffende processorboards. Met bebulp van
emulators en analysers kan deze software getraced en bestudeert worden.

De copier simulator mooen we samengesteld den.k.en uit een fysiek systeem, (de
hardware) en een simulatie proces (de software).

De hardware zal bestaan uit een computer systeem, een harddisk, 110 boards en een
grafisch werkstation.

Het simulatie proces bestaat in principe uit twee elementen:

- een beschrijving van het systeem model
- een beschrijving van de simulatie die met het model uitgevoerd

moet worden.

Deze twee aspeeten dienen gerealiseerd te worden door twee onafhankelijke programma
segmenten, opdat er een simulatie uitgevoerd Un worden met verschillende modellen en
opdat een model het onderwerp kan zijn van verschillende simulatie experimenten.

© 1988 O~·NederiandB.V.• Venlo. The Netherlands
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2.2.2. Level 2 DFD: Copier besturing.

8 Analyse simulatie-meet systeem

De copier besturing Un. volgens het DFD op bijlage Syst 3. logisch opgedeeld worden in
drie processen:

- User Interface:
controleert de dialoog met de operator via de console

- Besturillgssoftware:
het feitelijke besturingsprogramma dat geimplementeerd op een real-time executive en
verdeeld over een aantal processoren. opdracht geeft aan de 110 Handler om de ver
schillende hardware functies van het kopieer apparaat aan te sturen.

- I/O Handler:
stuurt de fysieke hardware functies in het kopieerapparaat aan of leest ze uit.

Data Dictionary.

Naam:

User Commands
Display commands
Service commands
110 interaction

Omschrijving:

: jobspecs enlof service commands
: console messages
: SOS commands
: logische 110 in de vorm van commands

© 1988 Oee-Nederland B.V., Venlo. The Netherlands
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2.2.3. Level 2 DFD: Copier simulator.

9 Analyse simulatie-meet systeem

De copier simulator bestaat, zoals in bijlage Syst 4 is weergegeven, uit de volgende sub
processen:

2.2.3.1. User Interface (UI)

Algemeen communicatie medium tussen de gebroiker en de copier simulator. De ill moet
de gebruiker, op een gebruikersvriendelijke manier, in staat stellen om de simulator naar
behoefte in te stellen en om de tijdens een simulatie run verzamelde data te analyseren en
te presenteren.
Tevens moet de ill de mogelijkheid bieden om de simulatie interactief te beinvloeden en
dient de ill de simulator te ontlasten van asynchrone (reken)taken.

2.2.3.2. parallele processen

De processen die het systeemmodel beschrijven worden in de simulator geimplementeerd
als processen die tijdens een simulatieron gestartlgestopt kunnen worden na een opdracht
hiertoe vanuit de besturingssoftware van de copier.

De processen beschikken over de volgende eigenschappen:

- ze Jrunnen gedeeltelijk parallel lopen

- ze kunnen daarbij data en synchronisatie signalen uitwisselen

- ze kunnen gesynchroniseerd worden met exteme gebeurtenissen

- er worden strikte eigenschappen gesteld aan hun uitvoeringssnelheid

In hoofdstuk 4 wordt de modellering van de te simuleren copier beschreven en worden de
z.g. elementaire processen gedefmieerd.

2.2.3.3. Scheduler

Omdat de processen parallel ge-executeerd kunnen worden, dient er voorziening in de
simulator aanwezig te zijn die de processen over de beschikbare processoren verdeelt en
ze met elkaar synchroniseert. Deze voorziening is aanwezig in de vorm van een
scheduler.
De scheduler kan indien een time interopt aanwezig is op time-slice basis (pre-emptive)

© 1988 Oc~-NederlandB.V.• Venlo. The Netherlands



Copier Simulator - 1 10 Analyse simulatie-meet systeem

werken. Indien de interupt niet aanwezig is werkt de scheduler op een non-preemptive
basis, dat wi! zeggen dat de taken zelf een opdracht tot rescheduling moeten geven.
In bijlage Syst 5 is het State diagram van de ontworpen scheduler bijgevoegd.

Als voorbeeld voor de te ontwerpen scheduler is gekozen voor VRTX, een door OCE
aangekochte scheduler. De basis commando's uit VRTX zijn aangevuld met datastruc
turen voor de synchronisatie van processeD en voor de interproces-communicatie.

Ben proces Un zich in een van de volgende toestanden bevinden:

- Executing
Deze toestand geeft aan dat het proces actief is. Ret heeft de processor tot zijn
beschikking.

- Ready
In deze toestand wachten de geinitialiseerde processen op processortijd. Aan aIle
voorwaarden voor executie is voldaan, er is aIleen DOg geen processor beschikbaar.
Ret proces met de hoogste prioriteit zal in het algemeen het eerste in aanmerking
komen voor executie.

- Suspended:
In deze toestand bevinden zich de processen die wachten tot aan een of meer condities
is voldaan. Bijvoorbeeld wachteD op een semafoor.
Nadat voldaan is aan de voorwaarden wordt het proces Ready.

- Dormant:
In deze toestand bevinden zich de processen die DOg niet gecreeerd of die deleted zijn.
Ben proces gaat na creatie van de Dormant naar de Executing toestand en breDgt
zicbzelf na initialisering in de Ready toestand.
Ret opstarten van de processen gebeurt door een z.g. starter proces dat de processeD
een voor een van Dormant naar Executing brengt. Indien een proces zicbzelf geinitial
iseerd heeft brengt het zicbzelf in de Ready toestand waama het starter proces hoven in
de readyList (starter heeft prioriteit 0) de processor ovemeemt eD een volgend proces
creeert. Zijn alle processen gecreerd, dan delete de starter zicbzelf en controleren de
processen de scheduler.

© 1988 Oc~-Neder1andB.V., Venlo. The Nether1ands



Copier Simulator - 1 11 Analyse simulatie-meet systeem

De volgende Scheduler commando's zijn beschikbaar om de processen van toestand te
doen laten veranderen:

Delete
Create
Suspend
Resume
Delay
NextProcess
Lower(sync)
Raise(sync)
Take(queue)
Give(queue)

WaitFor(event)
Set(event)

: maakt een proces dormant.
: maakt een proces van dormant -> executing.
: maakt een proces suspended.
: maakt een proces van suspended - > ready.
: maakt een proces voor een bepaalde periode suspended.
: wisselt twee processen: executing <--> ready.
: semafoor: maakt proces.. indien semafoor.teller=O, suspended.
: hoog semafoor. teller op en maak evt. proces van suspended - > ready.
: haalt object uit queue, is de queue leeg dan proces suspended.
: plaatst object in de queue en maakt evt. wachtend

proces van suspended --> ready.
: maala processen suspended.
: maakt aile processen uit eventList van suspended - > ready.

2.2.3.4. Fout genererend proces

Zoals er reeds vermeld is, bestaat de simulator uit een beschrijving van het systeemmodel
(elementaire processen) en een beschrijving van de simulatie.
De beschrijving van de simulatie zal moeten bestaan uit een proces dat op vooraf vast
gestelde tijdstippen een fout genereert.

2.2.3.5. Tracing en datacollectie proces

Het toetsen van de werking van de simulator kan geschieden door gedurende een simula
tierun een trace te maken van een of meer scheduler primitieven.
Vooral de informatie met betrekking tot de synchronisatie van en communicatie tussen
processen is van wezenlijk belang. De tracing list zou een opsomming, in de tijd, kunnen
zijn van de aangesproken semaforen met de inhoud en lengte van de betreffende wachtri
jen.

Het verzamelen van relevante data, I/O data of procesdata, geschiedt door het datacollec
tie proces. De hoeveelheid te verzamelen data wordt fysiek beperkt door de capaciteit van
het opslag medium ( harddisk ).

© 1988 Oc~-NederlandB.V.• Venlo, The Netherlands



Copier Simulator • 1

2.2.3.6. 1/0 Handler

12 Analyse simulatie-m.eet systeem

De I/O handler verzorgt, op hardware niveau, de communicatie tussen de simulator en de
ropier besturing. De I/O handler zal dus bestaan uit een aantal device drivers die via een
bus-systeem de I/O boards aansturen en/of uitlezen.

2.2.3.7. Real-time clock

Omdat de factor tijd cen belangrijke rol speelt in de simulator vanwege de vele te simu
leren processen die te maken hebben met verpiaatsingen van beweegbare onderdelen, (
immers verplaatsing en snelheid zijn aan elkaar gerelateerd via cen integraal over de tijd
) dient er cen real-time clock aanwezig te zijn.

2.2.3.8. Task data structure

De via de VI ingevoerde data voor een of meerdere processen en de door de simulator
verzamelde data, wordt weergegeven door deze data box. Deze data stTUctuur bevat aile
data die de processen nodig hebben, en het introduceren van fouten tan dan ook
geschieden door deze data te bewerken.

2.2.3.9. Communication data structure

Deze data box geeft aan dat er een datastructuur aanwezig dient te zijn voor de inter
proces communicatie. De structuur zal bestaan uit lijsten die aan een proces gekoppeld
zijn en waarin andere processen data (objects) kunnen schrijven, zie de Take(queue) en
Give(queue) instrueties van de scheduler.

2.2.3.10. Scheduler data structure

De scheduler benodigt een data structuur om de eigen administratie bij te kunnen houden.
Het onder invloed van scheduler commando's van toestand doen veranderen van de pro
cessen vereist immers een waterdichte administratie die in de vonn van lijsten uitgevoerd
is. Zo is er minimaal per toestand een lijst nodig waarin de processen op een bepaalde
manier gerangschikt zijn.

© , 988 Oce-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands
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3. Modellering van de copier.

3.1. Inleiding.

13 ModeUering van de copier

Het systeem model voor bet prototype van de simulator bestaat uit een modelbescbrijving
van de te simuleren copier, in bet vervolg aangeduid als de copier. M.b.v. de Yourdon
modellerings methode zal de copier ontleed worden in een aantal z.g. elementaire pro
cessen, de z.g. P-specs. ( de Yourdon mooellerings methode wordt kon bescbreven in
Appendix A)

Het modelleren betekent concreet: bet uitsplitsen van bet apparaat in zijn elementaire pro
cessen, dat zijn die processen die Diet verder uit te splitsen zijn en die een transformatie
uitvoeren op de I/O lijnen.

Uitgaande van bet Context diagram van de copier, worden alle volgende levels
bescbreven aan de band van Dataflow diagrams (DFD's). Het feitelijke real-time gedrag
van de elementaire processen wordt bepaalt door de State diagrams (STD's)

Opgemerkt dient te worden dat Diet de gebele copier gemodelleerd zal worden. Uit bet
Kopier proces wordt bet Pbotoconduetor proces gelicbt dat bescbreven zal worden door
een aantal elementaire processen.
Deze analyse van bet Pbotoconduetor proces zal als voorbeeld moeten dienen bij de ver
dere modellering van de copier waar in deze afstudeeropdracbt Diet meer aan toe geko
men zal worden.

De fysieke I/O signalen worden in de diagrammen weergegeven door de benaming van de
betreffende I/O lijn in hoofdletters uit te drukken.
De ten behoeve van de simulatie geintroduceerde dataflow wordt in de diagrammen weer
gegeven door de naam van de dataflow tussen ronde baakje 0 te plaatsen.

De elementaire processen zullen aIle afzonderlijk bescbreven worden aan de hand van:

- Globale omscbrijving van bet proces.
- Data Dictionary.
- State diagrams.
- Software beveiligingen.
- Modellering van de te deteeteren foutsituaties.

De Data Dictionary bevat naast de gespecificeerde fysieke I/O signalen ook de ten
beboeve van de simulatie geintroduceerde interne dataflow. .

De State diagrams geven bet real-time gedrag van bet proces weer.

De op bet proces betrekking bebbende Software beveiligingen worden weergegeven te
zamen met de voor de fout unieke Errorcode.

© , 988 Oc~-NederlandB.V., Venlo, The Netherlands



Copier Simulator - 1 14 Modellering van de copier

De te detecteren foutsituaties kunnen door bet simulatie proces gecreeerd worden door de
interne dataflow en/of de fysieke output signalen te bewerken met bebulp van determinis
tiscbe of stochastiscbe fout processen.

Deze foutgenererende processen worden door de operator via de User interface ingevuld
en veriopen parallel met bet simulatie proces zodat er op een bepaald tijdstip of als
gevolg van een bepaalde YO transformatie een of meerdere foutprocessen geactiveerd
kunnen worden.
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3.2. Het Environmental model van de copier.

Statemeot of Purpose.

De copier is ontwikkeld voor gebruik in een centrale repro afdeling. waarbij de nadruk
ligt op het snel en overzichtelijk te lrunnen kopieren. .

Het apparaat kan op verschillende manieren ingevoerde cokel- of dubbelzijdige ori
ginelen. enkel- of dubbelzijdig kopieren en evenbJeel kaften en Dieten.

Context diagram.

Context diagram.: zie bijlage Cop O.

Eveot List.

De Event List bevat o.a. de volgende onderdelen:

Operator input:

- commando's
- direete jobinstellingen
- indireete jobinstellingen
- keuze standaard funetie instellingen
- SDS (Service Diagnostic system)

Fout meldingen. by:

- te weinig toner
- te weinig of yerkeerd papier
- geen nietjes in Dietkop 1 en!of 2 i

- originelen niet of verkeerd ingevoerd
- kopieen Diet goed
- operator input fout

Service teehnicus:

- testen en afstellen apparaat met SDS (Service Diagnostic System)
- yervangen defeete onderdelen
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Data Dictionary.

16 Modellering van de copier

Naam: Omschrijving:

Copieen_handling : weghalen en t.erugleggen copieen

Originelen_handling : invoeren en verwijderen originelen

Console_interaction : invoeren van opdracbten door operator en terugmelden van error
codes en instrueties

Service_console_interaction : invoeren van opdracbten door de service teehnicus en terugmelden
van errorcodes en instructies

Pans_exchange : vervangen van onderdelen door de service technicus

Power : 380 Volt, 16 Ampere, 3 Casen

PTN : Papier, 2 vellenballen; Toner; Nietjes
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3.3. Het Behavioral model van de copier.

3.3.1. Level 1 DFD van de copier.

De te modelleren copier is van een nieuwe generatie copiers die zicb onderscheid door de
implementatie van besturingssoftware.
Deze besturingssoftware draait op de Host processor in samenwerking met enkele Slave
processoren onder een real-time operating system en controleert en syncbroniseert aIle
apparaat functies.

De besturingssoftware lean functioneel opgesplitst worden in (zie bijlage Cop 0.1):

- Besturingssoftware: bv. Job Executive, temperatuur regelingen cn bewakingsfuncties.

- User Interface Controleert de dialoog met de operator via de console.

- 110 Handler communiceert met de vcrscbillcnde hardware functies.

Omdat de gebele besturing van de copier in banden is van de besturingssoftware, kan de
hardware gezien worden als een verzameling processen, ook weI apparaat functies
genoemd, die via 110 Handler aangestuurd worden door de besturingssoftware.

De copier simulator zal de verschillende hardware funeties moeten simuleren, of met
andere woorden de verscbillende funeties, als Entities weergegeven in bet Level I-a DFD
(bijlage Cop 0.1), moeten vervangen worden door een software proces (bubble) zoals
weergegeven in bet Level I-b DFD (bijlage Cop 0.2).

Het proces dat de verzameling hardware functies voorsteld zal uitgeleveled worden tot bet
niveau waarop de processen het gedrag van de apparaat funeties bescbrijven.
De fysieke interacties tussen de apparaat functies, bv. afremmen van de draaiende Pboto
conductor band door bet contact met de stilstaande Toner unit, worden in de modellen
van de betrokken processen geintroduceerd via een interne dataflow.

..
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Data Dictionary.

Naam:

User_commands
Display_commands

Service_commands

I/O_commands
(1/0)1

(l/O)n

I/O

18

Omschrijvi.ng:

: JobspecslService commands
: Display messages
: Service commands/messages
: Logische I/O

: Fysieke I/O function 1
: Fysieke I/O function n

: Fysieke I/O simulator
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3.3.2. Level 2 DFD van de copier: hardware.

De hardware, mechanisch en elektronisch, tan opgesplitst worden in drie funetioneel
duidelijk te onderscheiden processen: een Input-, een kopieer- en een Output proces (zie
bijlage Cop 0.3).

Input proces (1):

Het Input proces bestaat uit het invoeren van de originelen, en het uitvoeren
van een 880tal metingen m.b.t. de afmetingen en de contrast verhoudingen van
de originelen.

Kopieerproces (2):

Het kopieerproces is de feitelijke overdracht van het beeld van het origineel
naar het copie ontvangst materiaal.

Output proces (3):

Het Output proces bestaat uit de 880- en afvoer van het copieen ontvangst materiaaI.

Dala Dictionary.

Naarn:

(I/0)input

(I/0)kopier

(I/0)output

Orgineel aan/afvoer

Copien afvoer

Copien ontvangst mat.

Power

Omschrijving:

: Fysieke 1/0 Input proces

: Fysieke I/O kopieerproces

: Fysieke I/O Output proces

: RDFIMDF/ADFIRUIT
: AflegbaklFinisher/{ 01112 nietjes }

: Aanvoer copieen ontvangst materiaal, { papierbak onder/papierbak hoven}

: Voedingsspanningen
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3.3.2.1. Level 3 DFD van de copier: input proces.

Het Input proces bestaat uit:

- Ruit

- Automatic Document Feeder (ADF)

- Manual Document Feeder (MDF)

- Recirculating Document Feeder (RDF).

- Automatic Background Compensation (ABC).

- Fonnat detection.
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3.3.2.2. Level 3 DFD van de copier: Kopieerproces.

De beschrijving van het kopieerproces zal geschieden aan de hand van de werktekening
weergegeven op bijlage Cop 2-a.

