
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Optimalisatie van grote combinatorische netwerken

Lennartz, W.

Award date:
1980

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/69eb0dbb-2270-465d-92f5-0fbd04eec691


TECHNISCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

Vakgroep Digitale Systemen (EB)

TECHNISCHE HOGESCHOOL
E!i\DHOV;:;N

~~~l.~~.:i::.: r~ucm~[,E!< ~~
.. ~"' '" ~~~o:~,:':~~=f( ':E>

"~~"""""·"'-O .."_.,-. ,_,-'+,_. _
",.- .. ,'_ .. __.~ .. " ..... """-_.-,..,,,,,,~-,-~':'

QE!1~~hl?8Ils_~~~_g~QI~_fQ~~l~~:

IQ~l?f~g_~gI~~~~~~·

door W. Lennartz.

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van 13.8.1979 tot 29.5.1980

in opdracht van prof. ir. A. Heetman

onder leiding van ir. C.P.J. Schnabel.



SAMENVATTING.

Samenvatting.

1

Dit verslag behandelt de optimalisatie van grote combinatorische

netwerken. Uitganspunt is een bij I.B.M. ontwikkeld programma,

MINI genaamd, dat een heuristische benadering voor logische

minimalisatie is. Doel van de afstudeeropdracht is de implemen

tatie van MINI in de taal A.P.L., uitgaande van de theorie zoals

beschreven in literatuur 1.

Belangrij k voor dergelij ke optimalisatie programma's is de wij ze

van representeren van de implicants. De voor MINI gevonden op

lossing zal uitgebreid toegelicht worden.

De essentie van MINI zit bevat in 3 subprocessen, welke impli

cants kunnen expanderen, reduceren en van vorm veranderen. De

resultaten van deze processen zullen afhankelijk zijn van enkele

vrij te kiezen volgordes. Deze afhankelij kheid maakt van MINI

een benaderings programma. Hoewel er, gebaseerd op vele ervarin

gen, bepaalde kansrijke keuzes worden gemaakt, zal MINI een ini

tiele cover proberen te minimaliseren door de 3 genoemde pr6ces

sen iteratief te doorlopen om zodoende de invloed van de keuze

te beperken. De initiele cover wordt verkregen als resultaat van

een proces dat een disjunkte cover berekent.

Omdat MINI ontwikkeld is voor grote netwerken met veel input- en

outputvariabelen, zal de declaratie van het probleem niet aIleen

veel tijd Kosten maar ook een bron van fouten zijn. Vandaar dat

er veel aandacht geschonken is aan procedures die de gebruiker

onders teunen bij de declaratie.

Trefwoorden:

APL-prog ramma, multi-output-logica, minimalisatie
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De toepassing en het gebruik van digitale Ie's hebben de laat

ste jaren een enorme vlucht genomen. Niet op de laatste plaats

door de ontwikkeling van de (Very) Large Scale Integration tech

nologie. Door deze techniek kan de indruk gewekt worden dat het

niet meer van belang is of het te integreren netwerk gebaseerd

is op een minimale beschrijving. Immers, de techniek laat het

toe om tienduizenden poorten op een chip te plaatsen.

Deze denkwij ze is echter niet juist omdat veel meer factoren een

rol spelen bij de realisatie van het netwerk. 20 zal de complex

iteit van het netwerk toenemen met het aantal poorten en daarmee

ook de kosten voor de chipdesign. Eveneens stijgen de materiaal

kosten en zal de dissipatie in het netwerk toenemen. Verder zal

de betrouwbaarheid afnemen bij een groeiend aantal poorten,

evenzeer zal het uitvalpercentage bij de fabricage toenemen.

Er moet dus geconcludeerd worden dat een zekere optimalisatie

van het netwerk gewenst is. Economische overwegingen welke be

trekking hebben op bovengenoemde feiten en de kosten voor verde

re optimalisatie, zullen daarbij de mate van optimalisatie bein

vloeden.

Voor de optimalisatie van combinatorische netwerken wordt veelal

gebruik gemaakt van Karnaugh-diagrammen. Deze werkwijze heeft

echter het grote nadeel dat ze voor meer dan 6 variabelen niet

hanteerbaar meer is. Er zal vervolgens de hulp van de computer

ingeroepen moeten worden. Nu zijn er natuurlijk reeds vele pro

gramma's ontwikkeld om combinatorische netwerken te minimalise

reno Deze programma's blijken echter voor grote problemen een

zeer groot geheugen te eisen en veel rekentijd te verbruiken. In

de praktijk blijkt dat deze programma's onbruikbaar zijn voor

netwerken met meer dan 8 variabelen omdat er limieten zijn ge

steld aan geheugengrootte en rekentijdverbruik.

Omdat de bestaande programmatuur de optimale oplossing berekent

zullen nieuw te ontwikkelen procedures gebaseerd zijn op benade

rings algoritmen om zodoende geheugenruimte en rekentijd te be-
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sparen. 20 ontwikkelde men bij I.B.M. een heuristische benade

ring voor logische minimalisatie, MINI genaamd. Dit verslag is

een rapport van het afstudeerwerk dat tot doel had dit programma

MINI in APL te implementeren.
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MINI: een heuristische benadering voor logische minimalisatie.
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1 • Leiddraad door het verslag.

