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Samenvatting.

Dit verslag beschrijft elementaire besturingsprogrammatuur voor een

drietal componenten gekoppeld aan een LS111/23 minicomputer. De com

ponenten zijn twee 256x256 videogeheugens van resp. 4 en 1 bit per

pixel en een zogenaamde framegrabber, een ADC speciaal voor videosig

nalen. Een interactief programma wordt beschreven, dat dient als een

basisstructuur voor een verzameling beeldbewerkingsfuncties. Een aantal

reeds geimplementeerde functies wordt beschreven.

Tenslotte worden twee kleine applicaties beschreven. Ret betreft hier

het herkennen van voorwerpen in zwartwit beelden en het bepalen van de

afmetingen van rechthoekige voorwerpen op een lopende band.

2 Summary.

The report describes elementary software to control three components

coupled to an LS111/23 minicomputer. The components are two 256x256

videomemories with 4 and 1 bit per pixel respectively and a so-called

framegrabber, a special analog-to-digital converter for videosignals.

An interactive program is discussed, that serves as a host to a set of

command driven image processing algorithms. A number of algorithms has

already been implemented and these are discussed too.

Finally, two small applications are described. One concerns the

recognition of objecuin black and white images and the other the

measurement of sizes of rectangular objects on a moving belt.
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3 Inleiding.

In industriele processen wordt in toenemende mate optische informatie

verwerkt t.b.v. automatisering, omdat de toepassing van optische sen

soren uit bedrijfseconomisch oogpunt steeds aantrekkelijker wordt.

Nadere analyse van deze informatie wordt nodig, indien men zonder

menselijke tussenkomst conclusies wil trekken uit de aangeboden gege

vens of deze tussenkomst wil minimaliseren. Vele inspectietaken zijn

bijvoorbeeld routinematig maar vereisen toch een constante en soms hoge

graad van concentratie of dienen in een (te) hoog tempo te geschieden.

Een voorbeeld is het in bottelarijen bekende inspecteren van flessen,

die gevuld moe ten worden op bars ten en krassen. Een eindeloze rij

flessen passeert langs een lichtbak en elke daarvan moet nauwkeurig wor

den bekeken. Een aanzienlijke verlichting van de taak van de inspecteur

kan worden verkregen door een beeld van een fles zo te bewerken, dat

eventuele krassen en barsten duidelijk zichtbaar worden (highlighting).

Nog een stap verder gaat men indien uit dit beeld ontoelaatbare defecten

automatisch worden gedetecteerd en de betreffende flee uit de rij wordt

genomen. Er ~s een aanzienlijke hoeveelheid literatuur op het gebied van

dit soort toepassingen; men zie bv. (CONI).

Een andere toepassing is het contactloos meten aan allerlei voorwerpen.

Dit heeft o.a. het voordeel, dat er geen slijtage is door mechanisch con

tact tussen product en sensor. Bij het testen van eindproducten op een

lopende band kan de snelheid bovendien zo hoog zijn, dat mechanische

meting niet goed meer mogelijk is. In de meeste gevallen gaat het hier om

het bepalen van afmetingen van voorwerpen. Ook dit onderwerp is in de

literatuur ruim vertegenwoordigd met tal van, vaak zeer toepassingsgerichte

bijdragen: (BATI).

Visuele hulp bij het manipuleren van allerlei voorwerpen is een volgend

punt van aandacht. Ret klassieke probleem is hier dat van de 'intelligente'

kijkende robot, die een aantal verschillende, op diverse manieren georien

teerde, voorwerpen krijgt aangeboden op een tafel of lopende band. De op

dracht is om ieder voorwerp te herkennen als een uit een reeks alternatie

ven en er de positie enorientatie van te bepalen. De herkenning verschaft

daarna informatie over met het voorwerp uit te voeren handelingen.
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Als laatste toepassing noemen we het tellen en classificeren van grote

aantallen deltjes. Voorbeelden zijn bv. het bepalen van de verhouding

tussen en hoeveelheden van erythrocyten en leukocyten in bloedmonsters

of het classificeren van chromosomen voor erfelijkheidsonderzoek (karyo

typering). Ook kunnen m.b.v. een speciale kleuringstechniek hoeveelheden

DNA worden gemeten in chromosomen. Zie (GROl).

Door de veelheid van toepassingen van beeldanalysemethoden en patroon

herkenningsalgorithmen is het niet waarschijnlijk, dat aIle problemen

op een uniforme man~er kunnen worden aangepakt. Er kunnen grote verschil

len optreden in de eisen, die aan een beeldverwerkend systeem worden ge

steld, zowel ten aanzien van de complexiteit van de verwerking als de

eventuele snelheid ervan. Zelfs al zou een uniforme theoretische benade

ring bestaan, dan nog maken praktische eisen vaak een aantal ad hoc oplos

singen noodzakelijk, die daarenboven vaak niet in software kunnen worden

uitgevoerd.

De beschikbaarheid van een systeem waarmee complexe herkennings- en inspec

tietaken in software kunnen worden uitgevoerd kan de taak van een ontwer

per aanzienlijk verlichten, al zullen voor problemen met strenge eisen

aan de executiesnelheid experimenten vaak niet in real-time kunnen plaats

vinden.

Ter ondersteuning van het onderzoek heeft de vakgroep sinds enige tijd de

beschikking over een aantal opto-elektronische componenten zoals videoge

heugens, een camera en monitor en een 'framegrabber', die zijn gekoppeld

aan een LSIll/23 minicomputer. Deze componenten zijn via software te bestu-

reno

Dit afstudeerwerk omvat een drietal onderwerpen. Ten eerste het ontwerpen

van elementaire besturingssoftware voor de componenten. Ten tweede het

schrijven van een interactief programma, dat in staat is een aantal veel

vo~rkomende basishandelingen te verrichten zoals bv. het laden/wegschrijven

van de inhoud van de videogeheugens van/naar achtergrondgeheugen. Ret doel

hiervan is bij latere, meer applicatiegerichte, projecten de hoeveelheid

programmeerarbeid te verminderen. Ret laatste onderwerp is het realiseren

van een tweetal kleine applicaties om de mogelijkheden en grenzen van het

geheel te testen. LIn de conclusies tens lotte wordt gepoogd aan te geven

hoe het project voortgezet kan worden. Van de lezer van dit verslag

wordt een degelijke kennis verwacht van PDPll- computers en hun systeem

software zoals Taskbuilder, Macro-II en de Ericsson-Pascal compiler.
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4 Activiteiten op het gebied van de beeldbewerking.

Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van de bewerking

van beeldinformatie worden verricht door onderzoekers in diverse disci

plines. Na bestudering van de literatuur blijken de activiteiten op te

delen in een drietal hoofdrichtingen, ruwweg aan te duiden als -1- de

theoretische, -2- de instrumentatietechnische en -3- de applicatiegerich

te tak. Onder instrumentatietechniek dient dan te worden verstaan de ont

wikkeling van gereedschappen t.b.v. de beeldbewerking zelf en niet het

ontwikkelen van een beeldverwerkend gereedschap t.b.v. een applicatie.

Van elke richting zullen enige activiteiten worden genoemd, die karak

teristiek kunnen heten voor de genoemde richting. 20 mogelijk worden leer

boeken genoemd en/of een literatuurverwijzing gegeven.

Ad I: De theoretische richting houdt zich voornamelijk bezig met de mathe

matische grondslagen van allerlei aspecten van de digitale beeldbewerking.

Actuele onderwerpen van onderzoek zijn dan ook informatietechnische pro

blemen als datareductie en optimale codering t.b.v opslag en transmissie.

Ter verbetering van beelden met ruis of vervormde beelden of om relevante

gegevens zichtbaar te maken in complexe beelden worden technieken ontwik

keld als 'spatial filtering', Kalman-filtering en diverse transformatie

technieken als Haar, Walsh-Hadamard, Karhunen-Loeve etc. Ook worden tech

nieken als 'edgedetectie', 'skeleton'-bepaling, transformatie van de

grijswaardenschaal en segmentatie van beelden in coherente gebieden ge

bruikt om informatie zichtbaar te maken. Een zeer apart probleem ~s nog

de analyse van textuur van oppervlakken (zie GERI).

Op het gebied van de beeldanalyse beperkt men zich doorgaans tot twee

dimensionale beelden d.w.z. beelden van een in essentie 2-D verschijnsel.

Beelden, die z~Jn op te vatten als een 2-D projectie van een 3-D ver

schijnsel worden niet geanalyseerd om ook informatie over de derde dimen

sie te verkrijgen. Onder beeldanalyse wordt verstaan de analyse van een

zich in een beeld bevindend object. Een tweede restrictie, die gemaakt

wordt is dat men slechts beelden beschouwd met twee grijswaarden. Het

gevolg hiervan is, dat aIle informatie omtrent de vorm van een object is

vervat in de contouren. Oogmerken van contouranalyse zijn o.a. datareduc

tie, patroonherkenning en classificatie. Veel gebruikte en nog in ontwik

keling zijnde hulpmiddelen zijn o.a. de ontbinding van contouren in stuk-
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ken van rechte lijnen, parabolen etc, Fourier-transformatie van de contour

etc. Ret zal duidelijk zijn, dat een stuksgewijs lineaire benadering van

een kromme een aanmerkelijke datareductie inhoudt t.O.v. een lijst van

coordinaten van aIle contourpunten. Bij patroonherkenning gaat het erom

uit een gegeven contour een aantal kenmerkende eigenschappen ('feature

vector') te bepalen en deze te toetsen aan op identieke wijze verkregen

vectoren van andere, eventueel identieke, voorwerpen. Een veelbelovende

methode is bv. om een contour te ontbinden in een reeks van een aantal

basisvormen. Een dergelijke reeks is dan op te vatten als een zin uit een

zeker alfabet. Door op dit alfabet een grammatica te definieren d.w.z.

een verzameling van mogelijke zinnen, wordt een klasse van voorwerpen be

paald. Door bovendien een afstandsmaat tussen twee zinnen te definieren

beschikt men over een maat voor de gelijkenis tussen twee objecten. Deze

benadering wordt syntactische patroonherkenning genoemd. Een ander ge

bied, dat in ontwikkeling is, ~s het onderzoek naar database-technieken,

waarbij de te beheren informatie bestaat uit beelden. Van belang is hier

bij om de gegevens zodanig te structureren, dat bv. de te verrichten ar

beid voor een zoek- of sorteeropdracht op een bestand minimaal is.

De beschikbare literatuur is overweldigend. Een inleiding tot het gebied

van digitale beeldbewerking en patroonherkenning wordt gegeven in (PDCI).

Ret eerste hoofdstuk daarvan bevat een wegwijzer naar de literatuur in de

vorm van een lijst van leerboeken en tijdschriften, die regelmatig publi

ceren over patroonherkenning en beeldbewerking. Verhagen analyseert daarin

bovendien de bijdragen aan de 'International Join~ Conference on Patt.

Recognition 1978', die geacht wordt de recente ontwikkelingen goed weer

te geven. In een artikel door Pavlidis (PAVI) wordt een overzicht gegeven

van de ontwikkelingen ~n de laatste vijf jaar op het gebied van algorith

men voor vormanalyse. Inleidende artikelen over syntactische patroonher

kenning en bijdragen op het gebied van bestandsorganisatie worden gegeven

in (CRAI).

Ad 2: De instrumentatietechnische tak legt zich toe op het ontwikkelen

van gereedschappen voor beeldbewerking. Rierbij komen hardware aspecten

aan de orde en wordt meer aan praktische zaken gedacht. Een voorbeeld is

de ontwikkeling van diverse soorten beeldopnemers. Deze varieren van de

enkele fotocel via diode-arrays en -matrices tot tv-cameras en (voor hoge

re snelheden) de zgn. 'flying spot scanners'. Bijkomstige problemen zijn

te vinden op het gebied van de interfacing van dergelijke opnemers met
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een computer. Rierbij draait het vaak om zeer hoge transmissiesnelheden

en grote hoeveelheden data waardoor speciale hardware noodzakelijk wordt.

Bij bewerking van grote hoeveelheden data per computer kunnen twee bottle

necks optreden, nl. de beperkte grootte van het werkgeheugen en de beperk

te snelheid van de cpu. Ret eerste ~s tegenwoordig geen echt probleem meer

, het tweede echter weI. Daar waar de grenzen van de halfgeleidertechno

logie m~n of meer bereikt zijn, zijn structurele oplossingen nodig. Dit

kan zover gaan als het ontwerpen van geheel nieuwe computerarchitecturen,

waarbij een parallel functioneren van vele componenten het opvallendste

kenmerk ~s. Voor een uiteenzetting hierover samen met een uitgewerkt voor

beeld zie (GRRI).

Een latste klasse van instrumentele activiteiten waartoe ook dit afstu~

deerwerk behoort is de ontwikkeling van interactieve systemen voor beeld

bewerking of de ontwikkeling van algorithmen daarvoor. De werking en fun

ctie ervan laat zich het beste verduidelijken aan de hand van twee voor

beelden. Ret eerste is SUSIE, ontwikkeld door Batchelor aan de universi

teit van Wales (BAT2). De doelstelling van SUSIE is een hulpmiddel te

z~Jn bij de ontwikkeling van een veelheid van inspectiesystemen met op

tische sensoren. Ret systeem is opgebouwd rond een PDPI2-minicomputer,

waaraan diverse sensoren zijn gekoppeld zoals een tv-camera, een lineair

fotodiode-array en een videorecorder. De gebruiker communiceert met SUSIE

m.b.v. een eenvoudige commandotaal, waarmee de diverse componenten worden

bestuurd. In SUSIE zijn een groot aantal beeldbewer~ingsfunctiesgeimple

menteerd. Met behulp hiervan is het mogelijk een aantal inspectieproblemen

op laboratoriumschaal op te lossen. De verkregen resultaten kunnen dan

gebruikt worden bij het ontwerp van speciale machines. Een voorbeeld van

het laatste is te vinden in (bat3), waarin een oplossing wordt voorge

steld voor automatische kwaliteitscontrole van kurken.

Ret tweede voorbeeld, dat al meer in de applicatie- dan ~n de instrumen

tatie-tak thuishoort betreft een aantal systemen voor de niet real-time

verwerking van grote hoeveelheden complexe beeldinformatie, die afkomstig

zijn van bv. satellietfotografie en radioastronomie. Een pixel bevat dan

doorgaans niet meer aIleen een grijswaarde maar de output van meerdere

sensoren, die bv. voor diverse golflengten gevoelig zijn. Deze gegevens

moe ten worden bewerkt en gecombineerd ter verkrijging van statistische

overzichten en het automatisch tekenen van landkaarten etc. (HARI) geeft

een voorbeeld van een dergelijk systeem.
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Ad 3: Beeldbewerkingssystemen voor praktische toepassing worden vooral ont

wikkeld door onderzoekers uit het bedrijfsleven. De gerealiseerde toepassin

gen zijn legio. Publicaties erover zijn vooral te vinden in symposiumver

slagen als (CONI) en tijdschriften, die door grote ondernemingen worden uit

gegeven.
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5 Evaluatie van behoeften.

In de vakgroep ER van de afdeling E ~s het onderzoek naar optisch-elektro

nische beeldbewerking gestart medio 1979 als toepassing van een binnen de

vakgroep ontwikkeld procescomputersysteem. Het doel was niet zozeer de

beeld bewerking op zich maar vee leer het creeren van een werklast met ge

schikte real-time karakteristieken voor performancemeteingen. Een eerste

orientatie op de literatuur en het realiseren van een eenvoudig herkennings

systeem worden beschreven in (LOUI).

Het verwerven van apparatuur voor het digitaliseren en vasthouden van beeld

informatie bleek daarbij noodzakelijk. Na enig vergelijken van in de handel

zijnde producten is besloten to t de aanschaf van de componenten, die ver

derop in dit verslag worden beschreven. Uit een oogpunt van efficiency ver

dient het aanbeveling om niet onmiddelijk te beginnen met het realiseren

van allerlei programmatuur voor beeldbewerking maar deze in te bedden in

een grotere flexibele structuur. w-armee veel dubbel werk kan worden voor

komen. Hierbij valt te denken aan de volgende aspecten:

-1- Besturing van de optische componenten op een applicatieonafhankelijke

wijze.

-2- Realisatie van een algemeen bruikbaar interface naar de gebruiker,

waarmee o.a. de diverse functies van de geheugens kunnen worden be

stuurd m.b.v. ingetoetste commando's. Ook dienen veel voorkomende com

plexere handelingen m.b.v. geeigende commando's te kunnen worden uit

gevoerd.

-3- Realisatie van multiprogrammering onder een standaard operating system

op de monoprocessor versie van het voornoemde procescomputersysteem.

-4- Het definieren van een bibliotheek, waarin veel gebruikte algorithmen

worden bijeengebracht en aan de gebruiker ter beschikking gesteld.

Ad I: Deze besturing omvat zaken als het manipuleren met afzonderlijke

pixels, het aan- en afzetten van de framegrabber etc. De besturing is geim

plementeerd als een reeks procedures, die beschreven wordt in hoofdstuk 8.

Ad 2: Het interface naar de gebruiker is geimplementeerd in het programma

Environ. Ret bevat een top-down ontleder voor een eenvoudige taal, die is

opgebouwd uit een aantal terminale symbolen als nummers,sleutelwoorden etc.

Geldige commando's worden gevormd uit reeksen van deze symbolen. Environ

is tevens in staat te functioneren als 'gastheer' voor applicatieprogrammas

door het gebruik van enige speciale commando's. De functies worden gedefi-
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nieerd in hoofdstuk 8.

Ad 3: Multiprogrammering is om drie redenen van belang. Ten eerste zal in

de loop van dit project getracht worden om de combinatie computer/video

componenten te gebruiken voor sturing van een willekeurig apparaat. Men den

ke bv. aan een robotarm en de oplossing daarmee van wat in de inleiding het

klassieke robotprobleem werd genoemd. Koppeling van dergelijke, trage,

randapparaten aan een computer zal doorgaans een zekere vorm van buffering

en multiprogrammering vergen. Ten tweede zal in de toekomst kunnen blijken,

dat voor de analyse van beeld informatie en on-line besturing een grotere

verwerkingssnelheid nodig is. Dan zal men het gebruik van multiprocessor

architecturen moeten overwegen, waarvoor dan primitieven noodzakelijk zijn.

Ten derde is multiprogrammering (en intertaakcommunicatie) een manier om

(samenwerkende) stukken van programma's te scheiden. Oorspronkelijk was

het de bedoeling om Environ en het applicatieprogramma, dat daardoor wordt

ondersteund te verenigen tot een taak maar dit leverde in de praktijk een

aantal ernstige problemen op (zie hoofdstuk 9). Een betere oplossing bleek

het nu gerealiseerde, eenvoudige mechanisme waarbij E. een onveranderlijk

programma is, m.b.v. commando's andere programma's kan activeren, afbreken

en er mee communiceren. Aan de andere programma's worden slechts kleine

eisen gesteld wat betreft de structuur.

Ad 4: zie hoofdstuk 11.
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6 Beschrijving van de systeemconfiguratie.

Ret beeldanalyse systeem is opgebouwd rond een DEC LS111/23 minicomputer.

Deze mini is voorzien van een cpu met floating point instructieset, een

geheugen van ca. lOOK woorden a 16 bit, een vaste en een uitwisselbare RK05

disk, een printer en enige terminals. Aan dit systeem zijn een drietal spe

ciale componenten toegevoegd voor het opslaan van en manipuleren met televi

sie-beelden. Dit zijn achtereenvolgens:

- MLSI-256-ES: een binair geheugen (I bit/pixel) met 256x256 beeldpunten.

Er is voorzien in een videogenerator, die uit de inhoud van het geheugen

continue een videosignaal produceert in twee grijsgradaties. De inhoud

van het geheugen kan door de cpu worden geinspecte~rd en beschreven.

- QRGB-256-ES: een geheugen met eveneens 256x256 pixels a 4 bit. Riermee

kunnen per beeldpunt 16 grijsgradaties worden weergegeven. Eveneens is

voorzien in een videogenerator, die desgewenst een pseudokleurensignaal

genereert. Ret geheugen kan niet alleen door de cpu worden gemanipuleerd

maar ook door de

QFG-01: Een zgn. framegrabber. Na activatie door de cpu vult deze eenmaa{

of continu het QRGB-geheugen met een gedigitaliseerd tv-beeld. Op vier

verschillende ingangen kan een standaard samengesteld videosignaal worden

aangeboden. Per seconde worden 50 frames (even/oneven) gedigitaliseerd.

Een envoudige oplossing voor het adresseren van pixels zou zijn om ieder

pixel een eigen uniek busadres toe te kennen. Bij een resolutie van'256
2

pixels betekent dit echter, dat de hele virtuele adresruimte van de proces

sor wordt opgebruikt: Daarom wordt van een x,y-adresseertechniek gebruik

gemaakt. Drie adressen'worden gereserveerd voor een X-, een y- en een data

register. Ret QRGB-geheugen is bovendien voorzien van een 'command/control'

-register. Door daarin de juiste bitpatronen te schrijven kunnen een aantal

functies worden uitgevoerd nl:

- aan- en afzetten van de framegrabber.

- aan- en afzetten van de videogenerator.

- het hele geheugen vullen met een grijsgradatie

- rouleren van de inhoud van het geheugen over het monitor-scherm 1n de

y-richting.

Een uitgebreidere uitleg van de werking van de componenten 1S te vinden in

bijlage 2. De software ervoor wordt beschreven in hoofdstuk 8. Een schema

tische voorstelling van het hele systeem wordt gegeven in fig. 6.1. Een

overzicht van systeemsoftware wordt gegeven in hoofdstuk 7.
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7 Taalkeuze en programmaopbouw.

In dit hoofdstuk worden twee punten behandeld. Ten eerste wordt een moti

vatie gegeven voor de keuze van Ericsson-Pascal als de taal voor de pro

grammering van Environ. Een aantal punten van overweging wordt genoemd.

Daarna worden enkele aspecten van het bouwen van een groot programma in EP,

aangevuld met Macro-II behandeld.

Er bestond een voorkeur om E. te schrijven ~n een hogere programmeertaal.

Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen. Door een hogere taal te kiezen

kan men meer van de machine abstraheren en zich beter op het probleem rich

ten. Onderhoud van de programmatuur is dikwijls eenvoudiger etc. Op het

moment van de keuze stonden de volgende bedrijfssystemen en vertalers ter

beschikking:

- RT-II met Macro-II, Fortran 4 en de concurrent/sequential Pascal-vertaler

van Brinch Hansen en Hartmann, die P-code genereert voor een interpreter.

- RSXII-M met Macro-II, Fortran 4 en de EP-vertaler.

Van deze mogelijkheden viel Macro-II direct af als zijnde te detaillistisch.

Alleen het noodzakelijke zou in assembler geprogrammerd worden zoals de

besturing van de beeldgeheugens. Daaruit volgt, dat de te kiezen vertaler

het gebruik van assembler-routines moet toestaan. Daardoor viel ook de ver

taler van Brinch Hansen en Hartmann af. Het gebruik van Fortran onder RT-II

werd afgewezen omdat een multiuser-systeem i.v.m. de systeem bezetting wen

selijker is. Een bijkomend punt, dat toen nog niet beseft werd, is van

primitiva voor multiprogrammering en intertaakcommunicatie. Uiteindelijk ~s

gekozen voQr EP als de 'hoogste' taal van de twee. Tijdens het gebruik is

echter een aantal eigenaardigheden en tekortkomingen van EP gebleken, die

superioriteit t.o.v. Fortran vermindert. Een aantal voorbeelden kan dit ver

duidelijken:

- Afzonderlijke vertaling van procedures en globale variabelen.

Afzonderlijk vertalen is mogelijk. Het EP-manual (MAN2) schrijft dan voor,

dat variabelen, die globaal zijn t.o.v. de los vertaalde procedure zich

alleen mogen bevinden op het statisch niveau van het hoofdprogramma (noem

dit 0). In de praktijk is dit een beperking, die een elegante gestructu

reerde programmering onmogelijk maakt zonder tot implementatieafhankelij

ke trucs te vervallen. Het statisch niveau van los vertaalde procedures

lijkt onbepaald te zijn evenals dat van

- Actuele procedure parameters,

die eveneens slechts side-effects mogen hebben op variabelen van niveau O.
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Aangezien Pascal geen Jensen-device kent is het gebruik van procedure

parameters veel actueler en doet de beperking zich extra voelen.

- Include-optie.

In programma's, die als 'multifile program' z~Jn opgebouwd zullen globale

variabelen op vele plaatsen voorkomen. Een enkele wijziging kan dan veel

werk in de vorm van editing betekenen. Om dit te voorkomen bestaat de

include-optie. In EP is deze echter dermate eenvoudig, dat een 'multi

file program' wel uit erg veel files gaat bestaan (in E. wel 20 a 25).

- 10

Input en output z~Jn in Pascal zeer primitief. Wat meer faciliteiten op

het gebied van data-conversie en ~formattering z~Jn gewenst.

De verdienste van vertalers voor niet volledig gedefinieerde talen als

Algol-60 en Pascal ligt voor een belangrijk deel in de faciliteiten (als

taaluitbreidingen en opties), die de bouwer naar eigen inzicht aanbiedt.

Intussen zijn er weer enige nieuwe vertalers aan het firmament verschenen,

die misschien voordelen bieden t.o.v. EP. Het zijn OMSI1-Pascal voor RTI1,

OMSI2-P. voor RSX, Oregonl&2-Pascal en bij geruchte een eerste versie van

ADA. Problemen als bovenstaande zullen bij ADA niet voorkomen, aangezien

bevredigende taal elementen voorhanden zijn zoals het 'package'-concept en

de "use' en 'with' clauses. Ook elementen voor multiprogrammering, communi

catie en synchronisatie en real-time problemen zijn aanwezig (MANI). Aange

zien real-time toepassingen van beeldanalyse te verwachten zijn is het wen

selijk deze te kunnen formuleren en wel op een systeemonafhankelijke ranier.

Er zijn enkele problemen te verwachten: door de enorme uitgebreidheid van

ADA i~ de vertaler waarschijnlijk monsterachtig groot voor een LSIIl en de

gegenereerde code mogelijk niet erg efficient. De ADA-compiler zal grondig

getest moe ten worden maar het lijkt wenselijk, dat de vakgroep deze tracht

aan te schaffen.

Euviron is geschreven als een multifile- en bilanguage-program. De samen

stellende object-files waaruit de taak wordt opgebouwd zijn het resultaat

van vertaling met EP en Macro-Il. Om een Macro-I] programma gebruik te laten

maken van adressen in een ander Macro-II programma is het begrip 'global

symbol' ingevoerd. Een object-file bestaat uit de gegenereerde code plus

een tabel van alle gebruikte en/of gedefinieerde symbolen. De Taskbuilder

berekent uiteindelijk de exacte adressen, die bij deze symbolen horen. In

Pascal wordt data dynamisch gealloceerd. Adressen kunnen dus niet veer run

time worden berekend, behalve die op statisch niveau o. Dit zijn globale

variabelen analoog aan die in een Macro-II programma. Ter vereenvoudiging
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z1Jn voor apart vertaalde procedure slechts side-effects naar niveau 0

toegestaan. Ret gevolg 1S dat voor deze procedures het statisch niveau geen

zinvol begrip meer is. In Environ willen wij echter procedures vertalen met

een willekeurig niveau n en data kunnen adresseren met ieder willekeurig

niveau 0 leq n' leq n. Roe dit in EP bereikt kan worden laat zic~ het beste

uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel, dat het volgende programma

moet worden vertaald:

PROGRAM pO;

CONST

·... ,
TYPE

·... ,
VAR

·... ,
PROCEDURE pI;

CONST

.... ,
TYPE

.... ,
VAR

.... ,

(x niveau 0 x)

(x niveau I x)

PROCEDURE p2;

BEGIN (x niveau 2 x)

(x hier worden variabelen van niveau 0 en I gebruikt x)

END; (x p2 x)

BEGIN

(x hier worden variabelen van n1veau 0 gebruikt x)

END; (x P I x)

BEGIN

PI;

END. (x pO x)

Zowel pI als p2 maken gebruik van variabelen op aIle niveaux lager dan de

hunne. Stel ook, dat door de omvang van pO, pI en p2 en het frquent optreden

van wijzigingen aIle apart vertaald dienen te worden. Globale variabelen 4

zullen dan op diverse plaatsen opnieuw gedeclareerd worden. Gebruik hiervoor
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de include-optie en plaats alle declaraties van niveau ~ ~n een file

'decl .. pas'. Ret hoofdprogrromna zal er dan als volgt uit gaan zien:
~

PROGRAM pO;

(x $I!.declO •pasx)

PROCEDURE pl;EXTERN;

BEGIN

pi;

END. (x pO x)

De procedure pi krijgt -de vonn:

(x$M-x) (x geen hoofdprogrromna x)

(x$I!.declO.pasx)

PROCEDURE pi;

(x$I!.decll .pasx)

PROCEDURE p2;EXTERN;

BEGIN (x body van pi x)

:s~m. (x p I x)

In de tekst voor de procedure p2 moet de compiler geInstrueerd worden om de

juiste adreskoppels te genereren (statisch niveauverschil en offset) voor

de variabelen uit niveau I. Dit geschiedt m.b.v. een loze procedure dummy!:

(x$M-x)

(x$I!.declO.pasx)

PROCEDURE dummy!;

(x$I!.decll .pasx)

PROCEDURE p2;

BEGIN (x body van p2 x)

END; (x p2 x)

BEGIN (x dummy body x)

END. (x dummyl x)

Via deze constructie wordt het beoogde doel bereikt. De keerzijde is, dat

een nutteloze procedure body is gecreeerd, die door de linker mee ingebon-
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den wordt. Dit is niet erg maar kan worden vermeden door het gebruik van de

'librarian utility', een systeemprogramma. Men vertaalt dan p2 met de optie

Y aan, creeert een library en verwijdert daaruit de body van dummy1.

Ret gebruik van de include-optie is niet perse nodig, men kan ook aIle

declaraties herhalen. Let weI, dat berekening van adres koppels geschiedt

aan de hand van de volgorde van declaraties. Deze dienen dus overal exact

gelijk te zijn. Ret gebruik van de include-optie is dan het veiligst. Na

W~Jz~g~ng in een declaratie moet iedere <compilation unit> , die daarvan

gebruik maakt opnieuw vertaald worden.
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8 Functionele beschrijving van de assemblerroutines in vidlib.

8.1 Algemeen.

De module VIDLIB bevat assemblerroutines voor aile hardware-functies van

de QRGB, MLSI en FG componenten. Een deel hiervan is zeifgeschreven, de rest

~s afkomstig van de leverancier, Matrox. De routines van Matrox zijn gewij

zigd o.a. om onder RSX te kunnen functioneren.

In dit hoofdstuk worden aileen de voor de gebruiker zichtbare aspecten van

VIDLIB behandeld. Achtergrondinformatie omtrent de programmering en precie

ze werking is te vinden in de service-documentatie van de componenten (ge

deeltelijk opgenomen in bijlage 2), (MAN2) en hoofdstuk 6.

De oorspronkelijke Matrox-software voor het MLSI-geheugen volgde de conven

ties voor parameteroverdracht van Fortran. F. kent als overdrachtsmechanis

me echter aileen de 'call by reference'. Dit is een klein bezwaar. Aile rou

tines volgen daarom de Pascal-conventie, waarbij ook de 'call by value'

bestaat. In een aantal (Matrox-) routines is ook het Fortran call-mechanis

me bewaard gebleven; welke van de twee wordt gebruikt is in te stellen

m.b.v. de 'compile-time' variabele PTeON. De source dient daarna opnieuw

te worden vertaald. Ook Fortran-callable routines kunnen in Pascal worden

gebruikt. Uit de externe procedure declaratie moet dit echter wei blijken;

men zie (MAN2).

Ret oplossend vermogen van het MLSI-geheugen (en QRGB) is 256x256 pixels.

Dit geheugen is echter ook te koop met andere oplossende vermogens. De

software is daar op afgestemd. M.b.v. de variabele 'DISPLAY' wordt de in

de ro~tines te gebruiken resolutie ingesteld (compile-time) op een van de

mogelijke combinaties.(zie tabel 8.1). Ret instellen van zowel grovere als

fijnere software-resoluties dan de physieke is mogelijk maar niet altijd

zinvol. De grovere resoiuties zijn dienstig voor het plotten van grote

karakters. In ons geval zijn zowel de physieke als de software resolutie

gelijk aan 256x256.

Om de programmering van applicaties onafhankelijk te houden van de gebruik

te resolutie werd door Matrox de conventie aangehouden, dat coordinaatparen

zijn geformuleerd in termen van een maximale resolutie. Dit houdt in, dat

o leq x leq 1023 en 0~ y ~ 51 I. Omdat het QRGB-geheugen niet in ve~

schillende resoluties verkrijgbaar is, is het niet zinvol ook hier software

met variabele resolutie voor te schrijven. Routines voor QRGB accepteren
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daarom coordinaatparen altijd in termen van 256x256-resolutie. MLSI-routines

zijn zodanig gewijzigd, dat zij coordinaten accepteren in ofwel 1024x512

ofwel de op dat moment ingestelde software-resolutie. De keuze wordt gemaakt

m.b.v. de compile-time variabele PHRES. Men zie de programmatekst. Ret is

ook mogelijk om in 'run-time' de software-resolutie te veranderen. Men moet

dan dus oppassen hoe coordinaten moe ten worden geformuleerd.

In VIDLIB is een hoeveelheid data gedefinieerd, die globaal is voor alle

routines uit V. Deze data zijn 1n Pascal echter niet terug te vinden via een

desbetreffende declaratie. Zij is ook niet gealloceerd op de Pascal-stack

maar ergens midden tussen de code. Voorbeelden zijn o.a. tabellen voor de

karaktergenerator en de 'cursor'. De cursor is een coordinaatpaar, dat altijd

naar een punt in het MLSI-geheugen wijst. Van deze cursor wordt door sommige

procedures impliciet gebruik gemaakt. Een voorbeeld is de procedure LINE;

deze tekent een lijnstuk van de cursorpositie naar een op te geven eindpunt.

Na afloop is de cursor dit eindpunt. Ret gevolg is, dat twee keer een proce

dure aanroepen met dezelfde parameters niet noodzakelijkerwijs hetzelfde

resultaat geeft.

ord(x) DISPLAY XRES YRES

a OB 1024 256

2B 512 512

2 4B 512 256

3 6B 256 256 tabel 8. I

4 lOB 256 128

5 12B 128 128

6 14B 64 64

7 16B 64 64

8.2 De routines.

In deze sectie worden de werking en definitie van alle VIDLIB-routines be

schreven. In sommige gevallen zijn zowel de parameteroverdrachtsmechanismen

van Fortran als Pascal geimplementeerd. De keuze wordt gemaakt m.b.v. de

compile-time variabele PTCON. Bij de navolgende specificaties geeft een 'x'
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aan welke proceduredeclaratie gebruikt dient te worden bij VIDLIB/V0002. In

deze versie gelden voor de compile-time variabelen de volgende waarden:

PTCON= I (Pascal.)

PHRES=I (coordinaten ~n termen van actuele software-resolutie

DISPLAY=6 (default software-resolutie is 256x256 )

Door de vele bitmanipulaties wordt een formele beschrijving zeer complex;

daarom zal met een verbale beschrijving worden volstaan.

-1-

PROCEDURE mchar (VAR ch: CHAR) ; EXTERN (FORTRAN, I char I ) ; X

ch: entry: een byte met octale waarde x: 0 leq x leq 177B

exit: =entry

verandering van de software-resolutie. Zie tabel 8. I. Direct

hierna is de cursor ongedefinieerd.

genereert een backspace d.w.z. de cursor gaat een positie

naar links.

horizontale tab.

lOB:

1 I B:

12B:

13B:

14B:x =

x =
x =

x =

x =

linefeed.

verticale tab.

formfeed d.w.z. het scherm wordt gevuld met nullen (eqv. aan

MPAGE (0)) .

x = 15B: carriagereturn.

x = 16B: ga over op fixed spacing mode.

x = 17B: ga over op proportional spacing mode.

20B leq x leq 37B: de procedure komt overeen met een <empty statement~

40B leq x leq 127B: het ASCII-karakter met ordinaalgetal x wordt getekend op

de cursorpositie. De cursor schuift een plaats op.

130B leq x: bepaalt de kleur waarin karakters, dots en lines worden ge-

tekend. Als x oneven is, dan wit, anders zwart.

Bij fixed spacing mode kan er maar een vast aantal karakters op een regel,

bij proportional spacing mode is dit aantal afhankelijk van de breedte van de

reeds getekende karakters.

Afhankelijk van x worden de volgende handelingen verricht op het MLSI-geheu

gen.

a leq x leq 7B:
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-2-

PROCEDURE cursor(VAR x,y:INTEGER);EXTERN(FORTRAN);

PROCEDURE cursor(x,y:INTEGER);EXTERN; x

x,y: entry: x- resp. y-coordinaat van een punt waar de cursor moet ko-

men. Ret traject waarbinnen x en y moeten liggen wordt be

paald door PHRES en de ingestelde software-resolutie.

exit: =entry.

Zet de cursor op de opgegeven positie.

-3-

PROCEDURE dot;EXTERN(FORTRAN);

PROCEDURE dot;EXTERN; X

Tekent een stip op de cursorpositie. De cursor blijft onaangetast. De kleur

van de stip wordt bepaald door de laatste aanroep van de functie mchar,

default is wit. De grootte van de stip is afhankelijk van de software-reso

lutie, Mocht de physieke resolutie groter zijn dan worden evenredig veel

pixels gekleurd.

-4-

PROCEDURE initg(VAR i:INTEGER);EXTERN(FORTRAN);

PROCEDURE initg;EXTERN; X

i: entry: willekeurig.

exit: de waarde van DISPLAY, d.w.z. een sleutel voor de software

resolutie. Zie ook tabel 8.1.

Initialiseert het MLSI-geheugen en de software. De software-resolutie krijgt

een default waarde (256x256). Ret geheugen wordt gevuld met nullen (zwart).

De default kleur voor karakters etc. wordt wit en proportionele spacing wordt

ingesteld.
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-5-

PROCEDURE line(VAR x,y,switch:INTEGER);EXTERN(FORTRAN);

PROCEDURE line(x,y,switch:INTEGER);EXTERN; X

x,y:

switch:

entry: coordinaten van het eindpunt.

exit: =entry.

entry: bepaalt de kleur waarin getekend wordt. De volgende waarden

zijn mogelijk:

+1: tekent in de laatste, m.b.v. initg of mchar ingestelde

kleur.

0: tekent in de inverse van die kleur.

-I: ieder pixel op de berekende lijn krijgt de inverse van

de waarde, die het had.

exit: =entry.

Tekent een lijnstuk van de cursor tot het opgegeven eindpunt ~n de opgegeven

kleur. De cursor wordt op het eindpunt gezet.

-6-

TYPE binary=O .. I;

FUNCTION mget(x,y:INTEGER):binary;EXTERN; x

x,y: entry: coordinaten van het te inspecteren pixel.

exit: =entry.

Levert de inhoud van pixel (x,y) af. Aangezien het MLSI-geheugen maar 1 bit

per pixel bevat is alleen 0 •• 1 een goed resultaat.

-7-

PROCEDURE mput(x,y:INTEGER;value:binary);EXTERN; x

x,y:

value:

z~e mget.

entry: waarde, die opgeslagen moet worden.

exit: =entry.

Slaat de waarde van value op in het MLSI-geheugen. Dit ~s zichtbaar op het
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beeldscherm.

-8-

PROCEDURE mpage(VAR i:binary);EXTERN(FORTRAN);

PROCEDURE mpage(i:binary);EXTERN; x

i: entry: waarde waarmee het hele MLSI-geheugen gevuld moet worden.

exit: =entry.

Vult het hele MLSI-geheugen met de waarde van ~ (O=zwart. l=wit).

-9-

PROCEDURE qcfg;EXTERN;

Activeert de framegrabber. De inhoud van het QRGB-geheugen wordt continu

ververst met een snelheid van 50 frames/sec. Na qcfg mogen geen andere pro

cedures uit VIDLIn aangeroepen worden. die op het QRGB-geh. inwerken dan

qnfg en/of qget; anders is doorgaans bootstrapping van het systeem nodig.

-10-

TYPE flags=SET OF 0 •. 3;

FUNCTION qget(x.y:INTEGER):INTEGER;EXTERN; x

FUNCTION qget(x.y:INTEGER):flags;EXTERN; x

x.y: entry: pixelcoordinaten.

exit: =entry.

De waarde van pixel (x.y) wordt afgeleverd. Het resultaat ~s altijd een woord

waarvan bits 0 •. 3 de data bevatten. Kennis van de interne representatie van

enige Pascal-typen laat toe. dat dit resultaat wordt getypeerd als 0 .. 15 of

INTEGER of SET OF 0 .. 3 of zelfs als (black.darkgreen .....• whitepurple.white)

(zie de documentatie in bijlage 2). waarmee een overeenkomst met de output

van de pseudo-color generator is verkregen.
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-11-

PROCEDURE qnfg;EXTERN; x

Stopt de framegrabber; 'grabbing' van het 'current frame' wordt voltooid. Ret

laatste beeld blijft in het QRGB-geheugen staan.

-12-

PROCEDURE qofg;EXTERN; x

Activeert de framegrabber als qcfg. Er wordt echter maar een frame opgesla

gen. Rierna mag iedere procedure uit VIDLIB worden opgeroepen. In de proce

dure wordt actief gewacht op het einde van de handeling.

-13-

PROCEDURE qpage(value:INTEGER);EXTERN; x

value: entry: de waarde, die in het geheugen moet komen.

o leq value leq IS.

exit: =entry.

Vult het hele QRGB-geheugen met de waarde van val.

-14-

PROCEDURE qput(x,y,val:INTEGER);EXTERN; x

x,y: Z1e mget.

val: Z1e qpage.

Vult pixel (x,y) met de waarde van val. Dit is te Z1en op de monitor.

-15-

PROCEDURE qsc(value:INTEGER);EXTERN;

val: entry: 0 leq value leq 255.
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exit: =entry.

Bewerkt, dat de nulde lijn (y=O) van het QRGB-geheugen als de value-de lijn

op de monitor verschijnt. Dit is nuttig als niet als niet alle 256 lijnen

van een beeld op de monitor zichtbaar gemaakt kunnen worden. De gebruikelijke

waarde (zeker voor een framegrab-actie) is nul.

-16-

PROCEDURE qvf;EXTERN; x

Stopt de generatie van een videosignaal uit de inhoud van het QRGB-geh. Dit

is nuttig als de beelden van diverse geheugen d.m.v. superpositie op dezelfde

monitor worden vertoond.

-17-

PROCEDURE qvn;EXTERN; x

Activeert de generatie van een videosignaal.

-18-

PROCEDURE mscroll(VAR value:INTEGER);EXTERN(FORTRAN); x

value: entry: 0 leq value leq 255.

exit: =entry.

Identiek aan qsc.

-19-

PROCEDURE videoselect(i:INTEGER);EXTERN('vidsel'); x

i: entry: 0 leq i leq 3.

exit: =entry.

Selevteert een van de vier ingangen van de framegrabber. In het huidige sys-



-28-

teem zijn de ingangen nul en een uitbedraad. Ingang nul ~s aangesloten op de

camera.

8.3 Initialisatie en gebruik.

Het is noodzakelijk om aan het begin van een programma de componenten en bij

behorende software in een initiele toestand te brengen. Dit kan geschieden

door eerst initg aan te roepen; daarna worden de beide scroll-functies uitge

voerd (met waarde 0). Vervolgens kunnen naar behoefte de gramegrabber, input

selectie, initiele inhoud van het geheugen etc. gezet worden.

Taakbouwen.

De componenten communiceren met de cpu via een aantal zgn. device-registers.

Deze zijn bereikbaar via adressen in de IO-page van het systeem. Omdat niet

a priori bekend is waar een taak zich op een gegeven moment in het geheugen

zal bevinden, ligt niet vast welke virtuele adressen zullen overeenkomen met

de device-registers. In bijlage 1 wordt gedetailleerd uitgelegd hoe onder

RSX dit probleem kan worden opgelosd. De 'static common' heet in dit geval

VIDCOM (.MAC,.OBJ,.STB •. etc.) en rust ~n een partitie met dezelfde naam

(verplicht!). De partitie wordt gedefinieerd met het MCR-commando:

>SET /MAIN=VIDCOM:7600:2:DEV

Het bouwen van een taak, die van VIDLIB gebruik maakt, gaat als volgt:

TKE>P=P, VIDLIB

TKB>I

ENTER OPTIONS:

TKB>RESCOM=VIDCOM/RW

TKB>I /

In bijlage 1 staat de precieze inhoud van VIDCOM.MAC afgedrukt. Daaruit en

uit het bovenstaande SET-commando is af te leiden, dat de device-registers

QLOCl .. QLOC4 van het QRGB-geheugen en MTRO •.MTR6 van het MLSI-geheugen z~Jn

gelocaliseerd op de physieke adressen, die zijn vermeld in tabel 8.2.
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QLOCO 760010 byte

QLOCI = 760011 "
QLOC2 760012 "
QLOC3 760013 "

QLOC4 760014 " tabel 8.2

MTRO = 760100 word

MTR2 = 760102 "
MTR4 760104 "
MTR6 = 760106 "
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9 Multiprogrammeringsfaciliteiten ~n MULTI.

9.1 Algemeen.

In dit hoofdstuk worden enige prlinitieven besproken voor multiprogrammering

onder RSXII-M. De wenselijkheid hiervan kwam naar voren tijdens het gebruik

van Environ (zie hoofdstuk 10) bij de realisering van de applicaties. Oor

spronkelijk was het de bedoeling, dat een applicatie-programma bij E. zou

worden ingebonden en m.b.v speciale commando's bestuurd. Deze methode heeft

een aantal belangrijke nadelen bv. - de commando-set van E. zal altijd de

aard van de applicatie weerspiegelen en er moet frequent in gewijzigd worden,

- van een gebruiker wordt aanzienlijke kennis verwacht van de opbouw van E.

en van systeemsoftware. Daarom werd gezocht naar een mogelijkheid om appli

catieprogramma's physiek te scheiden van E. Een voor de hand liggende oplos

sing is om de applicatie te schrijven als een apart programma en E. in sta~t

te stellen willekeurige programma's te activeren en er mee te communiceren.

RSX kent als primitieven voor zulke acties de zgn. systemdirectives. Deze

z~Jn in Fortran en dus in Pascal als procedures aanroepbaar. Voor uitgebrei

dere informatie zie (MAN3). In het volgende wordt een kleine uiteenzetting

gegeven over procestoestanden in RSX als achtergrondinformatie voor een te

kiezen methode van multiprogrammering.

In het RSX-systeem zijn enige procestoestanden gedefinieerd. Directives

bewerkstelligen overgangen tussen deze toestanden en/of verschaffen een

proces informatie over zijn toestand. Een proces 'bestaat' pas als het m.b.v.

een INSTALL- of RUN-commando is opgenomen ~n de zgn. ~ystem Task ~irectory.

Rierna kan het in twee toestanden zijn nl:

- dormant. Ret proces bestaat weI maar de 'interne programmatische toestand'

is niet gedefinieerd. Er is geen geheugenruimte gealloceerd voor code,

stacks etc. De waarden van variabelen zijn niet gedefinieerd.

active. De interne toestand is nu weI gedefinieerd; d.w.z. ergens staan de

variabelen van het proces beschreven. Ret is nu mogelijk, dat een proces

voortgang maakt door het uitvoeren van in de code vervatte instructies.

Daartoe dient het proces de beschikking te hebben over hulpmiddelen als een

cpu en werk- en achtergrondgeheugen. In een multiprogrammeringsomgeving

concurreren processen onderling om het gebruik van deze schaarse goederen,

cpu, geheugen en randapparatuur. In de toestand active kunnen weer een

drietal subtoestanden worden onderscheiden,nl:

- ready-to-run. Een proces in deze toestand dingt met andere processen, die
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eveneens r-t-r zijn mee naar het gebruik van cpu etc. en zal afhankelijk

van prioriteit e.d. van tijd tot tijd de beschikking over de gevraagde

hulpmiddelen krijgen. Ook de r-t-r-toestand is weer onder te verde len in

twee subtoestanden nl:

- running. Een running proces heeft de beschikking over aile benodigde

hulpmiddelen inclusief de cpu en is dus in staat om voortgang te maken.

In een computersysteem kunnen dus hoogstens net zoveel processen running

zijn als er cpu's aanwezig zijn.

- in-readyq. In deze toestand zijn aile processen, die r-t-r zijn en niet

running. Zij wachten hun beurt af om gebruik te maken van de (een) cpu.

- blocked. Een blocked proces dingt niet mee naar cpu-gebruik omdat tegelij

kertijd bv. een andere hulpbron niet beschikbaar is (zoals geheugen). Een

blocked proces blijft meedingen naar aile andere hulpbronnen behalve de

cpu. .
- stopped. Een stopped proces kan geen gebruik maken van de cpu omdat bv.

uitstaande 10 nog niet voltooid is of vanwege programmatische synchroni

satie met andere processen. Zulke processen dingen evenmin mee naar andere

hulpbronnen als geheugen etc.

In fig 9.1 worden de diverse procestoestanden schematisch aangegeven alsmede

enige mogelijke toestandsovergangen. Een overgang naar een toestand, die sub

toestanden heeft laat in het midden naar welke subtoestand wordt overgegaan.

~eR::To e\nd :;_-===::!.,~ RUN-, INS- of REM-crod

dorm ant.: ., acti ve
~ORTL \

b REW~ ST@

SCHEDULER

running .. - in readyq

fig. 9. I
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Toepassing in Environ.

Door gebruik te maken van deze proces-toestanden en de daarop werkende direc

tives is het mogelijk om een applicatie als een apart programma te schrijven

en dit m.b.v. Environ-commando's te activeren en uit te laten voeren (en zelfs

m.b.v. geschikte commando's invloed op de werking ervan uit te oefenen).

Hierbij dient men te bedenken, dat zowel E. als de applicaties werken met de

beeldgeheugens. Indien tegelijkertijd r-t-r zouden zij elkaars correcte wer

king kunnen verstoren. Het is daarom wenselijk de samenwerking tussen E. en

applicaties te beperken tot 'deterministische' of 'synchrone' multiprogram

mering (sm). In de volgende paragraaf wordt dit nader uitgewerkt. Vervolgens

wordt aangegeven hoe 'sm' onder RS X is gerealiseerd.

Het synchroon samenwerken van processen laat zich als volgt definieren: laat

A een verzameling van 'active' taken zijn. Dan nemen we de volgende postula-

ten aan:

-Pl- Er is minstens 1 proces in A.

-P2- Alle processen in A op een na, het zgn. lopende proces, zijn 'stoIped'.

Het looende oroces kan r-t-r.'blocked'en'stoPJed'zijn.

-P3- Een proces Po E A kan een proces p,j.A in A opnemen.

-P4- Er is geen andere manier dan bovenstaande om processen in A op te

nemen.

Aanname van P3 definieert 'hierarchische' relaties tussen paren processen.

Het proces Po heet dan de louder! van proces Pk' Pk Heet een 'kind' van Po'

P4 impliceert, dat alle processen uit A via een boomstructuur met elkaar

zijn verbonden. Kennelijk moet er een proces in A zijn, dat geen ouder heeft.

Anders zou A uit oneindig veel elementen bestaan. Gegeven P2 is alleen het

lopende proces in staat om berekeningen e.d. uit te voeren. Daarom is het

zinvol aan te nemen, dat:

-P5- Het lopende proces is ~n staat om een ander proces €A 'lopend' te maken.

Het oude lopende proces wordt dan 'stopped'.

-P6- Dit kan alleen op een proces, waarmee het lopende proces een ouderlijke

relatie heeft d.w.z. de ouder of een kind.

Het is denkbaar, dat processen uit A tot een einde komen. Daarmee zou de

menhangendheid van de boomstructuur kunnen worden verbroken (zie fig. 9.2).

Bovendien is het proces, dat dan eindigt altijd het lopende proces. Deze

problemen zijn op de volgende wijze opgelost:

-P7- Een proces p£A kan zichzelf uit A verwijderen. Automatisch wordt dan de

ouder van p het lopende proces.
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-P8- Wanneer een proces p uit A verdwijnt,

wordt tevens impliciet de hele sub

boom, waarvan p de wortel is, uit A

verwijderd.

Bovendien is het nog mogelijk, dat een

proces een kind uit A verwijdert; ook

hiervoor geldt P8.

9.2 Primitiva voor het synchroon bedrijf.

control flow
fig. 9.2

Aan processen, dia op deze w~Jze synchroon

moeten kunnen samenwerken, worden enige eisen gesteld wat betreft hun vorm.

Als primitiva voor deze samenwerking bestaan een zestal p;ocedures:

-]-

het RUN-commando van RSX.

Dit creeert een verzameling A door een 'dormant' proces r-t-r te maken. Dit

is dan het ouderloze proces. In ons geval is het dus doorgaans Environ.

-2-

PROCEDURE inittsk;

Deze functie veroorzaakt geen verandering in de toestand van processen uit

A. Ret is de eerste actie, die een taak uitvoert, die van dormant naar r-t-r

gegaan is, en dient ter initialisatie van de taak-parameters zoals het bepa

len van de 'ouder'-taak.

-3-

TYPE name6=ARRAY[O .. S] OF CHAR;

PROCEDURE call(tsk:name6);

Breidt de verzameling A uit door een taak met naam tsk van dormant r-t-r te

maken. De aanroepende taak wordt de ouder van de geactiveerde taak (deze

relatie wordt vastgelegd als het'kind'de functie inittsk uitvoert). De aan-
• I

roepende taak wordt stopped en het kind wordt het actieve proces.
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-4-

PROCEDURE continue(tsk.:name6;VAR data:buf12);

Brengt de aangeroepen taak van stopped naar r-t-r (deze wordt dan het lopende

proces). De aanroeper wordt zelf stopped. De variabele data is van een door de

gebruiker zelf te definieren type buf12. Buf12 moet een lengte hebben van ten

minste twaalf woorden. Hiermee kunnen taken met elkaar crnmmuniceren. nit gaat

als volgt. De uitvoering van een call- of continue-functie brengt een taak in

de toestand stopped. Wanneer zij daaruit verlost worden, bevat de variabele

data de gegevens, die de verlosser daarin had opgeslagen. Als het verloste

proces in een call-functie stilstond, wordt geen data ontvangen. E.e.a. wordt

verduidelijkt in fig. 9.3, waarin twee taken a en b elkaar herhaald activeren

en data oversturen.

-5-

PROCEDURE kill(victim:name6);

Ret proces victUa wordt dormant en verdwijnt uit de verzameling A. Ret gevolg

zou kunnen zijn, dat de kinderen van victim voor eeuwig stopped blijven.

Daarom voert victim eerst een identieke kill uit op al zijn eigen kinderen

alvorens zelf te eindigen. Vadermoord is niet toegestaan omdat dan de verza

meling A zonder lopend proces zou komen te zitten. Een proces kan alleen een

kill doen op zijn eigen kinderen. Een proces, dat op deze wijze dormant is

geworden, kan door een call weer active worden en ~n A opgenomen.

-6-

PROCEDURE saygoodbye;

De aanroeper (het lopende proces) wordt dormant. Alle processen ~n de sub

boom ondergaan een kill en de ouder (indien aanwezig) van de aanroeper wordt

het nieuwe lopende proces.

Toestandsveranderingen kunnen eveneens worden veroorzaakt door fouttoestan

den. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen fouten, die voort

komen uit een foutief gebruik van de zes bovenstaande procedures of het niet

vervuld zijn van randvoorwaarden voor hun gebruik en andere fouten. Tot de

laatste horen o.a. ingrepen van buitenaf d.m.v. MCR-commando's en 'fatal

errors' van het PASRUN-systeem. Ret gebruikelijke gevolg is, dat het lopende

proces eindigt na een foutmelding te hebben gegeven en een aantal processen

stopped achterblijft. Voor de betreffende foutmeldingen zie bijlage 3.
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A

datab:d1

datab::d2

cant inue(A1d ata b)
,,

'-----+--------B
I

datab :: do
call( B)

can ti nue(B1dataa)

dataa: 2

dataa::d1

etc.
,, etc.

fig. 9.3
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9.3 Gebruik (algemeen).

Bovenstaande procedures z~Jn opgenenomen in de object module MULTI. Deze

worden op 'link-time' aan de processen toegevoegd. De noodzakelijke decla

raties en type-definities zijn opgenomen in een drietal files:

- MULTICON.PAS

- MULTITYPE.PAS

- MULTIPROC.PAS

Deze dienen m.b.v. de 'include'-optie (pag. 16) op de geeigende plaatsen in

het hoofdprogramma te worden opgenomen. De gebruiker dient zelf en naar

eigen inzicht een type bufl2 te definieren t.b.v. intertaakcommunicatie.

Ret type moet minstens twaalf woorden lang zijn. Ook dient hij een variabele

'myself' van het type 'task' te declareren als eerste variabele in het hoofd

programma. Myself bevat informatie over enige paramaters van het proces en

is gedefinieerd volgens:

TYPE

name6=ARRAY[O .. 5] OF CHAR;

priorityrange=I •. 250;

taskstate=(dead,alive);

mcp=(rlld,rllm,rlls,ias,rsts,vaxvms,rllmp);

task=RECORD

taskname,parname,father:name6;

madamimadam:BOOLEAN;

priority:priorityrange;

uic,protuic,nofluns:integer;

host:mcp;

lasttsk:O •.maxtask; (x een constante x)

offspring:ARRAY[l •.maxtask] OF

RECORD

name:name6;

status:taskstate

E~

E~;
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9.4 Gebruik onder Environ.

In E. en z1Jn applicaties wordt het in MULTI geimplementeerde mechanisme

ongewijzigd overgenomen. M.b.v. de zes bovengenoemde primitiva worden een

aantal nieuwe gedefinieerd met dezelfde werking maar een kenmerk extra: er

worden parameters overgedragen. E. kent een drietal tabellen van resp. 10

reals, integers en booleans. Deze fungeren als parameters voor de applica

ties. Voor iedere procedure, die een ander proces 'lopend' maakt bestaat er

een nieuwe, die impliciet deze zgn. 'switches' overzendt naar het nieuwe

lopende proces. De oude en nieuwe primitieven zijn:

oud nieuw

PROe. call(tsk:name6); PROe. taskcall(tsk:name6);

" continue(tsk:name6; " taskcont(tsk:name6);

VAR data:buf12);

PRoe. kill blijft gelijk.