Het feitelijke kopieerproces begint nadat er via het console een START kommando is
gegeven. Het Master, een kuostof drager voorzien van een lichtgevoelige laag, is reeds
door de Master motor op snelheid gebracht en in snelheid gesynchroniseerd met de
Transfer TransFuse (TTF) band (Photoconduetor proces; 2.1).

De beeldplaatsen die gebruikt gaan worden voor het kopieren, worden achtereenvolgeos
ontladen en schoongemaakt door resp. de cleaning lamp en de Master cleaning roller
(Cleaning proces; 2.7).

Nadat de beeldplaatsen opgeladen zijn door het Scorotron (Charging proces; 2.2), wordt
het gedeelte van de beeldplaats dat buiten de afmetingen van het beeld van het origineel
valt, bet langs- en dwarskader, uitbelicht (Framing proces; 2.3).

De opgeladen beeldplaats wordt vervolgens belicht met het beeld van het origineel waar
door het Master ontladen wordt op de plaatsen waar het origineel geen informatie bevat,
er oostaat dus een latent (positiet) ladingsbeeld van het origineel op het Master (Exposure
proces; 2.4).

Het latent aanwezige beeld op het Master wordt ontwikkeld door toner aan te brengen op
de geladen gedeelten van de beeldplaats (Development proces; 2.5).

Het positieve toner beeld wordt nu overgebracht, getransfereerd, op de TTF band door
het Master voor de duur van een beeldplaats in contact te brengen met de TTF band,
door middel van het onder druk sluiten van de transfer kneep.
Het tonerbeeld zal tijdeos het contact van de harde Master band overgaan op de zachte
TIF band (TIF proces; 2.6).

Het tonerbeeld op de TTF band zal vervolgens overgebracht worden op de voor
verwarmde kopieen drager (getransfuseerd) door de TIF band gedurende een beeldplaats,
onder gecontroleerde druk, in contact te brengen met het kopieen dragend materiaal.
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Samengevat zijn de volgende sub-processen te onderscheiden: (zie bijIage Cop 2.)

- Photoconductor (2.1)

- Charging (2.2)

- Framing (2.3)

- Exposure (2.4)

- Developing (2.5)

-TIP (2.6)

- Cleaning (2.7)

De processen zoals hierboven beschreven hebben aIle een interaetie met de Pbotoconduc
tor, de aeties die door de verschillende processen uitgevoerd worden zijn namelijk direct
gerelateerd aan de (vaste) beeldplaatsen.

De processen waarbij een fysiek contact mogelijk is met de Photoconductor (of Master)
belasten het Master d.m.v. wrijvingskrachten en hebben dus een duidelijke interaetie met
bet Master: de Master-speed neemt af.

Bij het Charging proces vindt er geen fysiek contact plaats met het Master, maar aangez
ien er een lading op het Master aangebracht wordt, spreken we toch van een interaetie,
zij op ladingsnivo.

De interaetie van de Exposure en Framing processen bestaat uit het gedeeltelijk ontladen
van het Master m.b.v. lichtflitsen.
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Data Dictionary.

Naam:

(MAS_CHARG)
(MAS_PRAM)

(MAS_EXP)
(MAS_DEV)

(MAS_TIF)

(MAS_CLEAN)

(IIO)xx

23

OmscbrijviIJg:

: Master Charging interaction

: Master Framing interaction

: Master Exposure interaction

: Master Development interaction

: Master TIF interaction

: Master Cleaning interaction

: Fysieke I/O fromlto function xx
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110:

INTERN
INTERN

INTERN

INTERN

INTERN
INTERN

I/O
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3.3.2.2.1. Level 4 DFD van de copier: Photoconductor proces.

Het Pbotoconduetor proces bestaat uit een aanta! sub-processen dat als belangrijkste taak
beeft: bet regelen en bewaken van de Mastersnelheid, bet genereren van Master pulses,
bet synchroniseren van de Master snelheid met de TIF snelheid en bet maken van de
Transfer knepen.

De volgende sub-processen zijn te onderkennen in bet hardware scbema weergeven in
bijlage Cop 2.1-a:

- Masterdrive & MasterlTTF syncbr. (2.1.1)

- Sync pulse generator (2.1.2)

- Master movement recording (2.1.2)

- Master hole detection (2.1.3)

- Master shuttle (2.1.3)

- Set-up and Transfer (2.1.4)

De bovenvermelde processen zijn direct gekoppeld aan de Master snelheid, betgeen in bet
Level 4 DFD, bijlage Cop 2.1, weergegeven is als een (interne) dataflow genaamd
Mast_sp.
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3.3.2.2.1.1. Proces 2.1.1: Master drive en MasterniF synchronisatie.

Olobale omschrijving proces:

Het aanlopen van de Master motor geschiedt in twee stappen. Eerst wordt de Master
motor vanuit stilstand naar 3 m1min (position speed) geregeld en vervolgens wordt de
Master motor snelheid opgevoerd tot 32 m1min (initial speed).

Alvorens te lrunnen kopieren dienen het MaSter en de TIP band in snelheid gesynchron
iseerd te worden. Dit gebeurt door de transfer kneep enige malen te sluiten zodat de met
een lagere snelheid draaiende TIP (28,S m1min) het Master afremt tot de TIP snelheid.
Gedurende de tijd dat de transferkneep gesloten is wordt de stroom door de Master motor
gemeten en opgeslagen zodat er gedurende de tijd dat de transfer kneep geopend is
dezelfde constante stroom naar de Master motor gestuurd kan worden (stroomsturing).

Aan het einde van een run wordt het Master eerst gecontroleerd afgeremd tot position
speed en vervolgens ongecontroleerd tot stilstand gebracht.

De snelheidsregeling vindt plaats door de snelheid van de motor te meten d.m.v. een
pulsdisc en de aan de snelheid gerelateerde pulsstroom terug te koppelen naar het regel
circuit, zie blokschema in bijlage Cop 2.1.1-e.
Onder invloed van de 1/0 signalen doorloopt de Mastermotor de snelheidscurves zoals
weergegeven in bijlage Cop 2.1.1-f.

Het DFD van het Master drive & Master/TTF sync. proces is weergegeven in bijlage
Cop 2.1.1-a en bestaat uit 3 subprocessen:

Het Masterclrive proces bepaalt m.b.v. de signalen MASON en MASSPHIG in welke fase
van de Master motor snelheids curve de Master motor zicb bevindt.

M.b.v. de betreffende snelheids curve wordt in bet Calculate Master speed proces de
momentane Master motor snelheid berekend. De Master snelheid (Mast_sp) wordt vervol
gens berekend door de Master slip van de Master motor snelheid af te trekken.

Het Master motor current test proces bepaalt aan de hand van enerzijds de maximaal toe
gestane Masterslip en anderzijds het snelheids verschil tussen het Master en de TIP band
of de Master motor te zwaar belast wordt.
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Data Dictionary.

26 Modellering van de copier

Naam:

MASMOCU

MASON

MASSpmG

TEOPEN

SELEDONB

(MAST_MOT_SP)

(MAST_SP)

(POS_SP_FNeT)
(INIT_SP_FNCI')

(1TF_SP_FNeT)

(ACC_FNCT_I)

(ACC_FNeT_2)
(DEC_FNeT_I)

(DEC_FNCT_2)

(ACC_FNeT_3)

(LED_MAST_MOT)

(SPEED_ TOL)

(SLIP_TOL)

(MAST_SLIP)

Omschrijving:

Master motor current

Master motor on

Master speed high

Transfer pinch open
Sensor led on buff.

Master motor speed (m/min)

Master speed (m/min)

P06itiooeer snelbeid (m/min)

Hoge lne1heid (m/min)

TIP speed (m/min)

o -> POS_SPEED

POS_SPEED -> INIT-SPEED

1TF_SPEED -> POS_SPEED

POS SPEED -> 0

-> 3*INIT_SPEED

Sensor led actief

Toegestaoe snelb. tol.
Toegestane snelb. tol.
Slip functie !!!

1/0:

o
I
I
I
I

I/O

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

PiIJnr:

CNl()..4

CNIG-9

CNIG-IO

CNIG-Il

CNI2-S

INTERN
INTERN
FUNCTION 2
FUNCI10N 3
FUNCTION 4
FUNCTION S
FUNCTION 6
FUNCTION 8
FUNCTION 9
FUNCTION 10
INTERN
INTERN
INTERN
FUNCTION

Default value:

12V: stroom correct

12V: motor aan

12V: boge snelbeid

12V: kneep open
12V: active

3 m/min

30 m/min

28,S m/min

'I' = active
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State diagram:

27 ModeUering van de copier

Het STD van het Master drive proces zoals weergegeven in bijlage Cop 2.1.1-b, geeft
aan dat de Mastermotor zich, onder controle van de signalen MASON en MASSPHIG, in
een van de volgende toestanden tan bevinden, die genummerd zijn volgens de overeen
komstige fasen uit de Master motor snelheids curve (bijlage Cop 2.1.1-f):

Statische toestanden:

I. MAST_MOT_SPEED = 0
2. MAST_MOT_SPEED = POS_SPEED
3. MAST_MOT_SPEED = INIT_SPEED
4. MAST_MOT_SPEED = TIP_SPEED

Dynamiscbe toestanden:

: motor staat stil
: motor op positioneersnelbeid
: motor op initial snelbeid
: motor loopt synchr. met TIP

: POS_SP_FNCT
: INIT_SP_FNCT
: TIP_SP_FNCT

,. MAST_MOT_SPEED:= 0 to POS_SPEED
6. MAST_MOT_SPEED:= POS_SPEED to INIT_SPEED
8. MAST_MOT_SPEED:= MAST_MOT_SPEED to POS_SPEED
9. MAST_MOT_SPEED:= MAST_MOT_SPEED to 0
10. MAST_MOT_SPEED := MAST_MOT_SPEED to 3·INIT_SPEED

: ACC.JNCT_I
: ACC_FNCT_2
: DEC_FNCT_l
: DEC_FNCT_2
: ACC_FNCT_3

De accelerating en decelerating functies dienen zodanig gespecificeerd te worden opdat de
snelheidsregeling de realiteit benadert.

Er is verder nog een dynamische toestand (10) die de situatie beschrijft indien de Master
motor regeling niet goed werkt omdat de terugkoppelling van de Master motor speed
defect is.
Deze situatie doet zich voor indien de sensor LED bij de pulsdisk (LED_MAST_MOn
Diet werkt.
De Master motor zal zonder snelheidsregeling naar een hoge snelheid willen lopen, 2 a 3
maal initial speed.

Het Calculate Master speed proces, zie bijlage Cop 2.l.1-c, berekend per tijdseenheid de
Master motor speed en de Master speed uit de betreffende Master motor snelheids curve.
De Master speed wordt nu bepaald door de Master motor speed en de slip tussen het
Master en de Master motor.
Deze slip is afhankelijk van de toename van de snelheid en tan berekend worden uit de
afgeleide van de Master motor snelheids curve. Loopt namelijk de motor snel aan, dan
zal de slip groter zijn dan in de situatie dat de motor met een constante snelheid loopt.

Voor het berekenen van de Master slip dient de Master motor snelheids curve bekend te
zijn. Door nu aan de afgeleide van de acceleratie functies een maximum (dynamische
slip) te verbinden en door de afgeleide van de statische Master Motor functies (= 0) te
koppelen aan een constante (statische slip) tan een slip functie gedefmieerd worden.
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De implementatie van de snelheidsregeling tan in twee stappen geschieden:

Ie. Bereken eerst de dynamiscbe slip door de afgeleide van de acceleratie functie te ne
men en deze met een constante te vermenigvuldigen. Dit bepaalt de maximaal toegestane
slip tijdens aanlopen.
2e. Bereken vervolgens de statiscbe slip in bet geval dat de motor met een constante
snelheid loopt.

De Master speed Un nu bepaald worden door de Masterslip funetie van de Master motor
snelheids curve af te trekken.

Het Master Current Test proces, zie voor STD bijlage Cop 2.1.1-d, simuleert de bewak
ing op de te grote stromen door de Master Motor tgv. bet te zwaar aanlopen of tgv. een
te boge belasting.
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Software beveiJigingen:

29 Modellering van de copier

Foutnr:

1205
1206
1216
1217
1218
1219
1578
1602

Omschrijving:

Master snelheid te laag bij transference
Master snelheid te boog bij transference
Master doet te lang over aanlopen of afremmen
Master remt niet goed af
Master snelheid te laag tijdens initial speed
Master snelheid te boog tijdens initial speed
Masmocu niet goed
NOT ACTO_SELEDONB) tijdens power output test

Modellering van de te detecteren foutsituaties.

De Master speed, in m/min, is een INTERN in- en uitgangssignaal van dit proces. Het
zal als in- en output dienen voor alle andere processen die een interactie met Master beb
ben, bet is dus een bi-directioneeel signaal.
Daar de bewaking op de Master speed geschiedt door bet meten van de Master
pulsfrekwentie (proces 2.1.2) en bet deteeteren, per Master omwenteling, van bet Master
bole (proces 2.1.3), dient de Master speed beinvloed te worden om de verschillende
bewakingen te lrunnen activeren.

De Master speed als functie van de tijd is vastgelegd in de vorm van een aantal
acceleratie en decelaratie functies die tesamen bet gebele opstart, run en afrem trajeet van
de Master motor bepalen.

Door nu een of meerdere van deze functies te bewerken op een van de volgende
manieren, tan de Master speed gecontroleerd worden:

- vermenigvuldigen met een constante: bogere/lagere eindsnelbeid

- moduleren met een sinusvormig signaal: niet constante eindsnelheid

- vervangen door een andere functie: bv. lineairiseren

- veranderen van de stijg- en daaltijden: sneller/langzamer aanlopen/afremmen

- bewerken met stochastiscbe processen
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De fout die optreedt als de Master motor te zwaar belast wordt, een hardware beveiliging
met output MASMOCU, kan gemodelleerd worden door enerzijds een maximale Master
slip toe te staan en anderzijds door bet verschil in Master- en TTF speed aan een max
imum te koppelen.

De situatie in bet geval dat de sensor led defect is en de Master motor ongecontroleerd
wegloopt naar 3 • Initial speed, kan gesimuleerd worden d.m.v. bet interne signaal
LED_MAST_MOT.
Dit signaal is via een AND-functie gekoppeld aan bet I/O signaal SELEDONB dat aIle
sensorleds in alle processen activeert, zodat per proces een sensor LED inactief gemaakt
kan worden.
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3.3.2.2.1.2. Proces 2.1.2: Master Movement recording.

Globale omschrijving proces.

De Master verplaatsing wordt gedeteeteerd door een pulse disk met sensor op de cleaning
roller (zie Blokschema Master Movement Recording bijlage Cop 2.1.2).
De Master snelheid wordt volgens de onderstaande formule (2.1.2a) omgezet in een Mas
ter puIs frequentie zodat een Master pulse correspondeen met 0.5 mm Master verplaats
ing.

(2.1.2a)

De Master snelheid (Mast_sp) en de cleaner slip (Clean_slip), beide in m1min, geeft de
Master pulse frekwentie (MastJulse) in pulsen/sec oftewel in Hz.

Er bestaat de mogelijkheid om als synchronisatie sigaal een 250 Hz puls te gebruiken,
m.b.v. het sigaal SYN250HZ Un er gekozen worden tussen deze constante puIs frekwen
tie en de Master snelheids afhankelijke pulse frelcwentie.

Het DFD, bijlage Cop 2.1.2-a, bestaat uit twee subprocessen, het Calculate Cleaner speed
proces en het Generate pulses proces. Dit is noodzakelijk omdat de pulsdisk voor het
opwekken van de pulsen op de cleaner roller bevestigd is die, in het geval dat er slip
optreedt tussen de rol en het Master, met een snelheid ongelijk de Master snelheid rond
draait. Er moet dus eerst berekend worden wat de snelheid is van de cleanerrol alvorens
de pulsen gegenereerd kunnen worden.
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Data DictiolUlJ'Y.

Naam: Omscbrijving: 110: Pinnr: Default value:

SYNPU synchronization pulse 0 CN12-6
SYN2S0HZ synchronization 250Hz I CN12-13 12V: 250 HZ
SELEOONB sensor LED on buff. I CN12-S 12V: active

(MAST_SP) Master snelheid (mlmin) I INTERN
(CLEAN_SPEED) Cleanerrol speed INTERN
(LED_MAST_MOV) tensor led aerier I INTERN 'I' == active
(MAST_PULSE) Master pulse frequentie (Hz) INTERN
(CLEAN_SLIP) Cleaner rot slip I INTERN

State diagram.

Volgens bet STD van bet Calculate Cleaner speed proces weergegeven in bijlage Cop
2.1.1-b. zijn er drie toestanden, n1: de Master pulsen komen van een coDstante 250 Hz
pulsbron, of de Master pulsen worden gegenereerd met een frekwentie evenredig met de
Master speed, of er zijn geen Master pulsen.

Indien de Master pulsen gegenereerd worden m.b.v. een pulsdisk op de cleanerroller. is
de Masterpuls frekwentie direct afhankelijk van de Master snelheid (Mast_sp) en de
Cleaner slip (Clean_slip).
De Cleaner slip is snelheidsafhankelijk en tan berekend worden m.b.v. de afgeleide van
de Master snelbeid. zoals in bet Calculate Master speed proces (2.1.1) reeds aangegeven
is.

De foutsituatie geen Master pulsen (Master puIs frekwentie is nul). treedt op indien de
sensor bij de pulsdisc defect is en er een snelheidsafhankelijke Master puIs gegenereerd
wordt.

Het Generate Pulses proces, STD in bijlage Cop 2.1.2-c. genereerd pulsen met een fre
quentie zoals berekend door bet Calculate Cleaner speed proces.