In 1974 publiceerden S.J. Hong, R.G. Cain en D.L.Ostapko een ar

~ikel in I.B.M. J.RES.Develop, waarin zij een heuristische bena

dering voor de minimalisatie van grote combinatorische netwerken

beschreven. Dit artikel bevat de theoretische achtergrond en een

stapsgewij ze aanduiding van het computerprogramma MINI, dat ge

noemde netwerken kan optimaliseren. Het voor u liggende verslag

is een beschrijving van de implementatie van dit programma MINI.

Ret verslag is in hoofdzaak opgebouwd uit een verzameling van

appendices.

De genoemde publicatie is een zodanige volledige en compacte be

schrijving dat voor de theorie achter MINI naar dit artikel als

Appendix A verwezen wordt.

In het verslag zelf zal de algemene gedachtengang aan de prak

tij k getoetst en d.m.v. enkele voorbeelden toegelicht worden.

Ret is daarom raadzaam om Appendix A en de genoemde gedachten

gang parallel door te lezen.

De implementatie van MINI is gebeurd in de taal APL. Voor deze

implementatie zij verwezen naar Appendix B. De hierin opgenomen

programma's zijn van uitgebreid commentaar voorzien zodat zij

onder de vereiste van een gedegen kennis van APL, te begrijpen

zijn zonder dat er op de implementatie uitvoerig wordt ingegaan.

In Appendix C zijn de programma's verzameld welke onder de naam

"hulpprogrammatuur" kunnen worden samen gevat, d.w.z. procedures

ter ondersteuning van de probleemdeclaratie en voor de represen

tatie van de oplossing.

Voor een goed gebruik van aIle programma's is er een handleiding

geschreven welke als Appendix D aan dit verslag is toegevoegd.

Tenslotte zijn in Appendix E enkele voorbeelden verzameld.
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2. Mintermrepresentatie.

De wij ze van representeren van mintermen welke gegeven worden

door een aantal booleaanse variabelen, is een zeer belangrijke

f~ktor voor de implementatie van het optimaliseringsproces.

Minterm f in fig. 2.1 wordt bijvoorbeeld veelal aangeduid m.b.v.

de notatie: x1x2x3x4. Deze manier van representeren is een

eenduidig. Dit in tegenstelling tot de veel gebruikte cube-nota

tie: 1100 • Immers hier moet een duidelijke afspraak over de

volgorde der variabelen in de cube gemaakt zijn.

xl

x2

-1 f I r
----------------------------
I g I I

---------------------------- x4

I g I I
x3 ----------------------------

I I I
-------------------------

I

FIG.2.1.

Een cube is dus een minterm of implicant (een verzameling van

mintermen omschreven door een uitdrukking) waarin de variabelen

door hun binaire waarde gerepresenteerd worden.

De implicant g kan omschreven worden met x1x2x4 • Hieruit blijkt

dat er nog een nadeel aan de cube-notatie verbonden is. Er is

namelijk een extra aanduiding voor don't cares vereist. 20 wordt

g genoteerd als: OOxl

Het gebruik van de cube-notatie is echter een noodzakelijke stap

om tot een beschrijving te komen waarmee de computer kan re

kenen. De implementatie van MINI vereist namelijk het uitvoeren

van de AND- en OR-operaties tussen de implicants.
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Voorbeeld:

x1x2x3x4 + x1x2x3x4 = x1x2x4(x3+x3) = x1x2x4

o 0 1 1 "+" 0 0 0 1 moet 0 0 x 1 opleveren.

Om nu de AND- en OR-operatie te kunnen gebruiken wordt er ge

bruik gemaakt van " gecodeerde cubes".

Dit houdt in dat voor booleaanse variabelen de 0 tot 1 0, de 1

tot Olen de don't care tot 1 1 gecodeerd worden.

Merk op dat er dus geldt: 1 0 + 0 1 = 1 1 •

Voor bovenstaand voorbeeld levert dit:

10 10 01 01 + 10 10 10 01 = 10 10 11 01

7

Hiermee zijn de logische operaties tussen de cubes zonder beper

king en of extra definities door de machine toepasbaar.

Deze cube-codering kan echter gegeneraliseerd worden voor varia

belen welke meer dan 2 waarden kunnen aannemen. De gang van za

ken is dan als voIgt: iedere variabele welke n waarden kan aan

nemen wordt gerepresenteerd door een n-tuple. Indien de varia-
de

bele gelij k is aan de i waarde ui t de n mogelij ke, dan wordt
de

dit aangegeven door een 1 op de i positie binnen het n-tuple.

Deze tuples worden in het vervolg parts genoemd.

Voorbeeld:

Stel dat variabele x, 3 waarden kan aannemen, bv. 0,1 en 2.

Indien x 0 wordt het gecodeerde part: 1 0 0

indien x 1 wordt het gecodeerde part: 0 1 0

indien x = 2 wordt het gecodeerde part: 0 0 1

a I s x = 0 0 f 2, lever t d it: 1 0 0 + 0 0 1= 1 0 1

als x don't care: 1 0 0 + 0 1 0 + 0 0 1= 1 1 1

Deze generalisatie biedt echter nog meer mogelij kheden.

Ten eerste kunnen meerdere variabelen worden samengevoegd tot

een nieuwe variabele d.w.z. de variabelen worden tot een part

gecodeerd.