" inittsk; " taskbot;

" saygoodbye; " taskeot;

M.b.v. de in dit hoofdstuk behandelde procedures is de gebruiker in staat

om programma's te schrijven voor beeld bewerking en daarbij op eenvoudige

wijze de beschikking te hebben over de mogelijkheden van Environ. In het

gebruikelijke geval functioneren deze programma's als'kind'van E. Door

middel van de call-Jkill- en continue-functies en -commando's worden dan

beurtelings E. en zijn kinderen geactiveerd. Ret is dan mogelijk om in E.

een beeld te genereren en een aantal parameters van het applicatieprogramma

te bepalen zoals bv. drempelwaarden en vervolgens het 'kind' te activeren,

dat het gewenste algorithme uitvoert. Dit bespaart het herhaald moeten

programmeren van een dialoog met de computer.

Aan de structuur van applicaties zijn enige eisen gesteld. Zo moeten de

procedures taskbot en taskeot aan begin resp. einde van het hoofdprogramma

worden uitgevoerd. Ret precieze gebruik van deze procedures wordt verduide~

lijkt in het programma BABY.PAS, dat een prototype is voor applicatiepro

grammars.
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9.5 Implementatie.

Er wordt van uitgegaan, dat de lezer de beschikking heeft over (MAN3) en enige

kennis heeft over de werking van systemdirectives.

MULTI is geschreven in drie lagen, 0, 1 en 2.

Laag 0 (de onderste) wordt gevormd door de directives zelf en bestaat uit het

Pascal-equivalent van de beschikbare Fortran-procedures.

In laag 1 worden deze procedures 'gestileerd'. Zo wordt bv. voor alle mogelijke

fouttoestanden, die niet het gevolg zijn van programmeerfouten van de gebruiker

een foutmelding gegeven en wordt het programma afgebroken. Hiermee hoeft de ge

bruiker dus geen rekening meer te houden. Ook worden enkele systeemafhankelijke

datastructeren zoals het gebruik van Radix-50 karakters afgeschermd. De proce

dures van laag 1 (voor elke procedure uit laag 0 1S er een procedure 1n laag 1

met naam 'L1', gevolgd door de oude naam) vormen de bouwstenen voor laag 2, die

bestaat uit de zes in dit hoof~stuk behandelde procedures.

Ter uitvoering van een correcte taakwisseling is bovendien een binaire semafoor

geimplementeerd. Als semafoorteller wordt een van de zgn. 'global event flags'

gebruikt en dat is dan ook de reden, dat er nu geen twee verzamrlingen A tege

lijk in het systeem actief mogen zijn. Zij zouden nl dezelfde event flag gebrui

ken. Dit is eventueel op te lossen door een altijd actief proces te construeren,

dat event flags 'uitdeelt'.
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10 Functionele beschrijving van Environ.

10. 1 Algemeen.

In dit hoofdstuk komen een aantal aspecten aan bod van Environ.Allereerst

wordt een uitleg gegeven van de algemene werking van E. en de structuren

waarop gewerkt wordt. Vervolgens worden syntax en semantiek van de comman

do-taal gedefinieerd. Een laatste sectie geeft implementatiedetails en

richtlijnen voor onderhoud en uitbreiding.

10.2 Gebruik en definitie van de inputtaal.

E. is een programma, dat opereert op een drietal speciale randapparaten, de

al eerder genoemde beeldgeheugens en framegrabber. Operaties op deze compo

nenten worden geinitie~rd door het intoetsen van een geeigend commando. Ret

gebruik van de beeldgeheugens is niet beperkt tot een enkele gebruiker of

een enkel programma, zodat het mogelijk is,dat twee programma's elkaars wer

king verstoren. Rierop toezien ~s de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Commando's aan E. mogen zich over meerdere regels uitstrekken, ook mogen

meerdere commando's op een enkele regel staan. Commando's, die handelingen

initieren, die bovendien nog expliciet om invoer vragen, mogen niet op

dezelfde regel nog door andere commando's worden gevolgd. Rier wordt niet

op getest. Vaste regel is, dat een 'carriagereturn' het lopende commando af

sluit, waarna de analyse begint. Aile correcte commando's worden daarop

uitgevoerd en de uitvoer wordt afgesloten met een #'-karakter . .-am een com

mando op een volgende regel te kunnen voortzetten dient de regel te worden

afgesloten met een '%' gevolgd door een 'carriagereturn' . Rierop worden dan

aile tot dusver ingetypte commando's geanalyseerd en zo mogelijk uitgevoerd.

Daarna wordt om n~euwe invoer gevraagd voor het laatste nog niet afgesloten

commando. E. houdt ook enige informatie bij omtrent de inhoud van de beeld

geheugens, de toestand van de taken, waarmee E. samenwerkt, en een 3D-tal

integer, reals en booleans, waarmee een eenvoudig parameteroverdrachtsmecha

nisme is gerealiseerd naar de applicatietaken.

Voor de definitie van de commando's zullen syntax-diagrammen worden gebruikt

ongeveer analoog aan die in het Pascal-manual (MAN4). Er is een uitbreiding,

het boogje, dat er als voigt uitziet:
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_ ......Q---t.....--
Rierin is A een expressie. die aangeeft hoevaak een boogje mag/moet worden

gepasseetd. bv:

-«=101............-

--(J\----t...--

hoogstens lOx

precies Ix. niet meer en niet minder.

De commando's worden gevormd door reeksen van zogenaamde terminale symbolen

of terminals. Deze terminals Z1Jn zelf opgebouwd uit een of meer karakters.

Ret zijn de volgende:

- <reserved word>

- <name>

- c$tring>

- <number>

'*I
I

- {carriagereturn karakter1

De terminals. die bestaan uit meerdere karakters worden gedefinieerd m.b.v.

een aantal hulpsymbolen. die geen echte symbolen in de taal zijn nl:

- <ascii>: := (alle niet-CNTRL-chars. ui t de ASCII-set}.

- <letter>::='A'I'B' ... I'z'.

- <ti g i t>c := ' 0 ' / ' I' ••. I' 9 ' •

- ~nsigned integer:-:=

De definitie van deze terminals is dan als volgt:

- <name> (en <reserved word»::=

- <Letter> ---~-
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Een<name> heeft ook een waarde nl. de reeks~ette~ en <pigi~, waaruit

hij bestaat. Deze waarde mag niet gelijk zijn aan een van de bekende

<reserved wor~. Deze zijn:

<reserved word~:=SAVE/LOAD/LD/CLEAR/CALL/KILL/CONTlNUE/WHAT/~ET/THRESHOLD/

PRINT/EX/TASK/IMAGE/SWITCHES/HIGHLIGHT/HISTOGRAM/PLOT/- - - --
CAREFULL/!RUE/!ALSE/DEVICE/!LL/QPAGE/MPAGE/L/R/I/QVN/QVF/

OFG/NFG/CFG/VIDSEL/VS/MTOQ/PEEK/POKE.

De onderstrepingen duiden toegestane afkortinge aan. Nb, dat een ~ame> of

een~eserved word>moet worden gevolgd door een karakter, dat daar nooit

bij zou kunnen horen, dus geen <lette~ of ~igit,.

<Q;tring;:.; :=

___"C::~:-J "-------C 1111 L:=r-
Een <string:> is van nut voor het invoeren van reeksen karakters, die niet

alleen bestaan uit <letter~ en/of <aigi~. Een stringquote-karakter wordt

in de <String> opgenomen door het dubbel te typen. Het is niet mogelijk om

een <pame>, die toevallig gelijk dient te zijn aan een ~eserved word:>als

<;tring:> op te geven.

4iletitle~:=

number:>.--J

...

Een <filetitl~ volgt ongeveer dezelfde conventies als onder RSXII-M. Naam,

extensie en versienummer worden niet gescheiden door '.' resp. ';', omdat

deze karakters al een andere functies hebben. Daarom wordt de slash ('/')

gebruikt. Een ~iletitle:>hoeft niet volledig gespecificeerd te worden.

Indien het versienummer wordt weggelaten, wordt voor input het hoogst vind

bare nummer genomen en voor output het hoogst vindbare plus I. Ook de exten

sie kan weggelaten worden of, indien wel een versienummer wordt opgegeven,

vervangen door een asterisk (' I); dan wordt een default-waarde aangenornen.

Een filenaarn mag ten hoogste 9 karakters lang zijn, een extensie ten hoogste

3 en het versienr.moet een octaal getal zijn van hoogstens drie cijfers.
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<pumber>: :=

d . t

L 41nsigned J
• _~nS1.gne 1.n eger>

rI-+~ integer'>

.. --
~nsigned integer:>g-Q

Een <number> heeft behalve een waarde ook nog een type nl. integer of

real. Een <number> is dan en alleen dan van het type integer als -a- het

geen decimale punt en/of exponent bevat en -b- de absolute waarde kleiner is

dan 32767. De exponent van een real mag geen absolute waarde hebben groter

dan 30. In een aantal commando's wordt expliciet om een geheel getal ge

vraagd. Een reele waarde geeft dan aanleiding tot een syntactische foutmel

ding.

Alvorens de commando's te behandelen worden eerst enige regelmatig voorko

mende symbolen behandeld.

<1nteger>: :=<ttumber>-

Van het type integer dus.

<pctal number>: :=<integer>.

Hierin mogen de cijfers 8 en 9 niet voorkomen. De maximale waarde 1.S 7778 ,

<3Talue>, :=<;in teger>

Duidt een grijswaarde aan voor het QRGB-geheugen. Geldige waarden liggen

tussen 0 en 15.

~mageno>::=<integer.>.

Duidt een van de beeldgeheugens aan. 0 Voor het QRGB-geh. en 1 voor het

MLSI-geh.

~ndex>,:=~nteger,>.

Geeft een indexwaarde aan voor een van de drie type switches. Geldige waarden

liggen in het interval 0 .. 9.

<command delimiter>: :={carriagereturn}/';"

Co~do's moeten altijd worden gescheiden door een <command delimiter,>.
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10.3 De commando's.

10.3.1 HIGHL IGHT

----..HIGHLIGHT--- <low valuc> - <high valuE>_<new valuc> ---l

Werkt alleen op het QRGB-geheugen (beeld 0). Voor de grijs waarde g .. van
1.J

pixel (i,j) geldt:

IF low value leq g .. leq high value THEN g .. :=new value
1.J 1.J

10.3.2 CLEAR

- CLEAR....--- SWITCHES ---

Alle switches krijgen een initiele waarde. De reals en integers worden nul

en de booleans false. De namen van de switches worden gevuld met spaties.

Zie het SET-commando voor meer informatie over de switches.

10.3.3 EXIT

-EX.----

Met dit commando wordt een sessie beeindigd. Indien de systeemparameter

CAREFULL true 1.S en de inhoud van een van de beeldgeheugens is NONSAVED,

dan wordt het commando geweigerd. Zie ook het SET- en WHAT-commando.

10.3.4 HISTOGRAM

---HISTOGRAM--~------......,_--

l~_PLOT_ ......f
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Maakt op de terminal een histogram van de grijswaarden van het QRGB-geheugen.

Het plotten van dit histogram op het MLSI-geheugen is nu niet geimplemen

teerd.

10.3.5 WHAT

- WHAT -""""l"'-- IMAGE--- ------1

SWITCHES

TASK---....

CAREFULL

DEVICE--J

Met dit commando kan iriformatie worden ingewonnen over diverse systeem

parameters:

- IMAGE. Van de beide beeldgeheugenswordt bijgehouden of ze zinvolle infor

matie bevatten. Er bestaan drie toestanden: EMPTY (geen informatie),

NONSAVED en SAVED. in de laatste twee gevallen bevatten de geheugens Z1n

nige informatie, waarvan zelfs een copie kan bestaan op achtergrondgeheu

gen. De meeste beeldoperaties kunnen niet uitgevoerd worden op een beeld,

dat niet EMPTY 1S als CAREFULL true is.

- SWITCHES. Environ kent een lijst van 30 zgn. switches: 10 reals, 10

integers en 10 booleans. Aan elk van deze switches is als geheugensteun

een naam toegekend. Deze switches worden m.b.v. het MULTI-commando door

gegeven aan de applicatieprogramma's, die onder E. draaien. Zij fungeren

als parameters. Switches, waarmee geen naam is geassocieerd worden met dit

commando niet zichtbaar gemaakt. Zij bestaan als het ware niet. Zie ook

het LIBMAIN- en SET-commando.

- TASK. Laat een lijst zien van de taken (max. 10), die door E. gestart zijn

en hun status. De status is of 'dead' of 'alive'. Een taak, die alive 1S

kan m.b.v. het CONTINUE-commando herstart worden vanaf het punt van stil

stand of m.b.v. het KILL-commando afgebroken.

- CAREFULL. Een boolean variabele, die o.a. aangeeft of de inhoud van een

beeldgeheugen zonder meer mag worden aangetast. Zie o.a. het SET-commando.

- DEVICE. Bepaalt (in RSX-terminologie) het device voor het LIBMAIN-commando.

Default is SY:. Andere mogelijkheden zijn bv. DK1:,LP:,DYO: etc.
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10.3.6 MUL TI

Met dit drietal commando's kan E. interageren met allerlei applicatiepro

grammars. De wijze van samenwerking is uiteengezet in hoofdstuk 9. Een aan

tal factoren kan de goede werking van de commando's verhinderen:

- CALL- en CONTINUE-commando's kunnen slechts worden uitgevoerd indien

CAREFULL false is of beide beeldgeheugens niet NONSAVED zijn.

- Commando's aan taken, die niet INSTALLED zijn resulteren in afbreken van

Environ.

De switches worden door de CALL- en CONTINUE-commando's naar de partner

taak verzonden. Wanneer E. daarna weer actief wordt, heeft de partner-taak

de (mogelijk veranderde) switches weer teruggezonden. De beeldgeheugens zijn

na een CALL- of CONTINUE-commando altijd NONSAVED.

10.3.7 LI BMAINT

L[
SAVE~IMAGE-<j.mageno>=r<filetitle>

LOAD SWITCHES----------------J

LD

Transporteert de inhoud van een van de beeldgeheugens of de switches naar

het door DEVICE aan gegeven medium. Het betreffende beeld wordt dan SAVED.

Indien CAREFULL wordt een SA 1M-commando aaleen uitgevoerd als het betreffen

de beeld NONSAVED is en LD 1M ... aIleen als het EMPTY ~s. Een SA SW-cmd.

wordt aIleen uitgevoerd voor die switches, waaraan een naam is verbonden.

Default extensies voor de filenamen zijn:

QRGB = 1M 0 :VID

MLSI 1M I :BIP

SWITCHES : SWI
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10.3. B PI PO

LPEEK=r<i.magenet>-<C>-<J>T r
POKE ~ewvalu~

Hiermee kan een enkel pixel van een beeld worden geinspecteerd (PEEK) of

gemodificeerd (POKE). Indien CAREFULL is POKE aIleen mogelijk als het betref

fende beeld niet NONSAVED is. Indien CAREFULL krijgt het pixel eerst een

contrasterende grijswaarde en wordt de vraag gesteld:

THIS ONE? [Y IN ]:
voordat de PEEK of POKE kan worden uitgevoerd. Als het antwoord 'N' is of

een PEEK werd uitgevoerd, dan wordt nadien de oorspronkelijke pixel-waarde

hersteld.

10.3.9 PRINT

--- PRINT----<j.magenet>---

Drukt de inhoud van een beeldgeheugen hexadecimaal af op de regeldrukker.

Omdat een lijn uit een beeld meer karakters vraagt dan de regeldrukker ter

beschikking heeft, wordt het beeld afgedrukt in twee kolommen van 128 karak

ters. Deze kunnen nadien naast elkaar gelegd worden.

10.3.10 SELECT

LVI~ <i.nteger>

VS

Selecteert een van de vier mogelijke ingangen van de framegrabber voor video

~nvoer. Default is ingang O. Op dit moment (20-11'81) zijn ingang 0 en 1 uit

bedraad en o.a. via BNC-pluggen aansluitbaar.
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10.3.11 SET

---SET-_--DEVICE <l3tring>--------7'"""I

CAREFULL.....,-- !RUE

L FALSE

L - <1.ndex> T !RUE
L FALSE

1-<i.ndeX>-<i.nteger>

---R - <i.ndex>- <real>

Ret SET-commando dient om parroneters van E. naar believen te kunnen veran

deren.

- DEVICE. Riermee wordt het door het LIBMAIN-commando te gebruiken device

bepaalt. Als invoer wordt een string meegegeven. Op de string worden

geen tests gedaan. De gebruiker dient dus zelf zorg te dragen, dat de

str1ng een in RSX-terminologie geldig device weergeeft. Disks e.d. dienen

vooraf door de gebruiker middels een MCR-commando 'gemount' te worden.

- CAREFULL. Een boolean, die aangeeft of en hoe de inhoud van de beeldge

heugens mag worden gewijzigd. Men zie de andere commando's.

- L,R en I. Drie rijen van resp. booleans, reals en integers, de zgn.

switches. Indexe lopen van 0 tot 9. Ret meegeven van een naam is niet ver

plicht. Echter worden alleen die switches, waarvan de naam niet leeg is,

door de LIBMAIN-routine weggeschreven.

10.3.12 THRESHOLD

---TRRESROLD- qalue>----

Ieder pixel van het QRGB-geheugen met een grijswaarde groter dan value

krijgt de waarde 15 en anders O. Ret beeld blijft achter in de toestand

NONSAVED.
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10.3.13 VIDEOCONT ROL

-r--- QVN-...,----t

QVF

OFG

CFG

NFG

Met dit commando worden diverse van de hardware-functies van het QRGB-geheu

gen en de framegrabber bestuurd.

- QVN. Activeert de generatie van een videosignaal uit de inhoud van het ge

heugen.

- QVF. Stopt de generatie van dit videosignaal. Deze functies zijn nuttig,

wanneer meerdere (synchrone) videosignalen d.m.v. superpositie op dezelf

de monitor worden vertoond.

- OFG, CFG. Activeren de framegrabber om resp. eenmaal of continu beelden

in het videogeheugen te plaatsen. Ret beeld blijft altijd achter in de

toestand NONSAVED. Deze handelingen zijn niet mogelijk indien het beeld 0

al NONSAVED is.

- NFG. Stopt de framegrabber. Ret 'current frame' wordt afgemaakt. Reeft

geen functie indien de framegrabber niet actief ~s.
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10.4 Implementatie en onderhoud.

E. is een complex programma. am het gemakkelijk te kunnen onderhouden en

uitbreiden moet aan een aantal punten aandacht worden geschonken. De volgen

de punten komen achtereenvolgens aan bod:

-1- Syntaxanalyse.

-2- 10 van en naar de terminal en de scheiding tussen semantische en syntac-

tische analyse.

-3- Hervertaling na wijziging.

Ad I: Aangenomen wordt, dat de lezer enige kennis heeft van de theorie van

formele talen. Hier wordt verder de termin6logie van Wirth aangehouden (WIRI).

De inputtaal van E. wordt ontleed m.b.v. een 'top-down parser' met een

'lookahead' van I symbool en 'backtracking' tot ten hoogste het eerste sym

bool van een commando. Gegeven deze methode van ontleden zijn een tweetal

voorwaarden af te leiden, waaraan de productieregels voor de inputtaal moe

ten voldoen. M.b.v. de volgende definities zijn deze voorwaarden eenvoudig

te beschrijven:

Laat een taal L gedefinieerd zijn door het 4-tupel L(T,N,P,S). Hierin is T

de verzameling van 'terminale' symbolen, N de verzameling van fnon-terminale

symbolen, P_een verzameling van substitutieregels, producties, voor elemen

ten uit N en S het zgn. ~tart-symbool, een element uit N. Producties (voor

contextvrije talen) worden beschreven m.b.v. de bekende syntax-diagrammen

en/of BNF-notatie. In de laatste is het linkerlid altijd een symbool uit N.

In het rechterlid mogen zowel terminale als non-terminale symbolen voorkomen.

In het vervolg worden losse symbolen met Arabische en reeksen symbolen met

Griekse letters aangeduid. In reeksen kunnen zowel terminale als non-termi

nale voorkomen. M.b.v. de substitutieregels kunnen mogelijk uit ee~eeks~

meerdere reeksen van terminale symbolen worden gevormd.

Laat nu de verzameling van terminals, die aan het begin van een rijakunnen

staan first(o) genoemd worden. Bijvoorbeeld:

G : : = ; / ' I '. en ;::=' 2 ' / ' 3 ' •

dan geldt: first(~)= 'I' ,'2' ,'3'

Een symbool A is gedefinieerd volgens:

A: :=~'/~1/ .• /~".

am nu A te kunnen ontleden met een parser met een lookahead van een symbool

moet aan de volgende regel voldaan zijn:

first (~i ) nfirst (~j )=a
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Een tweede geval doet zich voor wanneer uit een symbool een lege rij, aange

geven met € , kan worden afgeleid. Laat een symbool B gedefinieerd zijn als:

B: : = '1' /,- / ... / ( .
De verzameling van terminale symbolen, die onmiddelijk achter een rij C1 kun

nen volgen wordt aan gegeven met follow( ~ ). Deze verzameling kan worden be

paald door de productieregels te ana11seren. Voor een symbool B, waaruit de

lege rij kan worden afgeleid moet dan gelden:

first(B) (lfollow(B)=cr

De consequenties van deze twee regels mogen uit de volgende voorbeelden

blijken. Beschouw:

~ave cm~::=SAVE IMAGE/SAVE SWITCH.

Er is niet voldaan aan de eerste regel omdat beide takken beginnen met de

terminal 'SAVE'. De keuze. die de parser moet maken is dan niet altijd juist.

Het probleem wordt opgelost door een alternatieve syntax:

~ave cmd~:= SAVE~arget~ ~arget~:=IMAGE/SWITCH.

Een voorbeeld van een fout tegen de tweede regel is de volgende definitie

van een coordinatenpaar:

L =s-<number>
<):lumber>

..
Het weglaten van het eerste number zou bv. het kiezen van een default-waar

de inhouden. Een parser heeft nu echter geen mogelijkheid om te bepalen of

het eerste number • dat hij ziet het de eerste of de tweede coordinaat

voorstelt. Ook dit probleem is weer op te lossen m.b.v. een alternatieve

syntax:

'L T·-<tumber>
<number>

..
Deze twee regels dienen in acht te worden genomen bij het w1Jz1gen van com

mando's of het implementeren van nieuwe.

Ad 2: In E. zijn de syntactische en semantische analyse van elkaar geschei

den. Ieder commando wordt uitgevoerd door een eigen procedure. Daarin wordt

de invoer eerst syntactisch bekeken en worden de invoergegevens (waarden van
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(number>s e.d.) locaal opgeslagen. Daarna wordt deze invoer getest op con-_

sistentie en tenslotte wordt de gevraagde handeling verricht. Voor deze

scheiding zijn een tweetal redenen aan te geven. Ten eerste is het niet on

denkbaar, dat in de toekomst de scheiding ook physiek wordt. Deze scheiding

zou een stap kunnen Z1Jn in een verdere uitbreiding van E. Ten tweede dienen

verschillende vormen van in- en uitvoer van en naar de terminal duidelijk

gescheiden te worden. Er kunnen drie soorten van uitvoer worden onderschei

den nl. -a- syntactische foutmeldingen -b- meldingen t.g.v syntactisch cor

recte maar inconsistente invoer en -c- de gevraagde resultaten. Uitvoer van

-a- houdt in, dat men niet aan -b- of -c- toekomt. Uitvoer van -b- houdt in,

dat men niet aan -c- toekomt. Ret is onwenselijk om handelingen te initieren

en pas halverwege te ontdekken, dat het commando incorrect was. Wat de in

voer betreft komt het voor, dat het geinitieerde proces nog expliciet om in

voer vraagt. Indien dan de syntactische analyse nog niet af was, zou de buf

fer van de file TTY nog niet leeg zijn. Door het vragen om invoer zou dan

data verloren gaan.

Ad 3: E. is een uit ca. 25 losse file opgebouwd programma. Locale wijzigin

gen kunnen dan verstrekkende gevolgen hebbeh. In tabel 10.1 zijn drie typen

van relaties vermeld met behulp waarvan bepaald kan worden of een wijziging

ook wijzigingen in andere files en/of hervertaling met zich meebrengt. De

betekenis is als volgt:

a .. =1 file. 'includes' file ..
1J 1 J

a .. =R file. bevat headings van procedures uit file ..
1J J 1

a .. =c file. bevat call~aar procedures uit file .•
1J J 1
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GLOOPT.PAS
(1)

cT

2 GLOCONST.PAS I /-'-
w_
t-'

3 GLOTYPE.PAS I III
l)Q
(1)

4 GLOVAR.PAS

5 GLOPROC.PAS H H 0
<:
(1)

6 ZOOMCONST.PAS t1
rt

'd
~P"

7 ZOOMTYPE.PAS '<l (1)
(/} t-'

ZOOMVAR. PAS
/-'-

8 (1)

~ 0
(1) .

9 ZOOMPROC •PAS H
III

10 MULTICON.PAS
p..
t1
(1)
(/}

11 MULTITYPE.PAS (/} I
(1) VI
::l N

12 MULTIPROC. PAS H . I

13 VIDCOM.MAC

14 VIDLIB.MAC 1)

15 MYLIB. PAS I I I I I

16 MULTLPAS

17 ENVIRON.PAS I I I I HC HC HC

18 INITIALIZE. PAS I I I I I I C C C

19 FINALIZE. PAS I I I I I I C C

20 ZOOMZOOM.PAS I I I I I I I I C HC HC HC HC

21 BRICK2.PAS I I I I I I I I I C C C

22 BRICK3.PAS I I I I I I I I I C C C

23 BRICK4.PAS I I I I I I I I I I C C C

24 BRICKS.PAS I I I I I I I I I C C C
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11 Functionele beschrijving van MYLIB.

11.1 Algemeen.

MYLIB is een zgn. object-library. Het is een bergplaats voor een aantal proce

dures, waarbij twee soorten kunnen worden onderscheiden. De eerste bestaat uit

een aantal procedures, die op diverse plaatsen in E. worden aangeroepen en niet

voor algemeen gebruik bedoeld zijn. De tweede soort bestaat uit een aantal rou

tines van meer algemene bruikbaarheid. Daarvan bestaan er tot dusver slechts

drie. Hun werking zal in dit hoofdstuk worden besproken.

11.2 Beschrijving van de bibliotheekprocedures.

-1-

FUNCTION angle(y,x:INTEGER):REAL;

Levert de hoek af van de vector (x,y) met de positieve x-as 1n radialen.

-2-

PROCEDURE linescan(VAR xfrom,yfrom:INTEGER;xto,yto:INTEGER;

FUNCTION f(INTEGER;INTEGER):BOOLEAN);

Inspecteert alle punten op het lijnstuk van (xfrom,yfrom) naar (xto,yto) tot

aan een stopcriterium voldaan is. Na afloop bevat (xfrom,yfrom) de coordina

ten van het eerste punt waarvooor geldt:

f(xfrom,yfrom) OR «xfrom=xto) AND (yfrom=yto»

-3-

PROCEDURE trace(xfrom,yfrom,initdir:INTEGER;VAR x,y:INTEGER;

FUNCTION nextneighbour(INTEGER;INTEGER):BOOLEAN;

FUNCTION stopcrit(INTEGER;INTEGER):BOOLEAN;

backtrack:BOOLEAN;VAR faultex:BOOLEAN);

In deze procedure wordt het volgen van een 8-connectieve contour geimplemen

teerd volgens een zgn. ATL-algorithme (~llways !urn ~eft). Zolang niet aan een

stopcriterium voldaan is, wordt gezocht naar een nieuw punt, dat voldoet aan

nextneighbour( ... ). Kan dit niet gevonden worden, dan stopt het zoeken en wordt
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faultex true.

xfrom,yfrom:

initdir:

x,y:

nextneighbour:

stopcrit:

backtrack:

faultex:

11.3 Gebruik.

entry: coordinaten van het beginpunt van een contour.

Riervoor dient stopcrit true te zijn.

exit: =entry.

entry: een getal, dat een mod-8 Freemancode weergeeft.

Ret stelt een initiele reisrichting voor ten op

zichte waarvan men 'linksaf wil gaan', d.w.z. het

eerste punt, dat op 'nextneighbourhood' getest

wordt heeft t.o.v. (xfrom,yfrom) een F-code van

initdir+3.

exit: =entry.

entry: onbelangrijk.

exit: coordinaten waarvoor stopcrit true ~s of geen

nieuwe nextneighbour meer gevonden kan worden.

bepaalt of een punt op de te volgen contour ligt.

het stopcriterium.

entry: bepaalt of het vorige contourpunt mag worden meege

nomen ~n het zoeken naar een nieuwe 'nextneigh

bour' .

exit: =entry.

entry: onbelangrijk.

exit: true indien geen n~euwe nextneighbour kon worden

gevonden en stopcrit niet bereikt is.

Roewel MYLIB in eerste instantie is bedoeld als object-library kan het soms

nodig zijn om direct gebruik te maken van de prograrnmatekst. Er zijn gevallen

denlbaar, waarin het zeer wenselijk is, dat procedure parameters gebruik maken

van globale variabelen. In hoofdstuk 7 wordt gewezen op de daarbij te verwach

ten problemen. De TYPE-, VAR- en PROCEDURE-declaraties, die behoren bij de

routines uit MYLIB zijn opgenomen in GLOTYPE.-, GLOVAR.- en GLOPROC.PAS. In de

applicatieprogramma's, die onder E. draaien, zijn deze reeds opgenomen.en kun

nen de bibliotheekprocedures zonder meer worden aangeroepen.
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12 Applicaties.

Parallel aan de ontwikkeling van E. zijn een tweetal kleine applicaties uitge

werkt. De applicaties zijn gekozen met het oog op de volgende punten:

- het testen van de correctheid van de geschreven programmatuur.

- het verkrijgen van een indruk van de mogelijke prestaties en karakteristieken

van met name het opto-electronische deel van het systeem. camera en framegrab

ber.

- beoordeling van de doelmatigheid van E. m.b.t. de beschikbare commando's en

de gekozen programmastructuur.

Als eerste project is gekozen het bepalen van de afmetingen van rechthoekjes.

die op een lopende band liggen en waarbij een zekere vrijheid ~n de orientatie

is toegestaan. Bij dit onderwerp ligt de nadruk vooral op het op zo gunstig mo

gelijke wijze benutten van de optiek en de framegrabber.

Als tweede project is een patroonherkenningsalgorithme geimplementeerd voor

objecten van willekeurige vorm. Er is gebruik gemaakt van reeds door een vorige

afstudeerder aangegeven algorithmen (LOUI). Ret doel van dit project was o.a.

de kunst van het 'rekenen in het beeldgeheugen' en het krijgen van een indruk

van de bij dit soort problemen optredende werklast.

13 Lengtemeting.

13.1 Opzet.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe m.b.v. een standaard videocamera de afme

tingen worden bepaald van rechthoekige voorwerpen op een lopende band. Beelden

van de voorwerpen (donker tegen een lichte achtergrond) worden 'bevroren' in .

het QRGB-geheugen (zie foto 13.1); door inspectie van pixels worden de plaatsen

van zwart-wit overgengen bepaald en deze worden omgerekend naar hoogte en

breedte van het object. Bij de realisatie is aandacht besteed aan de volgende

punten:

- het verkrijgen van een goede ijking.

- de invloed van de belichting van de werkplek op de kwaliteit van de metingen.

- de invloed van de snelheid van de lopende band.

de invloed van de hoekstand van de objecten op de metingen.

Voor de gekozen realisatie wordt bovendien een worst-case foutenanalyse gegeven.
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Ret kiezen van een goede ijkmethode is van belang voor het verkrijgen van metin

gen van goede kwaliteit. Wanneer meting geschiedt m.b.v. een beeldvormend sys

teem heeft men in principe de keus uit twee manieren van ijking nl. 'in het ob

ject-vlak' en 'in het beeldvlak'. Ijking in het beeldvlak houdt 1n, dat (op

vooralsnog onbekende wijze) de interpixel afstanden in het beeldvlak worden be

paald. Met behulp daarvan worden dan de afmetingen van het beeld bepaald. Deze

kunnen dan met de vergrotingsfactor M=o/b worden vermenigvuldigd om de afmetin

gen van het object op te leveren. Er is echter een groot bezwaar: om de object

en beeldafstand te kunnen bepalen moet de plaats van het 'optisch middelpunt'

van de lens bekend zijn. Bij de gebruikte zoomlens is bepaling van dit middel

punt niet eenvoudig mogelijk. Er dient dan van ijking in het objectvlak gebruik

gemaakt te worden. Een voor de hand liggende methode is om eenmaal een meting

te doen op een testvoorwerp met bekende afmetingen. Dit vereist per ijking eni

ge (weliswaar eenvoudige) mechanische manipulatie. Er is gekozen voor een werk

wijze waarbij de testobjecten binnen een metalen kader (in het voorwerpsvlak,

dus scherp afgebeeld) met nauwkeurig bekende afmetingen geplaatst worden. Dit

heeft een bijkomend voordeel. Ret 1S dan nl. mogelijk om 'on-line' opnieuw te

ijken, indien het aannemelijk zou zijn, dat de meting niet meer goed is, bv.

t.g.v. een verstoring van de opstelling door trilling.

Ter bepaling van zowel de interpixelafstanden als de afmetingen van de objecten

wordt als volgt te werk gegaan. Ga ervan uit, dat zowel kader als testobject

goede rechthoeken zijn, d.w.z. dat tegenoverliggende zijden evenwijdig zijn.

Zoek dan langs een zestal lijnen naar een zwartwit-overgang (fig. 13.2 en foto

13.3). Figuur 13.2 is zowel hanteerbaar ter verklaring van de meting van het

kader als van het voorwerp. In het eerste geval zoeken we van buiten naar bin

nen naar een overgang van zwart naar wit en in het tweede geval van binnen naar

buiten. Ret gevonden punt van een overgang op lijn i wordt weergegeven m.b.v.

de pixelcoordinaten (x.,y.) (dimensieloos). Ret 1S bovendien toegestaan, dat
1 1

object en kader over een kleine hoek gedraaid zijn. Noem de horizontale en

verticale interpixelafstanden resp. dx en dy. Dan moet voldaan zijn aan de vol

gende relaties

\AI a ()('1 -)l' )olx C..o~(f)

1-1. ('j"-lj,)oltj ~(~)

• cU"lJ~ [.,{p <jJr-yl} l
f ~x(~-~)J
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fig. ]3.2

Indien dx en dy bekend zijn en de paren (x.,y.) de snijpunten van de rand van
~ ~

een testvoorwerp met de scanlijnen aangeven (foto 13.3), kunnen m.b.v. (1) de

hoogte en breedte worden berekend. Omgekeerd, indien H' en W'van het kader be

kend zijn en de paren (x.,y.) geven de snijpunten met het kader aan, dan kunnen
~ ~

dx en dy worden bepaald via:

J):: vl(c.-(f)(X'-X~))

oL 'a ~ U{ ( co ~(If) ( ~., - ~1 ~)

= W'fJ~ {_H:-:(_l1,_-_xJ_)~..a!f!__•__~......r) ?
~ ..., (~ .. -x\')(t;1.,. ~t) J

Door de slechts eindige waarmee de afmetingen van het kader worden bepaald en

de quantisatie-fouten in de pixelcoordinaten zullen de berekende waarden behept

zijn met fouten. Onnauwkeurige waarden van een variabele Z worden aangegeven

met een streepje bvZ. De relatieve fout ( ~n Z wordt dan gedefinieerd door:
z
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Een berekende waarde dx wordt dan gegeven door:

ofwel:

'W' (1 + ~...1
JX(1+6.&) =~('f)(~-1l0 . (1+E~)(H(u-.l)

Verwaarloos dan termen van hogere orde en vereenvoudig:

hieruit volgt:

Om t te schatten nemen we aan, dat ~ klein is, d.w.z. dat:cos J

I "'l
~ c.e") (CAJ !:! 1 - '2 Cot

1 f""(JIl"-lC'~{l;1'-ttc') 1~
~ 1 - 1 """{liIS"-Jl1)('j"r- ~1)J

Dan is af te leiden, dat

De verschillende factoren in (3) en (4) worden nu als volgt geschat:

tWI (~(~): w'en h' zijn de afmetingen van het metalen kader. zij zijn gemeten
• '. Im.b.v. een schuifmaat met een max. absolute fout van SOrm. H en W z~Jn van de

orde van 30mm. dus de relatieve fout is ca. 0.16%.

£ : =0. De x-coordinaten van liJ'n 3 en S worden niet gemeten maar zijn doorx -x
Je ~ethode voorgeschreven. Zij zijn dus exact bekend.
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€x -x ' ~y _y Bij een goed gefocusseerd beeld zal een zwart-wit overgang
2 6 4 I
ergens tussen twee pixels liggen. Er wordt dan dus een absolute fout van max.

ca. I pixel gemaakt. Deze fout wordt per schatting van een verschil twee keer

gemaakt. Het verschil twee eindpunten is van de orde van 150x de interpixel

a~stand. 0e maximale relatieve fout is dan dus ca. 2/150=1.3%. 1)

'" (lC"-~)(ill-~r). =-I~f)
w,xr-x,HC:j" -~) .

( : De maximale absolute fout is ook hier ca. 2 pixels. Uitgedrukt 1ny -y
~el~t voor Y3-Y5:

rJ.1(

!j3 -~r = CX1-Xf") ~ I~(f)

Uit

dat

het feit, dat een NxN-raster een tv-beeld ongeveer vult is af te leiden,
,J..:li ~ 1.25, zodat moet gelden:

0.012

1£'11.~/' J-'f)

Dan moet voor € gelden:
cos

/tf4")! ~ J(M".'l(f) p(..."'II.I["J".'3fl+/t.,-xr/+lt'3'-1~1 ~/<-I#j(H/l

Voor een hoek van ca 10° komt dit neer op een ~ van ca. 0.7%. De maximale
cos

relatieve fout ! dx 1n dx loopt dan ongeveer lineair op van 1.5% voor f =0· tot
o

2.2% voor Y=10 . In een te meten breedte W wordt dan een rel.fout gemaakt ter

grootte:

I)Het scan-mechanisme selecteert altijd het eerste pixel voorbij de overgang.

De gemaakte fout ligt dus systematisch tussen 0 en 1 pixel. De fout wordt

tweemaal gemaakt. Door van het gevonden verschil I af te trekken ligt de abso

lute fout daarvan tussen -1 en +1 pixel. De maximale relatieve fout is dan

nog maar ca. 1/150.
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13.2 Metingen.

Gebaseerd op de boven geschetste methode is een programma geschreven, dat de

afmetingen van rechthoekige vlakken bepaald op een papierstrook in de opstel

ling van foto 13.1 en 13.2. Bij de metingen, die m.b.v. dit programma zijn ge

daan is aandacht besteed aan een drietal punten, die de kwaliteit van een me

ting nadelig kunnen beinvloeden nl:

- belichting.

- snelheid van de voorwerpen.

- de orientatie van de voorwerpen.

Ad I, belichting. Voor een aantal verschillende lichtsterkten zijn steeds twee
1ITU.STAANO

series van 100 metingen gedaan aan eeUVobject met afmetingen van 20(~0.2)xI5

(~0.2) mm2 . Variatie van de belichting geschiedde door het diafragma van de

lens te verdraaien. Verandering van diafragma kan invloed hebben op de meting

doordat ook de scherptediepte van de lens verandert. Dit effect wordt gemini

maliseerd door met het kleinste diafragma scherp te stellen. Alle metingen zijn

gedaan met een vast discriminatie niveau (6) tussen zwart en wit. Bij hogere

diafragma's dan f8 waren metingen niet mogelijk, omdat het witniveau dan bene

den 'de zes daalde. Dit de resultaten (tabel 13.1) kunnen dan de volgende conclu

sies worden getrokken:

- Bij toenemende belichting vertonen H, W, dx en dy een dalende trend. De

daling in H en W is ongeveer even groot als en wordt dan ook waarschijnlijk

veroorzaakt door de daling in dx en dy. Deze afname wordt veroorzaakt door

overstraling van de rand van het kader bij hogere intensiteiten. Dit is in

het beeld op de monitor dan ook duidelijk te zien. Het kader wordt schijnbaar

groter. I)

Voor alle lichtsterkten, waarbij meting mogelijk was, blijkt, dat de stan

daardafwijkingen d..,(t J... en C1H.( f oLea . De gemiddelde fout in de meting is dan

kennelijk kleiner dan Ix de interpixelafstand. Indien naar de extrema van H

en Wwordt gekeken, blijken verschillen van 2 a 3 maal de interpixelafstand

sporadisch voor te komen.

De twee series voor f8 vertonen onderling een groter verschil dan de andere.

Dit is vermoedelijk te wijten aan een marginale belichting aan de onderste

rand van het kader (witniveau te laag).

Ad 2, de snelheid.

De snelheid, waarmee de testobjecten in de pos1t1eve x-richting voor de camera

passeren is een tweede factor, die de metingen kan beinvloeden. Alle metingen

worden gedaan aan een statisch beeld, het 'bevroren' bewegende tafereel. De
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f'\ R "h W d w dy dx (nnn)

8 20.16 .061 14.85 .085 .129 .159

19.63 .064 14.85 .049 .126 .159

5.6 19.41 .041 14.27 .043 .125 .153

19.49 .058 14.35 .053 .126 .154

4 19.30 .062 14.04 .031 .124 .152

19.28 .060 14.04 .031 .124 .152

2.8 19.03 .056 13.78 .078 .123 . 151

19.03 .060 13.82 .080 .123 .152

tabel 13.1

snelheid van de software is dus niet van belang voor de meetnauwkeurigheid maar

hoogstens voor het aantal metingen, dat per seconde kan worden gedaan. Alleen

wanneer bepaald wordt of de framegrabber gestopt moet worden wordt een bewegend

beeld geinspecteerd. De framegrabber laadt per seconde 50 frames (even en one

ven) ~n het geheugen. Om die reden zijn snelheden uitgedrukt in pixels per 20

msec of pixels/frame. Er zijn metingen gedaan met snelheden tussen 0 en 20

pixels/frame. De laatste was de hoogste snelheid waarbij het nog mogelijk was

om een voorbijkomend object te detecteren en de framegrabber op tijd te stoppen.

Per snelheid is een object 25x gemeten. De resultaten zijn te z~en ~n fig. 13.3.

Opvallend is, dat de afmeting in de bewegingsrichting (W) min of meer evenredig

met de snelheid toeneemt. Een mogelijke verklaring is, dat de opneem buis van

de camera een stapvormige verandering van de opvallende intensiteit met vertra

ging volgt. Rierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen overgangen van

licht naar donker en andersom. Ret is eenvoudig in te zien, dat een vertraging

van Td msec. in de overgang van licht naar donker bij een object snelheid van

V pix/msec. zal resulteren in een schijnbare verkorting van TdV pixels van de

gemeten afstand. Evenzo zal bij een vertraging in de over gang van donker naar

licht van Tl msec. de breedte W T1V pixels langer lijken te worden. Uit de gra

fiek voor W is te zien, dat bij een snelheid van 20 pix/frame = Ipix/msec. een

verlenging optreedt van ca. 2.1 mm. Dit komt overeen met ca. 13xdx, zodat Tl-T
da)

kennelijk ongeveer 13 msec. bedraagt.

In de afmeting loodrecht op de bewegingsrichting (R) ~s eveneens een toeneming

te zien zij het minder sterk. De oorzaak moet worden gezocht in hetzelfde ver

schijnsel, waardoor de zwartwitovergangen vervagen maar niet werkelijk verschui

ven. Rowel niet duidelijk zichtbaar in de grafiek is de verwachting, dat R vanaf

k
.. .1)

een ze ere snelhe~d n~et meer zal toenemen.

Ad 3, de invloed van de hoekstand.

Een aantal metingen is gedaan om de invloed van de hoekstand van een testobject
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op de resultaten na te gaan. Van een merkbare invloed is niets gebleken. Ook

de verwaehte toename in de spreiding van de resultaten treedt niet op voor hoe
o

ken tot ongeveer 15 •

13.3 Conclusies.

Ret gehele systeem werkt ongeveer zo nauwkeurig als op grond van de foutenana

lyse moeht worden verwaeht. De snelheid van de metingen is onderzoeht. De soft

ware laat ongeveer 1.3 meting/seeonde toe. Deze snelheid is te verhogen door

verbeteringen in het algori thme. aan te brengen. Ook de hoogst toegestane bewe

gingssnelheid van de testobjeeten is niet groot. De hoogst gehaalde bandsnel

heid was ca. 16 em/sec. Bij een horizontale afmeting van 2 em. en een even gro

te tussenruimte zouden snelheden van ca. 4 objeeten/see. gehaald moeten kunnen

worden. Om nog verder te gaan moet naar snellere sensoren worden omgezien.

''1
o I~ "

,~ I-o----....L----......II...-----.......----....&.:----......- ~

, 110 ., 11) V (r,xlr-)
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I)Overstraling is een feite een eigenschap van een lens en duidt het onvermogen

aan om een scherpe overgang tussen licht en donker ook scherp weer te geven.

Deze tekortkoming wordt doorgaans duidelijker zichtbaar wanneer het verschil

tussen licht en donker groter wordt. Bij dit soort overstraling zou men ver

wachten, dat ook het object daardoor van afmeting zou veranderen. Dit is nau

welijks het geval. Een mogelijke verklaring is, dat de gesignaleerde 'over

straling' niet het gevolg is van een lenseigenschap maar van het relatief

sterker oplichten van de snijrand van het kader, wanneer het diafragma wordt

opengedraaid. De dikte van het object is veel kleiner.

2)Deze tijden zullen hoogstwaarschijnlijk afhangen van o.a. het ingestelde dis

criminatieniveau en de lichtinsiteiten op het licht- en donkerniveau.

3)Bij een verandering in R zijn er meerdere factoren, die een rol kunnen spelen.

Ret verschil in tijd, waarin pixels op een verticale lijn worden vastgelegd

in het geheugen door de framegrabber bedraagt een aantal malen de lijntijd

van 64/Eec. Op een horizontale lijn is dit verschil maar een fractie van een

lijntijd, wat fouten van maar een fractie van een interpixelafstand induceert.

Verschillen in de verticale richting zijn van de orde van 150 pixels, tijden

liggen dan in de buurt van de 10 msec. Op twee manieren kan nu een fout in R

ontstaan:

- Tijdens de beweging in de x-richting voert het object ook een kleine slin

gerbeweging in de y-richting uit. Dit kan zowel tot een toevallige als een

systematische fout aanleiding geven (bij een periodieke slingering in fase

met de beweging van de eindeloze band).

- Ret object is over een zekere hoek ~ gedraaid. De punten van zwartwit-over

gangen liggen dan in niet meer op een verticaal maar op twee lijnen, die

bij een gegeven snelheid in de x-richting ongeveer tien milliseconden uit

elkaar liggen. Afhankelijk van het teken van f kan dit resulteren in een

met de horizontale snelheid evenredige toe- of afname van R. De traagheid

in overgangen van licht naar donker of omgekeerd kunnen deze fout compen

seren of nog versterken
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14 Patroonherkenning.

Als tweede en laatste applicatie is een eenvoudig systeem geimplementeerd voor

de herkenning van voorwerpen. Rierbij wordt gebruik gemaakt van reeds door

Louvenberg (LOUI) aangegeven algorithmen. Ret proces gaat uit van donkere beel

den tegen een lichte achtergrond. Ret gevolg is, dat informatie omtrent een

object besloten ligt in de contour ervan. Eventuele gaten en kleur en/of tex

tuur van het oppervlak van het voorwerp worden niet gebruikt.

Ret herkenningsproces gaat als volgt. Ret QRGB-geheugen wordt geladen met een

beeld, waarin een voorwerp zichtbaar is, dat door de lijn x=128 doorsneden wordt.

M.b.v. de bibliotheekprocedure linescan wordt een contourpunt van het object

bepaald. Vervolgens bepaalt de bibliotheekprocedure trace de totale verzameling

contourpunten en slaat deze op in een array. De aldus opgeslagen contour wordt

wordt vervolgens stuksgewijs lineair benaderd m.b.v. een zgn. split-algorithme

(RAMI). De te verwerken hoeveelheid informatie wordt hiermede aanmerkelijk gere

duceerd. Alle informatie omtrent de vorm van het oorspronkelijke object wordt

uiteindelijk weergegeven door de coordinaten van een aantal hoekpunten van de

gelineariseerde contour van het object. Rerkenning van een voorwerp geschiedt

met een algorithme, dat probeert de twee te vergelijken contouren zodanig over

elkaar heen te leggen, dat overeenkomstige punten dichter bij elkaar liggen dan

een zeker criterium. Lukt dit, dan worden de twee polygonen geacht van eenzelf

de voorwerp afkomstig te zijn.

De in het voorgaande genoemde aspecten van het herkenningsproces worden hierna

kort besproken. Tenslotte worden enige conclusies omtrent de bruikbaarheid van

deze vorm van patroonherkenning getrokken. Voor een gedetailleerd inzicht in de

diverse gebruikte algorithmen wordt verwezen naar de bijbehorende programma

listings.

Om contouren van een voorwerp te kunnen bepalen wordt van twee punten uitge

gaan nl:

- Een voorwerp is een samenhangende verzameling van punten, die 'zwart' z~Jn.

- Een pixel, dat bij een voorwerp hoort (dus zwart is) en ook 'witte' 8-connec-

tieve buren heeft, is een 'contourpunt' van dat voorwerp.

De werking van de bibliotheekprocedures lines can en trace wordt besproken in

hoofdstuk II. Ret vinden en opslaan van een aantal contourpunten in een array

is dan verder triviaal. Ret opslaan van een gemiddelde contour duurt 2 a 3

seconden. Er zijn dan zo'n 500-800 contourpunten gevonden.

Reductie van het aantal contourpunten geschiedt m.b.v. het algorithme van

Ramer. Ret criterium om te besluiten of een curve benaderd mag worden door een
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b

a

lijnstuk door zijn eindpunten a en b 1S de

maximumafstand maxd van punten op de curve

tot dat lijnstuk, die kleiner moet zijn dan

een limiet maxmaxd. (zie fig. 14.1)

Ret aantal overblijvende contourpunten en de

tijd, nodig om deze te bepalen, zal afhangen

van maxmaxd. Uit enige experimenten bleken

de volgende punten:

- voorwerpen met rechte zijden worden voor maxmaxd fig. 14.1

tussen 2x en lOx de interpixelafstand vrijwel identiek benaderd. Ronde zijden

worden al bij kleinere maxmaxd vanaf 3 a 4 minder goed benaderd. Een cirkel

met een straal van ca. 80 pixels wordt dan bv. weergegeven als een onregelma

tige 16-hoek. Al deze metingen zijn gedaan bij voorwerpen met een vaste orien

tatie.

- De aard van het algorithme brengt mee, dat polygonen doorgaans twee overbodige

hoekpunten bezitten. Dit zijn begin- en eindpunt van een eerste, arbitraire,

onderverdeling van de contour.

Bij een maxmaxd van 2-4 worden contouren van rond de 600 punten in 3-8 secon

den uitgesplitst.

Verschillende polygonen van eenzelfde voorwerp hebben niet altijd een gelijk

aantal hoekpunten. Verschillen van I a 2 komen voor.

Ret laatste leidt tot enige problemen bij de vergelijking van polygonen. In

(LOUI) wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig algorithme, dat er echter van

uitging, dat polygonen van identieke voorwerpen evenveel hoekpunten hebben, wat

niet altijd het geval is. Eventuele extra punten in polygonen zijn vaak redun~

dant d.w.z. dat zij een zijde opsplitsen in twee kleinere, die evenwel vrijwel

in elkaars verlengde liggen. Een algorithme is geschreven, dat toelaat dat bena

deringen van eenzelfde object verschillende aantallen hoekpunten hebben. Ret

werkt ongeveer als volgt. Uitgaande van een zeker beginpunt in referentie- en

testpolygon wordt getracht de beide contouren zodanig over elkaar heen te leggen,

dat de afstand tussen twee 'identieke' punten nergens een fitcriterium over

schreidt. Lukt dit niet, dan wordt een nieuwe combinatie van beginpunten geko

zen tot de mogelijkheden zijn uitgeput. In het geval van verschillende objecten

is de benodigde rekentijd ongeveer evenredig met (N
1
N

2
)2, waarbij N] en N2 de

aantallen zijden van referentie- en testpolygon zijn.
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15 Conclusies en aanbevelingen.

Met de ontwikkeling van Environ en de procedurebibliotheek komt een flexibel

en veelzijdig hulpmiddel ter beschikking van de gebruiker van de videogeheugens

en camera. De benodigde hoeveelheid programmeerarbeid voor een applicatie kan

met een uitgekiend menu van basisfuncties sterk worden gereduceerd. Dit menu is

nu nog beperkt. Uitbreiding met een aantal functies is wenselijk zoals bv.

spatial filtering, correlatie, edge-detectie en het sommeren en middelen van

een aantal beelden. Voor handelingen, die zich vaker herhalen zou een 'indirect

command file' faciliteit van pas komen.

Op de diverse componenten van E. zijn nog wel enkele punten aan te merken. Het

pakket MULTI werkt voor zover nu bekend correct maar de uitwisseling van de

switches tussen E. en zijn applicatietaken gaat veel langzamer dan men intui

tief zou verwachten. Dit is een zaak, die uitgezocht zou moeten worden. MULTI

biedt op het ogenblik uitsluitend primitiva voor de deterministische, synchrone

samenwerking tussen taken. Aangezien het er naar uitziet, dat digitale beeldbe

werking gebruikt zal worden als een onderdeel van een robotbesturing worden ook

niet-deterministische vormen van samenwerking tussen taken actueel. Bovendien

verdient het aanbeveling om deze problemen in een meer gestandaardiseerde taal

voor real-time problemen te formuleren.
/fAA"

VIDLIB werkt op het moment zonder probleme~kan gediend zijn met enkele aanvul-

lingen zoals het uitbreiden van de grafische mogelijkheden naar het QRGB-geheu

gen. Een ander punt is, dat diverse procedures voor het QRGB-geheugen een inge

bouwde 'busy wait' uitvoeren nadat een hardware functie is geinitieerd. Voor

beelden zijn o.a. QOFG en QNFG. In tijdkritische toepassingen kan het van be

lang zijn om tijdens de 'wachttijd' alvast andere nuttige zaken uit te voeren.

Een oplossing is om de 'busy wait' naar een losse procedure te verplaatsen.

De bruikbaarheid van MYLIB lijdt en1gsz1ns onder de al eerder genoemde moeilijk

heden met procedure parameters en globale variabelen. Denkbare oplossingen zijn

o.a. het wijzigen van de Ericsson-compiler of het kopen van een nieuwe of het

copieren van de betreffende proceduretekst naar het applicatieprogramma. In het

laatste geval is MYLIB meer een source- dan een object-library.

De ervaringen, opgedaan tijdens de ontwikkeling van Environ en de uitwerking

van de applicaties geven aanleiding tot de algemene conclusie, dat daar waar

grote hoeveelheden data moeten worden verwerkt bijzondere eisen worden gesteld

aan de programmatuur om de verwerkingstijden binnen de perken te houden. Men
O£"IUJiI

kan hierbij o.a.vaan het vermijden van floating point bewerkingen. Ook kan het



nodig zijn om terug te vallen op een lagere programmeertaal i.e. Macro-II.

Zelfs kan men denken aan microprogrammering van de LSIII!23-processor.

Een voorbeeld van de te behalen tijdwinst geeft het maken van een histogram.

Ret vervangen daarin van 64K floating-point optellingen door integer optellingen

had een verbetering in de executiesnelheid tot gevolg met een factor drie.

Een gebruiker, die bij beeldbewerkingsproblemen in tijdnood komt zal we1n1g

winst kunnen boeken bij het aanpassen van de VIDLIB-routines. Deze zijn vrijwel
zo snel als mogelijk. Rij zal dan waarschijnlijk het gebruik van Pascal geheel

moeten afzweren en terugvallen op Macro-II.
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Bijlage I: Physieke adressering onder RSXII-M met memory management.

Ret gebruik van memory-mapped 10 levert bij de LSIII/23-processor enige speci

ale problemen op. De adres-bus van de LSIII family is 18 bit breed, zodat in

principe 256K byte direct geadresseerd kunnen worden. De interne bus van de

processor is echter maar 16 bit breed waardoor het geheugen, dat de gebruiker

direct tot zijn beschikking heeft beperkt wordt tot 64K byte. De mapping van

een 16-bit processoradres naar een 18-bit busadres wordt verzorgd m.b.v. een

achttal zgn. pageregisters. Bits 13-15 van het processoradres (PA) worden .

gebruikt om een van de pageregisters te adresseren, dat bits 17-2 van een 18

bit basisadres bevat (bit 0-1 zijn altijd 0). Ret busadres (BA) is dan de som

van het basisadres en het PA. Op deze wijze kan een programma van maximaal 32K

woorden in 8 delen van 4K gesplitst en overal in het physieke geheugen geallo

ceerd worden.

De inhoud van de pageregisters 1S voor de gewone gebruiker niet zonder meer

toegankelijk, dit om de integriteit van het systeem te bewaren. Daarmee is ook

de directe koppeling tussen een programadres en een BA verdwenen. Deze bijlage

beschrijft een methode om onder RSXII-M met memory management toch 10 te kunnen

doen op physieke adressen. Voor meer informatie over memory management en

achtergrondinformatie over de beschreven methode wordt verwezen naar ~MAN5-6).

Ret probleem kan als volgt worden gesteld: we willen een randapparaat gebruiken,

dat wordt bestuurd door data te lezen/schrijven van/naar een register met bus

adres a. Bovendien gaan we ervan uit, dat dit moet geschieden in een in Macro

geschreven programma, waarin het label ADDR is geassocieerd met het adres a.

De werkwijze is dan aldus:

-1- schrijf in Macro een zgn. resident common. De inhoud daarvan is:

.TITLE blabla ; kan eventueel weg

•PSECT ¢.ommonname> ; mag niet weg

.=.+~ mod 1008> ; beoogt een offset

ADDR: : •WORD a
• END

en vertaal deze op de gebruikelijke W1Jze.

-2- Bouw met de zo verkregen object-module een taak. Omdat het hier geen gewo

ne taak betreft gaat dit op een iets andere wijze:

TKB >c:tskname>! -RD/PI .<lnapname~<:stbname>=

TK~jname>

TKB> /

ENTER OPTIONS:



TKB>STACK=O

TKB::::.PAR=<parname>:O: ]

TK~I

Het zo verkregen taskimage heeft geen header en stackruimte en kan dus niet

draaien zoals een normaal programma. De PAR-optie geeft aan, dat de taak in

run-time rust in een partitie met naam<parname~ In dit operating system

is het echter verplicht, dat <parname>=~ommonname>

-3- Bouw vervolgens een taak voor het programma, dat a gebruikt op de volgende

wijze:

T~e normale filespecs>

TKB>{

ENTER OPTIONS:

TKB>RESCOM=<ttbname>JRW

TKB>{ I

Nu hebben we de beschikking over twee taskfiles waarmee het beoogde doel bereikt

kan worden. Om te kunnen draaien moet eerst de part1t1e worden gedefinieerd,

waarin de common zich moet bevinden. Partities worden gewoonlijk op het moment

van bootstrapping gedefinieerd d.m.v. een commando in de startupfile. In een

multiuser-omgeving is dit meestal een taak van de systeembeheerder. Het commando

is:

>SET IMAIN=~arname>,<p div ]OOS~~ize in no of 64 byte blocka><DEV

Dit is een privileged commando. Het commando kan nu gedraaid worden m.b.v. twee

RUN-commando's:

RUN <.tskname v.d. common>

RUN <tskname v.h. programma>

Het gebruik van physieke adressen 1n Pascal is aileen mogelijk als het gebruik

van Macro-subroutines is toegestaan. Dan kan de betreffende locatie a worden

gebruikt in de subroutines. Taskbuilding van dit programma gaat eveneens via

-3-. De common VIDCOM vbor het gebruik van het MLSI en QRGB-geheugen is eveneens

in deze bijl;age opgenomen.

Opmerkingen: Het map-mechan~sme van het virtueel naar het physiek adres kan hier

op twee manieren geImplementeerd zijn, die elk hun bezwaren hebben:

-]- Een pageregister wijst altijd naar a div ]OOS' D.w.z. dat 4K van het gebrui

kersgeheugen gefixeerd Z1Jn door de keuze van a. Omdat a doorgaans in de

IO-page ligt kunnen deze 4K niet als gewoon geheugen worden gebruikt. De

beschikbare adresruimte wordt zo in feite met 4K verminderd. Dit kan voor

grote programma's een groot bezwaar Z1Jn.

-2- Het pageregister voor ADDR wijst normaliter naar normaal geheugen. Op het
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moment, dat er naar a gelezen of geschreven moet worden wordt de inhoud va n

het register tijdelijk gewijzigd naar a div 100S' De adresruimte wordt nu

niet verminderd maar dit gaat ten koste van een langere feitelijke accestijd.

Indien het betreffende randapparaat zoals bv. de videogeheugens zeer vaak

gebruikt wordt kan de vertraging bezwaarlijk worden.

De effecten van deze mechanismen zouden nader moeten worden onderzocht.

De resident common VIDCOM:

.TITLE VIDCOM

.PSECT VIDCOM

.BLKB 10

QLOCO: : .BLKB

QLOC I: : .BLKB

QLOC2: : .BLKB

QLOC3: : .BLKB

QLOC4: : .BLKB

.BLKB 63

MTRO: : .BLKW I

MTR2: : .BLKW

MTR4: : .BLKW

MTR6: : .BLKW

.END

Taakbouwen voor VIDCOM:

TKB)VIDCOM/-HD/PI,VIDCOM,VIDCOM=VIDCOM

TKB)/

ENTER OPTIONS:

TKB)STACK =0

TKB)PAR=VIDCOM:0:200

TKB)/ /

er 1S geen pagina 74.
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Bijlage 2: Documentatie van de componenten.

In deze bijlage is een deel van de service-documentatie opgenomen, die betrek

king heeft op de videocomponenten:

QRGB-256-ES

MLSI-256-ES

QFG-Ol

Alleen dat gedeelte is opgenomen, dat betrekking heeft op de functionele

beschrijving van het bus interface en de specificaties.
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QFG-01

LS 1-11 Plug-in Frame Grabber

-Three versions: 8 bit (QFG-Ol/8), 6 bit
(QFG-Ol/6), 4 bit (QFG-Ol/4).

-Standard Q-bus card, 5.228" X 8.43".
-External interface for easy connection to
QRGB-256.

-Four video inputs under software control.
-Conti nuous "grabbi ng" of consecutive . fi e1ds

and instantaneous "freezing" of the action
is under CPU control.

-Video clamp and simple gain control
accommodate vari aJS video amp1i tudes.

-On board sync separator allows locking of
the QFG-Ol/QRGB-256 system to arrt standard
video signal.

-American or European standards.
-Use a single QRGB-256 for 4 bit applications
or stack 2 QRGB-256 cards for 6 or 8 bit

. appl ications.
-Can be used without QRGB-256 boards for
standard 8, 6 or 4 bit digital output at
conversion rates to 30 MHz.

Gain

VIDEO
INPUTS

The QFG-Ol is a high speed analog to digital
converter card that is intended to be used
with Matrox QRGB-256 graphic display
controller cards. The QFG-Ol permits the
user to di gi t ize a standard monochrome vi deo
signal, and on command, to write one
digitized field of video into the QRGB-256
display refresh memory.

The QFG-Ol is available in three versions:
4, 6, or 8 bits/pixel. In applicatio s
requiring more than 4 bits/pixel, it s
necessary to add a second QRGB-256 card. T le
QFG-Ol plugs directly into the LSI-ll bus.

-Jr"-
() VIDEO VIDEO AMP VIDEO VIDEO AID " QRG&-2.56

And CONVERTER Int.rface
I ~ - 1 CLAMP ~.6or8 B,ll

., VIDEO I T
MUX

J Conv.r' Command

I.....-.t SYNC Compo,;t. Sync T
SEPERATOR

~
,.

QRGB-2.56

AUGUST 30 • MATROX products covered by Canadian and foreign patent and/or patent pending. 154MO-Ol



1.~ SPECIFICATIONS:

IflJUTS:

OUTPUTs:
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Four video inputs selected through QRGB-256.
Video is clamped to back porch.
On board gain control allows inputs of ~.6 to 1.5V p-p, for full
digital output.

TIL level conversion clock: max. frequency 3~ MHz.

All TIL inputs present a single 74LS load (2(1 ua at high ~.4 ma at
1C1t# input).

8, 6, or 4 bits of TTL data available on the negative edge of the
Conversion Clock. Two cycle pipe line del~ from video input.

TIL level negative going composite sync derived from the selected
video input.

Q-BUS INTERfACE: Interfacing to Q-bus is done through the QRGB-256. Address straps on
QRGB-256 map port into I/O device address space.

PHYSICAl SIZE:

P()£R:

WARRANTY:

(R£RING:

Standard Q-bus card. 5.22811 X &43". PC board spaci ng ~.494".

+5V at 3(IIiJ rna
+12V at 1~ ma
-12V at 2(IIiJ rna 4 bits

3~ ma 6 bits
5(IIiJ rna 8 bi ts

~ days parts and labour. Unit must be returned to factory.

Available directly from r~atrox or its worldwide network of
di stributors.
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2.0 SOFTWARE SPECIFICATIONS:

Since it is intended that the OFG-lI1 be used with the QRGU-256 it is assumed that the
software section (Section 3) of the QRGB-256 manual has been read.

The reserved bits in the control regi ster and fl ag regi ster are used by the QFG~l to
select the video input and to read which video input is currently being used. These
registers are defined below (figure 1):

Contra1 Register:

Location 015 08

C C C C - - V VL 09 DB
Selects Video Input: II 0 Video ~

o 1 Video 1
1 II Video 2
1 1 Video 3

'-----:--Unused
'-------Continuous Frame Grab (1 = on, II = off)

1.-- Video onloff (~ = on. 1 = off)
1.-- FriJl1e Grab (1 = FriJl1e Grab)

L---------Erase/Digitize (1 =Erase/Digitize)

Flag Register:

Location 015 DB

F F II 0 0 II V V
---r-' D9

l---Selected Video Input: 0
o
1
1

08
II Video ~

1 Video 1
II Video 2
1 Video 3

'------ Always =0
"'----------Vertical Blank (~= Vertical Blank)

'----------Busy (l = Busy)

Figure 1 Control and Flag Registers

3.0 CIRCUIT DESCRIPTION:

This section is intended as an introduction to the schematic. The schematic shipped
with the product and the block diagram (figure 2) should be consulted.

'"'

3.1 VIDEO SELECTION:

A4 buffers the 1ines DAL9 and DAL8 from the bus. On a data read pul se (DR) A4 passes
the information on latch ASIA to the bus. On a control write pulse (CW) A4 passes the
information from the bus into ASIA. During a sync period the information is clocked
into AS/B and from there to demultiplexer A7. The output of the demultiplexer is used
(via A8) to select the desired video input through analog switch AI.

er ~s geen pagina 79.
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MLSI-512

GRAPHIC DISPLAYMTX TV CRT CONTROLLER FAMILY I I------- -----
INTRODUCTION

The MTX-512 graphics family incorporates the revolutionary new concept
of variable resolution graphics on a single controller card. The family of
cards is designed to interface a mini or microcomputer to a TV type monitor
and produce a graphics raster with selectable resolution. Any card in the
MTX-512 family can be user programmed to produce a dot matrix of 256 X 256;
256 X 512; 512 X 512; or 256 X 1024 points. The family consists of a series
of cards which are plug compatible with industry standard buses. These in
clude the ~EC PDP-11, LSI-11 and Intel SBC-80 buses. All cards in the family
can be readily interfaced to other mini/microcomputers. Stand alone control
lers can be configured by combining MTX-512 series cards and Intel or DEC
card cages.

FEATURES:

Resolutions of 256 X 256; 256 X 512; 512 X 512; 256 X 1024 points.
Multiple cards stackab1e for color/grey scale applications.
Single command image memory erase.
Image memory can be read back.
Vertical scroll built into hardware.
Can be used as intelligent stand alone graphic controller.
American/European TV standard operation field programmable.
Compatible 24 line X 80 character display available.
Can be synchronized to external sync generator.
Powerful X-Y addressing technique.

HAR. 80

BLOCK DIAGRAM

y
roc,u

114MO-02



1.0

Nominal
Resolution:

Write Time:

Erase:

Scroll:

Read/Write:

Dimensions:

Power:

Outputs:

TV Standard:
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MTX-5l2 FAMILY TECHNICAL SPECIFICATION

256 Vertical X 256 Horizontal; 256 X 512; 512 X 512; and
256 X 1024 factory or field programmable. Note that on
American Standard card, the number of displayed lines is
reduced. The actual resolutions displayed are 240 X 256;
240 X 512; 480 X 412; and 240 X 1024.

Dot write time 1.4 usec. max.

Single instruction erases screen; 48 msec. max.

Built-in scroll register allows display to be shifted
vertically with one line resolution.

Image memory is fully read/write addressable.

PC board 7a X 10! 'inches (MOC and MLSI) , or 12 X 6t inches
(MSBC)

+5V 800 mA, +15/l2V 200 mAo

75 Ohm composite video, TTL video, horizontal and vertical
sync and blank outputs, light pen.

American or European standard available.

Synchronization: Built-in crystal controlled TV scan generator, or external
sync.

Color/Grey Scale: Up to 24 bits/pixel (224 different colors or grey scale
levels/dot by using identical multiple boards).

Buses:

Documentation:

Software:

Warranty:

Ordering:

Digital Equipment PDP-ll (MOC); LSI (MLSI) or Intel SBC-80
(MSBC). 2480 test display also available on same buses.

A 24 page manual providing a complete functional description
circuit schematics and other information is available sepa
rately for $10.00. Additional color/grey scale application
note available on request.

A software package for 8080 based systems which features
vector plot, alphanumeric generation and animation synchro
nization is available. A similar package using PDP-ll soft
ware will be available in the 4th quarter of '78.

90 days parts and labor.

Available directly from Matrox Electronic Systems Ltd., or its
worldwide network of distributors. Specify options desired.
Delivery 2-6 weeks.
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3.0 FUNCTIONAL DESCRIPTION

3.1 Introduction

The MTX-5l2 family uses a number of memory locations or I/O ports for
data transfers. Two basic I/O transfer formats are used for 8 and 16 bit
processors respectively. In addition, the MTX-5l2 registers may be addressed
either as memory locations or memory mapped I/O. The MOC and MLSI cards are
memory mapped. The MSBC card is addressed as a group of I/O ports. Note
that any of the above cards could be adapted for memory or I/O mapping with
almost any other computer. More detail on this is provided in Section 8.

Figure 3 gives the address maps for both types of cards. The exact loca
tions for the registers will be determined by on board jumpers.' More detail
is provided in Section 10.3. For convenience, the I/O locations are numbered
0-7 (note odd addresses are skipped ·for DEC compatible cards. This is because
A0 is used for byte addressing.)

3.2 X-y Registers

The MTX-5l2 graphics family uses a simple yet powerful X-Y addressing
scheme. Two directly addressable registers store the X-Y coordinates of a
given dot. (see Fig 4 - TV Screen Addressing). This allows two computer
memory locations to address up to 262,000 bits of refresh memory. The X re
gister requires a maximu~ of 10 bits for a resolution of up to 1024 points.
The Y register requires a maximum of 9 bits for a resolution of up to 512
points. The LSB of X is ignored for the 512 point resolution, and the 2 LSB
of X are ignored for the 256 point horizontal resolution. This allows soft
ware written for the 1024 resolution to work with lower resolution cards. The
least significant bits, which are unused in the coarser resolution displays,
are effectively truncated. A similar principle applies to the Y register.
Except that it starts at a 9 bit word l~ngth.

For 16 bit processors, locations 2 and 4 are reserved for the X and Y
registers. These registers occupy 10 and 9 bits on the data bus respectively.
The LSB are ignored for lower resolution modes in the manner described above.

For 8 bit processors, it is necessary to split the X and Y registers into
2 subregisters each. This is because of the 8 bit word length restrictions.
The most significant 8 bits of X and Yare stored in locations 4 and 6 respec
tively. The least significant bits of X and Yare stored in locations 5 and 7.
The least significant bits of X and Yare ignoredin coarser resolution modes.
Thus, only the most significant bytes of X and Yare used in the 256 X 256
resolution mode.

None of the X-Y registers described above can be read by the processor.

3.3 Data Register

After the dot address is loaded, the dot intensity is loaded by output
ting data to location O. In systems requiring color or grey scale identical
multiple MTX-5l2 cards are used. Each card stores one image bit per pixel.
The image bit on a given card can be assigned to any data bus bit. (See
Section 10.6). Thus the output of each card can be assigned a different weigh
weight or color (See Section 5). In a single card system, the image bit is
normally assigned to data bit 0, The resultant TV display is a black and
white image with the intensity either on or off.
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FIGURE 3 - ADDRESS MAPS

16 BIT PROCESSORS (PDP-11, LSI-11)
","

D15 -; D9 8

a a a a a a a a a a ~~ x
a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a 0 a a a a a
a a a a a x x .~ a 0 10 a a

LOC Fcn A17 WRITE
A0

I
r

a DATA 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X a a a
2 x 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X a 1 a

'y 4 Y 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X 1 a a
( 6 SCROLL 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X 110

READ
LOC

~
a DATA 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X a a a

'- - 2 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X a 1. a
... 4 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X 1 a a,
: 6 FLAGS 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X Xli a

'--1,;

'J

x -

D0
.~

_. -- it ;(~
-lX~~X ~.~ X__~~~X'X(
- - I X.JLX ~LXJClC~X1X;

- x x x x x x x X.
~ . .
--_._~ -----

C' ." ::. ~- )-

8 BIT PROCESSORS, (SBC-80)

WRITE

LOC A15 A0

a DATA x X x x a a a
1 x X x x a a 1
2 SCROLL X X X X a 1 a
3 x X x x a 1 a
4 XH X X X X 1 a a
5 XL X X X X 1 a 1
6 YH X X X Xli a
7 YL X X . X Xli 1

READ

LOC

a DATA X X X X a a a
1 X X X X a a 1
2 FLAGS X X . X X a 1 a
3 X X X X a 1 1
4 X X X X 1 a a
5 X X X X 1 a 1
6 X X X XlI a
7 X X X XII 1

X - Logical a or 1
a - Logical a
- - Don't Care

D7 D0

X - X X X

X X X X X X X X

XXXXXXXX
- - - - - - X X
X X X X X X X X
- - - - - - - X

a a a a a X X X
a a a a a a a a
a a a a a X X X
a a a a a a a a
a a a a a a a a
a a a a a a a a
a a a a a a a a
a a a a a a a a
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QRGB-256

LS 1-11 Plug-in Single Board Color Imaging System

Separate image bit ootputs for driving
RGB monitors.
Built in phase lock loo~

Operates on NTSC or PAl color television
standards.
Multiple cards can be combined to
produce imagi ng systems with a higher
number of bi ts/pi xe1.
Additional frame grabber cards allow
capture of a single fiel d of live video.

-Direct plug-in graphics for LSI-II based
microc~uters.

-Single card colo~/grey scale imaging
system.

-16 gr~ levels or colors.
-Built in high speed 8 bit video D/A
converter and 8 bit color encocEr.

-Composite color output drives standard
color monitors directly.

e Matrox QRGB-256 plugs into the LSI-II bus
ving the LSI-II user a complete color/gr~

ale imaging system, integrated on a single
ad height PC board

e card features 256 by 256 dot resolution
th 4 bit planes on a single PC board The
rd includes built-in NTSC (American) or PAl
:.Iropean) color and grey scale encoders
ich can provide up to 16 shades or colors.
~ encoders permit the QRGB-256 to directly
ive standard low cost color, or black and
i te TV moni tors on a si ngl e 75 Ohm cable.

separate frame grabber card, the QFG-Dl, is
ail ab1e all owi ng the QRGB-256 to store TV
:tures.

VIDEO
LE

I
COLOR COMPOSITE VIDEO------- ENCODER COLOR OUTI

I
III

I I I
T. V. I

GREYI

~
SYNC I SCALE
GEN. 256 x 256 ENC.

IMAGE MEMORY Y 4
r-' Ima<;le

1 Memory Planes

~
I Q-BUS INTERFACE I COMPOSITE

B GREY SCA
OUT

EXTERNAL
VIDEO t----

PLL

EMBER 80 • MATROX products covered by Canadian and foreign patent and/or patent pending. 153MO-02
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SPECIFICATIONS FOR QRGB-256

NOMINAL RESOLUTION: 256 X 256 X 4. Note that on the American standard card the number
of disp1dy lines is reduced. The resolution aisp1ayed is 24~

vertical by 256 horizontal.

COLOR/GREY SCALE:

ACCESS TIr-t::

ERASE/DIGITIZE:

SCROLL:

READ/WRITE:

IJIfv£NSlOr~s:

POWER:

OUTPUTS:

TV STANDARD:

SYNCHRONIZATION:

COLOR/GREY SCALE
EXPAN'S1Nf:

BUS:

WARRANTY:

ORDERING:

The 4 bit planes all ow up to 16 grey scales or 16 colors.

5~ ns.

A single instruction clears the screen to a preset value or
digitizes d field through the optional frame grabber. Display
memory time requi red, 16-32 ms.

~uilt-in scroll register allows display to be shifted vertically
with one line resolution.

Image memory is fully read/write addressable, 4 bits from a single
pixel are read or written at a time.

Quad height PC board 1(3.457" X 8.43", PC board spacing (3.494".

+5V lA, +12V 4~Nma, -12V 25~ma (composite color or grey scale
only) .

TTL level horizontal and vertical sync and blank output~

TTL video for each bit plane.
Color compos i te vi deo.

- Grey scale composite video.

NTSC (American) or PAL (European) standard ava"ilab1e.
Specify when orderi ng.

Built-in crystal controlled TV scan generator, or external
synchronization.

Multiple QRGB-256 cards can be synchronized to each other to
obtain more bits/pixel.

Q-bus allows simple interface to most LSI-II based microcomputer~

90 days parts and 1abor.

Available directly from Matrox Electronic Systems Ltd. or its
worldwide network of distributor~
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2~0 FUNCTIONAL DESCRIPTION:

The QRGB-256 is a 256 x 256 dot resolution by 4 bit plane colour graphics board
designed to be used by LSI-I I based computers.

On-board colour and grey seal e encoders provide up to 16 colours or grey level s in
either American or European TV standards (strap selectable). The encoders pennit the
QRGB-256 to directly drive standard low cost colour, or black and white TV monitors on
a single 75 ohm cable.

An on-board phase locked loop allows the QRGB-256 video outputs to be synchronized to
an external vi deo source, such as a TV camera. Thi s allows the QRGB-256 to be used in
broadcasting, or wherever its output will be mixed with other video signals.

Multiple QRGB-256 cards can be combined to give" more bits per pixel. Specifically two
QRGB-256 cards can be combined to give 8 bits per pixel. The two card system, with no
additional hardware, will give a total of 256 colours or grey level~

I/O mapped registers allow the user to: read from or write to any addressed display
dot; turn video on or off; load any given val ue into entire video displ ay memory; start
a frame grab sequence; shift the displ~ vertically; and check the status of the boar~

A separate frame grabber card, the QFG-!H, is ava"ilable. This card allows the QRGB-256
to directly store TV picture~

3.~ SOFTWARE SPECIFICATIONS:

3.1 INTRODUCTION:

This section describes the various registers and flags present in the QRGB-256. This
information will enable the user to understand how to address and use the QRGB-256 to
generate a di splay.

The QRGB-256 is strappable anywhere in the I/O address space of the LSI-II (see section
4.1), and uses eight consecutive byte location~ These locations will be referred to
below by relative locations fJ-7. Figure 1 gives the address map of the QRGB-256.
Boxes on the left of the diagram have been left empty. It is intended that these boxes
be filled with the base address of the board as strapped less the least significant
digit (e.g. if the base address = 16~~fJ~ the boxes are filled with 16~). This will
make fig. 1 a handy reference for the absolute address of each registe~

Note: The board is shipped with base address 16fJ~~.

~1I
3.2 ~ ! REGISTERS: 1 ~

~
The QRGB-256 uses a simpl e (X, Y) coordinate addressing scheme. X specifies the
horizontal column and reads left to right, i.e. 0-is the left most dot, 255 (377 octal)
the right most dot. Y specifies the line, and reads top to bottom i.e. 0 is the top
1ine, however the top 1ine can be changed by the scroll regi ster, see 3.6.

Two directly addressable registers store the (X, Y) coordinates of a given dot (see fig
1a). The X and Y registers are 8 bits each allowing for a 256 x 256 dot resolution.
The registers can be written to by byte (location 2 and 3) or word instructions (loca
tion 2). For word instructions both X and Yare loaded at the same time (Y is the high
order byte) see fig. lb.

er is geen pagina 88.
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LOCATION DESCRIPTION 015 0(1
I 0 Data - - - - 0 ODD
I 1 Control C C C C - - R R ,
I 2 X-Register XX XXX X X X
I 3 V-Register Y Y YYY YYY
I 4 Scroll Register S S S S S S S S
I 5 Unused - - - - - - - -
r 6 Urused - - - - - - - -
I 7 Unused - - - - - - - -

Figure 1a Register locations under a byte write instruction

LOCATION DESCRIPTION 015 D(I
I I 0 Contra1/Data C C C C - - R R - - - - 0 DOD
I I 2 Yand X Registers Y YYY YY Y YXX XXX XXX
I r 4 Scroll Register - - - - - - - - S S S S S S.S S, I 6 Unused - - - - - - - - - - - - - - - -
Figure Ib Register locations under a wor~ write instruction

LOCATION DESCRIPTION 015 D(I
I ~ Oata \I 0 II 0 0 DOD
I 1 Flags F F II 0 0 oR R
I 2 Urused (I 0 o\I 0 (I \I 0

3 Unused o\I (I II 0 oII 0
4 Urused (I 0 oII II 000

I 5 Unused o(I 0110 o(I (I
I 6 Ul'l.lsed o0 (I \I 0 II II 0
I 7 Unused (10 0(10 000

Figure lc Register locations under a by~ read instruction

LOCATION DESCRIPTION 015 00
I I 0 Data/Flags F F 0 0 o0 R R (I 0 oII D DD0
I I 2 Unused 0 00(1 o(I II II II 0 000 fd II 0
I I 4 Urused 0 0110 (I (I 0 II II 0 II 0 0 (I (I 0
I I 6 Unused 0 o0 II (I \oJ 0 \oJ II 11 o(I 0 oII 0

Figure Id Register locations under a word read instruction

SYMBOL tvlEANING SYMOOL tv'EAN ING

C Control bit S Scroll Register bit
0 Data bit R Reserved
F Flag bit - Doni t care
X X-Regi ster bit 0 Always = (I
y V-Register bit
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3.3 DATA REGISTER:

After the dot coordinates have been loaded into the X and Yregisters the dot colour or
intensi ty 1eve1 can be loaded by outputti ng data to 1ocation ~ (Byte), see fig. 1a,b.
Data bits D~-D3 determine the colour or grey level displayed, as in Fig 2. In a two
card system connected as in 4.5 all 8 bits will define the colour or grey level.

The colour or grey level of the addressed dot can be read by reading from location ~

with a byte or word instruction. In a word instruction bits 15 & 14 are f1 ags, see
3.5.

Data Bit: 07 - 04 03 02 01 00

Colour Affected None
.

Green Red Blue Mid-Green

Figure 2a Colours affected by a high on a specific data bit in a one card sYstem

03 O~ Grey Scale "Intensity Colour

ilJ ~ ~ 0 Black ~ ~lack
It} ~ ~ 1 ~ 1 Oark Green
~ ~ 1 ~ 2 Oark Blue
16 011 3 Light Blue
ld 1 ~ 16 4 Red
~ 1 ~ 1 5 Brown
ld 1 1 ~ 6 Magenta
It} 1 1 1 7 Light Magenta
1 16~16 8 Green
1 ~ \Ii 1 9 Light Green
1 ~ 1 ~ l~ lJark Cyan
1 ~ 1 1 11 Light Cyan
1 1 16 ~ 12 tir(~m-Green

1 1 ~ 1 13 Yellow-Green
1 1116 I 14 Wh i te-Purp1e
1 111 White 15 White

Figure 2b Colours and grey scale levels available with a one card system

3.4 CONTROL REGISTER:

Writing a byte into location 1 loads the control register. Bits, 15-12 only are used
and are defined below (fig. 3, see a1 so fig 1a,b).

Data Bit: DIS 014 013 012 013 - DH

Function when = 1: START ERASE/DIGITIZE START FRAME GRAB VIDEO CFF CONTINUOUS FRAME GRAB UNUSED

Function when = It}: DON'T ERASE/DIGITIZE NO FRAI-vE GRAB VIDEO ON NO CONT. FRAt-f: GRAB UNUSED

Figure 3 Control bit definitions
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3.4 CONTROL REGISTER (Cont'd):

Bit 15 = ERASE/DIGITIZE; takes data from the data register and writes it into entire
display memory.

Bit 14 = FRAME GRAB; loads one frame of video from QFG-~1 into display memory.

NOTE: The FRAME GRAB and ERASE,tDIGITIZE instructions can be given asynchronously
with vertical blanking. The time required to execute these instructions is
16-33 msec. No other instructions shoul d be given to the QRGB-256 during
this time. A busy flag is provided for this purpose (see 3.5).

Bit 13 = VIDEO ON/OFF: when this bit is 0 video is turned on, and when this bit is 1
video is turned off. When the board is initial ized by the bus INITL signal
vi deo is turned on. .

l)it 12 = CONTINUOUS FRAME GRAB: when this bit is 1 the QRGB-256 continuously
executes a frame grab sequence. The X and Y regi sters may be written to and
data may be read from the addressed location. No other commands shoul d be
issued to the QRGB-256 while the" continuous frame grab is in progress. When
this bit is ~ the busy flag should be checked before resuming normal QRGB
256 operation.

Writing a word into location ~ loads the control register and the data register, the
control register is the high order byte. Normally bits 12, 13, 14 and 15 will be clear
(no ERASE/DIGITIZE, CONTINUOUS FRAME ffiAB, or FRAME ffiAS and VIDEO ON).

3.5 FLAG REGISTER:

Two flags are available when reading a byte from location I, or a word from location ~,

they are .~efined as follows (See fig. 4, see also fig lc,d).

Data Bit: D15 D14 D13 - D8

Function when = 1: 13USY VERT ICAI.. BLANK UNUSED

Function when = ~: NOT BUSY NO VERTICAl.. BLANK UNUSED

Figure 4 Flag bit functions

Bit 15 = BUSY: Indicates that the QRGB-256 is busy executing an ERASE/DIGITIl£ or
FRAME GRAB instruction, no other instructions should be issued to the QRGB
256 while this flag is set.

Bit 14 = VERTICAL BLANK: This flag is clear during the vertical blank period, and is
provided to assist in animation synchronization.

3.6 SCROLL REGISTER:

The line to be displayed at the top of the screen is written into the scroll register.
The register is 8 bits wire and can be written to by a byte or word instruction to
location 4 (see fig la,b). In American standard, 24~ of the lines are displayed at a
time, in other words 16 of the lines remain hidden, scrolling however will bring these
lines on the screen. For example 10dding 25 decimal into the scroll register will
produce a display as in fig. 5.
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3.6 SCROLL REGISTER (Cont'd):

Standard: Arrerican European

25 25

t +Display 256 256
Scan lines ~ ~

• t
9 24

Figure 5 Scan Lines Displayed

Normally the scroll register should be initialized to ~ especially before a Frame Grab
sequence. The INITL signal does not clear the scroll register.

4.~ STRAP OPTIONS:

4.1 ADDRESS STRAPS:

The following diagram gives the straps for the address decoder, these must be
configured to give the desired 8 location boundary in the I/O space. The desired
address is converted to binary (3 least significant bits ~), and for every 1 in the
remaining bits the strap between the respective pins is removed, and for every ~ in the
remaining bits the pins are strapped together.

Note: For ~S7 to be asserted/and the board selected. address bits 13-15 must be high.

Example: l63laN (octal) converts to 1 110 ~11 OO~ 111 ~, therefore for A10, A9, A5,
A4 and A3 the strap is removed and for A12, All, A8, A7 and A6 a strap is inserted.

ADDRESS DECODING

Address bi t: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ld

I

selected
when = 1

Wi re wrap pi n:

Wire wrap pin:

1 1 1 1 1 1 1 ttl
15 19 25 23 21 17 45 47 49 51•~ ~ ••••~ ~ •
16 21a 26 24 22 18 46 48 50 52

•

.
used to

decode
register

To select when address bit is ~ install the strap

To select when address bit is 1 remove the strap

Figure 6 Address Decoder Strap Selection



Bijlage 3: Foutmeldingen van het pakket MULTI.

Deze bijlage bevat een verklarende lijst van de codes, die door de procedures

van laag I worden gegenereerd. De foutmeldingen van laag bevatten alle fouten,

die buiten de schuld van de applicatieprogrammeur liggen op een na, nl. het

uitvoeren van operaties op een taak, die niet INSTALLED is. Foutmeldingen van

laag I kunnen een gevolg zijn van fouttoestanden in laag 2. Het formaat is:

PMP - ERROR: DIR=nn DSW=mm

Hier slaat nn op het nummer van de paragraaf in (~~3) waar de directive, die

de fout genereert wordt gedefinieerd. rom Geeft de absolute waarde weer van de

foutcode, die de directive genereert. Zowel een lijst van directives met para

graafnummers als een lijst van verklaringen van de foutcodes zijn in deze bij

lage opgenomen.

Foutmeldingen van laag 2 hebben de vorm:

<tasknaam) - ~foutmelding)

De foutmelding hoort voor zichzelf te spreken. Fouten in zowel laag 2 als laag

I zijn fataal d.w.z. de taak, die de fout genereert breekt af. Ret verband

tussen de diverse taken is dan dus verbroken.
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6.3.53
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SYSTEM DIRECTIVE DESCRIPTIONS
Abort Task (ABRT$)
Alter Priority (ALTP$)
Assign LUN (ALUN$)
AST Service Exit (ASTX$S)
Attach Region (ATRG$)
Connect To Interrupt Vector (CINT$)
Clear Event Flag (CLEF$)
Cancel Mark Time Requests (CMKT$)
Connect (CNCT$)
Create Address Window (CRAW$)
Create Group Global Event Flags (CRGF$)
Create Region (CRRG$)
Create Virtual Terminal (CRVT$)
Cancel Time Based Initiation Requests
(CSRQ$ )
Declare Significant Event (DECL$S)
Disable (or Inhibit) AST Recognition
(DSAR$S or lHAR$S)
Disable Checkpointing (DSCP$S)
Detach Region (DTRG$)
Eliminate Address Window (ELAW$)
Eliminate Group Global Event Flags (ELGF$)
Eliminate Virtual Terminal (ELVT$)
Emit Status (EMST$)
Enable AST Recognition (ENAR$S)
Enable Checkpointing (ENCP$S)
Exit If (EXIF$)
Task Exit (EXIT$S)
Exit With Status (EXST$)
Extend Task (EXTK$)
Get LUN Information (GLUN$)
Get MCR Command Line (GMCR$)
Get Mapping Context (GMCX$)
Get Partition Parameters (GPRT$)
Get Region Parameters (GREG$)
Get Sense Switches (GSSW$S)
Get Time Parameters (GTIM$)
Get Task Parameters (GTSK$)
Map Address Window (MAP$)
Mark Time (MRKT$)
Queue I/O Request (QIO$)
Queue I/O Request and Wait (QIOW$)
Receive Data or Stop (RCST$)
Receive Data (RCVD$)
Receive Data or Exit (RCVX$)
Read All Event Flags (RDAF$)
Read Extended Event Flags (RDXF$)
Remove Affinity (RMAF$S)
Request Task (RQST$)
Receive By Reference (RREF$)
Resume Task (RSUM$)
Run Task (RUN$)
Supervisor Call (SCAL$S)
Send Data (SDAT$)
Send, Request and Connect (SDRC$)



6.3.54
6.3.55

6.3.56
6.3.57
6.3.58
6.3.59
6.3.60
6.3.61
6.3.62
6.3.63
6.3.64
6.3.65
6.3.66
6.3.67
6.3.68
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6.3.70
6.3.71
6.3.72
6.3.73
6.3.74
6.3.75
6.3.76
6.3.77
h_ 'L 7R
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Set Event Flag (SETF$)
Specify Floating Point Processor Exception
AST (SFPA$)
Specify Parity Error AST (SPEA$)
Suspend (SPND$S)
Specify Power Recovery AST (SPRA$)
Spawn (SPWN$)
Specify Receive Data AST (SRDA$)
Specify Requested Exit AST (SREA$)
Send by Reference (SREF$)
Specify Receive-by-Reference AST (SRRA$)
Set Affinity (STAF$)
Stop for Logical OR of Event Flags (STLO$)
Stop (STOP$S)
Stop for Single Event Flag (STSE$)
Specify SST Vector Table for Debugging Aid
(SVDB$)
Specify SST Vector Table for Task (SVTK$)
Unrnap Address Window (UMAP$)
Unstop Task (USTP$)
Variable Receive Data (VRCD$)
Variable Receive Data or Stop (VRCS$)
Variable Receive Data or Exit (VRCX$)
Variable Send Data (VSDA$)
Wait for Significant Event (WSIG$S)
Wait for Logical OR of Event Flags (WTLO$)
Wait for Single Event Flag (WTSE$)
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The symbols listed below are associated with the directive status
codes returned by the RSX-IIM/M-PLUS Executive. They are determined
(by default) at task-build time. To include these in a MACRO-ll
program, the programmer uses the following two lines of code:

.MCALL DRERR$
DRERR$

STANDARD ERROR CODES RETURNED BY DIRECTIVES IN THE DIRECTIVE STATUS
WORD

IS.CLR
IS.SUC
IS.SET

+00
+01
+02

EVENT FLAG WAS CLEAR
OPERATION COMPLETE, SUCCESS
EVENT FLAG WAS SET

IE.UPN -01. INSUFFICIENT DYNAMIC STORAGE
IE. INS -02. SPECIFIED TASK NOT INSTALLED
IE. UNS -04. INSUFFICIENT DYNAMIC STORAGE FOR SEND
IE.ULN -05. UNASSIGNED LUN
IE.HWR -06. DEVICE DRIVER NOT RESIDENT
IE.ACT -07. TASK NOT ACTIVE
IE.ITS -08. DIRECTIVE INCONSISTENT WITH TASK STATE
IE.FIX -09. TASK ALREADY FIXED/UNFIXED
IE.CKP -10. ISSUING TASK NOT CHECKPOINTABLE
IE.TCH -11. TASK IS CHECKPOINTABLE
IE.RBS -15. RECEIVE BUFFER TOO SMALL
IE.PRI -16. PRIVILEGE VIOLATION
IE.RSU -17. SPECIFIED VECTOR ALREADY IN USE
IE.NSW -18. NO SWAP SPACE AVAILABLE
IE.ILV -19. SPECIFIED VECTOR ILLEGAL

IE.AST
IE.MAP

IE. lOP
IE.ALG
IE.WOV
IE.NVR
iE.NVW
IE.ITP
IE.IBS
IE.LNL
IE.IUI

-80.
-81.

-83.
-84.
-85.
-86.
-87.
-88.
-89.
-90.
-91.

DIRECTIVE ISSUED/NOT ISSUED FROM AST
ISR OR ENABLE/DISABLE INTERRUPT ROUTINE
NOT WITHIN 4K WORDS FROM VALUE OF
BASE ADDRESS & 177700
WINDOW HAS I/O IN PROGRESS
ALIGNMENT ERROR
ADDRESS WINDOW ALLOCATION OVERFLOW
INVALID REGION ID
INVALID ADDRESS WINDOW ID
INVALID TI PARAMETER
INVALID SEND BUFFER SIZE (>255.)
LUN LOCKED IN USE
INVALID UIC



IE. IOU
IE.ITI
IE.PNS
IE. I PR
IE.ILU
IE.IEF
IE.ADP
IE.SDP

-92.
-93.
-94.
-95.
-96.
-97.
-98.
-99.
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INVALID DEVICE OR UN!T
INVALID TIME PARAMETERS
PARTITION/REGION NOT IN SYSTEM
INVALID PRIORITY (>250.)
INVALID LUN
INVALID EVENT FLAG NUMBER
PART OF DPB OUT OF USER'S SPACE
DIC OR DPB SIZE INVALID
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