."
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Software beveiligiDgen:

33 ModeUering van de copier

Foutnr:

1205
1206
1216
1217
1218
1219
1578
1602

Omschrijving:

Master snelheid te laag bij transference
Master snelheid te hoog bij transference
Master doet te lang over aanlopen of afremmen
Master remt niet goed af
Master snelheid te laag tijdens initial speed
Master snelheid te hoog tijdens initial speed
Masmocu niet goed
NOT Acr(l_SELEDONB) tijdens power output test

Modellering van de te detecteren fout situaties.

De Master speed bewaking is gerealiseerd door de Master pulse frekwentie te bewaken.

Om de bovenvermelde software beveiligingen te laten aanspreken moet de Master speed
met meer dan 5% gevarieerd worden.
Afhankelijk van de te genereren foutsituatie zullen er een of meer van de Master motor
snelheidsfuncties veranderd moeten worden op de manier zoals reeds bij de omschrijving
van proces 2.1.1. vermeld is.
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3.3.2.2.1.3. Proces 2.1.3: Master Hole Deteetie & Shuttle Control.

Globale omschrijving proces.

Het SHU'ITLE mechanisme is een hardware regeling waarop (nog) geen software bewak
ing geplaatst is en zal dan ook niet meegenomen worden in dit model.

Om een referentie te verkrijgen waaruit de positie van de beeldpiaatsen op het Master
bepaald Jean worden, is er een gat (Master hole) in het Master gemaakt.
Dit gat wordt per Master omwenteling gedeteeteerd door een infra-rood LED met
bijbehorende sensor (zie bijlage Cop 2.1.3.).

Het Master Hole Detection & Shuttle Control proces bestaat zoals weergegeven in bijlage
Cop 2.1.3, uit twee subprocessen, nl: het Calculate Master Movement proces (bijlage Cop
2.1.3-b) dat de verplaatsing van het Master in de tijd berekend en het Calculate Hole
Movement proces (bijlage Cop 2.1.3-c)dat de verplaatsin van het gat onder de sensor als
functie van de tijd berekend.

Data Dictionary.

Naam omschr. 110 CODDector Default value:

MASON Master motor on I CNIG-9 12V: motor BaD

MASHOLSE Master Hole sensor 0 CNIG-3 12V: gat gedetect.
SHUSHCO Shuttle Shaft Correct 0 CNIG-2 12V: as correct
SELEOONB sensor LED on buffered I CNI2-S 12V: active

(MAST_SPEED) Master snelheid I INTERN
(MAST_LEN) Master lengte (mm) I INTERN 2543 mm
(HOLE_LEN) Gat lengte (mm) I INTERN 6 bij 12 mm

(LED_MAST_HOL) sensor LED I INTERN 'I' = active
(HOLE_POS) relat.positie hole INTERN
(HOLE_STOP_POS) rel.stop pos hole INTERN
(MAST_MOV) Master verplaatsing (mm) INTERN
(RES_ HOL_ POS) Reset hole pos I INTERN 'I' = active

(HOLE_FOUND) Gat gevonden signaal INTERN '1' = active
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State diagram.

Calculate Master Movement proces:

35 Modellering van de copier

Indien de copier gestart wordt kunnen er twee situaties onderscbeiden worden. Er is een
POWER UP start (koude start) of een zg. warme start, een berstart tijdens een kopieer
run.

Ter bescberming van de beeldplaatsen wordt bet Master gecontroleerd afgeremd en is bij
een berstart exact bekend waar bet gat zicb bevindt (HOLE_STOP_paS).

Bij een zg. koude start, POWER UP = > (RES_HaLE_paS), is de positie van bet gat
niet meer bekend, de machine lean uitgezet zijn, en dient de (HOLE_STOP_paS) ran
dom gekozen worden op bet Master, (HOLE_POS) := RANDOM( 0, (MAST_LEN) ).

Bij een warme start wordt er uitgegaan van de stop positie van bet gat, (HOLE_paS) :=
(HOLE STOP paS).- -

Bij bet berekenen van de (HOLE_STOP_paS) nadat bet Master, na en.k.ele omwentel
ingen, gestopt is moet er rekening gebouden worden met twee situaties:

1. Indien na bet stoppen geldt dat, zie bijlage Cop 2.1.3-d,

dient de nieuwe (HOLE_STOP_paS) als voIgt berekend worden:

2. Indien na het stoppen geldt dat, zie bijlage Cop 2.1.3-e,

wordt de nieuwe (HOLE_STOP_paS) als voIgt berekend:

Tijdens bet lopen van bet Master wordt de momentane verplaatsing van bet Master t.O.V.
de sensor berekend door de Master speed te integreren naar de tijd waarbij als
beginwaarde verplaatsing is nul onder de sensor is genomen: CALC(MAST_MOV).

(MAST MaY) lean dus een waarde bebben tussen 0 en (MAST LEN).- -

Calculate Hole Movement proces:
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Uit de Master verplaatsing (MAST_MOVE), de Master lengte (MAST_LEN), de start

positie van het gat (HOLE_POS) en de lengte van het gat (HOLE_LEN) Jean vervolgens
tijdens de Master loop het tijdstip van optreden en de duur van de hole detectie,
MASHOLSE active, berekend worden. Namelijk door de Master speed te integreren over
de tijd met als beginwaarde Dul onder de sensor.
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Software beveiligingen proces.

37 Modellering van de copier

foutnr.

1590
1591
1597

omschrijving:

Geen gat gedetecteerd.
Gat te vroeg gedeteeteerd.
Geen gat gedetecteerd tijdens zoeken.

Modellering van de te detectercn foutsituaties.

De Master speed bewaking bestaat naast de bewaking van de Master speed frekwentie
ook uit de deteetie van bet Master bole.
Bij iedere omwenteling van het Master moet er precies eenmaal en steeds op dezelfde
plaats een gat gedeteeteerd worden.
De software telt bet aantal Master pulsen tussen de opeenvolgende gat deteeties, en ver
gelijkt dit aantal met bet aan de lengte van bet Master evenredige verwacbte aantal pul
sen.

Bij een Master met een lengte van 2542 mm., zullen er per omwenteling 1271,5 (5086/4)
Master pulsen gegenereerd worden, nl. een puIs per 0.5 m.m Master verplaatsing.
De lengte van bet gat komt overeen met 4 pulsen, dus tussen twee opeenvolgende gaten
bevinden zicb 1267,5 pulsen.

Het moment van deteeteren van een gat is, wat de software beveiliging betreft, onaf
bankelijk van de Master speed en dus zullen de foutsituaties gegenereerd dienen te wor
den door middel van manipulaties met de grootte en positie van bet gat op bet Master.

Het Diet detecteren van bet gat, bet gat is bv. dicbtgeslibt met vuH, Un gesimuleerd wor
den door de gatlengte 0 te maken; HOLE_LEN := O.

De situatie dat bet gat te vroeg gezien wordt, by. spikes op de I/O lijn, kan gegenereerd
worden door de Master lengte te verkleinen; MAST_LEN < 2543 mm.
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3.3.2.2.1.4. Proces 2.1.4: Set-up and Transfer.

GlobaIe omschrijving proces.

In stand-by is de afstand tussen de, op stand-by speed draaiende en verwarmde, TIF en
het stilstaande Master ongeveer 20 mm.

Bij een start van een run wordt de transfer roller en dus het Master via een arm, tegen de
druk van een veer in, door een Set-up motor tot op 1 mm. van de TIF gebracht.
Nadat de rem op het Set-up mecbanisme in werking is getreden, kunnen er transfer
knepen gemaakt worden door het Master gedurende de tijd benodigd voor het veq>laatsen
van bet Master over een afstand gelijk &an een beeldplaats, onder gecontroleerde druk, in
contact te brengen met de ITF (zie bijIage Cop 2.1.4).

Aan het einde van een run wordt de rem van het Set-up mecbanisme gehaald en kan het
mechanisme naar stand-by positie geregeld worden.

Het Set-up en Transfer proces is, zoals weergegeven in bijlage Cop 2.1.4-a, uit te
splitsen in twee subprocessen die geheel onafhankelijk van elkaar zijn, en genoemd zijn:
het Set-up proces (2.1.4-b) en het Transfer proces (2.1.4-c).
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Data Dictionary.

Naam omscbr. I/O connector Default value:

MAMO Master motor on I CNIG-9 12V: motor OD

STPTEBR SET UP transfer break I CN13-2

STPTEMO SET UP transfer motor I CNIl-8

STPTESE SET UP transfer sensor 0 CNIG-7 OV: kDeep gesloteD

SELEDONB Sensor LED OD buffered I CNI2-S POWER output
TEPSE Transfer kDeep sensor 0 CNIG-S OV: kDeep gesloten

TEPCL Transfer kDeep closed I CNI3-3 '0' 0:: active

(TE_DOWN_TlME) SET UP time down I INTERN

(TE_UP_TlME) SET UP time up I INTERN
(LED_ STPTE) Sensor LED I INTERN 'I' = active

(LED_TEP) Sensor LED I INTERN 'I' - active

State diagram.

Het SET UP mechanisme tan zich, volgens het STD in bijlage 2.1.4-b, bevinden in een
van de twee statische toestanden (up of down) of in een van de twee dynamische toestan
den, (moving up of moving down).
Het SET UP mechanisme wordt vanuit down positie in een constante tijd
(TE_UP_TIME) omhoog gebracht in de Up positie en de SET UP sensor wordt aerief:
STPTESE := 1.

Het STD van het Transfer proces in bijlage Cop 2.1.4-c laat zien dat gedurende de tijd
dat TEPCL = I, de Transfer kneep gesloten is.
Ben sensor LED constateert het sluiten van de kneep en geeft op de I/O lijn TEPSE aan
of de kneep al dan Diet gesloten is.

Indien de rem uitgeschakeld is wordt vanuit de Up positie het mechanisme in een con
stante tijd (TE_DOWN_TIME) terug in de down positie gebracht: STPTESE := O.
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Software beveiligingen proces.

40 Modellering van de copier

foutnr.

1207
1584
1579

omschrijving:

SET UP mechanisme is afgevalIen tijdens bedrijf.
STPTESE is niet gaed.
TEPSE is Diet goee!.

Modellering van de te deteeteren foutsituaties.

De foutsituatie die optreedt indien het SET UP mechanisme afvalt tijdens bedrijf, Un
gesimuleerd worden door in de UP positie de break. te deactiveren en de SET UP motor
te activeren.

Indien de sensor LED defect raakt, (LED_STPTE) := 0, dan zal het SET UP mechan
isme gaan "wippen", ofteweI constant doordraaien, en zal de foutsituatie "STPTESE Diet
gaed", optreden.

De fout situaties met betrekking tot de Transfer knepen kunnen geintroduceerd worden
door de sensor LED (LED_TEP) al dan Diet juist te laten werken.
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De volgende processen maken ook deel uit van het kopieerproces. en dienen DOg gemo
delleerd te worden.

Level 4 DFD van de copier: Charging.

- Charging Master

- Measure ASV

- Ozon extraction

- Scorotron cooling

Level 4 DFD van de copier: Framing.

- Edge discharge ( langskader )

- Lateral Flash (dwarskader)

Level 4 DFD van de copier: Exposure.

Level 4 DFD van de copier: Developing.

- Toner detection/refill

- Developing motor

Level 4 DFD van de copier: TTF.

Level 4 DFD van de copier: Cleaning.

© 1988 Oc6-Nederland B.V.• Venlo, The Netherlands



Copier Simulator - 1 42 Modellering van de copier

3.3.2.3. Level 3 DFD van de copier: output proces.

Te onderscheiden zijn:

- Paper handling:

- Finisher:

Level 4 DFD van de copier: Paper Handling.

- Elevators control

- Paper trays

- Pre-heat

- Duplex feed

- Copy Tum station (CTS)

Level 4 DFD van de copier: Finisher.

- Elevator control

- Format control

- Staple-Finish

..
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4. Implementatie copier simulator.

43 Implementatie

Voor de implementatie van de processen met bun genoemde eigenschappen zijn er ver
scbillende mogelijkheden, nJ.:

- de toewijzing van cen processor aan ieder proces.

- bet verdelen van de processen over cen aantal processoren.

- aUe processen dienen door cen processor uitgevoerd te worden.

De mogelijkheid om ieder programma op ceo afzonderlijke processor te laten lopen zal
uit fmancicel oogpunt niet te realiseren zijn.

Het verdelen van de taken over mcerdere processoren is cen zowel techniscb als fman
deel haalbare optie.
Voor de bepaling van bet minimasl benodigde aantal processoren dient er ecbter cen
analyse uitgevoerd te worden van de belasting van de processoren in cen aantal verschil
lende configuraties. Vanwege de beperkte tijd die er voor de afstudeeropdracbt staat en
waarbinnen een prototype gerealiseerd moet worden, is er gekozen voor de implementatie
van de taken op een mono-processor systeem.

Vanwege de eisen die nu gesteld worden m.b.t. de verdeling van processortijd en gebeu
genruimte tussen de taken, dient bet computersysteem een multitasking operating system
te bezitten en dienen de routines die de taken voorstellen in een Real-time programeertaal
geschreven te worden.

Voor bet ontwikkelen van een prototype van de copier simulator is er, Lv.m. de korte
levertijd van de hardware en de binnen OCE aanwezige ervaring met een aantal program
meertalen, gekozen voor de volgende hard- en software configuratie:

Hardware.

- Sun 3/50 Workstation : grafiscb werkstation, User Interface

- Sun 3/160 Server : simulatie proces en I/O handler

- I/O boards : aansturen van/door bank opstelling
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Software.

- C : voor de User Interface

- Modula-2 : voor het simulatie proces

- UNIX : operating system

Het te ontwerpen software systeem zal zoals weergegeven in bijlage Sim 1, bestaan uit de
Yolgende onderdelen:

User Level:

- User Interface
- UNIX

Application Level:

- Verschillende taken (processen uit het systeemmodel)
- Tracing en Datacollectie proces
- Fout genererende en introducerende processen
- File handling processen
- Starter

System Level:

- Scheduler
- I/O Handler
- Real-time clock
- UNIX operating system

Voor een overzicht van een Bantal karakteristieke eigenschappen van de programmeertaal
MODULA-2, wordt verwezen naar Appendix B.

De programma's worden ontwi.k.keld op het SUN computersysteem dat een aantal "tools"
biedt voor bet beheer en onderboud van complexe software systemen, zoals:

- een Source Code Control System (SCCS) dat een versie en release
administratie bijhoud m.b.t het ontwikkelde software pillet.

- een "post mortum" MODULA-2 debugger voor bet werkstation.

- een makefile generator om het compileren en linken van uit meerdere
verschillende modules opgebouwde complexe software systemen te controleren.
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Bij de beschrijving van het ontwerp van het software systeem zijn de
volgende "coding rules" gehanteerd.

variabele naam
type naam

procedure naam
module naam

: uitsluitend kleine letters
: 1 woord: kleine letters

meerdere woorden: ieder volgende woord begint met hoofdletter
: ieder woord uit samengestelde naam begint met hoofdletter
: als procedure naam

De notatie XXX.YYY betekent dat het item YYY uit module XXX wordt geexporteerd.
Achter variabelen en velden van records tan tussen ronde baken 0 het type vermeld zijn.
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4.1. User Interface.

46 Implementatie

De taken die de User Interface uit moo voeren zijn de volgende:

- samenstellen van de te simuleren systeem configuratie.

- specificeren van de simulatie run.

- interaetief beinvloeden van de simulatie run.

- controleren van de ingevoerde gegevens op juistheid en consistentie.

- specificeren van het tracing proces.

- specificeren van het datacollectie proces.

- ontlasten van de simulator van asynchrone (reken)taken.

Ben eerste implementatie van de User Interface is gemaakt door een afstudeerder van de
HTS-TCK te VenIo.
Uitgaande van een SUN-3 workstation is de User Interface een programma, geschreven in
de programmeeertaal C, dat gebruik maakt van een aanta! grafische standaard SUN tools
voor bet defmieeren en bewerken van schermen ( SunVieuw en PixRect ).

Voor een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp van de User Interface wordt
verwezen naar bet afstudeerverslag van B. Jobsen [8].

© 1988 Oell-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands



Copier Simulator - 1

4.2. Scheduler.

47 Implementatie

Vanwege het feit dat in de gebruikte MODULA-2 compiler de SYSTEM.IOTRANSFER
procedure Diet is geimplementeerd, is het Diet mogelijk om een preemptive scheduler te
ontwerpen. De ontbrekende procedure zou het namelijk mogelijk gemaakt hebben om op
interrupt basis, b.v. met time slices, een rescheduling uit te laten voeren.
De reden dat de IOTRANSFER procedure Diet geimplementeerd is, is gelegen in het feit
dat het operating system van de SUN, UNIX, geen direete interaetie met de hardware
toestaat.

Vanwege de bovengenoemde reden bleef het ontwerp beperkt tot het ontwerp van een
non-preemptive scheduler, d.w.z. een scheduler waar de taken zelf de verdeling van de
CPU tijd tussen de verschillende taken dienen te regelen.
Dit impliceert dat er in de procedures die de quasi-concurrent processen beschrijven
expliciete scheduling commando's dienen te staan. Ben proces dat op een bepaald moment
de processor tot zijn beschikking heeft kan Diet gestopt worden door een andere proces,
maar kan dus alleen zichzelf stoppen.

Als voorbeeld voor de te ontwerpen scheduler is gekozen voor VRTX, een door OCE
aangekochte scheduler. De basis commando's uit VRTX zijn aangevuld met datastruc
turen voor de synchroDisatie van processen en voor de interproces-commuDicatie.