Voorbeeld:

Stel dat de variabelen xl en x2 tot een nieuwe variabele X

wo r den v eren i g d •

X (=x1x2) kan dan vier waarden aannemen, nl. 00,01,10 en 11.

Dit houdt in dat X tot een 4-tuple moet worden gecodeerd:
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en weI: 00 wo rd t 1 0 0 0

01 word t 0 1 0 0

10 wo rd t 0 0 1 0

11 wordt 0 0 0 1

Ten tweede kunnen aIle outputs f ••••• f als een variabele, de
1 n

output, beschouwd worden. Aangezien de output n waarden kan

aannemen, zal hij dus tot een n-tuple gecodeerd worden. Een 1 op

positie ivan dit tuple geeft aan dat outputvariabele f hoog
i

is.

Res umer end b i edt d e z e wi j z e van rep res en t eren van imp I i can t s d e

volgende voordelen:

* De logische operaties zijn voor de machine toepasbaar.

* MINI is niet beperkt tot problemen met aIleen booleaanse

variabelen.

* De gebruiker kan meerdere variabelen samenvoegen tot een

een nieuwe.

* De outputvariabelen worden tesamen als een variabele be

schouwd.
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3. Gedachtengang achter MINI.

Zoals reeds vermeld vindt u in Appendix A het artikel waarin een

volledige en theoretische beschrijving van MINI gegeven wordt.

Aangezien het bestuderen van dit artikel zeker moeite zal kosten

zal dit hoofdstuk de gedachtengang waaraan MINI ten grondslag

ligt, wat minder theoretisch behandelen. Ret hoofdstuk kan daar

om zowel als een aanvulling op het artikel dienen, als ook de

lezers die niet geinteresseerd zijn in de theorie, een idee ge

ven hoe MINI opgebouwd is.

Daar MINI gebaseerd is op 5 deelprocessen, zullen deze ver

volgens nader beschouwd worden. Waar mogelijk zijn er voorbeel

den toegevoegd die m.b.v. Karnaugh-diagrammen geillustreerd wor-

den.

Ret expansie-proces.

Voor een goed begrip is de juiste betekenis van enkele veel ge

bruikte termen onvermijdelijk. Daarom volgen eerst enkele defi

nities.

* De ON-cover (FaN):

De ON-cover bestaat uit al die implicants waarvoor een of

meerdere outputvariabelen hoog zijn. Dit houdt in dat het

outputpart van de overeenkomstige cubes een 1 bezit voor

desbetreffende outputvariabelen en een 0 voor de overige.

* De DC-cover (DC):

De DC-cover bestaat uit al die implicants waarvoor een of

meerdere outputvariabelen don't care zijn. Dit houdt in dat

het outputpart van de overeenkomstige cubes een 1 bezit voor

desbetreffende outputvariabelen en een 0 voor de overige.

* De OFF-cover (FOFF):

Deze cover bestaat uit al die implicants waarvoor een of

meerdere outputvariabelen laag zijn. Dit houdt in dat het

outputpart van de overeenkomstige cubes een 1 bezit voor

desbetreffende outputvariabelen en een 0 voor de overige.
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Voo rbe eId:

rj

xl

i

F2

aa

xl

g

Fl

aa

!I
h Il

----------------------------------------------------
I a \ a 1 g \ h 1\ a I a I i I j I

----------------------------------------------------- x4

I m I b I kif II d I b I c I c I
x3 ----------------------------------------------------

I e \ b \ kif II I I b I c I c I
x2 x2

Fig. 3.1.

Indien de volgorde van de variabelen binnen de cubes gekozen

wordt als xl x2 x3 x4 F IF 2, zij n de d ri e covers in gecodeerde

vorm:

de ON-cover: de DC-cover: de OFF-cover:

g: 01 01 10 11 10 d: 10 10 01 01 01 a: 10 11 10 11. 11

h: 01 10 10 11 10 b: 10 01 01 11 11

i: 01 01 10 11 01 c: 01 11 01 11 01

j : 01 10 10 11 01 e: 10 10 01 10 10

k: 01 01 01 11 10 f : 01 10 01 11 10

I: 10 10 01 10 01

m: 10 10 01 01 10

MINI heeft nu als doel het aantal cubes in de ON-cover zodanig

te minimaliseren dat er weI mintermen uit DC-cover gecoverd mo-

gen worden maar geen uit de OFF-cover.

Bovengenoemde doelstelling wordt voornamelijk bereikt door het

expansie-proces. Dit proces vergroot, expandeert, de cubes van

de ON-cover een voor een tot maximale grootte am zodoende andere

cubes uit die cover te kunnen omvatten. Deze Iaatste cubes kun-
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nen uit de ON-cover verwijderd worden zodat de grootte van de

oplossing vermindert.

11

Roe gaat deze expansie nu in zijn werk?

Beschouwen we daartoe de expansie van cube g (=01 01 10 11 10)

in bovenstaand voorbeeld. Cube g moet dus vergroot worden binnen

de ON- en DC-cover. Er blijkt dat g in eerste instantie uitge

breid kan worden tot g' door g en h samen te voegen. Vervolgens

kan g' tot g" geexpandeerd worden door g', i en j samen te ne-

men.

Wat is er nu precies gebeurd?

De expansie van een cube houdt in dat sommige variabelen don't

care worden. Ret expansie-proces zal daarom de variabelen een

voor een onderzoeken of zij don't care kunnen worden zonder dat

de cube in kwestie een doorsnede met de OFF-cover vormt.

Voor g zal het proces dus als voIgt te werk gaan.

* Kan xl don't care worden?

Neen, want dan is de doorsnede tussen g en a (a behoort tot

OFF-cover) niet leeg.

* Kan x2 don't care worden?

Ja, de nieuwe cube g' (=0111 10 11 10) bevat dan g en h

welke beiden deel uit maken van de ON-cover.

* Kan x3 don't care worden in g' ?

Neen, want dan is de doorsnede van g' en c niet leeg.

* x4 Is reeds don't care.

* I s ex pan s i e over de 0 u t p u tv a ria bel e n m0 gel i j k?

Ja, want g' kan met i en j worden samengevoegd tot g"

(=01 11 10 11 11).

Deze uitleg geeft het principe van het expansie-proces weer.

Voor parts die uit meer dan 2 bits bestaan is de gang van zaken

iets gecompliceerder maar gebaseerd op de zelfde gedachtengang

(zie Appendix A).

De hier beschreven expansie van g maakte gebruik van de variabe

levolgorde x1-x2-x3-x4-output, of weI de partvolgorde 1 2 3 4 5.

Bij de keuze x1-x3-x2-x4-output wordt g echter tot g'"

(=01 01 11 11 10) geexpandeerd. De resulterende cubes van het

expansie proces blij ken dus in vorm en grootte afhankelij k te
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zijn van de gekozen partvolgorde.

Na de expansie van g tot g" en dus het verwijderen van h,i en j

uit de ON-cover, voIgt de expansie van k,l en m. In het algemeen

blijkt nu ook de keuze van de volgorde van de te expanderen

cubes van een cover, de vorm en grootte van de resulterende cu

bes te beinvloeden.

~eze twee vrijheden, de part- en cubevolgorde, die ook voor de

andere deelprocessen van belang zijn, zijn de oorzaak dat MINI

een benaderingsprogramma is.

am echter niet op goed geluk te werk te gaan zijn er algorithmen

ontwikkeld die deze volgordes berekenen op grond van de ervarin

gen opgedaan uit vele voorbeelden. (het heuristische aspekt van

MINI).

Aangezien er geldt dat de kans dat een cube door een andere ge

coverd wordt, groter is naarmate de cube kleiner is, vindt in

het expansie-proces een reduktie van de cubes plaats. Indien na

melijk een net geexpandeerde cube een doorsnede bezit met andere

cubes in de cover, worden de mintermen in die doorsnede door

meerdere cubes gecoverd terwij I ze slechts in een cube hoeven te

zitten. Dit houdt in dat de cubes die niet disjunkt zijn met de

net geexpandeerde cube, voor reduktie in aanmerking komen. Ais

reduktie mogelijk is, zal de kans dat ze door volgende geexpan

deerde cubes gecoverd worden, toenemen.

Ais aIle cubes uit een cover geexpandeerd zijn, hoeft het resul

taat nog niet een minima Ie cover te zijn. Waarschijnlijk omdat

in de berekening toch niet de ideale keuze voor de part- en

cubevolgordes is gemaakt. Dat is de reden dat het expansie

proces meerdere keren doorlopen wordt totdat er geeD verbetering

in de grootte van het resultaat meer optreedt.

Voor een volgende expansie stap zullen de cubes echter enigszins

gemodificeerd worden om de kans dat die stap een verbeteriog le

vert te vergroten. De cover wordt daartoe onderworpen aan het

reduktie- en het reshape-proces.
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Het reduktie-proces.

Dit proces beoogt een nog verdere reduktie van de cubes om zoals

reeds vermeld de kans tot covering te vergroten bij de volgende

expansie stap. Er vindt dus twee keer een reduktie plaats van de

cubes welke deel uit maken van de te expanderen cover. Ten eer

ste tijdens het expansie-proces en ten tweede na het expansie

proces ter voorbereiding op de volgende expansie.

Het verschil tussen deze twee redukties zal m.b.v. het volgend

voorbeeld verduidelijkt worden.

Voorbeeld:

Laat cubes a tim h de ON-cover vormen en aIle overige min

termen tot de OFF-cover behoren. We beschouwen nu de expan

sie van de cubes a tim h in alfabetische volgorde.

xl

F2

xl

F1 \I
-/ a b n c c r
----------------------------------------------------
I f a b g II f d d I

----------------------------------------------------- x4

I h g II eel
x3 ----------------------------------------------------

I 1\ eel
x2 x2

Fig. 3.1. De beginsituatie.

Uitgaande van de beginsituatie als in fig.3.1. zal eerst

cube a geexpandeerd worden. De nieuwe cube a covert 2 t b t c

en d. Zie fig.3.2. Deze cube bezit een lege doorsnede met

de overige cubes van de ON-covert dus geen reduktie.
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Fl

xl \ 1

F2

xl

-/ I a I a I II I a I a I r
----------------------------------------------------
I f I a \ a I g II f I a I a \ I

----------------------------------------------------- x4

I I I h I g II I e I e I I
x3 ----------------------------------------------------

I \ \ \ \I I e \ e I I
x2 x2

Fig. 3.2. Expansie van a.

De volgende cube die geexpandeerd moet worden is cube e.

De nieuwe cube e (fig.3.3.) heeft een zodanige doorsnede

met cube a, dat a t.o.v. e gereduceerd kan worden.

xl

F2

xl

Fl

II
1 I a I a 1 rI I a,e I a,e I r
----------------------------------------------------
I f I a I a \ g \ \ f I a,e I a,e I I

----------------------------------------------------- x4

I I I h I g II I e I e I I
x3 ----------------------------------------------------

I I \ \ II I e I e I I
x2 x2

Fig. 3.3. Expansie van e.
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xl

F2

xl

Fl

\I
1 a a rI e e r
----------------------------------------------------
I f a a g II fee I

----------------------------------------------------- x4

I h II eel
-x3 ---------------------!------------------------------

I II eel
x2 x2

Fig. 3.4. Reduktie van a.

De volgende te expanderen cube is f. De resulterende cube,

zie fig.3.5, heeft een doorsnede met zowel a als e. Echter

beide cubes kunnen niet t.o.v. f gereduceerd worden zonder

dat het aantal cubes van de ON-cover weer groter wordt.

Fl

II
F2

xl xl

-/ I a I a rl I e I e 1-
----------------------------------------------------
\ f \ f,a I a g \ \ f I f,e I e I

----------------------------------------------------- x4

I I I h g II I e I e I
x3 ----------------------------------------------------

I I I II I e \ e I
x2 x2

Fig. 3. 5. Ex pan 5 i e van f.

Vervolgens moet g geexpandeerd worden. De resulterende cube

omvat cube h en heeft een doorsnede met a. Zie fig.3.6.

Deze doorsnede tussen g en a is echter niet van dien aard

dat a gereduceerd kan worden. Uit deze voorbeelden blij kt

dat de reduktie binnen het expansie-proces als voIgt werkt:
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Fl

\I
F2

xl xl

1 I a I a rl I e I e r----------------------------------------------------
I f 1 f ,a \ a,g g \ \ f I f , e I e I----------------------------------------------------- x4

I I I g g II I e I e I
x3 ----------------------------------------------------

\ \ I \I I e I e I
x2 x2

Fig. 3. 6. Ex pan s i e van g.
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bepaal voor aIle cubes uit de cover de doorsnede met de net

geexpandeerde cube. Reduktie van een cube vindt dan aIleen

plaats indien de doorsnede met de net geexpandeerde cube

daar aanleiding toe geeft.

Dus cube a in fig.3.6 levert geen reduktie t.o.v. gop.

Toch kan cube a gereduceerd worden omdat ook cube f een

doorsnede met a bezit. Deze reduktie vindt echter in een

apart reduktie-proces plaats dat na de gehele expansii

wordt uitgevoerd. Dit proces reduceert een cube t.o.v. zijn

hele omgeving, dus m.b.t. meerdere cubes. M.a.w. cube a

wordt gereduceerd t.o.v. cube f en g. Zie fig.3.7.

f

a

f

Fl

x2

a

xl

F2

x2

xl

Fig. 3.7. Reduktie van a door het reduktie-proces.
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Ret reshape-proces.

Het reshape-proces giet de cubes welke paarsgewijs aan de

reshape-voorwaarde voldoen, om in paren van cubes die dezelfde

mintermen blijven coveren maar van vorm veranderd zijn.

Voorbeeld:

17

Indien er na expansie en reduktie een configuratie ontstaat

zoals aangegeven in fig.3.8 , kunnen deze cubes een andere

vorm krijgen zodat de kans op verdere optimalisatie bij een

volgende expansiestap vergroot wordt.

xl

1 r---------------------------
I a I b I I I

--------------------------- x4

I I b I c I I
x3 ---------------------------

\ I I I I
x2

Fig. 3.8. a en b voldoen aan reshape-voorwaarde.

Cube a en b voldoen samen aan de reshape-voorwaarde (even

als cube c en b). Executie van het reshape-proces levert

twee nieuwe cubes a' en b' op die samen dezelfde mintermen

coveren maar waarvan a' nu de grootste cube is. Zie fig.3.9

xl

1 r---------------------------
I a I a I I I

--------------------------- x4

I \ b' \ c 1 I
x3 ---------------------------

I I I I I
x2

Fig. 3.9. Reshaping van a en b.
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Nu blij kt dat bij de volgende expansie bij voorbeeld cube c

zodanig vergroot kan worden dat hij cube b' helemaal omvat.

Dit houdt dus in dat de oplossing met een cube vermindert.

Het disj oint-sharp-proces.

De drie tot nu toe behandelde processen, (expansie, reduktie en

reshaping), vormen samen de iteratieloop, die zolang doorlopen

wordt totdat er geen verbetering van de oplossing meer wordt ge

vonden. Voordat echter aan die iteratie begonnen kan worden,

vragen twee problemen naar een oplossing.

1) Moet de beschrijving van de ON-cover aan bepaalde eisen

voldoen voordat met de iteratieloop gestart kan worden?

Zo ja, hoe wordt deze berekend?

2) Zoals reeds vermeld zijn er in de gehele ruimte drie

covers gedefinieerd. AIle drie de covers moeten tijdens

het optimalisatie proces bekend zijn. Indien echter twee

covers gedeclareerd zijn kan de derde hieruit berekend

worden. Hoe gaa t di t in zij n werk?

ad 1.

In de praktijk blijkt dat de initiele beschrijving van de ON

cover de uiteindelijke oplossing beinvloedt. Met andere woorden

een ongelukkig gekozen declaratie van de cover kan de optimali

satie benadelen. Bedenk dat een beschrijving die aIleen uit min

termen bestaat iedere samenhang tussen de mintermen mist en zo

doende MINI de volledige vrijheid geeft om zo gunstig mogelijk

te expanderen. Hoewel dit de ideale beginsituatie is, zal de

ON-cover voor grote problemen ontzettend omvangrijk zijn en

daarom te veel rekentijd vergen voor de expansie.

Dat is de reden dat voor de initiele cover het resultaat van het

disjoint-sharp-proces wordt gekozen. Dit proces levert een dis

junkte cover (d.w.z. aIle cubes zijn onderling disjunkt), waar

van de cubes ook klein van afmeting zijn en zodoende de be-
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schrijving bestaande uit louter mintermen, benadert.

De omschrijving van de disjoint-sharp operatie, aangeduid met QD
luidt: voor twee cubes (of covers) a en b is a(J) b gelij k aan

een cover welke dezelfde mintermen bevat als ao en waarvan de

cubes onderling disjunkt zijn. ao betekent aIle mintermen beho

rende tot a maar niet tot b.

Indien cube u gedefinieerd wordt als de cube welke de gehele

ruimte beschrijft (u = "alles don't cares" := 11 1 1•••• 1 1),

dan levert uO!J been cover die gelij k is aan o. De disj unkte

begincover kan dus berekend worden m.b.v. uGDFOFF=YUn=(FONvDC)

ad 2.

Aangezien iedere min term tot een der drie covers (ON-, OFF- en

DC-cover) moet behoren, zal de declaratie van twee covers vol

doende zijn om het probleem volledig te beschrijven. De ontbre

kende cover kan dus berekend worden.

Uit de eigenschappen van de disj oint-sharp operatie blijkt dat

deze ook gebruikt kan worden om de derde cover te berekenen.

Ais bijvoorbeeld de ON-cover (FON) en de DC-cover (DC) gedecla

reerd zijn, kan de OFF-cover (FOFF) berekend worden volgens:

u(Jj) (FON v DC) = (FON v DC) = FOFF.

Ret merging-proces.

Door de keuze van de disjunkte (FON v DC)-cover als begintoe

stand van de iteratieloop, is de oplossing onafhankelijk van de

wij ze waarop deze ON- en DC-cover gedeclareerd of berekend zijn.

De twee gedeclareerde covers behouden weI hun invloed op de re

kentijd die nodig is om de derde cover te bepalen. Beide covers

kunnen samen immers van onnodig grote omvang zijn zodat de re

kentijd voor het disjoint-sharp-proces zeer snel oploopt.

Ret merging-proces heeft daarom tot taak het aantal cubes in de

vereniging van de twee covers op een eenvoudige en snelle manier

te verminderen.

Ret proces is gebaseerd op de OR-operatie tussen implicants of

cubes die slechts in een variabele of part van elkaar verschil

len. Bijvoorbeeld xl x2 x3 x4 v xl x2 x3 x4 xl x2 x4

of weI 10 01 10 10 v 10 01 01 10 10 01 11 10
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4. De implementatie van MINI.

In Appendix A vindt u hoe MINI en haar subprocessen geimplemen

teerd zouden kunnen worden. U vindt een aanduiding van de diver

se acties die de programma's moeten uitvoeren. Deze beschrijving

nu ligt ten grondslag aan de implementatie zoals die te vinden

is in Appendix B.

Omdat de in Appendix A beschreven acties veelal als afzonderlij

ke procedures zijn geimplementeerd, zullen de programma's niet

te groot van omvang zijn. Dit en het feit dat er uitvoerig com

mentaar is toegevoegd en de namen van de diverse variabelen hun

funktie aanduiden, zal doorgaans voldoende zijn om de implemen

tatie te begrijpen.

Desondanks volgen een paar opmerkingen.

1) Bijna alle procedures zijn gebaseerd op operaties die tus

sen de parts van cubes of covers moeten worden uitgevoerd.

Ret is daarom van belang om op eenvoudige en snelle wij ze

parts van cubes of covers af te scheiden. Daar de cubes en

covers gerepresenteerd worden door resp. vectoren en matri

ces, en een part uit meerdere, niet voor elk part gelij k

aantal, elementen van die cubes bestaat, wordt voor de af

scheiding gebruik gemaakt van de / -operator (reduktion),

enwel volgens het principe:

part ~ afscheider /cube
i i

De afscheider moet enen bezitten op de bitposities die
i

overeenkomen met part in de cube en nullen op de overige.
i

De afscheiders voor alle parts worden meteen na de codering

berekend en zijn zo voor alle volgende procedures bekend.

De procedure die hiervoor zorg draagt is "VORMPARTMATRIX";

zij genereert een matrix PM waarvan rij , part kan afschei-
i i

den. Dus: part ~ PM[i;l/cube
i

2) Voor de executie van het merging-, disjoint-sharp-, expansie

reduktie- en reshape-proces hoeven slechts de parameters,

een integer die het aantal parts aanduidt (PARTAANTAL) en

de matrix PM (zie opm.1) bekend te zijn. De procedures waar

uit bovengenoemde processen zijn opgebouwd, hebben daarinte-
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3) De reduktie van cubes in het reduktie-proces wordt zoals te

lezen is in Appendix A, uitgevoerd m.b.v. het disjoint-sharp

proces. Omdat dit laatste proces naar verhouding veel reken

tijd verbruikt om de partvolgorde voor de disjoint-sharp

operatie te berekenen, wordt de reduktie bewerkstelligd

m.b.v. een gemodificeerd disjoint-sharp-proces. Hierin wordt

de partvolgorde gelij k gesteld aan -1..PARTAANTAL • De part

volgorde kan slechts het aantal resulterende cubes beinvloe

den en omdat de gereduceerde cube verkregen wordt als de

supercube van deze resulterende cubes, beinvloedt dit het

resultaat van de reduktie niet.

4) De voorafgaande opmerking wij st er op dat bij de implementa

tie van MINI geprobeerd is de rekentijd zoveel mogelijk te

beperken. Dit is de leesbaarheid van de procedures niet ten

goede gekomen. Het zou echter te ver voeren om iedere over

weging tot besparing en de daaruit voortvloeiende imp lemen

tatie hier te vermelden. Over het algemeen kan echter ge-

s teld worden dat loops zo veel als mogelij k vermeden zij n.

Dat dit mogelijk was, is een bewijs voor de kracht van APL.

Voorbeeld:

In veel procedures moet onderzocht worden of een gegeven

cube bepaalde cubes uit een cover covert. Cube c1 covert

c2, indien c2 AND NOT c1 alles nullen oplevert. Dit proces

zou als voIgt te werk kunnen gaan: (Voor de duidelij kheid

weergegeven door een ALGOL-achtig programma.)

T := 0;

WHILE "T kleiner is dan het aantal cubes in de cover"

DO BEGIN

T : = T+ 1 ;

c2 := "T-de cube van de cover";

IF" c 1 c over t c 2 "

THEN "markeer c2";

END;

Indien de cover uit 100 cubes zou bestaan, moet de WHILE

loop 100 keer doorlopen worden. De rekentijd is dus even

redig met het aantal cubes in de cover.
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Men kan echter de definitie van coveren ook anders inter

preteren. c1 covert c2 indien er voor iedere 1 in c2

zich een 1 in c1 bevindt, ofwel overal waar c1 een 0 bezit

mag c2 geen 1 bezitten. Met andere woorden, c1 covert c2

als de OR-operatie tussen de bits van c2 waar c1 een 0

bezit, een 0 oplevert. In APL wordt dit: v/(-c1)/c2 is ge

lij k a voor covering. Om de WHILE-loop te vermij den, kan

c2 vervangen worden door de hele cover. Het ~esultaat is

dan een vector die aangeeft welke cubes van de cover geco

verd worden en welke niet. Het bovenstaande "ALGOL"-proces

kan dus vervangen worden door de APL instruktie:

coverindicator +-- -v/(-c1)/cover

Voor het genoemde voorbeeld van 100 cubes in de cover kan

dit een faktor 50 in rekentijd besparen.
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s. De hulpprogrammatuur.

Ter ondersteuning van MINI heeft de gebruiker nog de beschikking

over enkele programma's die kunnen worden samengevat onder de

noemer "hulpprogrammatuur". Al deze programma's kan de user ge

bruiken maar hij is daartoe niet verplicht.

Deze programmatuur zal hulp bieden bij de volgende drie taken:

1) minimalisatie van het aantal AND-poorten,

2) declaratie van het te optimaliseren probleem,

3) representatie van de (tussen)oplossing.

ad 1.

In hoofdstuk 3 is reeds vermeld dat MINI het aantal cubes in de

ON-cover probeert te minimaliseren. Ret programma minimaliseert

dus het aantal OR-poorten die nodig zijn voor de realisatie van

het netwerk. Vaak zal echter ook een optimale beschrijving in de

richting van de AND-poorten, gewenst zijn. Deze nu kan verkregen

worden m.b.v. het programma "AND-OPTIMALISATIE". Dit proces

dient de gebruiker te starten na de executie van MINI, m.a.w.

u i t g a and e van e e n min i mum a ant a 1 cub e s wo r den de z e cub esin. 0 m

vang vergroot en zodoende creeert men don't cares.

ad 2.

Omdat MINI ontwikkeld is voor netwerken of funkties met veel

variabelen, zal ook de declaratie van de 2 bekend vereiste co

vers een belangrijk punt van overweging zijn.

Daar een cover bestaande uit honderden implicants geen uitzon

dering zal zijn, is de declaratie niet alleen een tijdrovende

zaak maar ook een bron van fouten indien systematiek en duide

lijkheid ontbreken.

Ter ondersteuning kan de declaratie echter gebeuren m.b.v. een

stel programma's welke samengevoegd zijn in het programma

"D ECLARAT IE". De z e pro c e d u reb i edt d e volg end e f a c i lit e i ten.

Ter verbetering van de duidelijkheid en van het verband met het

netwerk, worden aan de variabelen symbolische namen toegekend.
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Ret probleem wordt beschreven door een alles omvattende matrix.

Dat wil zeggen: de matrix bevat beide covers en definieert bij

een combinatie van inputvariabelen, aIle erbij behorende output

variabelen. Dit bespaart veel tijd t.o.v. een werkwijze waarin

iedere output als een aparte funktie moet worden gedeclareerd.

Een implicant komt overeen met een rij uit de matrix. De rijen

worden een voor een ingetikt door aan de symbolische namen, die

overeenkomen met de kolommen van de matrix, een waarde toe te

kennen (L,R of D). Na iedere implicant vindt er een syntakscon

trole plaats. Door deze systematische declaratie en geordende

en illustratieve representatie kunnen fouten beter worden verme

den en sneller ontdekt.

Of schoon de gebruiker na deze declaratie een syntaktisch correc

te matrix bezit, zal deze in het algemeen vanwege slordigheids

fouten nog niet het beoogde netwerk beschrijven. M.b.v. een

edit-procedure kunnen tenslotte ook die fouten verbeterd worden.

De editor kent daarvoor commando's die implicants kunnen verwij

deren, toevoegen, veranderen en "displayen".

ad. 3

Omdat MINI intern gebruik maakt van gecodeerde cubes als impli

cant representatie, zal een oplossing in deze vorm uitgeprint

geen makkelijk leesbare informatie bieden. Vandaar dat het pro

gramma "PRINT" aanwezig is om de gebruiker de mogelij kheid te

geven een duidelij ke output te genereren.

Voor deze output bestaan twee mogelijkheden. Indien er symboli

sche namen gedefinieerd waren en er verder geen inputvariabelen

samen gevoegd zijn tot een part, wordt de cover met hulp van

die symbolische variabelen geprint. De waarden van die variabe

len worden aangeduid met de symbolen L,R en D.

Is aan een van beide eisen niet voldaan dan kunnen slechts de

gecodeerde cubes geprint worden. WeI zal er dan een duidelijke

afscheiding tussen de diverse parts gegenereerd worden.

OPM. Voor meer informatie over het gebruik van heel deze pro

grammatuur wordt verwezen naar de handleiding van MINI

(Appendix D). De implementatie kunt u in Appendix C vinden.
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Als slot is een waardeoordeel over MINI op zijn plaats.

Daartoe zal een belangrijke vraag zijn voor welke problemen MINI

gebruikt kan worden. Er blij kt dat het aantal input- en output

variabelen hiertoe geen beperking zal opleggen. Verder dient u

zich te realiseren dat ook het aantal mintermen in de ON-cover

niet van belang is. Immers het feit dat een implicant of cube

een of meerdere mintermen covert, heeft geen invloed op het ge

heugengebruik of op de rekentijd bij executie van een operatie

tussen 2 cubes. Blijkbaar is aIleen het aantal cubes van de op

lossing van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle opti

malisatie. In Appendix A wordt gesteld dat aIle problemen waar

van de uiteindelijke oplossing uit een paar honderd cubes be

staat geoptimaliseerd kunnen worden.

Om een uitspraak te doen over de performance van MINI, moet het

programma aa-n 2 criteria getoetst worden: ten eerste dient de

vraag beantwoord te worden hoe goed de minima Ie beschrijving be

naderd wordt en ten tweede is de hiervoor benodigde rekentijd

van belang.

Ten aanzien van het minimaal zijn van de oplossing kan gesteld

worden dat voor de meeste problemen MINI de tot nogtoe kleinste

bekende oplossing berekende. Voor symetrische funkties, waarvan

de grootte van de optimale oplossing berekend kan worden, blijkt

deze oplossing met uitzondering van slechts enkele gevallen

waarvoor 1 of 2 cubes meer gegeven worden, ook gevonden te wor

den

T.a.v. de rekentijd dient in de overweging betrokken te worden

dat de klassieke aanpak voor problemen met meer dan 8 variabelen

geen oplossing kan berekenen vanwege de limieten voor rekentijd

en geheugengrootte. AIleen al vanwege die rede is MINI een ver

betering.

Indien we toch een uitspraak over de rekentijd van MINI in ver

gelijking met de klassieke aanpak, willen doen dan blijkt voor

MINI een kwadratische evenredigheid met het aantal cubes in de
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oplossing te bestaan, terwij I de klassieke programma's exponen

tieel evenredig zijn met het aantal variabelen. Bedenk dat een

wezenlijke verbetering in de rekentijd verkregen wordt door MINI

in assembler taal te implementeren. Volgens I.B.M. met een fak

to r 50.

In Appendix E zijn enkele voorbeelden verzameld om het minimaal

zijn van de oplossing te testen en een idee te krijgen van de

benodigde rekentijd.

In voorbeeld 1 is een probleem met veel inputvariabelen gekozen

en waarvan tevens een uitspraak is te doen over de optimale op

lossing: het zogenaamde "kleurenprobleem". Dit houdt in dat

een willekeurig patroon van vakken zodanig gekleurd moet worden

dat twee aangrenzende vakken niet dezelfde kleur mogen krijgen.

Bewezen is dat hiervoor hoogstens vier kleuren nodig zijn. