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SAMENVATTING

Samenvatting

De in dit verslag beschreven simulator/verificator biedt de mogelijkheid

een ontwerp op poortnivo voor een geYntegreerde schakeling (IC) op

juistheid te controleren. Dit gebeurt door een vooraf vastgelegde

functiebeschrijving van de schakeling te vergelijken met de bitpatronen

die bij simulatie van het ontwerp aan de poortbeschrijving blijken te

voldoen.

Het programma is geschreven in Prolog, een zogenaamde ' Artificial

Intelligence'-taal waarmee op eenvoudige wijze verbanden tussen feiten

kunnen worden vastgelegd.

Juist omdat in een ontwerp van een IC op poortnivo deze verbanden

duidelijk aanwezig zijn (in de vorm van de individuele poorten en hun

onderlinge verbindingen) leek Prolog een juiste keuze als

programmeertaal.

Deze keuze bleek slechts voor een deel juist te zijn: bij het

programmeren komt de gewenste eenvoud weI naar voren maar bij het draaien

van het programma wordt een zware aanslag op het geduld van de ontwerper

gepleegd.

Het testen Yond plaats aan de hand van het ontwerp van een 74181

,ALUlFunction Generator' , een standaard TIL IC; het programma liep

hierbij onder twee Prolog versies, te weten Turbo Prolog (op een

IBM-compatible) en NU-Prolog (op een Ultrix/VAX). Voor verdere

testresultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

Graag wi! ik prof. Stevens bedanken voor zijn begeleiding bij het

afstuderen.
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INLEIDING

Inleiding

Het ontwerpen van moderne gelntegreerde schakelingen vergt van de

ontwerper welhaast bovenmenselijke prestaties. Immers, er wordt, onder

andere wegens financiEHe motieven, van hem verwacht dat de te integreren

schakeling direct werkt.

Om dit doeI te bereiken staan de ontwerper diverse hulpmiddelen ter

beschikking.

Een van deze hulpmiddelen kan zijn een simulator/verificator, waarmee, in

het kort gezegd, een mogelijke realisatie van de schakeling wordt

vergeleken met een functionele beschrijving van het gewenste gedrag van

de schakeling.

De oorspronkelijke opdracht luidde 'ontwerp een logische simulator in

Prolog'. Omdat na enige tijd bleek dat een simulator, ontworpen binnen de

beperkte ruimte die een afstudeerproject biedt (zowel qua tijd als qua

mogelijkheden), niets wezenlijk nieuws toevoegt aan een aantal reeds

bestaande simulatoren, is besloten een nieuwe richting in te slaan.

Dit heeft geresulteerd in een programma met een aantal interessante

mogelijkheden. Het programma is flexibel van opzet en kan naar believen

uitgebreid en verbeterd worden.

De simulator/verificator is geschreven in de taal Prolog omdat met deze

taal bijzonder gemakkelijk verbanden kunnen worden beschreven. De taal

heeft echter als nadeel dat het zoeken naar deze verbanden relatief traag

gaat. Voor een programma als de simulator/verificator weegt dat nadeel

echter op tegen het relatieve gemak waarmee het programma geschreven kan

worden.

Omdat de mogelijkheden van de taal Prolog vrij onbekend zijn, wordt in

hoofdstuk 1 in het kort ingegaan op deze programmeertaal.
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HOOFDSTUK 1

J. De taal Prolog

Prolog is bij uitstek geschikt om logische verbanden tussen gegevens op

te sporen, een gebied waar al snel de term Artificial Intelligence

opduikt. Deze term lijkt Juist gebruikt te worden omdat de taal Prolog

resultaten geeft die doen vermoeden dat er intelligent gedrag aan deze

resultaten ten grondslag heeft gelegen.

Echter de weg naar deze resultaten leert dat deze Artificial Intelligence

het beste kan worden omschreven als brute kracht. Bij het verwerken van

een Prolog-programma gebeurt namelijk niets anders dan het combineren van

door de gebruiker aangeboden feiten (facts) en verbanden (rules), om

aldus een gevraagd verband te kunnen aantonen; de intelligentie moet door

de programmeur in de programmastructuur verweven worden.

Een voorbeeld is hier op zijn plaats.

Stel dat de volgende feiten bekend zijn:

(1)

(2)
brother(john,paul)
brotherCcharles,paul)

'paul is een broer van John'
'paul is een broer van charles'

Let weI: de tekst is puur ter uitleg, en uit 'paul is een broer van john'

voIgt voor Prolog niet het biologisch correcte ' john is een broer van

paul'; dit zou apart vermeld moeten worden.

Het is dan mogelijk vragen te stellen in de vorm van:

? brotherUohn, rick)
7 brother(charles,john)
? sisterUohn,mary)

'is rick de broer van john 7'
'is john de broer van charles 7'
'is mary de zus van john ?'

Het antwoord op alledrie de vragen is 'nee', simpelweg omdat uit de

bekende feiten niet de conclusie getrokken kan worden dat bet antwoord

'ja' moet zijn.
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HOOFDSTUK 1

Met aIleen een opsomming van feiten zijn de mogelijkheden beperkt,

vandaar de mogelijkheid van variabelen. Tijdens de loop van bet programma

wordt geprobeerd de variabelen een zodanige waarde te geven dat aan bet

gevraagde wordt voldaan.

20 kan dan bijvoorbeeld gevraagd worden:

7 brotber(X,paul) 'wiens broer is paul 7'

Met als resultaat X=john.

Interessanter is echter de mogelijkheid verbanden vast te leggen (hier

komt de menselijke inteIligentie boven 0, bijvoorbeeld:

(3) brother(X,Y):-brother(X,A),brother(Y,A)

Hetgeen wi! zeggen 'X en Y zijn broers als zij beiden broer A hebben'. Na

definitie van dit verband zal de vraag

7 brotherUohn,charles)

positief beantwoord worden. Immers, door in (3) voor X 'john', voor Y

'charles' en voor A 'paul' in te vuIlen kan de gestelde vraag aan de hand

van bekende feiten ((1) en (2» met een volmondig 'ja' worden beantwoord.

Het gemak van Prolog is nu, dat op eenvoudige wijze een aantal mogelijke

oplossingen kan worden gegeven in de vorm van 'als dit bewezen moet

worden dan kan dat door: of a) het op deze manier te bewijzen, of b) het

op een andere manier te bewijzen'. Hierdoor kan een probleem makkelijk

worden onderverdeeld in kleinere problemen, elk eenvoudig op te lossen.

Voor een nadere kennismaking met de taal Prolog wordt verwezen naar het

boek van Clocksin en Mellish [1].

Duidelijke vermelding verdient het feit dat de meest eenvoudige manier om

met Prolog te werken - namelijk met Turbo Prolog op een PC - door

Prolog-kenners niet als de beste wordt ervaren. Dit vanwege de vreemde en

- 5 -



HOOFDSTUK 1

soms on-Prologse wijze van programmeren met Turbo Prolog.

Ais Prolog vergeleken mag worden met de Nederlandse taal, dan ziet de

Prolog-adept het Turbo Prolog als een Limburgs dialect: de Limburger

denkt zich met zijn dialect in heel Nederland verstaanbaar te kunnen

maken, maar heeft in de praktijk een beperkt gehoor.
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HOOFDSTUK 2

2. Een logische simulator/verificator

Het idee dat aan het ontwerp van de simulator/verificator ten grondslag

ligt, is dat het mogelijk moet zijn aan de hand van een functie

specificatie een ontwerp voor een bepaalde schakeling op juistheid te

controleren.

Om dit te bereiken genereert het programma zowel voor de

poortbeschrijving als voor de functiebeschrijving een verzameling termen.

Deze beide verzamelingen moeten identiek zijn om van een correcte

poortbeschrijving voor de gewenste functie te kunnen spreken.

Schematisch ziet een en ander er als voIgt uit:

in ) term 1 }lLi poort-
uit )

term n
netwerk

vergelijking

IF( x) lunette ~ t~~ 1 })=
term n

Achtereenvolgens wordt nader ingegaan op een aantal eisen voor beide

onderdelen van het programma.

2.1 De poortbeschrijving

Bij het doorrekenen van een poortbeschrijving moet het mogelijk zijn om

de in- en uitgangan van het netwerk een bepaalde waarde mee te geven.

In dit programma is gekozen voor de volgende waarden:

'0' in- of uitgang ligt aan Iogisch 0

'1' in- of uitgang ligt aan Iogisch 1

'x' in- of uitgang is ongedefinieerd

'a' in- of uitgang wordt voor alledrie de waarden doorgerekend

Het verschil tussen beide Iaatste mogelijkheden is, dat bij een 'x' wordt

gerekend met een waarde (x), en er dus ook maar een term gegenereerd kan
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HOOFDSTUK 2

worden, terwijl een 'a' voor maximaal 3 termen kan zorgen (~~n voor zowel

a=O, a=l als a=x).

Intern rekent het programma nog met een vierde waarde (x), dit om

problemen als in fig 1 te voorkomen.

x

~x
situatie A

x

situatie B

figuur 1 voorbeeld waarin het rekenen met driewaardige logica

geen juiste oplossing geeft

Situatie A in fig 1 geeft onjuiste resultaten bij het rekenen met don't

cares. In situatie B wordt de juiste waarde toch berekend door intern met

zowel x als X te rekenen.

2.2 De functiebeschrijving

De termen die aan de hand van een functiebeschrijving gegenereerd worden,

moeten voor een eenvoudige vergelijking ongeveer dezelfde gedaante hebben

als de termen die voortkomen uit de poortbeschrijving.

Dit is gerealiseerd door een soort kruistabel op te zetten tussen de

namen van de in de functie gebruikte bits en de plaatsen van de in- en

uitgangsvariabelen. Deze tabel heet varnames (zie 3.9).
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3. Realisatie van de simulator/verificator

Voor de realisatie van de simulator/verificator is een programma

geschreven dat geschikt is om op zowel een IBM-compatible PC (onder Turbo

Prolog) als op een Ultrix-VAX (onder NU-Prolog) te draaien.

De globale opzet van de beide programma's is hetzelfde, echter door

verschillen in mogelijkheden tussen Turbo Prolog en NU-Prolog zitten hier

en daar kleine verschillen in de programma's.

Het programma bestaat momenteel uit de volgende onderdelen:

- main. -, het hoofdprogramma

- sim. -, zorgt voor het genereren van de termen aan de hand van een

poortbeschrijving

- gen. -, zorgt voor het genereren van de termen aan de hand van een

functiebeschrijving

- compo -, zorgt voor het vergelijken van de beide verzamelingen termen

- threeval.dba, de database met een beschrijving van standaatdpoorten

(b. v. and. or en exor) zoals die gebruikt kunnen worden in een

poortbeschrijving

- fill_str.dba, de database met functievoorschriften

- funct.dba, de database met vectoroperaties die bij het omschrijven van

een functie kunnen worden toegepast

Verder is er een aantal invoerfiles, te weten:

- descr.fil, de file waarin de gebruiker allerhande zaken met betrekking

tot de naamgeving van files en vectoren vast kan leggen

- -.gdf, de poortbeschrijving

- -.def, de functiebeschrijving

-. in, de maskeerfunctie bij het genereren van termen via de

poortbeschrijving

Het programma voor de IBM-pc wordt in de volgende paragrafen beschreven.

In principe geldt de uitleg ook voor het VAX-programma, zij bet met enige

aanpassing naar gelang de beschikbaarheid van bepaalde systeemcommando's.

De listings van beide programma's staan in Appendix 1 (IBM-pc) en

Appendix 2 (Ultrix-VAX).
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3.1 main.pro

Het hoofdprogramma zorgt voor het inbinden van een aantal subprogramma's

(met behulp van include "fiLename.ext") en zorgt voor het achtereen

volgens aanroepen van de predicaten die zorgen voor:

- het genereren van de termen aan de hand van een poortbeschrijving

(simulate)

- het genereren van de termen aan de hand van een functiebeschrijving

(generate)

- het vergelijken van beide sets met termen (compare)

Verder wordt de gebruiker op de hoogte gehouden van de voortgang van het

programma door middel van een aantal write-opdrachten.

3.2 sim.pro

sim zorgt voor het genereren van termen die voldoen aan een

poortbeschrijving

poortbeschrijving ~ 3.9

evaI_in zet een string karakters (O/1/a/x) om in een list met getallen

(0/1/2), en weI met de volgende relatie:

O~O

1 ~ 1
x~2

a-c~

add_term voegt een term toe aan de interne database, waarbij er voor

gezorgd wordt dat geen dubbele termen voorkomen

3.3 gen.pro

gen zorgt voor het genereren van termen aan de hand van een functie

beschrijving

functiebeschrijving ~ 3.10

evaI_lines leest regels in tot het einde van de invoerfile

invoerfile ~ 3.10
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HOOFDSTUK 3

evaI_line leest een regel met een functiebeschrijving in, zet deze om

naar een term, en voegt de term toe aan de verzameling gegenereerde

termen

functiebeschrijving ~ 3.10

get_aU_founds zet een gevonden term om in een term die aan de

verzameling kan worden toegevoegd, en weI volgens onderstaande regels:

0---+0
1 ---+ 1

2t~

add_found voegt een term toe aan de verzameling, met uitsluiting van

dubbele termen

convert zet een functievoorschrift om in een bitpatroon dat sterke

gelijkenis vertoont met een term zoals die door sim wordt gegenereerd

functievoorschrift ~ 3.10

sim ~ 3.2

get_controlbits verdeelt een functievoorschrift in de controlebits en de

functie zelf

bijvoorbeeld get_controlbits("F(IOOIOI)=A+B",c,n r c=" ( 100 101)"
4 F="F=A+B"

"et_vector_bits genereert aan de hand van een functievoorschrift strings

die aan het voorschrift voldoen

b.v. get_vectorbits("F=A+I",V) ~ V="B[xxxx]A[OOOO]F[OOOOI)", er van

uitgaande dat A en B als 4-bits vector zijn gedefinieerd (zie 3.8) en F

als 5-bits vector

get_rest zie get_vectorbits, aIleen worden hier de waarden bepaald die in

het functievoorschrift voorkomen

b.v. get_rest("F=A+I",R)~ R="A[OOOO]F[OOOOI)"

make_string maakt aan de hand van een functie en vectordefinities een

string met open (= nog in te vullen) plaatsen

b.v. make_string("F=A+I",M) ~ M="A[ ]F[ ]"

vectordefinities ~ 3.8

is_var kijkt of een karakter een naam van een variabele is: een variabele

bestaat uit een hoofdletter
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name_to_space vormt aan de hand van een vectordefinitie een string met

evenveel spaties als er bitnamen zijn

b.v. name_to_spaceC"[A3,A2,Al,AO)'''S) ~ S="[ )"

bitnaam, vectordefinitie ~ 3.8

not_used zie get_vectorbits, hier worden de niet-gebruikte vectoren

gedefinieerd

b.v. not_usedC"F=A+l",N) ~ N="B[xxxxl"

used_in_function kijkt of een variabele in het functievoorschrift

voorkomt

b.v. used_in_functionC"F=A+l","A") slaagt

used_in_functionC "F=A+1", "B") faalt

make_vector maakt van een vectordefinitie een string met don't cares

b.v. make_vectorC"A[A3,A2,Al,A01",V) ~ V="A[xxxxl"

make_undef vergelijkbaar met name_to_space, aIleen worden hier x-en

gebruikt

b.v. make_undefC"[A3,A2,Al,A01'''U) ~ U="[xxxxl"

make_found vult de controlebits en vectorbits in op de gewenste plaats,

gedefinieerd door varnames

varnames ~ 3.8

get_value haalt de waarde van een bit uit de string met vectoren of uit

de controlebits

b.v. get_valueC"A3","A[OlOlJ",V) ~ V=O

get_valueC"SJ","(OlOI0Il",V) ~ V=1

name_in_C kijkt aan de hand van function of een bit een controlebit is en

geeft zo mogelijk de waarde van dit bit

b.v. name_in_CC"SJ","(o10101)",N) ~ N=1

function ~ 3.9

name_in_V kijkt aan de hand van vector of een bit een vectorbit is en

geeft de waarde van dit bit

b.v. name_in_VC"A3","A[OlOI1",N) ~ N=O

vector ~ 3.9

active_low kijkt of een bitnaam als active-low is gedefinieerd en

inverteert zo nodig de waarde van het bit

b. v. active_Iow("Co_",I,A) ~ A=O

bitnaam ~ 3.8
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detJ)os_in geeft de positie van een string in een andere string, gerekend

naar het aantal komma's in de tweede string

b.v. detJ)os_in("A1","A3,A2,A1,AO",P) -+ P=3
l' l' l' l'

1 2 3 4
get_val_from_C geeft de waarde van een bepaald karakter in een string

b.v. get_val_from_C("010101",2,V) -+ V=l
l'

get_val_from_V geeft de waarde van een bit uit eenvector; de waarde

wordt bepaald door zowel de vectornaam als de bitpositie

b. v. get_val_from_V("F[lOOlO]A[OlOl]", "A",3,V) -+ V=O
l'

chop_at_var_end verdeelt een string in 2 delen, het eerste deel eindigt

met een ']'

b. v. chop_at_var_end("A[xx]B[01]",Sl,S2) r-+ Sl="A[xx]"
Y S2="B[01l"

tabel wordt gebruikt voor het omzetten van characters naar de

biJoehorende integers

begin verdeelt een string in 2 delen, het tweede deel begint met een '('

end verdeelt een string in 2 delen, het eerst deel eindigt met een ')'

newstring verwijdert een substring uit een string

b.v. newstring("ABCDE","CD",N) -+ N="ABE"

fill_in_ vult een aantal variabelen 0 ..3) en eventueel een carry-bit (C)

in in een open string

b. v. fill_in_U"OlOl", "A[ )",F) -+ F="A[OlOll"

fill_in_2C("1", "0101", "0011", "F[ )A[ )",F)

-+ F="F[lOlOl)A[OOll)"

3.4 comp.pro

comp vergelijkt de twee verzamelingen met termen en zorgt voor

f outmeldingen

check kijkt of bij een term uit verzameling 1 (found) een term uit

verzameling 2 (term) past; zo niet dan wordt een vlag (problem) gezet

errorhandling print de verschillen tussen beide verzamelingen, of geeft

op het scherm de boodschap dat er geen fouten zijn
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3.5 De database met poortbeschrijvingen threeval.dba

In deze file wordt een aantal standaardpoorten (and, nand, or, nor en

exor met Z ingangen, en inverter en buffer) beschreven in driewaardige

logica. Een en ander wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld met

een Z-input AND poort.

De waarheidstabel van de poort is gegeven in tabel 1, terwijl de

bijbehorende databasebeschrijving in tabel Z staat.

A B 0

0 0 0 andZ(O,O,O)
0 1 0 andZ(O,I,O)
0 x 0 andZ(O,Z,O)
0 x 0 andZ(O,3,O)
1 0 0 andZ(l,O,O)
1 1 1 andZ(l , 1, 1)
1 x x andZ(l,Z,Z)
1 x x andZ( 1,3,3)
x 0 0 andZ(Z,O,O)
x 1 x andZ(Z, I,Z)
x x x andZ(Z,Z,Z)
x x 0 andZ(Z,3,O)
x 0 0 andZ(3,O,O)
x 1 x andZ(3,1,3)
x x 0 andZ(3,Z,O)
x x x andZ(3,3,3)

tabel 1 tabel Z

Het is mogelijk om zelf poortbeschrijvingen toe te voegen aan de

database. Dit kan zowel door een poort voIledig te omschrijven voor aIle

in-en uitgangswaarden (in Prolog-jargon heet dit: omschrijving met behulp

van facts) of door het geven van een aantal regels (rules) waaraan de

poort voldoet. Als voorbeeld van dit laatste dient de 3-input AND.

and3(A,B,C,O):-andZ(A,B,H),andZ(H,C,O). A~HB • 0
C

figuur Z beschrijving van een 3-input AND met Z-input AND's
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Hier wordt in feite gezegd dat een 3-input AND met ingangen A, B, C en

uitgang 0 overeenkomt met twee gekoppelde 2-input ANDs (~~n met ingangen

A, B en uitgang H en Mn met ingangen H, C en uitgang 0),

Een poort kan aIleen m. b.v. rules gedefinieerd worden aan de hand van

poorten die al eerder (Hefst met facts) gedefinieerd zijn (in dit geval

moet dus de and2-poort al gedefinieerd zijn),

Vanuit het oogpunt van de simulatiesnelheid verdient het echter voorkeur

om veelgebruikte basispoorten voIledig te definieren met facts; dit omdat

het zoeken naar facts minder tijd kost dan het evalueren van een of

meerdere rules.

Bij Turbo Prolog moet een zelfgedefinieerde poort (zowel met rules als

met facts) nog gedeclareaerd worden, en weI in de kop van de file na

'predicates'. Als voorbeeld weer de 3-input AND:

predicates

::: } vooraf gedefini••rde poort.n zoals and2

and3( integer, integer, integer, integer)

Belangrijk is dat de in- en uitgangsvariabelen gedeclareerd worden als

integer.

Om de flexibiliteit van de database aan te geven kan vermeld worden dat

het aantal in- en uitgangen van een poort niet vastligt. Zo is het

bijvoorbeeld mogelijk een gecombineerde AND/OR-poort te definieren:

A B AND OR

0 0 0 0 and2or2CO,O, 0, 0)
0 1 0 1 and2or2(O, 1,0,1 )
1 0 0 1 and2or2( 1,0,0,1)
1 1 1 1 and2or2(l,l,l,l)

figuur 3 waarheidstabel van een gecombineerde AND-OR-poort

De aanroep als AND is dan: and2or2(A,B,O,_), en als OR: and2or2(A,B,_,O),
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3.6 fill_str.dba

Bevat een aantal functies die gebruikt kunnen worden bij bet verifieren

van een ontwerp op poortnivo. Op bet moment zijn de volgende functies in

de database opgenomen:

F=1
F=O
F=-1
F=A
F=B
F=A
F=B
F=AoB
F=AoB

F=AvB
F=AvB
F=A@B
F=A@B
F=AoB
F=AoB
F=AvB
F=AvB
F=A+l

F=A+A
F=A+B
F=A+A+l
F=A+B+l
F=A-l
F=A-B
F=A-B-l
F=AoB-l
F=AoB-l

F=AvB+l
F=AvB+l
F=AvB-l
F=A+AoB
F=A+AoB
F=A+AvB
F=A+AvB+l
F=AvB+A+l
F=A+AvB

F=A+AvB+l
F=AvB+A+l
F=AoB+A
F=Ao B+A+l
F=A+AoB+l
F=AoB+A
F=AoB+A+l
F=A+AoB+l
F=AvB+A

F=AvB+A
F=A° B+AvB
F=AvB+AoB
F=AoB+AvB
F=AvB+AoB
F=AoB+AvB+l
F=AoB+AvB+l
F=AvB+AoB+l
F=AvB+AoB+l

tabel 3 functies opgenomen in fill_str.dba

Het is mogelijk functieomschrijvingen aan de database toe te voegen en

weI ais voIgt:

fill_string(functiestring, 0,V): - functiebeschrijving

Functiestring bevat de functie zeIf, bijvoorbeeid "F=A+3".

Functiebeschrijving zorgt er voor dat de variabelen ingevuld worden in 0

en zo V opleveren. De string 0 is van de vorm "F[ ]A[ ]", de

string V komt er dan bijvoorbeeid ais voIgt uit te zien "F[lOOlO]A[OOlO]"

(zie fill_in_ -----+ 3.3).

Bijvoorbeeid voor F=A+3 kan functiebeschrijving er zo uitzien:

get_a_random(A,4), buspIus(A, "0011",C,Co),fill_in_2C(Co,F,A,O, V)

Een aantal standaardfuncties voor vectoren is gedefinieerd in funct.dba

(zie 3.7).
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3.7 funct.dba

Deze file bevat een aantal functies voor vectoroperaties.

get_a_random(Vector,Length) maakt een vector met lengte length; door

backtracking kunnen aIle mogelijkheden (0.. 0 ---+ 1..1) worden

gegenereerd

busplus(A,B,S,carry) opteIlen van A en B met uitgaande carry: S=A+B

busmin(A,B,S,Carry) aftrekken van A en B met uitgaande carry: S=A-B

busand(A,B,S) S=A-B

busor(A,B,S) S=AvB

buseor(A,B,S) S=AeB

businv(A,S) S=A

3.8 descr.fil

In deze file kan de gebruiker een aantal zaken definieren met de volgende

predicaten.

deffile("filename") geeft aan in welke file de functiebeschrijving van de

schakeling staat

inputfile("filename") geeft aan welke file de invoerwaarde voor de

simulatie van de poortdefinitie staat

var_names("bitnames") bevat de namen van de bits in de volgorde zoals die

uit de poortdefinitie voortkomt; een active-low bit heeft als laatste

karakter een underscore (ASCII 95)

function("names") bevat de namen van de controlbits, onderling gescheiden

door een komma

vector("names") bevat de namen van iedere set ingangsvariabelen die als

vector gedefinieerd zijn

Verder moet in deze file voorkomen een regel met

inciude("filenaam.ext")

In de file filenaam.ext staat de poortbeschrijving (zie 3.9).
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3.9 De file met de poortbeschrijving

Deze file bevat de poortbeschrijving van de schakeling en bestaat

minimaal uit de volgende regels:

predicates

simulOist)

clauses

List_of_vars bestaat uit een aantal namen van variabelen (een variabele

in Prolog begint met een hoofdletter), onderling gescheiden door een

komma.

Gate_description bestaat uit een aantal poortnamen.

Ais voorbeeld dient de schakeling uit figuur 4.

A
B

C
D

Even-parity

Odd-parity

figuur 4 voorbeeld van een paritychecker

De -.gdf-file zal er voor deze schakeling als voIgt uitzien (vooropgesteld

dat eor2 en inv in threeval.dba gedefinieerd zijn):

predicates

simu1(list)

clauses

simul([A,B,C,D,Even-parity,Odd-parity)):-

eor2CA,B,Tl),eor2CC,D,T2),eor2(Tl,T2,Even-parity),

invCEven-parity,Odd-parity).
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3.10 De file met functiebeschrijvingen

In deze file staan ~~n of meer functieomschrijvingen. Een functieomschrijving

ziet er als voIgt uit:

VadControlbits )=Function

Bijvoorbeeld F(lOOlOl)=A+B. In de functieomschrijving mogen op willekeurige

plaatsen spaties voorkomen. Deze worden door het programma niet opgemerkt.

3.11 De file met maskeerpatronen

Deze file bevat het maskeerpatroon bij het vinden van termen die aan de

poortbeschrijving voldoen. In de file staat het volgende:

inp("mask_string")

com("comment_string")

Mask_string is een string met tekens (O/l/a/x) met een lengte gelijk aan

het aantal in- of uitgangen van de schakeling.

Comment_string is voor het gemak van de gebruiker toegevoegd en kan

bijvoorbeeld bitnamen bevatten. De string wordt in het programma niet

gebruikt en de inhoud is ook niet van belang voor de loop van het

programma.
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4. Testresultaten

Het programma is getest aan de hand van een TIL-IC, de 74181. Dit IC

staat in het databook omschreven als een 'ALUlFunction Generator' en kan

- gestuurd door een aantal controlelijnen diverse logische en

rekenkundige operaties uitvoeren, zoals te zien is in tabel 4.

IIlleTl""
At TlVE HIGH 0"T"... " M· L.•,u'.... nc oP("ATlQfilS

lOCiIC tn· M eft- L
13 '2 I' 10 fUfifCTIONS l_ur,,.1 I.....".!

l l l l , I , A , .. PLUS 1

l l l "
, l71I , .·a , I.' III PLUS I

l l " l , la , ... ·1 , (A. • I, 'lUS 1

l l " "
, 0 f • MINUS I (1'\ CQMPll , lE"O

l " l l , n , APlUSAl , A PLUS AI PLUS 1

l " l "
, ·1 , IA' III PLUS AI , (A '1IIPlUSAlplU~ I

l " " l , A011 , ,. "'INUS II "'INUS t , A"'.f'llUSe

l " " "
, A' , AI "'.NUS 1

, .,
" l l l , l·a , ,. PLUS All , A PLUS AB PLUS 1

" l l "
, A""08 , A PLUS e , A PLUS II PLUS I

" l " l , a , IA • 11 PLUS Ae , IA ·1, PLUS All PLUS 1 ,

" l " "
, .a , AI "'NUS 1

,
•• I

" " l l , 1 , APLUS ,.. , A PLUS A PLUS I

" " l "
, .. , , (A~IIIPlUS"

, (,. . 8. PLU~" PLUS 1

" " " l , A' a , . (A' II PLUS A , ~A ·IIPLUS "PlUS I I
" " " "

, A , . ,. "'.NUS I ,
I, ASPLUSAPlUSl

IF· .... PLUS A PLUS'

: f ,A PLUS 1

H F,'"

L f A8

" , .: M H

" "

Slllcn(Jllrrl
ACTIVE LOW DATA.... " iii· l, .".'MIIIITIC QP(fIlATIOfiiIIS

SJI1 " so LOGIC Co 'l Co' "
FUNCltQNS ... ....,1 --_,,.1

l l l l , . F ' A MINUS 1 , .
l l l

: I ~. ~ e
, ..& MINUS 1 , ••

l l "
, . ,a,IMINUS 1 J • AI

l l " HI f . I F . MINUS 1 11 ~ COM'" f .1("0

l " l l ! f r:lI ""PlUSr... -I] , "PLUS I. ·11, PLUS 1

"
I .. F'ABPlUSIA·11 , . A' PLUS'''' -Ii 'lUS 1i l l " "

l " " l:' .. 011 i' .. MINUS 'M'NUS 1 , A "INUS II

l " " " , .., If' .... , IA·IIPlVSI

1
M l l l , I. If .. PlUS I'" .) , .. PlUS',6,· III PLUS ,

I~
l l "

, .. 0 .. if .. PlUS II , - A 'lUS II PLUS I

l " l , . a iF. ""lUSIA'SI , .., PLUS IA· III PLUS 1

l " " , A·a If .... 81 I' ' ••• III'LUS'

" l l , 0 F ' .. PLUS "'-
, A'LVSA'LUS 1

tabel 4 beschikbare functies in een 74181 ALU

Deze functies zijn opgenomen in de file funct.dba (zie 2.7).

Het IC ziet er op poortnivo uit als in Appendix 3. De poortbeschrijving

is, met enkele kleine wlJzlgmgen (ongebruikte in- en uitgangen zijn niet

in de poortbeschrijving terug te vinden), opgenomen in de file 74181.gdf.

Bij de afwikkeling van het programma blijkt - zoals verwacht mag worden

van een in de handel verkrijgbaar IC - dat de poortbeschrijving dezelfde

termen oplevert als de functiebeschrijving. Relevantere informatie is de

tijd die nodig is om tot deze conclusie te komen. Hier blijkt dat de

mogelijkheden van het programma in deze vorm aan zekere beperkingen

onderhevig zijn, zie tabel 5.
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Programmeertaal Computer Benodi gde tijd

Turb 0 Prolog Kaypro 286i 5 min.

NV-Prolog VAX/VI trix enkel e uren

tabel 5 benodigde tijd voor het afwerken van het programma

Voor een wat grotere schakeling zal het programma niet zinvol bruikbaar

zijn vanwege: 1) de beperkte geheugenruimte op een PC (hierdoor zal na

enige tijd het programma afgebroken worden) en 2) de tot astronomische

waarden oplopende wachttijd op een VAX.

Een aantal mogelijkheden om aan bovenstaande problemen het hoofd te

bieden zijn in hoofdstuk 5 gegeven.
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5. Suggesties voor uitbreiding en verbetering

Tijdens het gebruik van het programma is een aantal knelpunten ontdekt.

Deze punten worden achtereenvolgens beschreven en waar mogelljk wordt een

eventuele oplossing aangedragen.

5.1 De database met functieomschrijvingen

Momenteel is de manier waarop functieomschrijvingen worden gedefinieerd

verre van ideaaI. De functie moet letterlijk worden vastgelegd (zo zal

bijvoorbeeld 'F=B+A' niet worden herkend als de functie 'F=A+B'), en moet

er op moeizame wijze een beschrijving van het effect van de functie

worden gegeven.

Het invullen van de functie zou flexibeler kunnen gaan als de functie

geevalueerd wordt met behulp van een parser. De structuur van een functie

is vrij simpel, zodat de parser eenvoudig van opzet moet kunnen zijn.

De procedure parse(Function,Vector_bits) moet, om in het programma te

passen, zorgen voor het omzetten van een functie (bijvoorbeeld 'F=A+I')

naar een reeks bits (bijvoorbeeld 'B[xxxx)F[OOOOl)A[OOOO)'), met exact

dezelfde in- en uitgangsvariabelen als op dit moment in get_vectorbits

aanwezig zijn.

Het inpassen van parse kan dan ook eenvoudig als voIgt gebeuren:

get_vectorbits(Function.Vector_bits):-parse(Function,Vector_bits>'

De oorspronkelijke procedure get_vectorbits kan dan komen te vervaIlen,

evenals aIle procedures die verderop worden aangeroepen (zoals

fill_string, zodat ook de file fill_str.dba weg kan n.

5.2 Het zoeken naar oplossingen van de poortbeschrijvlng

Tot nu toe wordt op een, op zlJn zachtst gezegd, vrij grove manier

gezocht naar oplossingen van de poortbeschrijving. Iedere in- of uitgang
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die geen vaste waarde <0, 1 of x) heeft gekregen, wordt namelijk voor 2

waarden doorgerekend. Dit houdt in dat voor iedere willekeurige

simulatievector wordt gekeken of die aan de poortbeschrijving voldoet,

hetgeen een vrij tijdsintensieve aangelegenheid is (in de tijd evenredig

met 2N
+
M

, met N het aantal ingangen en M het aantal uitgangen).

Het is een stap in de goede richting om aIleen de ingangen op deze manier

te bekijken en de uitgangen in de loop van het simulatieproces door het

programma te laten bepalen. Deze methode kan met Turbo Prolog niet zonder

meer toegepast worden, omdat het verlaten van een procedure met een

ongebonden variabele op problemen stuit (lees: interventie van de

gebruiker is vereist om de foutmelding middels een toetsaanslag ongedaan

te makenl.

Bij NU-Prolog is deze methode weI toepasbaar. Het is dan bijvoorbeeld

mogelijk om de procedure eval_in als voIgt te definieren:

eval_in( [], []):-!.
eval_in([48:T], [O:TT]):-I,eval_in(T,TT).
eval_in([49:T], [l:TT]):-I,eval_in(T,TT).
eval_in([120:T], [2:TT]):-I,eval_in(T,TT).
eval_in([97:T], [_:TT]):-eval_in(T,TT).

Hierdoor zal voor ingangswaarde 'a' (ASCII 97) een ongebonden

variabele C) worden aangemaakt.

Het is dan weI vereist dat een ingangspoort bestaat in de vorm:

in(Q,O).
inCl, 1).
in(A,B):-ground(A),B=2.

Hiermee wordt voorkomen dat een ingang wordt doorgerekend voor de waarde

x of zelfs i. De regel 'in(A,B):-ground(A),B=2.' zorgt er voor dat een

ingang aIleen de waarde x kan krijgen als dit van te voren Is vastgeIegd

(ofweI , als de variabele A gebonden is bij aanroep van de procedure).

Met deze wijzigingen zal het zoekproces verlopen evenredig met IN, met N

het aantal ongedefinieerde ingangen.
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Een totaa1 andere opzet wordt gebruikt in het artike1 van Gullichsen [2],

waarin een aanzet wordt gegeven tot het gebruik van heuristiek bij het

simu1eren. Door imp1ementatie van de geschetste a1goritmes is het

mogelijk het zoekproces duidelijk efficienter te 1aten ver1open.

20 za1 dit a1goritme bijvoorbee1d onafhankelijke onderde1en van

een schakeling herkennen en a1s zodanig behande1en (zie fig. 5).

nu oc 2N1 + N2

in uit
2N1+2N2 c: 2N1

+
N2

Gullichsen oc

t112
M

Nl+N2

figuur 5 voorbee1d van een poortnetwerk met onafhankelijke

onderde1en

Aangezien imp1ementatie van de a1goritmes van Gullichsen in het bestaande

programma een tijdrovende zaak zou zijn, is dit nog niet gebeurd.

5.3 Het simuleren van sequentiele schakelingen

Op het moment is het mogelijk schakelingen waarin terugkoppeling aanwezig

is te simu1eren, mits de schakeling een stabie1e toestand kent voor de

aangeboden signa1en. Dit is ook het enige type schakeling dat een

functiebeschrijving kent waarin de factor tijd niet voorkomt.

Voor functiebeschrijvingen met een tijdsfactor is het in principe

mogelijk het programma uit te breiden. Dit va1t echter buiten het bestek

van dit vers1ag.

5.4 Algemeen

Vanwege het feit dat de drie de1en van het hoofdprogramma (simulate,

generate en compare) a1s afzonderlijke programma's zijn ontwikke1d kan
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het zijn dat het aantal invoerfiles aan de ruime kant is. Overwogen moet

worden om een aantal files te combineren.

Het verschil in runtime tussen Turbo Prolog op een PC-AT (5 min.) en

NU-Prolog op een VAX (meerdere uren) staat in geen verhouding tot de

mogelijkheden. In principe is de Prolog-versie op de VAX tot grote

prestaties in staat, gezien de beschikbare rekencapaciteit en de ruimere

mogelijkheden van deze taalvariant. Verwacht mag worden dat het programma

draaiend onder een snelle Prolog-compiler (bijvoorbeeld Quintus Prolog)

interessante mogelijkheden heeft.
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6. Gebruikershandleiding bij het programma

Voor beide versies van het programma wordt een gebuikershandleiding

gegeven.

6.1 Gebruikershandleiding voor de IBM-PC

- Verwacht wordt dat de Turbo Prolog programma's terug te vinden zijn op

harddisk in directory C:'J>ROLOG.

- Verwacht wordt dat aIle files van de simulator/verificator op schijf

staan in directory A: \..

- Maak een aantal invoerfiles aan die voldoen aan het in 3.9 tim 3.11

geschetste. Deze files moeten in directory A: \. staan.

- Start Prolog op met

cd \.prolog <return>

prolog <return>

Wijzig de directory waarin Prolog naar files zoekt met

S D P A:\. <return, EBC, EBC>

- Laad het programma met

F L main <return>

- Compileer het programma met

R

- Start het programma met

verify <return>

- Na afloop van het programma Cals de cursor terugkeert) kan Prolog

verlaten worden met

EscQ

6.2 Gebruikershandleiding voor de Ultrix/VAX

- Log in

- Maak een aantal invoerfiles aan die voldoen aan het in 3.9 tim 3.11

geschetste.
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- Compileer het programma met

nc main.nl (of 'nohup main.nl &' voor achtergrondverwerking)

- Laat het programma lopen met

a.out (of 'nohup a.out &' voor achtergrondverwerking)

- Log uit met

Ctrl-D

- 27 -
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main.pro

code=5000
domains
file=uit;temp; in
list=integer
names=string-

database
com(string) I-comment for inputfile-I
foundOist)
inp(string)
problemOist)
temp(string)
termOist)

predicates
compare
generate
simulate
verify

include "threeval.dba"
include "descr.fil"
include "sim.pro"
include "funct.dba"
include "gen. pro"
include "comp.pro"

clauses
verify: -simulate,generate,compare.

simulate:-time(O,O,O,O),write("simulate "),sim, time(H,M,S,_l,
writef("7.2 hr 7.2 min 7.2 sec",H,M,S),nl.

generate:-time(O,O,O,O),write("verify "l,gen,time(H,M,S,_l,
writef("7.2 hr 7.2 min 7.2 sec",H,M,S),nl.

compare:-write("compare"),nl,comp.
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sim.pro

predicates
add_termOist)
eval (string, list)
inCchar, integer)
sim

ApPENDIX 1

pagina 1

clauses
sim: -inputfileOn) ,consultOn), inpOnvector), evalUnvector, Simvector),

simul(Simvector),add_term(Simvector),fail.
sim.

evaH"", []):-L
eval(A,[H:T]):-frontchar(A,E,AA),in(E,H),eval(AA,T).

add_term(X):-retract(term(X»,fail.
add_term(X):-assertz(term(X».

in('O' ,0).
inC '1' ,1).
in('x' ,2).
in('a' ,Ol
in('a' ,1).
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predicates
active_Iow(string, integer, integer)
add_foundOist)
begin(string, string)
chop_at_var_end(string, string, string, integer)
convert(string, list)
detJ)os_in(string, string, integer)
end(string, string, integer)
evaI_line
eval_lines
fill_in_l(string, string, string)
fill_in_2( string, string, string, string)
fill_in_2C( string,string,string,string,string)
fill_in_3(string,string,string, string, string)
fill_in_3C( string, string, string,string, string, string)
gen
get_all_founds(list, list)
get_controlbits( string, string,string)
get_rest(string, string)
get_value (string, string, string, integer)
get_val_from_C(string, integer,integer)
get_val_from_V(string,char, integer, integer)
get_vectorbits(string,string)
is_var(char)
make_found(string, string, string,list)
make_string(string,string)
make_undef(string, string)
make_vector(string, string)
name_in_C( string,string, integer)
name_in_V(string,string, integer)
name_to_space(string,string)
newstring(string,string,string)
not_used(string,string,integer)
tabeHchar, integer)
used_in_function( string,char)
varname_to_dot(string,string)

include"fill_string.dba"

clauses
gen:-deffile(File) ,openread(in, File) ,readdevice(in) ,

eval_lines,closefile(in).

eval_lines: -eor( in),!.
eval_lines: -eval_line,eval_lines.
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gen.pro

eval_line:
readln(Function_def),converHFunction_def,BitJlattern),
get_all_founds(BitJlattern,Y),addjound(Y),fail.

eval_line.

get_alljounds( [], []):-!.
get_all_founds([O:T],[O:TT]):-l,get_alljounds(T,TT).
get_all_founds([l:T], [l:TT]):-l,get_alljounds(T,TT).
get_all_founds([2:T], [O:TT]): -get_alljounds(T,TT).
get_all_founds([2:T],[1:TT]):-get_all_founds(T,TT).

add_found(X):-retracHfound(X»,faiI.
add_found(X): -assertz(found(X».

converHFunction_def,BitJlattern):-
get_controlbits(Function_def,Control_bits,Function), l,
get_vectorbits(Function,Vector_bits),
var_names(Names),
make_found(Control_bits,Vector_bits,Names,BitJlattern).

get_controlbits(Function_def,Control_bits,Function):
begin(Function_def,Temp),end(Temp,Control_bits,l),l,
newstring(Function_def,Control_bits,Function).

get_vectorbits(Function,Vector_bits):-
not_used(Function, Non_used_var_bits,0), l,
get_resHFunction, Function_bits) ,
concat(Non_used_var_bits ,Function_bits,Vector_bits).

get_rest(Function,Function_bits):-
make_string(Function,Open_string) ,
fill_string(Function, Open_string,Function_bits).

make_string("", ""):-l.
make_string(Function,Open_string):

frontchar(Function,Name,NextFunction),is_var(Name),l,
vector(Vector), frontchar(Vector, Name, Bit_names),
name_to_space(Bit_names,Space_string),
str_char(Name_string,Name),
concaHName_string,Space_string,One_open_string),
make_string(NextFunction,NextOpen_string),
concat(One_open_string,NextOpen_string,Open_string).

make_string(Function,Open_string):
frontchar(Function,_,NextFunction),
make_string(NextFunction,Open_string).

is_var(Name):-char_inHName, Va}), Val>64, Val<91.
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gen.pro

name_to_spaceCBit_names,Space_string):
frontchar(Bit_names,' [' ,NextBit_names),!,
name_to_spaceCNextBit_names,NextSpace_string),
concatC"[" ,NextSpace_string,Space_string).

name_to_spaceC"j", "j"):-L
name_to_spaceCBit_names,Space_string):

fronttokenCBit_names, ", .. ,NextBit_names),!,
name_to_spaceCNextBit_names,Space_string).

name_to_spaceCBit_names,Space_string):-
fronttoken(Bi t_names,_, NextBit_names),
name_to_spaceCNextBit_names,NextSpace_string),
concat(" ..,NextSpace_string,Space_string).
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not_usedC,_,O):-vectorCVector),assertz(temp(Vector»,fail.
not_usedCFunction, Non_used_vars,_):

retractCtempCVector»,frontchar(Vector,Name,_),
not(used_in_functionCFunction, Name»,
make_vectorCVector,One_non_used_var),
not_usedCFunction, NextNon_used_vars, I),
concatCOne_non_used_var, NextNon_used_vars, Non_used_vars) ,L

not_usedC_, ....,_).

used_in_functionCFunction, Name): -frontcharCFunction, Name,_), !.
used_in_function(Function, Name):

frontcharCFunction,_,NextFunction),
used_in_functionCNextFunction, Name).

make_vectorCVector ,One_non_used_var ):-
frontstrU, Vector, Name,Bit_names),
make_undef(Bit_names,Undefined_bits),concatCName,"[",TempI),
concat(Templ,Undefined_bits,Temp2),
concat(Temp2,"j", One_non_used_var).

make_undef(Vector,""):-frontcharCVector,']' ,_), L
make_undefCVector,Undefined_bits):

frontcharCVector,' [' ,NextVector),!,
make_undef(NextVector,Undefined_bits).

make_undefCVector,Undefined_bits):-
frontcharCVector,',' ,NextVector),!,
make_undef(NextVector,Undefined_bits).

make_undefCVector,Undefined_bits):
fronttoken(Vector,_,NextVector),
make_undef(NextVector, NextUndefined_bits) ,
concatC"x",NextUndefined_bits,Undefined_bits).
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make_found( Control_bits,Vector_bits, Names,Bit-pattern):
fronttoken (Names, ", ", NextNames), !,
make_found(Control_bits,Vector_bits, NextNames,Bit-pattern).

make_found( Control_bits,Vector_bits,Names, [One_bit:Next_bits»:
fronttoken( Names, Name, NextVar ),
get_value( Control_bits,Vector_bits, Name,One_bit),
make_found(Control_bits,Vector_bits,NextVar,Next_bits>.

get_value(Control_bits,_, Name, One_bit):
name_in_C(Name,Control_bits,One_bit),!.

get_valueC,Vector_bits,Name,One_bit):
name_in_V(Name, Vector_bits,One_bit >.

name_in_C(Name, Control_bits,One_bit):
function(F),det-pos_in(F,Name,Pos),
get_val_from_C(Control_bits,Pos, Val),
active_low(Name, Val ,One_bit>'

name_in_V(Name, Vector_bits,One_bit):-
vectodVector), frontchadVector, Vector_name,Bit_names),
frontchar(Bit_names,_, Name_string),
det-pos_in(Name_string,Name,Pos),!,
get_val_from_V(Vector_bits,Vector_name,Pos,Vall,
active_low(Name,Val ,One_bit>'

active_lowC,2,2):-!.
active_low(Name,Val,CorrVal):-

str_len(Name,Len),LL=Len-l,frontstdLL,Name,_,A),
str_chadA,AA),char_int(AA, 9S),!,CorrVal=l-Val.

active_lowC,Val, Val >.

det-pos_in(Name_string, Name,l): -fronttoken(Name_string,Name,_), !.
det-pos_in(Name_string,Name,Pos):-

fronttoken(Name_string, ", ",NextName_string), !,
det-pos_in(NextName_string,Name,Pos).

det-pos_in(Name_string,Name,Pos):-
fronttoken(Name_string,_,NextName_string),
det-pos_in(NextName_string,Name,PP),Pos=PP+l.

get_val_from_C( Control_bits,Pos,One_bit):
frontstdPos, Control_bits,_,Temp),
frontchadTemp, Char,_), tabel(Char,One_bit >.

get_val_from_V(Vector_bits,Name,Pos,One_bit):
frontchar(Vector_bits,Name, NextVector_bits),!,
frontstr(Pos,NextVector_bits,_,Temp),
frontchar(Temp,Char,_), tabel(Char,One_bit).
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get_val_from_V(Vector_bits,Name,Pos,One_bit):
chop_at_var_end(Vector_bits,_, NextVector_bits,O,
get_val_from_V(NextVector_bits,Name,Pos,One_bit).
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chop_at_var_end(String,FirstJ>art,LastJ>art,Count):-
frontstr( Count,String,_,Temp), frontchar(Temp,']' ,_),!,
NN=Count+l,frontstr(NN,String,FirstJ>art,LastJ>art).

chop_at_var_end(String,FirstJ>art,LastJ>art,Count):
NN=Count+l,chop_at_var_end(String,FirstJ>art, LastJ>art,NN).

tabel('O' ,0).
tabel('l' ,0.
tabel('x' ,2).

begin(X,X): -frontchar(X,' (' ,_),!.
begin(X,B): -frontchar(X,_,Y), begin(Y,B).

end(B,C,N):-
frontstr(N,B,_,X), frontchar(X,')' ,_), !,NN=N+I,
frontstr(NN,B, C,_).

end(B,C,N):-NN=N+l,end(B,C,NN).

newstring("", "", ""):-!.
newstring(A,B,C):-frontchar(A,' ',AA),!,newstring(AA,B,C).
newstring(A,B, C):-

frontchar(A,X,AA),frontchar(B,X,BB),!,newstring(AA,BB,C).
newstring(A,B, C):

frontstr(l,A,X,AA),newstring(AA,B,CC),concat(X,CC,C).

fill_in_HVarl,Empty_varlist,Def_vars>:-
str_len(Empty_varlist,LQ),str_len(Varl,L1),LF=LQ-3,
LF=Ll,!,frontstr(2,Empty_varlist,Hl,_),concat(Hl,Varl,H2),
concat(H2, "]",Def_vars).

fill_in_HVarl,Empty_varlist,Def_vars):
concat("O",Varl,VarlC),
fill_in_HVarlC,Empty_varlist,Def_vars).

fill_in_2(Varl,Var2,Empty_varlist,Def_vars>:
chop_at_var_end(Empty_varlist,QB,QE,O,
fill_in_HVarl,QB, VB),fill_in_HVar2,QE,VE),
concat(VB, VE,Def_vars).

fill_in_2C(Carry, Varl,Var2,Empty_varlist,Def_vars):
concat(Carry,Varl, VarlC),
fill_in_2(VarlC, Var2,Empty_varlist,Def_vars).
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fill_in_3(Varl, Var2,Var3,Empty_varlist,Def_vars):
chop_at_var_end(Empty_varlist,QB,QE,O,
fill_in_HVarl, QB, VB),chop_at_var_end(QE, QEB, QEE, 0.
fill_in_HVar2,QEB, VEB),fill_in_HVar3,QEE, VEE),
concat(VB,VEB,H),concat(H,VEE,Def_vars).

fill_in_3C(CarrY,Varl,Var2,Var3,Empty_varlist,Def_vars):
concat(Carry,Varl,VarlC),
fill_in_3(VarlC, Var2, Var3,Empty_varlist,Def_vars).
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comp.pro

predicates
checkOist)
comp
errorhandling

clauses
comp:-term(X),check(X),faiI.
comp: -errorhandling.

check(X):-found(X),!,retract(term(X)),retract(found(X)).
check(X): -retract(term(X)), assertz(problem(X)).

ApPENDIX 1
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errorhandling:-writedevice(printer),nl,fail.
errorhandling:-problem(X),write("voor "tX, II geen verificatieterm"),

nl,faiI.
errorhandling:-found(X),write("voor "tX, II geen simulatieterm"),nl,faiI.
errorhandling:-writedevice(screen),not(problemC)),notCfoundC)),!,

write("geen fouten"),nI.
errorhandling.
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predicates
inv( integer, integer)
and2( integer, integer, integer)
nand20nteger, integer, integer)
or2( integer, integer, integer)
nor2( integer, integer, integer)
eor2( integer, integer, integer)
buf( integer, integer)

clauses
inv(O,O.
invO,O).
inv(2,3).
inv(3,2).
and2(0,0,0).
and2(0,1,0).
and2(0,2,0).
and2(0,3,0).
and20,0,0).
and20,1,0.
and20,2,2).
and20,3,3)'
and2(2,0,0).
and2(2,1,2).
and2(2,2,2).
and2(2,3,0).
and2(3,0,0).
and2(3,1,3).
and2(3,2,0).
and2(3,3,3).
nand2(0, 0, O.
nand2(0, I, O.
nand2(0,2,0.
nand2(0,3,0.
nand20,0,0.
nand2(I,1,0).
nand2(l,2,3).
nand20,3,2).
nand2(2,0,0.
nand2(2,1,3).
nand2(2,2,3).
nand2(2,3,o.
nand2(3,0,0.
nand2(3,1,2).
nand2(3,2,l).
nand2(3,3,2)'
or2(0,0,0).
or2(0,1,0.
or2(0,2,2).
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threeval.dba

or2W,3,3).
or20,O,O.
or20,I,O.
or20,2,O.
or20,3,n
or2(2,O,2).
or2(2,I,O.
or2(2,2,2).
or2(2,3,O.
or2(3,O,3).
or2(3,I,O.
or2(3,2,l).
or2(3,3,3).
nor2(O,O,O.
nor2(O,I,O).
nor2(O,2,3).
nor2W,3,2).
nor20,O,O).
nor20,I,O).
nor20,2,O).
nor20,3,0).
nor2(2,O,3).
nor2(2,1,0).
nor2(2,2,3).
nor2(2,3, 0).
nor2(3,0, 2).
nor2(3,1,0).
nor2(3,2,O).
nor2(3,3,2).
eor2(0,O,O).
eor2W,I,O.
eor2(O,2,2).
eor2(O,3,3).
eor20,O,l).
eor20, 1,0).
eor20,2,3).
eor20,3,2).
eor2(2,0,2).
eor2(2,I,3).
eor2(2,2,O).
eor2(2,3,l).
eor2(3,0,3).
eor2(3,1,2).
eor2(3,2,O.
eor2(3,3,0).
buf(O,O).
bufO,O.
buf(2,2).
buf(3,3).
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predicates
fill_string( string, string, string)

clauses
fill_string(tlF=-l tl, Q,V):-

fill_in_I(llllll",Q, V).
fill_string(IF=O",Q, V):-

fill_in_I(tlO",Q, V).
fill_string(tlF=ltl ,Q,V):-

fill_in_I(ll",Q, V).
fill_string(IF=A",Q,V):

get_a_random(A,4),fill_in_2(A,A,Q,V).
fill_string(tlF=B",Q, V):

get_a_random(A,4),fill_in_2(A,A,Q,V).
fill_string(tlF=A/tl,Q,V):-

get_a_random(A,4), businv(A, F),fill_in_2(F,A, Q,V).
fill_string("F=B/tl ,Q,V):

get_a_random(A,4),businv(A,F),fill_in_2(F,A,Q,V).
fill_string(IF=AandB" ,Q,V):

get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busand(A,B,F),fill_in_3(F,A,B,Q,V).

fill_string(IF=(AandB)I",Q, V):-
get_a_random(A,4) ,get_a_random(B,4) ,busand(A,B,C),
businv(C,F), fill_in_3(F,A,B,Q,V).

fill_string(IF=AorB" ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busodA,B,F), fill_in_3(F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(AorB )I",Q,V):-
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busodA,B,C),
businv(C,F) ,fill_in_3(F,A,B,Q, V).

fill_string("F=AeorBtl ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),buseor(A,B,F),
fill_in_3(F,A,B, Q,V).

fill_string(tlF=(AeorB)/tl,Q, V):-
get_a_random(A,4 ),get_a_random(B,4 ), buseor(A,B, C),
businv(C,F),fill_in_3(F,A,B,Q,V).

fill_string(IF=(A/)andB",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,D),
busand(A,D,F), fill_in_3(F,A,B, Q,V).

fill_string(tlF=Aand(B/)",Q, V):-
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(A,D),
busand(D,B,F),fill_in_3(F,A,B,Q,V).

fill_string( IF=(A/)orB",Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(A,D),
busodD,B,n,fill_in_3(F,A,B,Q,V).

fill_string(IF=AodB/)",Q, V):-
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,D),
busor(A,D,F), fill_in_3(F,A,B,Q,V).
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fill_string("F=A+I",Q, V):
get_a_random(A,4),busplus(A, "OOOI",F,Co),
fill_in_2C( Co,F, A, Q, V).

fill_string("F=A+A" ,Q,V):-
get_a_random(A,4), busplus(A,A,F, Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=A+B", Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busplus(A,B,F,Co),
fill_in_3C(Co,F ,A,B, Q, V).

fill_string("F=A+A+I",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busplus(A,B,C,CI),
busplus(C, "0001",F,C2),or2(CI,C2,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=A+B+I",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busplus(A,B,C,CI),
busplus(C, "0001",F,C2),or2(CI,C2,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=A-I",Q, V):-
get_a_random(A,4 ),busmin(A, "0001",F,Co),
fill_in_2C(Co,F,A,Q, V).

fill_string("F=A-B",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busmin(A,B,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=A-B-I" ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busmin(A,B,C,CI),
busmin(C, "0001",F,C2),or2(CI,C2,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=AandB-I",Q, V):-
get_a_random(A, 4),get_a_random(B,4),busand(A,B, C),
busmin(C, "0001",F,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=Aand(B/)-I" ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(A,D),
busand(D,B,C), busmin(C, "0001",F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(AorB)+I",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busor(A,B,C),busplus(C,"0001",F,Co),
fill_in_3(F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(Aor(B/»+I" ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busor(A,BB, C), busplus(C, "0001",F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=Aor(B/)-I",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busor(A,BB,C),busmin(C, "OOOI",F,Co),
filCin_3C(Co,F,A,B,Q, V).
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fill_stringC"F=A+CAandB)",Q, V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),
busandCA,B, C), busplusCA, C,F, Co),
fill_in_3CCCo,F,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=A+CAandCB/))" ,Q,V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),businvCB,BB),
busandCA,BB,C),busplusCA,C,F,Co),
fill_in_3CCCo,F,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=A+CAorB)",Q, V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),
busorCA,B,C),busplusCA,C,F,Co),
fill_in_3CCCo,F,A,B,Q,V).

fill_stringC"F=A+CAorB)+l", Q, V):-
get_a_randomCA,4 ),get_a_randomCB, 4),
busorCA,B,C),busplusCA,C,D,Cl),busplusCD,"0001",F,C2),
or2CCl, C2,Co),fill_in_3CCCo,F,A,B, Q, V).

fill_stringC"F=CAorB)+A+l", Q,V):
get_a_randomCA, 4 ),get_a_randomCB,4 ),
busorCA,B, C), busplusCA,C,D,Cl), busplusCD, "0001",F, C2),
or2CCl,C2, Co),fill_in_3CCCo,F,A,B, Q, V).

fill_stringC"F=A+CAorCB/))",Q, V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),businvCB,BB),
busorCA,BB,C),busplusCA,C,F,Co),
fill_in_3CCCo,F,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=A+CAorCB/))+l",Q, V):-
get_a_randomCA,4) ,get_a_randomCB,4 ), businvCB,BB),
busorCA,BB,C),busplusCA,C,D,Cl),busplusCD,"0001",F,C2),
or2CCl,C2, Co), fill_in_3CCCo,F ,A,B, Q,V).

fill_stringC"F=CAorCB/) )+A+l",Q,V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),businvCB,BB),
busorCA,BB,C),busplusCA,C,D,Cl),busplusCD,"0001",F,C2),
or2CCl, C2,Co),fill_in_3CCCo,F,A,B,Q,V).

fill_stringC"F=CAandB)+A" ,Q,V):
get_a_randomCA,4 ),get_a_randomCB,4),
busandCA,B,C),busplusCA,C,F,Co),
fill_in_3CCCo,F,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=CAandB)+A+l" ,Q,V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),
busandCA,B, C), busplusCA,C,D, Cl), busplusCD, "0001",F,C2),
or2CCl,C2,Co),fill_in_3CCCo,F,A,B,Q,V).

fill_stringC"F=A+CAandB)+l" ,Q,V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),
busandCA,B,C), busplusCA,C,D,Cl), busplusCD,"0001",F,C2),
or2CCl,C2,Co),fill_in_3CCCo,F,A,B,Q,V).

fill_stringC"F=CAandCB/) )+A",Q, V):
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),businvCB,BB),
busandCA,BB,C),busplusCA,C,F,Co),
fill_in_3CCCo,F,A,B,Q, V).
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fill_string("F=(Aand(B/) )+A+I" ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busand(A,BB, C),busplus(A, C,D, CO, busplus(D, "0001",F,ell.
orZ(CI,CZ,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=A+(Aand(B/) )+1" ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busand(A,BB,C),busplus(A,C,D,CO,busplus(D,"OOO1",F,CZ),
orZ(CI, CZ, Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=(AorB)+A", Q, V):
get_a_random(A, 4) ,get_a_random(B,4),
busodA,B,C),busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(AodB/»+A" ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busodA,BB,C),busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F.A,B,Q,V).

fill_string("F=(AandB)+(Aor(B/»" ,Q,V):
get_a_random(A,4) ,get_a]andom(B,4 ),
busand(A,B,C), businv(B,BB),busor(A,BB,D).
busplus(C,D,F,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B, Q, V).

fill_string("F=(AodB/) )+(AandB)", Q, V):
get_a_random(A, 4) ,get_a_random(B,4),
busand(A,B,C),businv(B,BB),busodA,BB,D),
busplus(C,D,F,Co) ,fill_in_3C( CO,F,A,B, Q, V).

fill_string("F=(Aand(B/) )+(AorB)",Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
businv(B,BB), busand(A,BB,C),busodA,B, D),
busplus(C,D,F,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B, Q, V).

fill_string("F=(AorB)+(Aand(B/»" ,Q,V):
get_a_random(A, 4 ).get_a_random(B,4),
businv(B,BB), busand(A,BB,C), busor(A,B,D),
busplus(C,D,F,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=(AandB)+(AodB/) )+1",Q,V):
get_a_random(A.4),get_a_random(B,4),
busand(A,B,C).businv(B,BB).busodA,BB,D),
busplus(C,D,E.CI). busplus(E, "0001",F,CZ),
orZ(CI,CZ,Co),fill_in_3C(Co,F.A,B,Q,V).

fill_string("F=(Aand(B/) )+(AorB)+l" .Q.V):
get_a_random(A, 4 ),get_a_random(B,4),
businv(B,BB), busand(A,BB, C),busodA,B,D),
busplus(C,D,E,CO,busplus(E, "OOOI",F,CZ),
orZ(CI,CZ, Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=(AorB )+(Aand(B/»+1",Q, V):
get_a_random(A,4 ),get_a_random(B,4),
businv(B,BB),busand(A,BB,C),busodA,B,D),
busplus(C,D,E,CI),busplus(E, "0001",F,CZ),
orZ(Cl,CZ,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).
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fill_string("F=(Aor(B/) )+(AandB)+l",Q,V);
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busand(A,B, C), businv(B,BB), busor(A,BB,D),
busplus( C,D,E,Cl), busplus(E, "0001",F, C2),
or2(Cl, C2, Co), fill_in_3C(Co,F ,A,B,Q,V).
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funct.dba

predicates
get_a_random(string,integer)
pick(string)
busplus(string, string, string, string)
busmin( string, string, string, string)
busand(string,string,string)
busor(string, string, string )
buseor(string,string,string)
businv(string,string)
char_tbHchar,integer)
str_tbHstring,integer)

clauses
get_a_random("", O):-!.
get_a_random(A, Len): -pick(X),LL=Len-l,get_a_random(AA,LL),

concat(X,AA,A).

pick("O").
pick("I").
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busplus('''', "","", "0").
busplus(A,B,S,"O"):-frontchar(A, '0' ,AA),frontchar(B, '0' ,BB),

busplus(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
SBi=Cai mod 2,str_tbHSB,SBi),concat(SB,ST,S).

busplus(A,B,S,C):-frontcharCA, '0' ,AA),frontchar(B, '1' ,BB),
busplus(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
D=I+Cai,SBi=D mod 2,Ci=D div 2,
str_tbHSB,SBi),str_tbHC,Ci),concat(SB,ST,S).

busplus(A,B,S,C):-frontcharCA,' l' ,AA),frontchar(B, '0' ,BB),
busplus(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
D=I+Cai,SBi=D mod 2,Ci=D div 2,
str_tbHSB,SBi),str_tbHC,Ci),concat(SB,ST,S).

busplus(A,B,S, "I"):-frontchar(A, '1' ,AA),frontcharCB,' l' ,BB),
busplus(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
D=2+Cai,SBi=D mod 2,str_tbHSB,SBi),concat(SB,ST,S).

busmin("", "", '''', "0").
busmin(A,B,S,C):-frontchar(A, '0' ,AA),frontchar(B, '0' ,BB),

busmin(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
D=-Cai,E=abs(D),SBi=E mod 2,Ci=(3-D)div 4,
str_tbHSB,SBi),str_tbHC,Ci),concat(SB,ST,S).

busmin(A,B,S, "I"):-frontchar(A, '0' ,AA),frontchar(B, '1' ,BB),
busmin(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
D=-I-Cai,E=abs(D),SBi=E mod 2,
str_tbHSB,SBi),concat(SB,ST,S).

busmin(A,B,S, "O"):-frontchar(A, 'I' ,AA),frontchar(B, '0' ,BB),
busmin(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
D=I-Cai,E=abs(D),SBi=E mod 2,
str_tbHSB,SBi),concat(SB,ST,S).
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busmin(A,B,S,C):-frontchar(A, 'I' ,AA),frontchadB, 'I' ,BB),
busmin(AA,BB,ST,Ca),str_tbHCa,Cai),
D=-Cai,E=abs(D),SBi=E mod 2,Ci=(3-D)div 4,
str_tbHSB,SBi),str_tbHC,Ci),concat(SB,ST,S).
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busand( '"', '"', ''''),
busand(A,B,C):-frontchadA,Al,A2),frontchar(B,Bl,B2),

char_tbHAl,AAO,char_tbHBl,BBO,busand(A2,B2,C2),
and2(AAl,BBl,CCl),str_tbHCl,CCl),concat(Cl,C2,C),

busor ('''' , tI", ''''),
busor(A,B,C):-frontchar(A,Al,A2),frontchar(B,Bl,B2),

char_tbHAl,AAO,char_tbHBl,BBO, busodA2,B2,C2),
or2(AAl,BBl,CCl),str_tbHCl,CCl),concat(Cl,C2,C),

buseor(tltI, tltI, "").
buseor(A,B,C):-frontchar(A,Al,A2),frontchar(B,Bl,B2),

char_tbHAl,AAO,char_tbHBl,BBO,buseodA2,B2,C2),
eor2(AAl,BBl,CCl),str_tbHCl,CCl),concat(Cl,C2,C).

businv("tI, tltI),
businv(A,B):-frontchar(A,Al,A2),char_tbHAl,AAl),businv(A2,B2),

inv(AAl,BBO,str_tbHBl,BBO,concat(Bl,B2,B),

char_tbH' 0' ,0),
char_tbH' l' ,0,

str_tbH"O",O),
str_tbH"l",O,
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descr.fil

predicates
deffile( string)
inputfile( string)
function( string)
var_names(string)
vector( string)

include tt74181.gdf"
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clauses
deffile("74181. def").
inputfile("74181.in").
var_names("53,52,51,50,M,Ci,A3,A2,Al,AO,B3,B2,Bl,BO,Co_,F3,F2,F1,FO").
function( "53, 52, 51, 50,M, Ci").
vector("F[Co_,F3,F2,Fl,FO]").
vector("A[A3,A2,Al,AO]"}.
vector(ttB[B3,B2,Bl,B01").

/- LET OP: VECfORNAME5 1 KARAKTER LANG!!!!!!! -/
/- ACflVE_LOW WORDT AANGEDUIDT MET - /

- 47 -



74181.gdf

predicates
or3( integer, integer, integer, integer)
or4(integer, integer, integer, integer, integer)
nor3( integer, integer, integer, integer)
nor4( integer, integer, integer, integer, integer)
and3( integer, integer, integer, integer)
and4( integer, integer, integer, integer, integer)
andS( integer, integer, integer, integer, integer, integer)
nand4(integer, integer, integer, integer, integer)
nandS( integer, integer, integer, integer, integer, integer)
incH integer, integer, integer, integer, integer, integer, integer, integer)
simulOist)

clauses
or3(A,B,C,Dh-or2(A,B,E),or2(C,E,D).
or4(A,B,C,D,E):-or2(A,B,F),or2(C,D,G),or2(F,G,E).
nor3(A,B,C,D):-or3(A,B,C,H),inv(H,D).
nor4(A,B,C,D,E):-or4(A,B,C,D,F),inv(F,E).
and3(A,B,C,D):-and2(A,B,H),and2(H,C,DL
and4(A,B,C,D,E):-and2(A,B,H),and2(C,D,J),and2(H,J,E).
andS(A,B,C,D,E,F):-and3(A,B,C,H),and2(D,E,J),and2(H,J,F).
nand4(A,B,C,D,E):-and2(A,B,F),and2(C,D,G),and2(F,G,H),inv(H,E).
nandS(A,B,C,D,E,F):-andS(A,B,C,D,E,H),inv(H,FL

inct(S3,S2,Sl,SO,B,A,Pl,P2):-inv(B,BB),
and3(B,S3,A,H),and3(A,S2,BB,I),and2(BB,Sl,J),
and2(SO,B,K),nor2(H,I,Pl),nor3(J,K,A,P2).
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simul([S3,S2,Sl,SO,M,Ci,A3,A2,Al,AO,B3,B2,Bl,BO,Co,F3,F2,F1,FO]):
incHS3,S2,Sl,SO,B3,A3,Pl,P2),incHS3,S2,Sl,SO,B2,A2,P3,P4),
incHS3,S2,Sl,SO,Bl,Al,PS,P6),incHS3,S2,Sl,SO,BO,AO,P7,P8),
inv(M,MM),and2(P2,Pl,Ql),and2(Pl,P4,Q2),and3(Pl,P3,P6,Q3),
and4(Pl,P3,PS,P8,Q4),nandS(Pl,P3,PS,P7,Ci,QS),
eor2(Pl,P2,Q7),andS(Ci,P7,PS,P3,MM,Q8),and4(PS,P3,P8,MM,Q9),
and3(P3,P6,MM,QlO),and2(P4,MM,QU),eor2(P3,P4,Q12),
and4(Ci,P7,PS,MM,Q13),and3(PS,P8,MM,Q14),and2(P6,MM,QlS),
eor2(P6,PS,Q16),and3(Ci,P7,MM,Q17),and2(P8,MM,Q18),eor2(P7,P8,Q19),
nand2(Ci,MM,Q20),nor4(Ql,Q2,Q3,Q4,Y),nand2(Y,QS,Co),
nor4(Q8,Q9,QlO,Qll,R2),eor2(Q7,R2,F3),nor3(Q13,Q14,QlS,R3),
eor2(Q12,R3,F2),nor2(Q17,Q18,R4),eor2(Q16,R4,F1),eor2(Q19,Q20,FO).
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com ("SSSSMCAAAABBBBCFFFF F=A+B")
com("3210 13210321003210")
inp("100101aaaaaaaaaaaaa")

- 50 -



main.nI

7- ['threeval.dba', 'descr.fH' ,'sim.nl' ,'funct.nl', 'gen. nl', 'comp. nI' J.

mainC):-time([H:[M:[S:_]]]),
verify,
time([HH:[MM:[SS:_]]]),
write(H), write(M),writeln(S),
writeln('tot'),
write(HH), write(MM), writeln(SS).

verify:-simulate,generate,compare.

simulate: -writeln(' simulate '), sim.

generate:-writeln('verify '),gen.

compare:-writeln('compare'),comp.
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sim.nI

sim: -dynamic term/I, inputfile(ln), consulHIn),inp(lnvector),
eval_in( Invector, Simvector) ,simul(Simvector),
writeln(Simvector ), eval_out(Simvector, Addvector ),
add_term(Addvector), fail.

sim.

eval_in([ 1, []):-L
eval_in([48:Tl. [O:Tl~]):-!,eval_in(T,TT).
eval_in([49:Tl,I1:TT1): -!,eval_in(T.TT).
eval_in( 1120:Tl, [2:TTl ):-!,eval_in(T,TT).
eval_in( [97:Tl, [O:TTl ):-eval_in(T,TT).
eval_in( [97:Tl,Il:TT]): -eval_in(T,TT).

eval_out([], I]):-L
eval_out( [O:Ul, [48:V]):-!,eval_out(U, v).
eval_out( [1:Ul, [49:Vl ):-!,eval_ouHU,V).
eval_out( [2:Ul, [48:Vl): -eval_out(U,V).
eval_ouH [2:Ul, [49:V]):-eval_out(U,V).

add_term(X):-retract(term(X)), fail.
add_term(X):-assertz(term(X)).
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gen.nl

?- ['fill_str.dba'l.

gen:-dynamic found/I,deffile(File),see(File),eval_lines,seen.

eval_lines: -
getl(X),not(X = [D,remove_spaces(X,A),
eval_line(A),! ,eval_lines.

eval_lines.

eval_line(Function_def): -
convert (Function_def,BitJ>attern),
put1(BitJ>attern),nl,get_alljounds(BitJ>attern,Y),
add_found(Y),fail.

eval_lineC) .

remove_spaces( [10 I, [I): -!.
remove_spaces([32:TI,TT):-!,remove_spaces(T,TT).
remove_spaces( [H:TI, [H:TTI): -remove_spaces(T,TT).

get_all_founds([ 1,[ )):-1.
get_all_founds([48:TI,[48:TTI):-!,get_alljounds(T,TT).
get_all_founds( [49:TI, [49:TTI): -! ,get_alljounds(T,TT).
get_all_founds([50:Tl, [48:TTI ):-get_alljounds(T,TT).
get_alljounds([50:TI, [49:TTI):-get_alljounds(T,TT).

addjound(X): -retract(found(X)), fail.
add_found(X): -assertz(found(X)).

convert([ 1,_): -!, fail.
convert (Function_def ,BitJ>attern):-

once get_controlbits(Function_def,Control_bits,Function),
get_vectorbits(Function, Vector_bits),
var_names(Names),
make_found(Control_bits,Vector_bits, Names,BitJ>attern).

get_controlbits(Function_def,Control_bits,Function):
once member(40,Function_def,Templl,
once member(6I,Templ,Temp2),
append(Control_bits,Temp2,TempI),!,
newstring(Function_def,Control_bits,Function).

get_vectorbits(Function, Vector_bits):-
once not_used(Function,Non_used_var_bits,O),
get_rest(Function,Function_bits),
append(Non_used_var_bits,Function_bits, Vector_bits).

get_rest(Function,Function_bits):-
once make_string(Function, Open_string) ,
once fi ll_string(Function,Open_string,Function_bits).
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gen.nl

make_string('''' ,"");-!.
make_string([Name:NextFunctionl,Open_string):

isUpper(Name), !, vector( [Name:Bit_namesl),
name_to_space(Bit_names,Space_string),
make_string(NextFunction,NextOpen_string),
append( [Namel, Space_string,Temp),
append(Temp, NextOpen_string, Open_string).

make_string([_lNextFunctionl,Open_string):
make_string(NextFunction, Open_string).

name_to_space( [91:NextBit_names], [91:NextSpace_stringl):
!.name_to_space(NextBit_names,NextSpace_string).

name_to_space("l","l"):-!.
name_to_space([44:NextBit_namesl,Space_string):

!.name_to_space(NextBit_names,Space_string).
name_to_space(Bit_names,[32:NextSpace_stringl):

tokenize(Bit_names,_,_,NextBit_names),!,
name_to_space(NextBit_names, NextSpace_string).
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not_usedC,_,O):-vector(Vector),assertz(temp(Vector)),fail.
not_used(Function,Non_used_vars,_):

retract(temp([Name:Bits])),
notMember(Name,Function),
make_vector([Name:Bitsl,One_non_used_var).
not_used(Function, NextNon_used_vars, 1) ,
append(One_non_used_var, NextNon_used_vars, Non_used_vars), !.

not_used(_. ""._).

make_vector([Name:Bit_namesl,One_non_used_var):
make_undef(Bit_names,Undefined_bits),
append([Name],[91l,Templ),
append(Templ, Undefined_bits,Temp2),
append(Temp2, [93],One_non_used_var).

make_undef([93:_l, []):-!.
make_undef( [91:NextVectorl.Undefined_bits):

!.make_undef(NextVector,Undefined_bits).
make_undef([44:NextVectorl,Undefined_bits):

!.make_undef(NextVector,Undefined_bits).
make_undef(Vector,[120:NextUndefined_bitsl):

tokenize(Vector'_'_' NextVector),!,
make_undef(NextVector.NextUndefined_bits).

make_foundC._."ll.[]):-!.
makeJound(Control_bits,Vector_bits, [44:NextNames],Bit-pattern):-

!. make_found(ControCbits,Vector_bits, NextNames, Bit-pattern).
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make_foundCControl_bits.Vector_bits.Names.BitJ)attern):
tokenizeCNames. Name._. NextVar).
get_valueCControl_bits.Vector_bits. Name.One_bit).
make_foundCControl_bits.Vector_bits. NextVar•Next_bits) .!,
appendCOne_bit, Next_bits.BitJ)attern).

get_valueCControl_bits,_,Name,One_bit):
name_in_CCName,Control_bits,One_bit),!.

get_valueC,Vector_bits,Name,One_bit):
name_in_VCName,Vector_bits,One_bit).

name_in_CCName,Control_bits,One_bit):
functionCF).detJ)os_inCF,Name,Pos).!.
get_val_from_CCControl_bits,Pos,VaI),
active_IowCName.Val.One_bit).

name_in_VCName.Vector_bits.One_bit):-
vectorC [Vector_name: 1_:Name_stringll),
once detJ)os_inCName_string,Name,Pos).
once get_val_from_VCVector_bits. Vector_name,Pos. VaI).
once active_IowCName. Val. One_bit).

active_IowC_, "2","2"): -I.
active_IowCName, [Vall. [CorrVall ):

memberC95.Name),!,CorrVal is 97 - Val.
active_IowC,Val, Val).
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detJ)os_inCA, [H:_J._): -notMemberCH. A),!.fail.
detJ)os_inC Name_string, Name,l): -tokenizeCName_string, Name,_,_).!.
detJ)os_inC [44:NextName_stringl, Name,Pos):-

!,detJ)os_inCNextName_string.Name.Pos).
detJ>Os_inC"J",_._): -I. fail.
detJ)os_in([ l._,_):-!,fail.
detJ)os_inCName_string, Name.Pos):-

tokenizeCName_string.NextName_string),!.
detJ)os_inCNextName_string,Name,PP),Pos is PP + 1.

get_val_from_CCControl_bits.Pos,One_bit):
once get_bitCControl_bits.Pos,One_bit).

get_val_from_VC [Name:NextVector_bitsJ ,Name,Pos,One_bit):
once get_bitCNextVector_bits,Pos,One_bit).

get_val_from_VCVector_bits. Name.Pos,One_bit):
chop_at_var_endCVector_bits,_,NextVector_bits).
get_val_from_VCNextVector_bits,Name.Pos, One_bit).

get_bitC [Bit:_l, 0, [Bitl): -!.
get_bitC[_:Nextl,N,Bit):-NN is N - 1.get_bitCNext.NN,Bit).
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chop_at_var_end([93:Last-partl,[931,Last-part);-!.
chop_at_var_end([H:Tl,[H:FTl,U:-

chop_at_var_end(T,FT,U.

newstring(A, [l,A):-!.
newstring(A, [H:Tl,C):-delete(H,A,Temp),I,newstring(Temp,T,C).

fill_in_l(Varl,Empty_varlist,Def_vars):
length(Empty_varlist,LQ),length(Varl,LO,LF is LQ - 3,
LF = Ll,!,Empty_varlist = [Char_l:[Char_2:_ll,
append( [Char_I:!Char_2:Varlll, [931,Def_vars).

fill_in_HVarl,Empty_varlist, DeCvars):-
fill_in_H [48:Varll,Empty_varlist,Def_vars).

fill_in_2(Varl, Var2,Empty_varlist,Def_vars):
chop_at_var_end(Empty_varlist,Q8,QE),
fill_in_HVarl,Q8, V8),fill_in_HVar2,QE,VE),
append(VS,VE,Def_vars).

fill_in_2C( [Carry1,Varl,Var2,Empty_varlist,Def_vars):
fill_in_2( [Carry:Varll,Var2,Empty_varlist,Def_vars).

fill_in_3(Varl, Var2,Var3 ,Empty_varlist,Def_vars):-
chop_at_var_end(Empty_varlist, Q8,QE),
fill_in_HVarl,Q8, V8),chop_at_var_end(QE,QE8,QEE),
fill_in_HVar2,QE8, VE8),fill_in_HVar3,QEE,VEE),
append(V8, VE8,Temp),append(Temp,VEE,Def_vars).

fill_in_3C([Carryl, Varl,Var2,Var3,Empty_varlist,Def_vars):
fill_in_3([Carry:Varll,Var2,Var3,Empty_varlist,Def_vars).
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comp.nl

comp:-dynamic problem/I, term(X),check(X),fail.
comp: -errorhandling.

check(X): -found(X),!, retract (term(X)), retract(found(X)).
check(X): -retract(term(X)), assertz(problem(X)).

errorhandling:-problem(X),write('voor '),write(X),
writeln(' geen verificatieterm'), fail.

errorhandling:-found(X),write('voor '),write(X),
writeln(' geen simulatieterm' ),fail.

errorhandling:-not problemC),not foundC),!,
write('geen fouten'),nl.

errorhandling.
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threeval.dba

invW,O.
invO,OL
inv(2,3).
inv(3,2).
and2(O,O,OL
and2W,l,OL
and2W,2,O).
and2W,3,O).
and20,O,O).
and20,I,O.
and20,2,2).
and20,3,3L
and2(2,O,OL
and2(2,I,2).
and2(2,2,2).
and2(2,3,O).
and2(3,O,O).
and2(3,I,3L
and2(3,2,O).
and2(3,3,3).
nand2W,O,O.
nand2W,I,I).
nand2W,2,O.
nand2W,3,O.
nand20,O,O.
nand20,I,O).
nand20,2,3L
nand20,3,2).
nand2(2,O,O.
nand2(2,I,3L
nand2(2,2,3).
nand2(2,3,O.
nand2(3,O,O.
nand2(3,I,2L
nand2(3,2,O.
nand2(3,3,2L
or2W,O,OL
or2W,I,O.
or2W,2,2L
or2W,3,3).
or20,O,O.
or20,I,O.
or20,2,O.
or20,3,lL
or2(2,O,2L
or2(2,I,O.
or2(2,2,2L
or2(2,3,O.
or2(3,O,3L
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threeval.dba

or2(3,I,O.
or2(3,2,O.
or2(3,3,3).
nor2(O,O,O.
nor2(O,I,O).
nor2(O,2,3).
nor2CO,3,2).
nor20,O,O).
nor2(1,1,0).
nor20,2,O).
nor20,3,O).
nor2(2,O,3).
nor2(2,I,O).
nor2(2,2,3).
nor2(2,3,O).
nor2(3,O,2).
nor2(3,I,O).
nor2(3,2,O).
nor2(3,3,2).
eor2(O,O,O).
eor2(O,I,O.
eor2CO,2,2).
eor2CO,3,3).
eor20,O,O.
eor20,I,O).
eor20,2,3).
eor20,3,2).
eor2(2,O,2).
eor2(2,1,3).
eor2(2,2,O).
eor2(2,3,O.
eor2(3,O,3).
eor2(3,1,2).
eor2(3,2,I).
eor2(3,3,O).
buf(O,O).
bufO,O.
buf(2,2).
buf(3,3).
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fill_string("F=-l",Q, V):
fill_in_H"ll1l1",Q, V).

fill_string("F=O" ,Q,V):
fill_in_l("O",Q, V).

fill_string("F=l",Q, V):
fill_in_H"l" ,Q,V).

fill_string("F=A" ,Q,V):-
get_a_random(A,4) ,fill_in_2(A,A,Q, V).

fill_string("F=B" ,Q,V):-
get_a_random(A, 4),fill_in_2(A,A, Q, V).

fill_string("F=A/", Q,V):-
get_a_random(A,4), businv(A,F), fill_in_2(F,A,Q,V).

fill_string("F=B/",Q, V):-
get_a_random(A,4), businv(A,F), fill_in_2(F,A, Q,V).

fill_string("F=AandB",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busand(A,B,F),fill_in_3(F,A,B,Q,V).

fill_string("F=CAandB)/",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busandCA,B,C),
businvCC,F), fill_in_3CF,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=AorB", Q,V):-
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),
busorCA,B,F), fill_in_3CF ,A,B,Q,V).

fill_string("F=CAorB)/" ,Q,V):-
get_a_randomCA,4) ,get_a_randomCB, 4), busorCA,B, C),
businv(C,F), fill_in_3CF,A,B, Q, V).

fill_string("F=AeorB", Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_randomCB,4),buseor(A,B,F),
fill_in_3CF,A,B,Q, V).

fill_stringC "F=CAeorB)/",Q,V):-
get_a_randomCA,4),get_a_randomCB,4),buseorCA,B,C),
businvCC,F), fill_in_3(F,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=(A/)andB",Q, V):-
get_a_randomCA,4 ),get_a_randomCB,4), businv(B,O),
busandCA,O,F),fill_in_3CF,A,B, Q, V).

fill_string("F=Aand(B/)",Q, V):
get_a_randomCA,4),get_a_random(B,4),businv(A,O),
busandCO,B,F),fill_in_3CF,A,B, Q, V).

fill_stringC"F=(A/)orB",Q, V):-
get_a_random(A,4 ),get_a_randomCB, 4), businvCA,D),
busorCO,B,F), fill_in_3(F,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=AorCB/)", Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_randomCB,4),businv(B,O),
busorCA,O,F),fill_in_3(F,A,B,Q, V).

fill_stringC"F=A+l" ,Q,V):-
get_a_randomCA,4),busplusCA,"0001",F,Co),
fill_in_2C(Co,F,A,Q, V).
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fill_string("F=A+A",0,V):-
get_a_random(A,4),busplus(A,A,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=A+B",O, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busplus(A,B,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=A+A+l",O, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busplus(A,B,C,Cl),
busplus(C, "OOOl",F,C2),or2(Cl,C2,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=A+B+l" ,0,V):-
get_a_random(A,4) ,get_a_random(B,4),busplus(A,B,C,Cl),
busplus(C, "OOOI",F,C2),or2(Cl,C2,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=A-l",O, V):
get_a_random(A,4),busmin(A,"OOOl",F,Co),
fill_in_2C(Co,F,A,O, V).

fill_string("F=A-B" ,0,V):-
get_a_random(A, 4) ,get_a_random(B,4), busmin(A,B,F, Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=A-B-l",0, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busmin(A,B,C,Cl),
busmin(C, "OOOl",F,C2),or2(Cl,C2,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=AandB-l", 0,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),busand(A,B,C),
busmin(C, "OOOI",F,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,O,V).

fill_string("F=Aand(B/)-I" ,0,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(A,D),
busand(D,B,C), busmin(C, "OOOl",F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=(AorB)+I" ,0,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busor(A,B,C), busplus(C, "OOOI",F,Co),
filCin_3(F,A,B,O, V).

fill_string("F=(Aor(B/))+1",0,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busor(A,BB,C),busplus(C,"OOOl",F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=(Aand(B/))-I",O, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busand(A,BB,C),busmin(C, "OOOI",F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).

fill_string("F=A+(AandB)", 0,V):
get_a_random(A,4 ),get_a_random(B,4),
busand(A,B,C),busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,O, V).
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fill_string("F=A+(Aand(B/))". Q,V);
get_a_random(A.4).get_a]andom(B.4).businv(B.BB).
busand(A.BB.C).busplus(A,C,F,Co).
fill_in_3C(Co.F.A.B.Q. V).

fill_string("F=A+(AorB)". Q.V);
get_a_random(A.4) .get_a_random(B,4),
busor(A.B.C).busplus(A.C.F,Co),
fill_in_3C(Co.F.A.B.Q. V).

fill_string("F=A+(AorB)+I" .Q.V);
get_a_random(A.4) .get_a_random(B.4).
busodA,B, C), busplus(A,C,D, Cl), busplus(D, "0001",F, C2),
or2(Cl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=(AorB)+A+l",Q, V);-
get_a_random(A,4) ,get_a_random(B, 4),
busodA,B,C),busplus(A,C,D,Cl),busplus(D,"0001",F,C2),
or2(Cl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=A+(AodB/))",Q, V);
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busodA,BB,C),busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=A+(Aor(B/) )+1", Q,V);-
get_a_random(A,4) ,get_a_random(B,4), businv(B,BB),
busodA,BB,C),busplus(A,C,D,Cll,busplus(D,"0001",F,C2),
or2(Cl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(Aor(B/) )+A+l", Q,V);-
get_a_random(A,4) ,get_a_random(B,4), businv(B,BB),
busor(A,BB,C),busplus(A,C,D,Cll,busplus(D,"0001",F,C2),
or2(Cl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=(AandB)+A", Q,V);
get_a_random(A, 4) ,get_a_random(B, 4),
busand(A,B,C),busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(AandB)+A+l" ,Q,V):-
get_a_random(A,4) ,get_a_random(B,4),
busand(A,B,C),busplus(A,C,D,Cll,busplus(D, "0001",F,C2),
or2(Cl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=A+(AandB)+I",Q, V);
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busand(A,B,C),busplus(A,C,D,Cl),busplus(D,"0001",F,C2),
or2(Cl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B, Q, V).

fill_string("F=(Aand(B/) )+A", Q,V);
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busand(A,BB,C),busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(Aand(B/) )+A+1",Q,V);
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busand(A,BB, C), busplus(A, C,D, Cll,busplus(D, "0001",F,C2).
or2(Cl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).
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fill_string(ltF=A+(Aand(B/»+lit ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businvCB,BB),
busand(A,BB,C),busplus(A,C,D,Cl),busplus(D, lt0001 1t ,F,C2),
or2(Cl, C2, Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string(ltF=(AorB)+A It ,Q,V):
get_a_random(A, 4 ),get_a_random(B,4),
busor(A,B,C),busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string(ltF=(Aor(B/»+A It ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),businv(B,BB),
busor(A,BB,C), busplus(A,C,F,Co),
fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string(ltF=(AandB)+(Aor(B/»It ,Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busand(A,B,C),businv(B,BB),busorCA,BB,D),
busplus(C,D,F,Co),fill_in_3CCCo,F,A,B,Q,V).

fill_string(ltF=(Aor(B/) )+CAandB)It ,Q,V):
get_a_randomCA, 4),get_a_randomCB,4),
busand(A,B,C),businvCB,BB),busor(A,BB,D),
busplus(C,D,F, Co),fill_in_3CCCo,F,A,B, Q,V).

fill_string("F=(Aand(B/) )+(AorB)", Q,V):
get_a_random(A,4 ),get_a_randomCB, 4),
businv(B,BB),busand(A,BB,C),busor(A,B,D),
busplus(C,D,F,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_string("F=(AorB)+(Aand(B/»", Q,V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
businv(B,BB),busand(A,BB,C),busor(A,B,D),
busplus(C,D,F, Co), fill_in_3C(Co,F,A,B, Q, V).

fill_string("F=(AandB)+(AorCB/»+l",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busand(A,B, C), businv(B,BB), busorCA,BB,D),
busplus(C,D,E,CO, busplus(E, "0001",F, C2),
or2CCl,C2,Co),fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).

fill_stringC"F=CAandCB/) )+(AorB)+I",Q,V):
get_a_randomCA,4),get_a_random(B,4),
businvCB,BB),busandCA,BB,C),busorCA,B,D),
busplusCC,D,E,CO,busplus(E, "0001",F,C2),
or2(Cl,C2,Co), fill_in_3C(Co,F,A,B,Q, V).

fill_string("F=(AorB)+(AandCB/) )+I",Q,V):
get_a_random(A,4) ,get_a_random(B,4) ,
businv(B,BB),busand(A,BB,C),busor(A,B,D),
busplus(C,D,E,CO,busplus(E, "0001",F,C2),
or2(Cl,C2,Co), fill_in_3C(Co,F,A,B, Q, V).

fill_string("F=(Aor(B/»+(AandB)+l",Q, V):
get_a_random(A,4),get_a_random(B,4),
busand(A,B,C),businv(B,BB),busor(A,BB,D),
buspluseC, D,E,Cl), busplus(E, "0001", F, C2),
or2(Cl,C2,Co), fill_in_3C(Co,F,A,B,Q,V).
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get_a_random( [],O):-L
get_a_random([X:A],Len):-pick(X),LL is Len - 1,get_a_random(A,LL).

pick(48).
pick(49).

busplus("", "", '''', "0").
busplus([48:A], [48:B],[SB:ST], "0"):

busplus(A,B,ST,Ca),str_chadCa,Cai),
SBi is (Cai mod 2),val_chadSB,SBi).

busplus( [48:A], [49:B], [SB:ST],C):
busplus(A,B,ST,Ca),str_chadCa,Cai),
D is 1 + Cai,divides(D,2,Ci,SBi),
val_chadSB,SBi),str_char(C,Ci).

busplus( [49:A], [48:B], [SB:ST],C):
busplus(A,B,ST,Ca),str_char(Ca,Cai),
D is 1 + Cai,divides(D,2,Ci,SBi),
val_char(SB,SBi),str_chadC,Ci).

busplus([49:A],[49:B], [SB:ST], "1"):
busplus(A,B,ST,Ca),str_chadCa,Cai),
SBi is (Cai mod 2),val_chadSB,SBi).

busmin('''', "", '''', "0").
busmin( [48:A], [48:B], [Cav:ST],Ca):

busmin(A,B,ST,Ca),str_vaHCa,Cav).
busmin( [48:A], [49:B],[SBv:ST], "1"):

busmin(A,B,ST,Ca),str_chadCa,Cai),
SBi is 1 - Cai,str_char(SB,SBi),str_vaHSB,SBv).

busmin( [49:A], [48:B], [SBv:ST],"0"):-
busmin(A,B,ST,Ca),str_char(Ca,Cai),
SBi is 1 - Cai,str_char(SB,SBi),str_vaHSB,SBv).

busmin( [49:A], [49:B], [Cav:ST],Ca):-
busmin(A,B, ST,Ca),str_ yaH Ca,Cav).

busand("", "", "").
busand( [A1:A2], [B1:B2], [C1:C2] ):-

busand(A2,B2,C2),val_chadA1,AAl), val_char(B1,BB1),
val_chadC1,CC1), and2( AA1,BB1, CC1).

busar("", "tI, "tt).
busod [A1:A2], [B1:B2], [C1:C2]):-

busodA2,B2,C2), val_chadA1,AAl), val_char(B1,BBl),
val_chadC1,CC1),or2(AA1,BB1,CC1).

buseor("","", "").
buseor( [AI:A2], [B1:B2], [C1:C2]):-

buseodA2,B2,C2), val_chadA1,AAl), val_char(B1,BBl),
val_chadC1,CC1),eor2(AA1,BB1,CC1).
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funct.dba

businv( "", ""),
businv([Al:A2], [Cl:C2] ):-

businvCA2,C2), val_chadAl,AAO,
val_charCCl,CCO, invCAAl,CCl),

str_chad"O",O).
str_chad"l",O,

str_vaH"O",48),
str_vaH"l",49),

val_charC48,O).
val_charC49,O.

- 65 -

ApPENDIX 2

pagina 2



descr.fil

7- ['74181.gdf'].

ApPENDIX 2

pagina 1

deffile( '74181.def').
inputfile( '74181. in').
var_names("S3,S2,SI,SO,M,Ci,A3,A2,Al,AO,B3,B2,Bl,BO,Co_,F3,F2,Fl,FO").
function("S3,S2,SI,SO,M,Ci").
vector("F[Co_,F3,F2,F1,FO]").
vector("A[A3,A2,Al,AO]").
vector("B[B3,B2,Bl,BO]").

7.
7. LET OP: VECTORNAMES 1 KARAKTER LANG!!!!!!!
7. ACTIVE_LOW WORDT AANGEDUIDT MET
7.
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741Sl.gdf

or3(A,8,C,D):-or2(A,8,E),or2(C,E,D).
or4(A,8,C,D,E):-or2(A,8,F),or2(C,D,G),or2(F,G,E).
nor3(A,8,C,D):-or3(A,8,C,H),inv(H,D).
nor4(A,8,C,D,E):-or4(A,8,C,D,F),inv(F,E).
and3(A,8,C,D):-and2(A,8,H),and2(H,C,D).
and4(A, 8, C, D,E): -and2(A, 8, H), and2( C, D, J), and2(H, J, E).
andS(A,8,C,D,E,F):-and3(A,8,C,H),and2(D,E,J),and2(H,J,F).
nand4(A,8,C,D,E):-and2(A,8,F),and2(C,D,G),and2(F,G,H),inv(H,E).
nandS(A,8,C,D,E,F):-andS(A,8,C,D,E,H),inv(H,F).

inct(S3,S2,SI,SO,8,A,PI,P2):-inv(8,88),
and3(8,S3,A,H),and3(A,S2,88,I),and2(88,SI,J),
and2(SO,8,K),nor2(H,I,PI),nor3(J,K,A,P2).
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simul([S3,S2,SI,SO,M,Ci,A3,A2,AI,AO,83,82,8I,80,Co,F3,F2,F1,FO)):
inct(S3,S2,SI,SO,83,A3,PI,P2),inct(S3,S2,SI,SO,82,A2,P3,P4),
inct(S3,S2,SI,SO,8I,AI,PS,P6),inct(S3,S2,SI,SO,80,AO,P7,PS),
inv(M,MM),and2(P2,PI,QI),and2(PI,P4,Q2),and3(PI,P3,P6,Q3),
and4(PI,P3,PS,PS,Q4),nandS(PI,P3,PS,P7,Ci,QS),
eor2(PI,P2,Q7),andS(Ci,P7,PS,P3,MM,QS),and4(PS,P3,PS,MM,Q9),
and3(P3,P6,MM,QlO),and2(P4,MM,Ql1),eor2(P3,P4,QI2),
and4(Ci,P7,PS,MM,QI3),and3(PS,PS,MM,QI4),and2(P6,MM,QIS),
eor2(P6,PS,QI6),and3(Ci,P7,MM,Q17),and2(PS,MM,QIS),
eor2(P7,PS,QI9),nand2(Ci,MM,Q20),nor4(QI,Q2,Q3,Q4,Y),
nand2(Y,QS,Co),nor4(QS,Q9,QlO,Ql1,R2),eor2(Q7,R2,F3),
nor3(QI3,QI4,QIS,R3),eor2(QI2,R3,F2),nor2(Q17,QIS,R4),
eor2(QI6,R4,FI),eor2(QI9,Q20,FO).
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74181.in

com (" SSSSMCAAAABBBBCFFFF F=A+ 1" ) .
com( "3210 13210321003210").
1np(1000000aaaaxxxxaaaaa").
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figuur 6 de 'ALUlFunction Generator' 74181 op poortnivo
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