Het ontwerp van scheduler bestaat uit een verzameling bibliotheekmodules die elk een
aantal procedures en types exporteren, namelijk:

- Kernel
- List
- Semaphore
- Sync
- Queue
- Event

De basis van de scheduler wordt gevormd door de module Kernel die de faciliteiten
exporteert die nodig zijn om de processen van toestand te doen veranderen. Welk proces
er van toestand gaat ver~deren wordt bepaalt door de discipline van de bij de toestand
behorende wachtrij.

De module List exporteert een type list en een aantal bewerkingen die op variabelen van
dit type werken. Vanwege het veelvuldige gebruik van lijsten (wachtrijen) in de scheduler
is gekozen voor een hoog abstractie Diveau voor het werken met deze lijsten. AIle te
gebruiken lijsten zijn van hetzelfde type en kunnen met prQcedures uit de module List
bewerkt worden.

De module Semaphore exporteert een type sema en een aantal bewerkingen op variabelen
van dit type, opdat de te gebruiken semaphore construeties in de scheduler aIle m.b.v. dit
type serna geimplementeerd kunnen worden.
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De modules Sync en Event bieden faciliteiten om processen te synchroniseren m.b.v.
semaphoren en events.
De module Queue levert de faciliteiten om de communicatie mssen processen te organ
iseren.

Voorzover de bovenstaande modules geimplementeerd en getest zijn, zijn de listings van
bet boofdprogramma Simulate.mod en de bijbeborende modules in Appendix C
bijgevoegd.

'.
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4.2.1. Module Kernel.

49 Implementatie

In de module Kernel wordt bet type processdescriptor in zijn gebeel geexporteerd, om bet
mogelijk te maken dat bet type in lijsten van bet type list (List.list) opgenomen kunnen
worden.

De processdescriptor is een record waarin de status van bet proces wordt bijgebouden, en
bet bevat de volgende velden:

- name (ARRAY [1. .12] OF CHAR)
De in bet veld opgeslagen naam van bet proces wordt onder andere gebruikt voor trac
ing en datacollectie doeleinden.

- prio (CARDINAL)
Bevat de prioriteit van bet proces, van belang bij bet plaatsen in wacbtrijen van bet
proces.

- state (Kernel.taskstate)
Beschrijft de toestand van bet proces.

- proc (SYSTEM.ADDRESS)
Bevat bet adres waar de bij bet proces beborende statuswoord opgeslagen is.
Wordt gevuld door SYSTEM.NEWPROCESS

- trac (BOOLEAN)
Geeft aan of bet proces al dan niet in de tracing moet verschijnen.

- prevstate (Kemel.taskstate)
Geeft de vorige toestand van bet proces aan.

- workspace (SYSTEM.ADDRESS)
Bevat bet beginadres van bet werkgebied van bet proces.

- worksize (CARDINAL)
Bevat de grootte van bet werkgebied van bet proces.
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Ben proces kan zich in een van de volgende toestanden bevinden ( bijlage Sim 2 ):

- Executing
Deze toestand geeft aan dat het proces aerief is. Het heeft de processor tot zijn
beschikking.

- Ready
In deze toestand wachten de processen op processortijd. Aan aile voorwaarden voor
executie is voldaan, er is aileen nog geen processor beschikbaar.
Het proces met de hoogste prioriteit zal in het aIgemeen het eerste in aanmerking
komen voor executie.

- Suspended:
In deze toestand bevinden zich de processen die wachten tot aan een of meer condities
is voldaan. Bijvoorbeeld wachten op een semafoor.
Nadat voldaan is aan de voorwaarden wordt het proces Ready.

- Dormant:
In deze toestand bevinden zich de processen die nog niet gecreeerd of die deleted zijn.
Ben proces gaat na creatie van de Dormant naar de Executing en vervolgens naar de
Ready toestand.

Omdat de essentie van de scheduler bestaat uit het bijhouden van een goede administra
tie,( in welke toestand is welk proces en waar staat zijn statuswoord ? ), zijn er een aan
tal lijsten gedefmieerd die indien een proces van toestand verandert aile bijgewerkt moe
ten worden.

Omdat het gebruik van dynamische pointerstructuren in een concurrent omgeving proble
men oplevert, (een geheugen gebied kan door verschillende processen ge-aIloceerd en
ge-dealloceerd worden), is er gekozen voor een vaste pointerstructuur die de informatie
van aile processen, in de vorm van processDescriptors, bevat.

Dat de afmeting van deze pointerstructuur, genaamd de processList, een gegeven is, komt
omdat er precies bekend is hoeveel processen er in de simulator gaan "draaien" en die
alle vooraf door de Starter gecreeerd worden. Deze processList dient aItijd up-to-date te
zijn en moet dus na elke toestandsveranderlng van een proces bijgewerkt worden.
De processList is de lijst die de processDescriptoren van aile processen bevat en waaruit
de informatie gehaald kan worden m.b.t. de opgeslagen
statuswoorden en de toestand waarin het proces zich bevindt..

Bij de toestand Ready behoort een readyList die de processen bevat die wachten op CPU
tijd. De readylist is op prioriteit geordend, het proces met de hoogste prioriteit ( =0 )
staat bovenaan de lijst en komt het eerste in aanmerking voor toekenning van processor
tijd.
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Binnen een blok van processen met gelijke prioriteit geldt het round-robin systeem, oftwel
een proces wordt zodanig in de lijst geplaatst dat het volgende proces een lagere prioriteit
heeft.

De volgende Scheduler commando's zijn beschikbaar om de processen gecontroleerd van
toestand te doen laten veranderen:

PROCEDURE Delete ( procname : ARRAY OF CHAR
) ;

De procedure Delete maakt een proces dat Executing, Ready of Suspended is, Dormant.
De processdescriptor van het proces wordt uit de readyList of uit de suspendList gehaald
en in de processList wordt de toestand van het proces veranderd in Dormant. Indien een
Executing proces deleted wordt, treedt rescheduling op.

PROCEDURE Create ( procedure
sizeofworksp

priority

procname
tracing

) ;

: PROC ;
: CARDINAL;

: CARDINAL;

: ARRAY OF CHAR;
: BOOLEAN

De procedure Create maakt een coroutine (proces) van de parameterloze procedure met
de naarn procedure. De processdescriptor wordt aangemaakt, gevuld en in de processList
gebangen. Vervolgens wordt bet gecreerde proces executing gemaakt. Het creerende
proces (starter) komt in de toestand Ready.

PROCEDURE Suspend ( procname : ARRAY OF CHAR
) ;

Een proces suspendeerd of zichzelf hetgeen een rescheduling veroorzaakt, of het suspen
deerd een proces, met naam procname, vanuit de toestand Ready. Het gesuspendeerde
proces komt in de toestand Suspended.
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PROCEDURE Resume ( procname : ARRAY OF CHAR

) ;

Ben executing proces maakt een suspended proces, met naam procname, weer Ready.
Bet resumed proces wordt, in de op prioriteit gesorteerde, readyList opgenomen en uit de
suspendList verwijderd.

PROCEDURE Delay ( period : time-period

) ;

Ben proces maakt zichzelf voor cen gegeven periode in de toestand Suspended.
( nog niet geimplementeerd. )

PROCEDURE NextProcess 0;

Deze procedure veroorzaakt een rescheduling, het executing proces gaat in de teostand
Ready en het proces hoven in de ReadyList wordt Executing.
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4.2.2. Module List.

53 lmplementatie

De module List exponeerd een aanal procedures om globaal gedefmieerde lijsten te kun
nen bewerken.
Er wordt bet volgende type ge-exponeerd waarmee lijsten zoaIs weergegeven in bijlage
Sim 3 samengesteld kunnen worden:

TYPE

oodePointer = POINTER TO node ;

node = RECORD

size : CARDINAL ;
next : nodePointer ;

adr : ADDRESS ;
END ;

Om bet mogelijk te maken dat objecten van ongelijke lengte in een en dezelfde lijst
opgenomen kunnen worden, is er een veld size in bet node record dat de lengte van bet
object in 32 bits woorden bevat.
Het adr veld wijst naar bet gebeugen addres waar bet object opgeslagen is. Omdat bet
type ADDRESS compatible is met bet POINTER type, kan een als een RECORD gede
clareerde variabele aan de node gelinkt worden via bet addres van bet record. Het record
wordt door de module List gezien aIs een ARRAY OF WORD daar de inhoud van bet
record voor deze module onbekend is en blijft.
De enige restrictie die bet werken met deze lijsten de gebruiker oplegt is dat er aIleen
objecten met een gelijk type in dezelfde lijst gelinkt mogen worden.

De module List exponeerd de volgende procedures:

PROCEDURE DeClne ( VAR Clrst : nodePointer

) ;

De procedure Defme creeert een lege lijst met de gegeven naam.
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PROCEDURE ltemSize item

VAR itemsize

) ;

: ARRAY OF WORD ;

: CARDINAL

Implementatie

Itemsize berekent de grootte (in 32 bits woorden) van bet in de lijst op te nemen object.
Omdat de afmeting en bet type van bet object Diet bekend zijn, wordt bet gezien als een
array van 32 bits woorden.

PROCEDURE Empty ( first : nodePointer

): BOOLEAN ;

De functie Empty krijgt de waarde FALSE indien de lijst leeg is, anders TRUE

PROCEDURE Erase ( VAR flJ'St : oodePointer

) ;

De procedure Erase maakt de lijst leeg.

PROCEDURE IsPresent ( fIrSt
item

ordinal
): BOOLEAN;

: nodePointer ;

: ADDRESS;

: ordinalType

De functie IsPresent krijgt de waarde TRUE indien bet item in de lijst aanwezig is, en
zoniet dan FALSE.

PROCEDURE InsertAfter ( VAR fIrst

previtem

Dewitem

ordinal
) ;

: oodePointer ;

: ADDRESS;

: ARRAY OF WORD ;

: ordinalType

De procedure lnsertAfter plaatst een item, achter een opgegeven item, in de lijst.
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PROCEDURE DeleteAfter ( VAR first

previtem
ordinal

) ;

: nodePointer :
: ADDRESS:

: ordinalType

Implementatie

de Procedure DeleteAfter verwijdert bet item acbter bet opgegeven item uit de lijst.

PROCEDURE InsertFront ( VAR fU'St
item

) ;

: nodePointer ;
: ARRAY OF WORD

De procedure InsertFront plaatst bet gegeven item vooraan in de lijst.

PROCEDURE GetFirst ( fU'St
VAR reeaddr

) ;

: nodePointer ;
: ADDRESS

De procedure GetFirst geeft bet addres van bet eerste item uit de lijst en verwijdert bet
item vervolgens uit de lijst.

PROCEDURE DeleteFront ( VAR fU'St : nodePointer
) :

De procedure DeleteFront verwijdert bet eerste item in de lijst.

PROCEDURE Place (VAR fU'St
item

ordinal

) ;

: nodePointer ;
: ARRAY OF WORD ;
: ordinalType

De procedure Place plaatst een item in de lijst zodanig dat de lijst gesorteerd blijft.

'.
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PROCEDURE Remove ( VAR first
item

ordinal
VAR found

) ;

: nodePointer ;
: ADDRESS;
: ordinalType ;
: BOOLEAN

Implementatie

De procedure remove verwijdert een gespecificeerd item uit de lijst, FOUND wordt
TRUE indien het item gevonden en verwijdert is, anders FALSE.

PROCEDURE Display ( first
displayproc

) ;

: nodePointer ;
: displayType

De procedure Display toont elk item uit een lijst op het beeldscherm.

PROCEDURE FindRecord ( first
item

VAR itemaddr
ordinal

) ;

: nodePointer ;
: ADDRESS;
: ADDRESS;
: ordinalType

Zoekt een gespecficeerd item in de lijst en komt terug met het addres van het gevonden
item.

.'
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4.2.3. Module Semaphore.

Implementatie

Deze module is niet toegankelijk voor de gebruiker, maar wordt gebruikt ter implementa
tie van de modules Sync, Queue en Event.

De module Semaphore exporteert het type sema transparant. Variabelen van dit type kun
nen gebruikt worden ter reprcsentatie van algemene semafoor constructies. Volgens de
type declaratie zoals weergegeven in bijlage Sim 4, bestaat het record uit de volgende
velden:

- val (CARDINAL)
Bevat de waarde van de semafoor.

- cliscipJ (discipline.Semaphore»
Het type discipline bepaalt de discipline van de wachtrij, dus welk proces uit de
wachtrij verlost wordt bij een verhoging van de semafoor teller.
Verschillende disciplines kunnen zijn: LIFO, FIFI, BiggestFirst, FirstFit e.d..

- waitList (lis!.List)
In deze wachtrij worden de processen opgenomen die bij de semafoor moeten wachten.

Op de variabelen van het type serna kunnen de volgende operaties uitgevoerd worden.

- Initialize
Bepaalt de waarde van de semafoor (teller) en bepaalt de discipline van de wachtrij.

- Wait
Wait probeert de waarde van de semafoor (st) met een gegeven getal (n) te verlagen. Is
de waarde van st kleiner dan n, dan wordt het uitvoerende proces in de wachtrij
geplaatst en suspended gemaakt, totdat de verIaging weI uitgevoerd Un worden.
Is st groter dan n, en stun er geen processen te wachten die gezien de wachtrij discip
line voorrang hebben op het executerende proces, dan wordt de verlaging uitgevoerd.
staan er weI processen te wachten die voorrang hebben, dan wordt het uitvoerende
proces in de wachtrij geplaatst en suspended gemaakt.

- Signal
Met een aanroep van Signal wordt de semafoor met een gegeven waarde verhoogt. Na
verhoging worden eventuele wachtende processen uit de. wachtrij verlost en ready
gemaakt.
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4.2.4. Module Sync.

58 Implementatie

De module Sync biedt de gebruiker een abstractie voor bet gebruik van aIgemene
semaforen voor bet synchroniseren van processen.

Het type sync dat geexporteerd wordt is een pointer naar een record dat bestaat uit de
volgende velden, zie bijlage Sim. 5:

- name (ARRAY OF CHAR)
Bevat de naam van de sync, van belang bij tracing.

- data (POINTER TO dataRecord)
Deze pointer wijst naar een record waarin, mits gewenst, datacollectie plaats tan vin
den. geen datacollectie betekend data := NIL.

- trace (BOOLEAN)
Boolean die aangeeft of de sync weI of niet getraced moet worden.

- sem (sema.Semaphore)
Dit veld bevat de aIgemene semafore waarvoor de sync een abstractie vormt.

De volgende operaties kunnen uitgevoerd worden op variabelen van bet type sync:

- Init
Deze procedure creeert syncs. Het creeeren is vanwege bet globale karakter van syncs,
interaetie tussen aile processen, aileen mogelijk vanuit bet hoofdproces. Als syncs
lobal, door processen anders dan het hoofdproces, gecreeerd zouden worden, zijn ze
aileen toegankelijk voor het creerende proces en dus nutteloos.

- Lower
Met Lower lean de waarde van de door een sync gepresenteerde semafoor verlaagd wor
den. De verdere afuandeling is gelijk aan de Wait.Semaphore operatie.

- Raise
Deze procedure verhoogt de waarde van de bij de sync behorende semafoor met een
bepaald getal. Dus, afgezien van de tracing en datacollectie faciliteiten, een gewone
aanroep van Signal.Semaphore.
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4.2.5. Module Queue.

59 Implementatie

De module Queue biedt een abstractie voor een interactiemechanisme waarin objecten
kunnen worden geplaatst. Ben queue geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om objeeten over
te dragen van het ene proces aan het andere, of om objecten tijdelijk op te slaan.

Het type queue dat geexporteerd wordt is geimplementeerd als een pointer naar een
queueDescriptor, dat weer een record type is met de volgende velden, zie bijIage Sim. 6.

- name, data en trace

- queueList (list.List)
In deze lijst worden de objecten opgenomen die in de queue worden geplaatst.

- filled (serna.Serna)
Deze semafoor heeft als waarde het aanta! objecten in de queue. Processen die een
object uit een lege queue willen halen, kunnen m.b.v. filled in de wachtrij geplaatst
worden.

Op variabelen van het type queue zijn de volgende operaties van toepassing:

- New
De implemantie komt overeen met de twee vorige paragrafen, alleen wordt er nu ook
een lege queueList gecreerd.

- Take
Met deze procedure lean een object uit de queue verwijdert worden. Is de queue leeg,
dan wordt het proces dat de Take uitgevoerd heeft in de wachtrij geplaatst en suspended
gemaakt.
De bij de queue behorende wachtrij discipline bepaalt in welke volgorde processen uit
de wachtlijst worden gehaald als er objecten in de queueList worden geplaatst.

- GiveFirst
Met deze procedure worden objecten voorin de queue geplaatst. Zijn er wachtende pro
cessen dan wordt er volgens de wachtrij discipline een ready gemaakt.

- GiveLast
Deze procedure plaatst een object achteraan in de queue, ve..rder identiek met GiveFirst.
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4.2.6. Module Event.

60 Implementatie

Het interaetiemechanisme dat de module Event beschrijft, tan gebruikt worden om een
aantal processen te laten wachten tot aan een bepaalde conditie voldaan is.

Het type event wordt geexporteerd als een pointer naar een eventDescriptor dat van het
type record is en de volgende velden bevat, zie bijlage Sim 7:

- lUUDe, data en trace

- waitList (list.List)
Een wachtlijst waarin alle gestopte processen zich bevinden. De lijst is ongeordend daar
alle processen uit de lijst via een Set tegelijk ready gemaakt kunnen worden.

Op variabelen van het type event zijn de volgende operatie van toepassing;

- New
Creeert een lege lijst.

- WaitForCond
Als Diet aan een gespecificeerde conditie voldaan is, wordt het proces gesuspendeerd en
in de wachtlijst geplaatst. Iedere maal als een proces een Set operatie uitvoert op de
event, wordt de conditie geevalueerd. Zo gauw aan de conditie is voldaan mag het
proces verder gaan en wordt uit de wachtlijst verwijdert.

- WaitFor
Na een aanroep van waitFor wordt het uitvoerende proces stilgelegd totdat een ander
proces een Set op de event uitvoert.

- Set
Na een aanroep worden alle processen die met een WaitFor zijn stilgelegd, vrijgegeven,
ready gemaakt. de processen die met een WaitForCond in de wachtrij zijn geplaatst
worden vrijgegeven indien aan de conditie is voldaan.
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4.3. Verschillende taken.

61 Implementatie

De processen zoals tijdens de analyse fase gedefmieerd d.m.v. de P-specs, dienen als
parameterloze procedures geimplementeerd te worden, opdat ze als "coroutines" quasi
concurrent kunnen draaien onder controle van de scheduler.

De stap van analyse naar implementatie is door de gebruikte modelleringstechniek ( Your
don) eenvoudig, daar de bij de P-specs behorende State diagrams alle ( real-time) infor
marie bevatten. Het STD tan dan gezien worden als oen graflSche voorstelling van de
implementatie.

In de code voor de processen dienen schedulings commando's opgenomen te worden
vanwege het non-preemptive kara.kter van de scheduler. Bij het plaatsen van de
commando's dient als leidraad genomen te worden dat tussen twee scheduling
commando's een niet te groot samenhangend stuk code dient te staan.

De processen worden alvorens de simulatie daadwerkelijk begint eerst gecreeerd door een
zg. Starter. De Starter is een proces met de hoogste prioriteit dat zichzelf DB de creatie
van alle processen delete.
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4.4. Tracing en Datacolleetie.

62 Implementatie

Met tracing wordt bedoeld het genereren van een overzicht van het verloop van de simu
latie. Er zullen een aantal opties aangeboden worden waarmee de tracing naar wens op
een aantal punten geconcentreerd tan worden. Oit omdat de hoeveelheid data die
getraced tan worden onoverzichtelijk groot is.

Er ka.n voor elk proces worden aangegeven of de acties van dat proces al dan niet in de
tracing dienen te verschijnen. Tevens zal voor elke variabele van de interactie types sync,
queue en event worden aangegeven of deze variabele in de tracing dient te worden
opgenomen.

Onder datacollectie wordt verstaan: het verzamelen en opslaan van de 110 data naar/van
de bankopstelling.
Het opslaan van de data van tracing en datacollectie geschiedt onder controle van het
UNIX me handling system. De data wordt tijdens een simulatierun weggeschreven in een
file die na de simulatie geanalyseerd tan worden onder controle van de User Interface op
bet workstation.
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4.5. I/O Handler.

63 Implementatie

De I/O Handler zal bestaan uit een proces dat direct toegang beeft tot de hardware (IIO
boards via VME-bus).

De Input voor de simulator komt binnen via een van de input kanalen van een 32-channel
digital input board ( XVME-212 ). De Input boards zijn voorzien van een programmeer
bare scanner die op een toestandsverandering van een input reageert met een interrupt.

De Output boards zijn van bet type XVME-220, 32-channel open collector outputs.
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4.6. UNIX operating system.

64 ImpJementatie

Het operating system van bet SUN computersysteem is een versie van UNIX.
UNIX is een multi-tasking operating system en ziet bet simulatie proces als een van de
vele taken die op bet systeem draaien. Ondanks dat het simulatie proces de enige gebruik
ers taalc is onder UNIX, moet bet simulatie proces de processortijd delen met een aantal
UNIX processen. UNIX beeft namelijk een grote overbead in de vorm van me handling-,
administratie- en device handling processen. Veel van deze processen zijn tijdens een
simulatie run overbodig en beinvloeden, in negatieve zin, de performance van bet sys
teem.

Voor de ontwikkeling en debugging van programma's op bet systeem zijn de hoven
staande processen ecbter onontbeerlijk. Uit bet oogpunt van een gecombineerd simulatie
ontwikkelingssysteem dient er een compromis gesloten te worden tussen gebruikersvrien
delijkbeid en een goede performance.

Met bebulp van enkele ingrepen in de UNIX environment, bv: bet minimaJiseren van bet
swappen van pages, bet uitscbakelen van een aantal device drivers en bet beperken van
de systeem administratie, kan de performance iets verbeterd worden. Maar bet blijft een
zorgwekkend punt.

Omdat UNIX de hardware volledig afscbermt is het ook problematiscb om op hardware
niveau interupts te berkennen en te genereren. UNIX biedt z.g. system calls om de
interupts af te bandelen, maar die worden met vertraging in de orde van m.illiseconden,
doorgegeven aan de applicatie programmatuur.

Gezien de bovenstaande kritiscbe kanttekeningen lijlct bet zinvol om te onderzoeken of
een op de marlct verkrijgbare real-time UNIX geschikt is voor implmentatie om een SUN
systeem.
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5. Uteratuur onderzoek.

6S Literatuur onderzoek.

Bij het literatuur onderzoek is gebruik gemaakt van de faciliteiten van de afdeling Pro
dukt Information (PI) van DCE. Met name de mogelijkheid om on-line te zoeken in
abstract bestanden van DIALOG information services, Palo Alto (USA), bleek zeer waar
devol.

De volgende databases zijn geraadpleegd:

- Computer database
- Inspec: vanaf 1977 - Electrical & Electronics Abstracts

- Computer & Control Abstracts
- Physics Abstracts
- IT Focus

- Compendex: vanaf juli 1982, Engineering Index
- Dissertation: vanaf 1980, Dissertation Abstracts

Met de volgende zoek instrueties:

- Yourdon
- real-time * continuous * simulation
- real-time * digital * simulation
- simulation * programming languages
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6. Evaluatie.

66 Evaluatie.

Het doel van dit afstudeerproject: bet komen tot een ontwerp van een prototype van een
copier simulator, is niet gerealiseerd. Vanwege de volgende niet voorziene, omstan
digheden heeft het project een aanzienlijke vertraging opgelopen.

- De voor de analyse van de copier benodigde specificaties bleken, in de ontwikkel
ingsfase waarin de te modelleren copier zich beYond, nog niet voorhanden te zijn.

- De levertijd van de bestelde hardware bleek de voorspelde levertijd ruimschoots te over
treffen. Oit heeft voornamelijk invloed gehad op de 110 boards waardoor er geen
metingen venicht zijn met betrekking tot het real-time gedrag van de scheduler.

- De benodigde Scheduler bleek niet met de MODULA-2 compiler te worden
meegeleverd. Toen pogingen mislukten om een op de TU-E in MODULA-2
ontwikkelde scheduler te mogen gebruiken, werd besloten om er zelf een te ontwerpen.
Dit ontwerp maakt in principe geen deel uit van de afstudeeropdracbt maar beeft toeh
nogal wat tijd gesoupeerd.

De gerealiseerde onderdelen van de afstudeeropdracht ten tijde van dit verslag zijn de
volgende:

- Er is een ontwerp gemaakt voor het simulatie-meet systeem, bestaande uit de uitge
breide bankopstelling en de copier simulator.

- Er is een defmitie van de methode gemaakt volgens welke de copier gemodelleerd kan
worden en volgens welke de implementatie van de quasi-concurrent processen kan
geschieden.

- Er is een ontwerp en een implementatie van een non-preemptive scheduler gemaakt die
opgebouwd is rond een aantal globaal gedefmieerde primitieven om lijsten te bewerken.

- Er is een hardware systeem voor de copier simulator ontworpen, besteld en gedeeltelijk
gerealiseerd.

- Er is een ontwerp gemaakt voor het software systeem van de copier simulator.

- Er is een software ontwikkelomgeving opgezet WaafOP de implementaties in
MODULA-2 kunnen geschieden.
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7. Conclusies.

67 Evaluatie.

Met betrekking tot de volgende onderdelen van het afstudeerprojeet kunnen een aantal
conclusies getrokken worden:

User Interface.

De door een afstudeerder van de HTS ontworpen en geimplementeerde VI heeft een aan
tal tekortkomingen voor wat betreft de toepasbaarheid van de VI in een algemene copier
simulator. Dient er namelijk een andere copier gesimuleerd te worden, dan moet het
grafische gedeelte van de VI in zijn geheel opnieuw opgebouwd te worden omdat alle
plaatjes met vectoren getekend zijn.
Dit probleem is op te lossen door de VI op te bouwen uit plaatjes die bewerkingen zijn
van gescande foto's of tekeningen.

Verder dienen er tools aanwezig te zijn waarmee op een snelle manier veranderingen in
de VI aangebracht kunnen worden naar aanleiding van teehnische wijzigingen in de te
simuleren copier. Bij dit laatste dient men te denken aan in de copier verplaatste sensoren
en veranderingen in bv. de papierloop.

Modellering van de te simulen::n copier.

De Yourdon methode bleek naast de al bekende toepassingen in het ontwerpen van
software systemen ook toegepast te kunnen worden bij de modellering van hardware
systemen.

Ben waardevol hulpmiddel bij de modellering van, vooral complexe, systemen zou cen op
de Yourdon gebaseerd grafisch software pillet zijn. Vooral het tekenen van de vele
Dataflow en State transition diagrams kost namelijk veel tijd.

De quasi concurrent omgeving.

Omdat er (nog) geen metingen zijn verricht aan het feitelijke real-time gedrag van de
Scheduler en de 1/0 handler, kunnen er nog geen harde uitspraken gedaan worden over
de performance van de simulator.

Wat echter weI duidelijk is geworden is, dat er een probleem ligt bij het (onvermijdelijke)
gebruik van UNIX. Vanwege de enorme overhead die UNIX inbrengt en vanwege het feit
dat UNIX een gedeelte van de hardware afschermt moeten er· pogingen ondemomen wor
den om UNIX zo veel mogelijk "uit te kleden".
Ben mogelijke oplossing voor dit probleem kan gevonden worden in de implementatie van
een real-time UNIX.
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Gebruik van MODULA-2 als programmeertaaJ..

Het ontbreken van de IOTRANSFER instructie, benodigt voor het schedulen op hardware
interrupts, is een groot gemis. Er tan zonder deze instructie alleen op een non
preemptive manier gescheduled worden, hetgeen het real-time gedrag van de simulator op
een negatieve manier tan beinvloeden.
Onder controle van een real-time UNIX moo het mogelijk zijn om een procedure in C te
schrijven die zieh, gelinkt met de MODULA-2 programma's, gedraagt als het ontbrek
ende commando IOTRANSFER.

De reeds genoemde mogelijkheid om in de taaJ C geschreven procedures te combineren
met MODULA-2 modules biedt de mogelijkheid om de tekortkomingen van MODULA·2
weg te werken. De directe hardware access zou bewerkstelligd kunnen worden door een
in C geschreven module die door MODULA-2 modules binnen gelinkt kunnen worden.

Of er overgestapt dient te worden naar een andere real-time programmeertaal, b.v. ADA,
valt nog te bezien. Ben reden om zo'n overstap te doen zou kunnen zijn: het opdoen van
ervaring met een nieuwe taal buiten de produktontwikkelings projecten om. Voor de
voortgang van dit project is het mijn inziens niet nodig, daar een handige C programmeur
de door MODULA-2 opengelaten gaten op kan wIlen.
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8. Aanbevelingen.

69 Aanbevelingen

Uit het afstudeerproject zijn een aantal wen naar voren gekomen die nader bestudeerd
en/of uitgewerkt dienen te worden, zoals:

uitwerken en uitputtend testen scheduler
uitbreiden scheduler van non-preemptive naar preemptive onder real-time UNIX
uitmodelleren copier en implementeren processen
interaetie User Interface <--> Simulator defmieren en uitwerken
ontwerp en implementatie van de device drivers (I/O Handler)
ontwerp en implementatie fout genererende processen
uitbreiden bankopstelling met Slaves configuratie

Gezien het feit dat de te modelleren copier in cen zodanige ontwikkelingsfase is gekomen
dat er goede specificaties van bekend zijn, Un het modelleren in een relatief torte tijd
uitgevoerd worden.
Verder kan de implementatie van de verschillende onderdelen van bet simulatie-meet sys
teem ook volgens de in dit verslag beschreven specificaties plaatsvinden.

Vanwege de bovenvermelde aspeeten is het aan te bevelen om een aantal HTS-ers in de
vorm van een aantal afstudeeropdracbten bet ontbrekende werk uit te laten voeren.

Om afstudeerders een soepele start te laten malten, ben ik met dhr. J. Zelissen
overeengekomen om na het afstuderen nog ongeveer 2 weken te blijven om de nieuwe
mensen in te werken en mijn werk zoveel mogelijk af te maken.
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BIJLAGEN

BULAGEN

bijlage Syst 1
bijlage Syst 2
bijlage Syst 3
bijlage Syst 4
bijlage Syst 5

bijlage Cop O.
bijlage Cop 0.1.
bijlage Cop 0.2.
bijlage Cop 0.3.
bijlage Cop 2.
bijlage Cop 2-a.
bijlage Cop 2.1.
bijlage Cop 2.l-a.
bijlage Cop 2.1.1.
bijlage Cop 2.1.1-a.
bijlage Cop 2.1.1-b.
bijlage Cop 2.1.1-e.
bijlage Cop 2.1.1-<1.
bijlage Cop 2.1.1-e.
bijlage Cop 2.1.1-f.
bijlage Cop 2.1.2.
bijlage Cop 2.1.2-a.
bijlage Cop 2.1.2-b.
bijlage Cop 2.1.2-e.
bijlage Cop 2.1.3.
bijlage Cop 2.1.3-a.
bijlage Cop 2.1.3-b.
bijlage Cop 2.1.3-e.
bijlage Cop 2.1.3-<1.
bijlage Cop 2.1.3-e.
bijlage Cop 2.104
bijlage Cop 2.1A-a.
bijlage Cop 2.1A-b.
bijlage Cop 2.1.4-c.

bijlage Sim 1.
bijlage Sim 2.
bijlage Sim 3.
bijlage Sim 4.
bijlage Sim 5.
bijlage Sim 6.
bijlage Sim 7.

: Context diagram simulatie-meet systeem.
: Level 1 DFD: Simulatie-meet systeem.
: Level 2 DFD: Copier besturing.
: Level 3 DFD: Copier Simulator.
: STD Scheduler.

: Context diagram copier.
: Level I-a DFD.
: Level 1-b DFD.
: Level 2 DFD: Hardware.
: Level 3 DFD: Kopieerproces.
: Scherna fysieke Kopieerproces.
: Level 4 DFD: Photoconduetor proces.
: Scherna Hardware Pbotoconduetor.
: LevelS DFD: Masterl1TF sync.
: Level 6 DFD: Masterl1TF sync.
: STD Master drive.
: STD Calculate Master speed.
: STD Master motor current test.
: Blokschema Masterl1TF synchr.
: Master motor sne1heids curve.
: LevelS DFD: Master movement recording.
: Level 6 DFD: Master movement recording.
: STD Calculate Cleaner speed.
: STD Generate Master pulses.
: LevelS DFD: Master Hole detection.
: Level 6 DFD: Master hole detection.
: STD Calculate Master movement.
: STD Calculate Hole movement.
: HOLE_STOP_POS figuur 1.
: HOLE_STOP_ POS figuur 2.
: Level 5 DFD: Set Up & Transfer.
: Level 6 DFD: Set Up & Transfer.
: STD Set Up.
: STD Transfer.

: Software systeem simulator.
: STD Scheduler.
: Globale struetuur list (list.List).
: Globale struetuur serna (serna.Semaphore).
: Struetuur sync (sync.Sync).
: Struetuur queue (queue.Queue).
: Struetuur event (event.Event).

© , 988 Oc~·Nederland B. V., Venlo, The Netherlands
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1. Yourdon structured software development technique.

1.1. Inleiding.

Appendix A

De Yourdon development technique is een grafisch georienteerde modelleringsmethode
voor de analyse en het ontwerp van real-time systemen.

De analyse, door Yourdon genoemd: Essential modelling, van een systeem bestaat uit het
opstellen van een implementatievrij model van het systeem, waaruit moet blijken hoe de
onderlinge relaties tussen de aOOes en de data zijn, die door het systeem moeten worden
uitgevoerd om aan zijn specificaties te voldoen.

De analyse geschiedt aan de hand van twee modellen:

- environmental model: Beschrijft de relatie van het systeem met zijn omgeving.

- behavioral model: Beschrijft de respons van het systeem op exteme stimuli.

Tijdens de design fase, Yourdon: implementation modelling, moeten de essential com
ponenten, zoals gedefmieerd tijdens de analyse fase, worden geimplementeerd.

De Implementatie geschiedt aan de hand van drie modellen:

- Processor Environment model: Geeft aan hoe het Essential model gemapped wordt op
een of meerdere processoren.

- Task Implementation model: Geeft aan hoe taken toegewezen moeten worden af
hankelijk van beschikbaarheid van systeem resources.

- Module Implementation model: Geeft weer hoe de verschillende code componenten
gestruetureerd zijn.

De Yourdon System Development Philosophy is ter verduidelijking in bijlage 0 schema
tisch weergegeven.

© , 988 Oc~-NederlandB.V.• Venlo, The Netherlands
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1.2. Environmental model.

2 Appendix A

1.2.1. Statement of Purpose (SOP).

De Statement of Purpose geeft een beschrijving van de relatie tussen de input en output
signalen van bet systeem, in principe dus de specificatie van bet systeem.

1.2.2. Context diagram (CD).

Het context diagram maakt de interactie van bet systeem met zijn omgeving zicbtbaar
door de bronnen van de dataflow die bet systeem ingaan en de bestemmingen van de
dataflow die bet systeem verlaten grafiscb weer te geven.

In bet diagram komen de volgende items voor: terminators, dataflow, rontrolflow, data
boxes en transformation.

1.2.3. Event Ust (El).

Ben Event List bevat een opsomming van bet aantal gebeurtenissen in de omgeving van
bet systeem, die op een willekeurig tijdstip een van te vOTen vastgelegde respons van bet
systeem vragen, dus een input specificatie.

1.2.4. Data Dictionary (DO).

De Data Dictionary bevat de formele bescbrijving van de dataflow, m.a.w. de signaal
specificaties.

© , 988 Oc~·Nederland B. V.. Venlo. The Netherlands
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1.3. Behavioral model.

1.3.1. Proces model.

3 Appendix A

level 0
level 1
level 2

1.3.1.1. Dataflow diagram (DFD).

Het Data flow diagram is een netwerk van data transformations die door data flow met
elkaar verbonden zijn.
Ben data transformation verandert de binnenkomende dataflow in een uitgaande dataflow.

De items die voorkomen in een DFD zijn; data transformations, control transformations,
data flow, control flow en data boxes.

Belangrijke punten zijn:

- aUe dataflow tussen twee processen wordt benoemd

- data die op een bepaald nivo slechts door 1 proces wordt gebruikt, wordt Diet getekend,
maar geacht zich binnen dit proces te bevinden.

- processen en subprocessen worden genummerd.

by: 1 proces
1.1 subproces
1.1.1 sub-subproces

- als de dataflow op een lager level wordt gesplitst,
naast gelegen hogere level tussen 0 toe te voegen.

bv: level 0 data 1
level 1 data 1.1

data 1.2
level 2 data 1.1.2

dan wordt dit aangegeven door het

[data_I]
[data 1]
[data 1.1]

- tussen een databox en een proces is ook een bidirectionele dataflow mogelijk

1.3.1.2. State Transition diagrams (STD).

Naast dataflow diagrammen die de statische data flow weergeven, is er ook behoefte aan
informatie over het dynamische gedrag van het systeem.
In State Transition diagrammen worden de toestanden van het systeem aangegeven door
rechthoeken en de toestandsovergangen door unidireetionele pijlen.
Bij de toestandsovergangen wordt weergeven de conditie waaronder het systeem van toe
stand veranderd en de aetie die het systeem uitvoerd bij de betreffende toestandsovergang.

© 1988 Dce-Nederland B.V" Venlo, The Netharlands
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1.3.1.3. Data Dictionary (DO).

De documentatie bij de processen omvat een aantal Data Dictionaries, die de beschrijving
bevatten van de data flow per proces.
De Common Data Dictionary (CDD) bevat de beschrijving van de gemeenschappelijke
dataflows.

1.3.1.4. Proces Specification (P-spec).

De elementaire processen worden in de Proces Specification gespecificeerd.
Ben P-spec vindt men dus alleen bij het laagste level DFD.

1.3.1.5. Condition Specification (C-spec).

De condition specification beschrijft de condities die het systeem van toestand doen veran
deren.

1.3.2. Memory model.

1.3.2.1. Entity Relationship diagram (ERD).

Het Entity Relationship diagram modelleert het systeem als een passieve eenheid, als een
netwerk van onderdelen die met elkaar samenwerken.
Object types, weergegeven in rechthoeken, zijn via relationships, weergegeven in ruiten,
verbonden met elkaar.

1.3.2.2. Data Dictionary (DO).

Bevat een formele beschrijving van de dataflow.

© 1988 Oc6-Nedertand B. V" Venia, The Nethertands
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1.4. Implementation model.

s Appendix A

1.4.1. Processor Implementation model.

In dit model wordt beschreven boe de Essential processen verdeeld worden over een of
meerdere processoren.
De data flow tussen de processoren moet gerealiseerd worden door hardware communica
tie.

1.4.2. Task Implementation model.

Het Task Implementation model komt voort uit het Processor Implementation model en
defmieert de software omgeving m.b.t.:

- executive
- I/O routines
- communicatie systeem
- prograrneer-laal

1.4.3. Module Implementation model.

Het Module Implementation model ontslaat uit het Task Implementation model en bet
beschrijft de struetuur van de code organisatie.

© , 988 Oc~-NederlandB.V., Venlo, The Netherlands
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1.5. Werkwijze structured analysis.

6 Appendix A

De volgende acties mOOen ondemomen worden tijdens de analyse fase:

- maak een Context diagram.

- maak een event list.

- stel bet Bebavioral model op, bestaande uit: DFD. ERD, STD en DD.

- level dit model uit m.b.v. stepwise refinement technieken.

- deel bet model op in groepen van subprocessen die bij elkaar beboren, deze groepen
vormen bet (sub)proces van bet bovenliggende level.

- de processen op bet laagste level vormen bet Essential model en zijn bet uitgangspunt
voor de design fase.

© , 988 Oc6-Nederland B.V., Venia, The Netherlands
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1.6. Werkwijze structured design.

7 Appendix A

De volgende stappen worden doorlopen tijdens de design fase:

- de input voor de design fase is bet Essential model uit de analyse fase.

- maak een Processor Environment model.

- los communicatie en coordinatie problemen op, indien dit niet mogelijk is maak dan een
nieuw Processor Environment model of een nieuw Essential model.

- maak een Task Implementation model voor iedere processor.

- los communicatie en coordinatie problemen op, indien dit niet mogelijk is maak dan een
nieuw Task Implementation model, Processor Environment model of Essential model.

- level voor iedere processor bet Task Implementation model uit tot bet laagste level
hereikt is.

- maak een structure chart van bet laagste level van bet Task Implementation model.

- optimaliseer de structure chart.

- maak een Module Implementation model voor iedere processor.

© , 988 Oc6-Nederland B. V.• Venlo. The Netherlands



Copier Simulator - 2

Inboudsopgave Appendix B
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1. MODULA-2.

Appendix B

De programmeertaal waarin de scheduler en de Simulatie software geschreven wordt is
MODULA-2, een taal die min of meer afstamt van PASCAL [4, 5, 6].
Omdat velen waarschijnlijk wei met PASCAL bekend zijn, maar Diet met MODULA-2,
zuUen in dit hoofdstuk enlcele belangrijke verschillen tussen deze twee programmeertalen
worden toogelicht. Er wordt geen aandacht besteed aan syntactische details, maar er wor
den alleen beknopt enlcele MODULA-2 faciliteiten beschreven die Diet zijn terug te vin
den in in PASCAL en die in de Simulatie Software veelvuldig worden gebruikt.

1.1. Procedure types.

Behalve record types, enumaration types etc. kent MODULA-2 ook het procedure type.
Een voorbeeld van een procedure type dec1aratie is:

TYPE procType = PROCEDURE ( VAR CARDINAL, CARDINAL) ;

Achter het 'reserved word' PROCEDURE staat tussen haakjes de struetuur aangegeven,
die de parameter lijst van een procedure van dit type dient te hebben.
Er kunnen variabelen van het type procType worden gedeclareerd:

VAR p: procType ;

Aan deze variabele kan een waarde worden toogekend:

p := Add;

Add dient een procedure te zijn waarvan de parameterlijst een struetuur heeft die
overeenkomt met de struetuur die procType aangeeft. Procedure types worden veelal
gebruikt om procedures als parameters aan een procedure te kunnen meegeven:

PROCEDURE abc ( i: INTEGER, z: procType ) ;

Een aanroop van deze procedure zou kunnen zijn:

abc ( 3, p ) ;

MODULA-2 kent een voor-gedefinieerd procedure type: PROC. Dit type omvat alle
parameterloze procedures.

Procedures die worden toogekend aan variabelen van een p'rocedure type, of die als
aetueel argument bij een procedure aanroep fungeren, mooten globaal gedeclareerd zijn.
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1.2. Modules.

2 Appendix B

Elk MODULA-2 programma is opgebouwd uit een of meer modules. De mogelijkheid om
programma's te kunnen verdelen in modules biedt enkele belangrijke voordelen:

- grote programma's kunnen worden opgedeeld in kleinere stukken,
die afzonderlijk gecompileerd kunnen worden.

- modules bieden de mogelijkheid tot data abstractie en afscherming.

- er kan een bibliotheek worden aangelegd van modules die voor
meerdere toepassingen gebruikt kunnen worden.

Er kuooen drie soorten modules worden onderscheiden: programmamodules, dermitiemo
dules en implementatiemodules.
Defmitie- en implementatiemodules komen aItijd in paren voor en worden bibliotbeelano
dules genoemd.

Programmamodules zijn de eigenlijke programma's en kunnen Software faciliteiten ( con
stanten, variabelen, typen en procedures) importeren vanuit bibliotheekmodules die in
gecompileerde vonn bewaard worden.

Ben defmitie module bestaat uit de volgende delen:

- de heading, deze bestaat uit de woorden: DEFINmON MODULE, gevolgd
door de naam van de module.

- IMPORT lists voor aIle defmities uit andere modules die nodig
zijn voor de defmities in het module.

- de definities zelf. Dit mogen constanten, typen, variabelen en
procedures zijn.

- END, gevolgd door de naam van het module, gevolgd door een punt.

Aile objecten die in de defmitie modu~e gedefmieerd worden, worden automatisch naar
buiten toe bekend gemaakt, geexporteerd.
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Ben implementatie module bestaat uit de volgende onderdelen:

- de heading, deze bestaat uit de woorden: IMPLEMENTATION MODULE,
gevolgd door de naam van de module.

- IMPORT lists voor alle defmities die uit andere modules nodig
zijn.

- definities van constanten, typen, variabelen en procedures.
Deze objecten zijn naar buiten toe niet zichtbaar.

- de complete declaraties van alle defmities uit de defmitie
module.

- de module body, het 'initialisatie dee!'.

- END gevolgd door de naam van de module, gevolgd door een punt.

Ben implementatie module lean als laatste onderdeel van de totale code een zg. body
bevatten. Ais een programma module een bibliotheekmodule importeerd, worden de state
ments in deze body een maal uitgevoerd, en wei voordat de body van de programma
module wordt uitgevoerd.
De body van een implementatie module wordt vaak gebruikt om de globale variabelen te
initialiseren.

Types kunnen op twee manieren geexporteerd worden: transparant en opaque.

Bij transparant export wordt de volledige type declaratie in de defmition module opgeno
men. Bij de export van bijvoorbeeld een record type, en creatie van een object van dit
type in een module die het type exporteerd, zijn automatisch ook de velden van dit
record in die module toegankelijk.

Bij opaque export wordt alleen de naam van het type in de type declaratie van de defIni
tion module vermeld. En module die een opaque type importeerd en objecten van dit type
creert, heeft geen toegang tot het inwendige van zo'n object. Alle operaties op dergelijke
objecten, zullen met behulp van procedures die door de defmition module geexporteerd
worden, uitgevoerd dienen te worden.
Deze mogelijkheid om een type samen met bijbehorende operaties te creeren, wordt data
abstractie genoemd.

MODULA-2 eist echter wei dat het opaque geexporteerde t}J>e van het pointer type is.
Dit omdat dan de afmeting van het type bekend is aan de compiler, namelijk een (1)
woord. In de praktijk is dit geen wezenlijk beperking, omdat pointers altijd aan een ander
type gebonden zijn.
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1.3. De modules SYSTEM en Storage.

SYSTEM en Storage zijn twee van de belangrijkste bibliotheekmodules die met de
MODULA-2 compiler meegeleverd worden en die in dit hoofdstuk beschreven zullen
worden.

Berst wordt de module SYSTEM beschreven. De door deze module geexporteerde types
ADDRESS en WORD, en de procedures ADR, CCALL, TSIZE, NEWPROCESS en
TRANSFER zijn voor de beschrijving van het Software systeem van belang.

Het type ADDRESS mag ais voIgt gedeclareerd worden bescbouwd:

TYPE ADDRESS = POINTER TO WORD;

Cok WORD is een type dat door de module SYSTEM geexporteerd wordt en gelijk is
aan een (1) gebeugenwoord van 32 BITS. Het type ADDRESS is compatible met aile
pointer types en (subranges) van het type CARDINAL.

De procedure ADR heeft als heading:

PROCEDURE ADR ( var ) ;

en geeft het geheugen address van de opgegeven variabele.

De procedure CCALL heeft als heading:

PROCEDURE CCALL ( 'c-routine', param1, ... ) : INTEGER;

en verzorgt een interface met een willekeurige C procedure.

De procedure TSIZE heeft als beading:

PROCEDURE TSIZE (AnyType) : CARDINAL ;

en geeft met elke type indentifier als parameter, de grootte ( in bytes ) van de geheugen
ruimte die objecten van dat type in beslag nemen als functieresultaat.

Naast de faciliteiten die MODULA-2 biedt met betrekking tot modules zijn er nog een
aantal eigenschappen die de taal geschikt maakt voor het schrijven van systeem-software.
Met behulp van coroutines kunnen namelijk meerdere processen quasi-concurrent uit
gevoerd worden.
Om eenduidigbeid in notatie te handhaven zal ik in bet vervolg' spreken over processen in
plaats van de MODULA-2 benarning coroutines.

Processen zijn van bet type ADDRESS. Met een proces is een parameterloze procedure
van bet type PROC geassioceerd. Deze procedure vormt de processbescbrijving.
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Ben process beeft ook een eigen werkgebeugen dat gebruikt wordt voor locale variabelen
en dat gecreeerd moet worden met de procedure ALLOCATE uit de module Storage.

Het creeeren van een nieuw process gebeurt met de procedure NEWPROCESS die de
volgende beading bezit:

PROCEDURE NEWPROCESS ( program
workspace
spacesize
VAR newproc

) ;

:PROC ;

: ADDRESS;

: CARDINAL;
: ADDRESS

De parameter program bevat de procedure die bij bet nieuwe proces boort en de parame
ters workspace en spacesize bevatten respectievelijk het beginadres en de grootte van bet
werkgebeugen vOOr bet nieuwe proces. Het nieuwe proces wordt toegekend aan newproc.

De creatie van een nieuw proces vindt plaats door bet proces dat de beschikking beeft
over de processor. Dit proces kan vervolgens de beschikking over de processor over
dragen op een ander proces met de procedure TRANSFER:

TRANSFER ( VAR oldprocess
VAR newprocess

) ;

: ADDRESS;

: ADDRESS

Van bet proces dat de processor overdraagt wordt in de parameter oldprocess onthouden
waar in de bijbehorende procedure dit proces gestopt is, wat de inhoud van de registers is
enz. De status van het nieuwe proces staat in de parameter newprocess. Dit proces gaat
verder waar bet gestopt is, of, indien bet voor bet eerst gaat 'lopen', begint bet vooraan
in de procedure body.

Daar deze procedures (processen) en de body van het boofdprogramma, die ook als
proces wordt bescbouwd, allemaal op hettelfde niveau staan, bezitten ze geen hierar
chische struetuur. De consequentie hiervan is dat een proces bet einde van zijn procedure
body niet mag bereiken. De processen dienen dus ingesloten te worden door een onein
dige loop.
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De module Storage biedt de mogelijkheid om dynamiscb geheugen aan te vragen en terug
te geven.

Met de procedure ALLOCATE:

PROCEDURE ALLOCATE ( VAR address : ADDRESS;

size : CARDINAL
) ;

kan een stuk gebeugen ter grootte van size bytes worden aangevraagd waarvan bet bet
beginadres toegekend wordt aan de parameter address.

De procedure DEALLOCATE:

PROCEDURE DEALLOCATE ( VAR address : ADDRESS ;

size : CARDINAL

) ;

geeft een stuk gebeugen ter grootte size, beginnend op adres address, terug aan bet sys
teem. De parameter address krijgt de waarde NIL.
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(c) Gee Heder18nd B.V. VanIa Holland 19B8

Paraph:

f I L ESOURCE

VI.l/l.26

Sl~hte.aod

: Cop1er SilMJ'htor
R. PeerenboOlll (QQtpe)
Tue Jun 14 1):45:42 1988
1
ModuU ... 2 progra. -xJ",le

SOfTWARE

Agreed
Project
Author
Creation date
Accus cOde
Type of fUe

He. of fHe
COdenuliber
Shte/Vers10n

·····..........................................................................·····••••••••••••••••••••*.*** .·······• Deacr ipUon I "-in progua Copier 5i~letor··• sees keyworda .(')Si~lala.-xJ 1.26 88/07/25
• Last -xJ1fied date: 88/07125 11:09;4.2
•••••••••••••••**•••••*••*.*••••* )

NODULE SI..loh,

fROM SYSTEM IMPORT
I. type .) ADDRESS,
(. proc .) ADR, TRANSfER, NEWPROCESS

fROM Stougo IMPORT
<. proc .) ALLOCATE

fROM InOut IMPORT
(. proc .) WriteStrlng, Wr1teLn. ReadInt, R.adStr1nQ,

Reid, Wr1te, WriteInt, Wr1teeard, R.a()C.rd

rJtOM Kernel IMPORT
(. proc .) StartSl~lation

C••••••••••••••••••BESCHRIJVINC VAN OE PAQC[SS[H••••••••••••••••••••••••• )
(.

PROCEDURE Slarter ;

BECIN (. Slartar .)
LOOP (. fDulin .)

Cnate (Processl, 1000, 1, FALSE
Cteate (Process2, 1000, 2. rALSE
Create (Process), 1000, ) t FALSE

ENO, C. LOOP .J
ENO Shrter;

PROCEDURE Process1

BEGIN (. Proc l .)
LOOP (. fore er *)

WriteString (" Proces 1. .)
WrHeLn ; WrlteLn

ENO, (. LOOP .J
ENO Process1;

PROCEDURE Proce..2

BECIH (. Proc..s2 *)
LOOP (. fotelier *)

wrHeStrlng (" Proces 2. ")
WrUeLn ; WriteLn

ENO; C. LOOP .J
ENO Process2;

PROCEDURE Process)

BEGIN (. Proce..) *)
LOOP (. forelier *)

Wr 1teStr ing (II Proces ). ")
Wr1teLn ; WriteLn

ENO; <. LOOP.)
ENO Process) j

.)
(.: ~:!::!:::=:::::=:::::: :::::::::::::::::.:::: =: =: :::=: so::==:.:_==:=...: :==.)

BECIN (. S1"",,18te *)
StartSl"""latlon

END SiaJ18te.
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(c) Dce Nederlend B.V. Venlo Hollend 1988

Paraph:

f I L ESOURCE

VLI/L64

Kernel-def

Copier SilllUlator
R. Peerenboo. (qqtpe J
fri Nay 6 1):)4:" l'BB
1
Modula-2 dafinition .:xtula

Agreed
Project
Author
Creation dlte
Access code
Type of fUe

HaM of file
Codenlaber
Stlte/Version

Oeser ipUon

o
o
o
o
o.................................................................
o
o
o
o
o..................•...•..•.•....•..•.....•.•.••.•.••••••••••••••.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o SCCS kayworda ,f("Karne1.de' 1.64 88/07127
o Last _ified date, 88/07127 1),4',)()
.................................................H.H )

DEfINITION NODULE Karnel'

fAOl4 SYSYEN INPORY
(0 type oj AllllRESS, WORD,
(0 prot 0 J NEWPROCESS. YRNISfER, TSI ZE. ADR

fROIl Stonge INPORY
(0 proc oj ALLOCAYE

rRON List INPORY
e. type .) nodePointer,
e. proc .) Pl.ce. Define. rindRecord. CetHr.t, Deleterront.

Oiepley, E:~ty, laPre.ant, _.-ove

fAOl4 InOut INPORT
(. proc .) .riteLn, WriteStr1.ng. Writ.Card

EXPORT QUALIfiED
(. proc .) StlrtSilllUletion

TYPE

tsskstate

processnallle = ARRAY ( 1 .. 12 I Of CHAR;

process • POINTER TO procaaadaacr iptor I

proce.sdescr iptor • RECORD
na...
prio
state
proc
trac
prevstate
workspece
worksize

proces.neM
CARDINAL ;
teskstate
ADDRESS,
BOOLEAN ,
tlskst.te
ADDRESS,
CARDINAL

END; (0 RECORD oj

( ••=z =e =======':=:z=::::=::===z z Z.::I:' =::1: =Z ==z e ==•••• 1: ••= s ••• )

PROCEDuRE: Celete ;

PROCE:OURE Create
e procedure

sizeofworksp
pr iority
procnl.
tracing

PROC :
CARDINAL
CARDINAL ;
ARRAY Of CHAR:
BOOLEAN

PROCE:DURE: Suspend
( procnl.
J,

ARRAY Of CHAR

PROCEDURE Resume
( procname
) ;

ARRAY or CHAR

PROCEDuR£ Calay

PROCEDURE NextProcess
(),

PROCE:DURE ToReedyLtst

PROCE:DURE: St8rtSill'lllletion

E:NO Kernel.



oce-rd4

qqtpe
qqtpe
qqtpe

qqtpe
qqtpe
qqtpe

qqtpe
qqtpe
qqtpe

Job: Kernel. def

File: Kernel. mod

Time : Wed Aug 10 09:2):11 1988



( .
(c) Oce ...derlend B.Y. Venlo HoUand 1988

f I L ESOURCE

Kernel.~

Y1.1/1.166

SOfTWARE

He. of file
COdenUllber
Stete/Verslon

····•.............." .···
PlrllPh,

Copler Si~lltor

R. PeerenbOOll (qqtpe)
fri ".V 6 U:28:4S 1988
1
Modula-2 ll1Jlll.ntation eodule

Agreed
Project
Author
Creation date
Acce.. coda
Type of fl.le

.................................................................··
Delcr ipUon Den -xtule bIIvlt de eeheduler c~ndo·.·• SCCS k'vwords : 'C')lerne1._ 1.166 88/07127

• Lest _Had dltl : 88/07/27 16:10:)5
..............................................H H )

IMPLEMEMTATION IIOOOLE lerno! •

fROM SYSTE" IMPORT
C. type .) ADDRESS, WORD.
C. proc .) NEWPROCESS. TRAHSfER. ADR. TSIZE

fROM Stor.go IMPORT
(. proc .) ALLOCATE

fROM InOut IMPORT
(. proc .J WriteLn. writeStrlnv. WriteCerd

fRllN list IMPORT
(. type .) nodePointer,
(. proc .) Pllce, Define, rlndRlcord, C.Ulrlt, Delltlfront,

Di~1ey, ElIJlty. IIPrI.ant I Rleave ;

CONST
workspslzel
workspsiZe2
worklp81zel

• 1000
• 1000
• 1000

YAR
procdescr
procDescrlist, reldylllt, lterterllst
.\Jlpendllst
c\Jrrprocess, llstprocess
lBstproclddr, currproclddr
flrstproceddr, delprocceddr

procilldl.cr1.;Itor
nodlPolnter ;
nodePolnter ;
processdescr1.;ltor
process i
procI.s ;

( •• cc:: Ir=:: =: Ir=:C •••• lE.~•• C • __ ••~•••=.=:. _._ ••Ir••••• : ••••••••••••••• )

PROCEOURE Stert.r ;

BECIH (. Shrter .)
lOOP (. forever .)

Or iteStr In9 (.
IIIr iteln ; Wr iteln

Stlrter.") ;;

If NOT ElICltV ( IterterLlst ) THEN

lestprocess :. currprocess ;
Cetfirst ( sterterli.t, Urstproclddr
cutrprocels:= firstproclddr" I

(. lutprocess =- Itlrter .)
(. currprocIII • procelsl .)

r indRecord (procDelcrlllt, ADR(currprocess), currproclddr, EqulilProcell);
Deletefront ( lterterL1St ) ;

WITH c\Jrrprocaddr- DO
prevstete ;. currproclddr'" .stlte
stste ;:: e.ecutinq

EHOj (. IIIITH .)

WITH llstprocels 00
pravltate :11' lIstfOlrocess.eteta
stlte : =: reldy ;

ENO: (. WITH .)
Place ( reldyList. laltproce.s. lessThanPr10 ) ;
FindRecord (fOIrocDelcrLlIt, ADRUlltfOlrocels), ll.tproclddr, EqullProc~ss )

IIIITH lastproceddr" DO
prevstate ::: llstprocaddr'" .Itete
state ::: reldy ;

EHDj (. WITH .)

IIIriteStrinq (" procdescrLlst ");:
Dlsplly ( procDescrList, Displaylnfo ) ;
IIIriteStrinq (" reldylist ");
Display ( reldyL1st, D1spllylnfo ) i
IIIriteString ("•••••• stirUrllst ");
DispllY ( startarL1st, Disp1ey[nfo ) ;
IIIrHeString (" luspendL1st );
Display ( luspendlist, Displlylnfo ) j

(. Starter c=) Process! .)
(. list --) c\Jrr .)

HIAHSfER Clestproclddr- .proc , c\Jrrproclodr a .proc

ELSE

(. delete Starter: .)
(. loek stlrter record in procDescrlist en .)
(...Ik I'let process oorlUnt .)

f indRecord (fOIrocDescrllst. ADR(currprocess). currprocaddr, EquIIProcess)
WI1H c\Jrrproclddt'" DO

prevstlte :: state i
state : = dOflNlnt

ENO; (. WITH .J

HelItProcess ;



EtID; (0 LOOP 0)
(PI) Sterter;

(. =::.:.:. ::::::::== :=:=========::::::=:=~:z===::=«:==:2::::,.::====1 )

PROCEDURE Processl ;

BEelN h Proce.d .)
lOOP <t forever .)

Wr iteStr1119 ("
Wrlteln ; WIlleL"
Reau. (" proeesa2
Ne.tProeess ;

EHO; (0 LOOP 0)
[NO Procels! j

Proe_. 1.•)

PAOC£OlJhL flrocess2 ;

BEGIN (. Process2 .)
lOOP (. forever .)

WrtteString ("
WriteL" ; WrlteLn ;
~nd (" proc...2

EIIl; Co LOOP 0)
END Procesa2;

Procee 2. ")

( )

P'ROCCDUR£ Process) ;

BEGIN (. Process) *)
lOOP (. foreyer .)

WriteSlril19 ("
.rUel" ; _rUeln
NeliltPrOCU8 ;

EJIJ; (. lOOP .)
rtC:l Proc••d;

Praces , •• )

( •••••••••••• '1: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )

PROCEDURE [quelProeess
( p , q
): BOOLEAN ;

yAR • , y
i
.:na., yOll_
.QUel

ADDRESS

POIHTER TO proce....criptor
CARDINAL;
procaasn..
BOOLEAN,

BECIN (. EQUalProcass .)
1Il ; = p i
Y := Q j

1 :~ 0 ;
lIlna. := lIl

A

.naMe
ynalAe : = .,.A .ne_
equal :: TRUE i
WHILE ( eqyol • TRUE ) Alil ( i < 12 ) 00
i::1+1;
If xn_[il <> 1"'0.\1) THEN

eqyol :. fALSE
ENO; (. If .)

END; (0 ~ILE 0)

RrTURN eqyol
EN[) Equ81Processj

(.==::======= =.: ====.::' =::==:=:: t: =t: t: ==:=== =.======..=::=::'11"::.""z=::I)

PROCEOURE EqyolPrio
( p , q
); BOOLEAN

YAR x, y

ADDRESS

POUlTER TO procelsde8criptor

BEGIN (. [QUalPrio .)
1Il := p j

y :. q ,
RETURN 1Il- .prio = yA .prio

EN[) EQualPrto;

(••=••••••••:•••••••=•• 1: •••=•••e = )

PROCEOURE LessThanPrio
( p , q
): BOOLEAN;

AOORESS

POHHER TO proceasdaacriptor

BECtN (. LessThanPrio .)
1Il :: p j.

y := Q ;
RETURN lilA .prio < y" .prio

(NO La..TNinPr10;

(.-======:====: =====::=:=.====:====== ======== ..==:=..=..=.:e:====:.)

PROCEOURE Cre.tThanPrlo
( p , q ADDRESS
): BOOLEAN,

YAR 1Il, Y POINTER TO proce..descriptor

BECtH (. Cre.UhanPr10 .)
1Il :. p j

y :~ q ;
RETURN 1Il" .prio ) y'" .prio

ENO Cre.tTNinPrio:

(.=;:=::= ==11:=:====== ::=======:1:==-=:===.===1:==...==========:.====.)

PROCEDURE EqyolStote
( p, q : /JlORESS
) : BOOLEAN

YAR
x, POINTER TO proce6ldescriptor

BEeIN (0 [qyolStote 0)

1Il := p ;
y '" q ;
RETURN ,," .state ;: y" . state

ENO EqyolStote;

(•• :.:.====-=•••: •• =- ••••::•••••••===••••• : : .::s••••• )

PROCEOURe DisployInro
( p
J;

YAR info

ADDRESS



lnfo:=p;
WuteString ( info& .naM ) i
WriteString (" ") ;
WriteC.rd ( info" .prio, 2 ) i
Ir iteCord ( ORO Unfo' .otote).1 ) ;
WrlteC.rd ( ORO Unfo& .prevetete).2
WrlteLn ;

Eft) DlapleyInfo;

(.:::11::::: :z:: === s ::: :=====:=:::: == ::::=::: =:11:. ==•••: :::=:::::::::c::::::.)

PROCE:OUR[ St.rtSillUlIUon i

CONST
-orkspsll1etut = 1000 ;

VAR
work.p.ceaddr

BECIN (. StlrtSi-..leUon .)
WriteStril"'l9 ("
WrlteLn ;

18stproces. :. currprocel'

ADORESS

Crelte (Proc••al, -orkepsizel, I, " proc.ssl
Creete (Process2, workspsize2, 2. " proc.e.2
Crelte (Proceaa'. -orkapeize'. 2•• proc.sI'

(. ll.tprocis•• ".In .)
(. currproc••• I: St.rter .)

" rALSE);
fALSE );

• fALSE),

ALLOCATE ( workap.ce.ddr, _rk.p.ll1ltlft
WI TH currproceas 00

ne. :: -stlrter
pUo :: 0 ;
atet. :: ex.eut1.nQ
tr.e ::: TRUE ;
prevetete ; I: dor..nt ;
workap.c. ;. workaplce.ddr •
worksize :_ workspaize.tut

ENO, (. WITH .)
NE:WflROCESS ( Stlrter ,work.plc.addr ,workap.il••t.rt, currprocaae. prot
PIece ( proco.ecrL1at, currproce'e, La••Thenfirio );

(. Main niet in read.,Liat .)

r IndR.cord (proco.ecrLlat. ADR( la.tproc••a). leltprocaddr, E~lPr0C8el )

WITH l.etproceddr'" 00
prevstate ;: lastprocaddr" ••tlte
.tete := reldy ;

ENO, (. WITH .)

WriteStrlng ("•••••• procdeacrU.t •••H ....");
01lpl.y ( procOe.crLlIt. Oiepleylnfo ) ;
WrlteStrlng (" re.dyLlst ");
01apl.y ( readyL1.t. 01spl.yInfo ) ;
WrlteString (" surterUst ");
Dlspl.y ( .t.rt.rLlsl. 01apl.ylnfo ) ;
WrlleStrll"'19 ("...... eusprendUst •••H ....");
Oisplly ( .uspendList, Dl.pllylnfo ) i

(. M.ln ::> Stuhr .)

TRAHSrER ( ll,tproce.e.proc, currproc•••. proc ) i
E:NO StlrtSi-..leUon ;

PROCEDURE Delete ;
BEeIN (. Delete .)

ENO Delete;

(.::::::::::.===:::: =====:::::::: s:: c:: I::t'" I: C os c=:::: =:::::: 1: ==. =:: os:::::: ==== ==••_::=. c.)

PROCEDURE Croote
( procedure

'lzlofworkep
priority
procna..
treclng

) ;

VAR
workapaddr
1

BECIN (. Cre.t•• )
Wr iteString ("
Wr!teLn ;

PROC ,
CARDINAL
CARDINAL ,
ARRAY Of CHAR
BOOLEAN

ADDRESS,
CARDINAL ;

tc.rnel.Cra,t,")

ALLOCATE: ( work.p.ddr , .lzeofworkap
1 :. 1 ,
Wl<IlE 1 (= 12 DO

currprocess.ne.[l) := procnl..[l)
1 ;= 1 + 1 ;

ENO, (. WHILE .j
WITH currprocess 00

prl0 := priority
state : = dor..nt ;
trac : .. treclng ;
prev.tete : t: dor..nt i

worksPlce :. work.paddr ;
worksue ;s eiuof-ork.p

E:NOj (. WITH .)
NE:WPROCE:SS ( procedure, work.paddr ••izeofworksp. currproce••. proc

PlBce ( procO.scrLl.t. currprocess. Le••Th.nPrl0
Place ( stBiterLlst, currprocess, lessTtlanPrio )

E:NO Creale;

PROCEDURE Suspend
( procn,.
) ;

VAR
relllOved
1
!luspprocess
suspproc.ddr

BECIN (. Suspend .)
WUleLn i .r iteLn

: ARRAY Of CHAR

BOOLEAN ,
CARDINAL ;
processdescrlptor
process j



WriteLn ;

1 :. 1 :
WHILE 1 <. 12 00

IUlpprocess.N_11] ;~ procna.e[1]
1'.1+1,

ENO, (. WHILE .)

r 1ndRecord (procDescrl1st, ADR( suspproctls), suspproclddr. EQUllProcess)

WITH suspproclddr" 00

CASE stoto Of

reldy Re.,w (rtldyLilt.~R(suspproceS5)•EqullProcess.re.,Wd)
If NOT re.,ved THEN

Wr itlln : Wr iteln ;
WriteStung (" suapencled procees not 1n r.ldyL1et ")
Wr1teln :

EHO; <. If .)
prev.tate stete ;
stlte ::: euspended :
.uspprocess ::' suspproclddr" :
Phe. ( auapenc:ll1.lt. luspproce... EquelStete ) ~

ewecuting: prev.t.te :. Itlte ;
.tate =- au.pended ;
auspprocess : 2 auapproc.ddr'"'
Place ( auapenc:ll1.t, auapproce.I, EquelSt.t. );
Ne.tProe... I

suspendtd:

EHO; (. CASE .)

ENO Suspond,

( ...... 11' 11'11' 11'.11'••• " 1:1:.1: 1:11'11'••••••••11'••• 11'•••11'11' .11'11'11'.11' •• 11'•••••11'••••••• )

PROCEDURE Resu.
( proc~
) ,

VAR
1
resUM'process
resUM'prOClddr
ra.,yad

BEGIN (. R.aUN: .)
Wu tlln j Wu taln
WriteString ("
Wr iteln ;

1 ,: 1 ,
WHILE i (: 12 DO

resumeprocess. nl.1 i)
1:=:i+l;

ENO, <. WHILE .)

ARRAY Of C.....R

CARDINAL ,
procesadlscr1ptor
process;
800LtAN ,

Ker""l.Res~")

,: proeM.!l]

RelllOye ( suspendList, AOR(re.~proce.s). Equ.lProcels, re.,ved );
If NOT n ..yed THEN

WriteLn; Writeln ;
WriteString (ft re~d proceel not 1n .uspendList ") ;
WriteLn:

ELSE
f 1ndRecord ( procDelcrl iat, AOR(rls~proce.s). r.~procaddr, EqualProce.s )

WITH resUN:prOcaddr'" 00
preYstatl : == .tlte ;
sute :11' r.edy ;

ENO; (. WITH .)
nsumeprocess ::' resu_proceddr'" ;
Place ( reldyList, res~process. l.s.ThenPr1.o ) j

ENO, (. If .)

WriteStr1ng ( procd.acrl1st );
Oisphy ( procDescrList, OiepleyInfo ) j

WriteString ( reldyLitt "):
Display ( reldylist, D1~llyInfo ) ;
WrileString (" starterLisl );
Dupley ( S18rlerLlsl, DispllyInfo ) ;
writeStr1n9 ( auapencll1st );
DlSpllY ( suspenc:lList, 01spllyInfo ) j

EN) Resume;

(.::. =: Ii':' Ii'.:' =::.:::: =::'::::::::::::.z: z:z:::::=: =:.=: -= =-=,,:: =: c: :11'. =11' •• 2 ••:z:::=:::: ===.)

PROCEDURE Ooloy ,
BEGIN (. Ooloy .)

EN) DellYj

( •• 11' 11' 1:11'••••••••• )

PROCEDURE NutProe..o ()

8ECIN (. fIIexlProces•• )
WnleStr1ng (II
Wr iteLn ;

If NOT ( E"",ty ( reodyList ) ) THEN

Kern.l .....Process.. )

lestprocess :: currprocess ;
Cetrust ( re.dylist, f1ntproclddr ) ;
currprocess : = f1r.tproclddr A

;

f 1ndRecord (procDescrl1.t. fi rllproc.ddr, currprocaddr, EqualP'rocesl)
Deletlrrl')nt ( raldyl11t ) j

WITH currproclddr'" DO
preYRtate : = slete ;
stlte : = executing

END, (. WITH .)

f1ndRecord (procDescrlist ,ADR( llstprocess) ,llstproclddr, EqullProee•• )

If llstproclddr" .state • execuUng THEN
WITH llstprocess 00

prev5tlte ::' l.stproc•••.•t.te j

stile ::' reldy ;
ENO; (. WITH .)
Plsce ( reldyList. liitprocess. ltssThanPrio
WIT~ llstprocaddr" DO

preystlte ; =' st.te
eute reldy

END; (. WITH .)
ENO, (. If .)

writeStr1ng (" procdelcrlist );
DapllY ( procOe.crlist, 01splayInfo ) ;



WriteStrin9 ("",u. readylUt u,...,u");
D1sP18)' ( reldylbt. Dlspllylnfo ) ;
WriteStrin9 ("u,... ItlrterLlst ........."):
Dlsplay ( atarterllat, Dlapllylnfo ) ;
WrlteStrlnq ('"', Iuspendll.t , );
D11play ( aulpenoliat, Dllplaylnfo ) j

TRANSfER ( ll.tproc.ddr'"'. proc, C'UrrprOCacldr .... proc

[t«); (. Ir .)
[NO NextProc••• :

(.== 2 =::===:===z:= =~=:: ::~::== 2: Ir: 2 .1:: ••11 .: == ==" &' ==.)

PROC[DURE ToReodyList :
B[CIN (. ToReodyLisl .)

[NO ToReidyList,

(.=•• 1: :C. '1:11." •• 'I: =-1:1: •••• 1: :1:••••••••••=1111 ••••••••• 11: ••••• )

BECIN (. Kernel.)
DeHne ( procDeocrLiot)
DeHne (reodyLlst )
Define (st.rterList )
Define (.ulpendlilt )
WI TH currprocels DO

N_ ;:: ....In provr....
prl0 ::: ) ;
.tlte ;. executinq
trle :. TRUE ;
prevst.te : 11 dor_nt ,

[NIl, (. WITH .)
Pllce ( procDelcrLi.t, currproc••I, L••ITf\anPrl0 );
WriteStrlnq ( • IllI)Y '-rne1._ -j
Writeln ;
IlIriteStrinq (""•••••• procd••crLilt );
Display ( procOelcrLl.t, Diapiayinfo ) ;

[NO Kernel.



oce-rd4

qqtpe
qqtpe
qqtpe

qqtpe
qqtpe
qqtpe

qqtpe
qqtpe
qqtpe

Job: Kernel. def

File: List. def

Time: Wed Aug 10 09:23:37 1988



( .
(e) Dce Nederllnd B. Y. Yenlo totoUlnd 1988

Plraph:

Bi/07127

r I L ESOURCC
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Copier SiaJlItor
R. Penlnbocwl (Qqtpe)
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1
Modull-2 definition ~ule

V1.1/1.J2

[xporteert het type 11st en een lanhl
procedures die op Vlriabelln van dH type
ftrken.

sorT~ARC

Agreed
Project
Author
CrelUon dde
Aee••1 code
Type of fUe

Descr lption

NIl.. of file
Code~r

Stlte/Yersion

·····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 .·····••••••••••••••••••••••••••••••••1 ••••••••1•••• 1 .·············• secs keywords : ,(I)LilLdef 1.J2
• Last IIldlfied date: Bi/O7l27 11:'11:17
•••••••••••••••••••••1 )

DEfINITION MlIOULE List:

r_ SYSTEM IMPORT
(. tyl'O .) lIORD. ADDRESS.
(. proc I) ADR ;

[KPORT QUALIfIED
(. proc .) Define. ElIPty, Erase. IIPresent. InsertAfter.

DeleteAfter. Insertrront. Place. Getrirst.
De letefront. Re-ove. Display, f 1.ndRecord.

(It type .) nodePolnter

TYPE noeIePolntlr

TYPE diaplayTypa

TYPE ordinalType

• PROCEOURE ( ADDRESS ) ;

= PROCEOURE ( ADDRESS. ADDRESS IlOOLEAN

PROC£DURE Define
( YAA first : nodePointer
) ;

(. Create an ellllPty list .)

PROCEDuRE ItellSi..( It.. :ARRAY or lIORD :
VAR iU..iz. : CARDINAL

) ;
(. calculate the lize of the He_ I)

PROCEDuRE E",ty
( fust : noeIeP01nter
): BOOLEAN ,

C. Returns true if tne lilt is ellPty. otherwise filM •• )

PROCEDURE Erlse
( YAR first I noelePointir
) ;

(. [nses Ind reinitllliles I Hst. .)

PROCEDURE 1sPresent
( first noeIePointer

ite_ ADDRESS ;
ordinal ordinlHype

): BOOLEAN ;
(. Aeturns true if ite. is present in the list .•)

PROCEDuRE lnsertAfter
( VAR flrst

preVltl.
newitl"
ordinal

noelePointer ;
ADORESS ;
ARRAY or lIORD
ordinalType

) ,
(. lnserts into I list In ite. Ifter e lpecified He. in the list. .)

PROCEDuRE DeI.teAft'r
( VAR flrst

previti.
ordinal

noeIePointer
ADORESS ;
ordinalType

) :
C. Deletes into I 11st In HI. Ifter I specified itl. in tne list.

De ite.. de leted is returned
.)

PROCEDuRE lnsertfront
( VAR fast

ite..
; noeIePointer ;
: ARRAY or lIORD

) ;
(. Inserts In Hem It the front of the 11st .• )

PRQC£DURE Cotrirst
( first : noelePointir ;

WAA reclddr : ADDRESS
) ;

(. Gives the Iddress of the record connected to the first iteltl Ind
deletes the ite.. at the front of the list.

.1

PROCEDURE Deletefront
(VAR first
) ;

(. Deletes first node

: nodePointer

frail 11st•• )

PROCEDURE Ploc.
( V~R first

1tem
ordineln

nOdePointer :
ARRAY or lIORD
ordinlHype

) ;
(. Pleees In itelll in I liat so that the list is ..intlined IS

an ordered 11st •.)

PROC EDUR( ReflOve
( VAR first

item
ord1nal

VAA found

noelePointer
ADORESS ;
orclina1Type
BDOL[AN
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SOfTWARE

Agreed
Project
Author
Cr.ation d.te
Acce., coda
Type of fUa

HoI. of fUe
COdenumer
State/Version

o
o
o
o
o..................................................................
o
o
o
o
o.................................................................
o
o
o
o
o

88/07127

IlIlPl••ntaUe -.dula Li.t:
£,w:porteerd het type liat .n .an aantel
procedure, die DC> var labelen van hit
type 11.t werken.
Zonder "ader ( Yerait 1." _t hlaCier

o.acrlption
•••
o
o
o

•
• SCCS keywords : f("l1st._ I."
• Last _Hied dah : 88/07127 16:6B:1I................................................................... )

rROM SYSTEM IMPORT
(0 proc .J TSIZE, ADR,
(. type .J WORD, AOORESS

rROM Storage IMPORT
(. proc .J ALLOCATE, DEALLOCATE

rROM l'lOot IMPORT
(. proc .) WrlteLn, WrHeString

TYPE

nod.Pointer • POIHTtR TO nod. ;

node • RECORO
alze
..._t
adr

END: (0

: CAROINAL ;
; nod,Pointer
, AOORESS

RECDRO oj

( •••• : ::::::::::::::.:::::c.c~c.cc:.:.= = e ..=e••••• )

PROCEOURE ltelllSize
( i tea ARRAY or WORO

VAR ite..he: CARDINAL
J;

BEGIN (. ItellSlze 0)
itelllSize :. ( HIGH (ite.) + I J

ENO I te.Sile;

(... 21::: :::::::1I=== =1I 11: •• :r••••• ::. c •••••• c •••••••••••===••••••••e ••••• )

PROCEOURE CoHne
( VAA first : nod.Polnter
) ;

BEGIN (0 CoHne 0)
first ;,;l: NIL;

tNO Define;

PROCEOURE Eapty
( first
), BOOLEAN

: nodePointer

BEGIN (. Eapty 0)

RETURN first:: NIL
ENt Eapty;

(•• c:r •• ::=.::.=••••••=••••••••=:r.c===lI= )

PROCEOURE Era••
( VAR fiut nodePolnter
);

VAR ne:r:tnode. nodetodelete nodePointer

HeIN (. [rile .)
ne.tnOde ;. f1r.t :
WHILE ne.tnodl <> NIL 00

nodetOdelete ;:: ne.tnodei
nextnode : = nodatodelete'" .next;
rreeNode ( nodetodel.te'" .• ize. nodetodelete

ENDi (. WHILE .)
ENO Erase;

(.=:: ==c:: =='. =:::: ==:1: ==. '1:'= =.==1:====.=.=== ==.=•••••: •••••••••====•• )

PROCEDuRE rueNode
( sue

VAR oldnode
),

CAROlNAL;
nodePointer

8EGI~ (. rreeNode .)
OEALLOCATE( oldnode" .adr, size 0 TSIZE ( WORO ) J:

ENO r reeNode i

PROCEDURE Search
( first

He",
VAR itell'lOde

ordInal
J;

nodePointer ;
AlJORESS :
nodePointer j
ordlnaHype

8EGIN (. Search .)
i tell'lOde ::: first ;
WHILE ( itemode <> NIL ) AN[)

( NOT ordInal (ite., ltell'lOde" .adr ) ) DO
Hemode := Hemode A • ne:r:t

ENDj (. WHILE .)
EN[) Searchi



PROCEDURE r 1ndR.cord
( first

item
WAR it._ddr

ordinal

VAR

nodePoinler
AllORESS ;
ADDRESS ;
ord1na11 ype

itemodt! : nod.Pointer ;

SEGIN (t flndRecord .)
Search ( first I iteM, He...ods. ordinal )
itelMddr :: itelllnOde" .edt ;

E..., f lndRecorc;

PROCEDURE IoPres.nt
( first

ite",
ord!nal

BOOLEAN

nodePointer
ADORESS ;
ordinalType

VAR iteWlOde ; nodePointer ;

BEGIN (. IsPresent .)
SellfCP"l ( first, lUll, lte.,ode , ord!"",l
R(lURN it.mode , NIL

[PI' I sPresent;

(.:: '= '= ===:= _:=1': ===_== 111='= ===••••••=a:_ I: at:= '= ==. _: ===ca:: __ == _::_=.,)
PROCEDURE In••rtrront

( WAR first
ite_

liAA newnode
,1ze

nodePolntel' :
ARRA' Dr WORO

nocIePointlr
• CAROINAL

BEGIN (. Insertfront .)
size := HIGH (itelll) + 1
ne.node : '= CetHode ( size. ite.
newnoae'" .next := first;
fint := ntwnode

Eft) Insertfront;

(••=•••••c ••• I1: •••• "'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )

PRQCEOUR[ InsertAfler
( VAR first

previtem
newitem
ordinal

) ;

VAA prevnode. newnodt
aize

nodePo1nter ;
ADDRESS ;
ARRAY or WORO
ord1na11ype

nodeP01nter
CAROINAL ,

BEGIN (. InsertAfter .)
Se.rch ( hut, prev1t•• , pnYnOCle, ord!nel )

(. teat for preYl"lOde • NIL .)

lire :11 HIGH (newitem) + 1 I
newnoc:le :. CietHode ( aize, newHe.
newnode - •ne _t :. preYl"lOde'". ne. t
prevnode ~ .ne.t ;:: newnoc:le ;

ENO InsarUfter;

PROCEDuRE Del.t.AH.r
( VAR first

previtem
ord1nll

) ;

VAR prevnOde, oldnode

noeIePointer
ADORESS ;
ord1na11yp.

nodePointer j

BEGIN (. DelebArter *)
Search ( first, previtell, prevnode, ordinal)

(. test for prevnode : NIL .)

oldnode :. prevnod.- .nellCt ;
preVl'\Ode~ .ne'lICt ;. oldnode"" .ne.t ;
freeHode ( oldnoel"" .aize, oldnode )

ENO GeleteAfter;

(,::1::1::1: =~1:.1:"1:...=•••"•••••••"••••• 1::••••••1: ••••,, ••• 1I •••••• 1:••••• )

PROCEDURE G.tNod.
( size

item
: nod.Pointer

VA-A newnode
wordcount
ittNddr

BEGIN (. GetNode .)

CARDINAL ;
ARRAY Dr lIQRO

nodePointer
CARDINAL
WORO ;

HEW ( newnode ) j

ALLOCATE ( newnode- .odr. size. TSIlE ( WORD ) )
word:ount : = 1 ;
newnode'" .size :" site;
ne"node~ .adr"" .= ltembl'ordcount-1)
,n-lIlE ( wordcount < size ) DO

PiC ( ne'll'node" .Idt. TSIZE ( _ORO
ne_node" . edr" : I: i tem{ wordcount)
INC ( wordcount )

EI'tO: (. WHILE .)
DEC ( ne..node". edr. size '"1 ) • TSIZE ( _ORO ) )
Rf.TURN N'IIl"ode :

ENO GetNooc;

PROCEDURE De1etetront
(VAR first
)

VAR old;'lode

node Pointer

: nodePointer

BEGIN (. Debtefront .)
H ( NOT E~ty ( first) ) THEN

01dnode : = fiut ;
first := oldnode" .r"le.t ;
freeNode ( oldnode" .I1te, oldnode



ELSE
( •••rnlnq for e~ty .)

EICl: <I If II
EIC) Deleurronl:

('."lI:~~::Z:=::~=z•••• z."'.If"••=•••2.:.,=.=... :t" •••••••• " •• "If:t=I:•• ')

PROCEDURE Cetr Irst
C rtrst

YAR reeeddr
J:

BECIN (, Cetrirst .)
recaddr ::. first" .edr

EtC) Cetrint;

nodeP01nter
i\llORESS

(1'=:= =:= '= =:: =;= =..... === •• ::.::=====:.:::: ••=1::==.:===••2:=1:::.=1:========*)

PROC(OUR( P18ce
< V~R rtr.t

He_
ordlnel

) ,
noc;ePolnter f
AlUlA., Of WORD t

ordinalType

,. HIGH (It••) • 1
; .. Gell'kJde ( size, it•• )
: .. curnode
: .. newnode

VRR found : BOOLEA!< ;
curnoae. preYnOCle t newnocSe : nodePointer
size : CARDINAL ;

BEGIN CI Plac. I)

found ;. f RLSE
curnode :. firet
prevnode ::: NIL;
...ILE C c"rnod. <> NIL) AND ( NOT fOl6ld ) DO

If ordil'Nll ( AOR Ute.). cur~".ed: ) THEN
fOl6ld :. Till/[

ELSE
prevnod. a eutnoc;e ;
curnode : .. curnoc;.& .next

[HO; (I Ir .)
ENIl: CI OHILE I)
If puvnode .. NIL THEN

Insertrront ( first, ltelD )
ELSE

$iZe
,.,."""".
newnode& .nelCt
preYl'lOde'" .next

ENO: CI If IJ
(NO Pllce;

PROCtDURE Re80ve
( YAR Hut

Uelll
ordinal

VRR fOl6ld

YAH curnode. pnvnoele

nodePo1nter
RDORESS :
ord inallype
BOOLEA!<

nocIePointir

erCIN (. ReKlve .)
fo\ToCl :. rAlS(
j:lrevnode :. NIL j

curnocfe ~. first :
OHILE C c"rnod. <> NIL ) AND C NOT fCUld ) DO

If ord1nal ( 1t.... curnode& .adr ) THEN
found ::: lRUE i

ELSE
prevnode : = curnode ;
curnoGe :. curnode'" .00:1(t

EICl: (I Ir IJ
ENO: (I OHILE II
If found THEN

rr curnoCle :: first TH(N
Oeletefront ( first)

ELSE
prevnOd'e A .n."t ::: cur-nod.- .n.."t ;
freeHode ( curnode· _,ize, curnode

(NO; {* H' .-}
END: (I If IJ

ENO ReKlve;

PROCEOURE DlIplay
( first

dlspleyproc
) :

YAR eurnOde

nOdePointer
displeyType

nodePointer

SEGIN (I Ol.ploy IJ
If EllPty ( fIrst) TH[N

Ifr iteln ; Wr itetn :
ELSE

IfrlteString ( ":::::::::::=-=lI'::::::::::" );

C'urnoCle ::: first ;
llHoiILE eurnode <) NIL DO

displlyproc ( curnode& .edr ) ;
curnode :" curnode" .next

END: (I OHILE IJ
E!'4). (* If lHEN .)

ENO Display;

END LlSt.
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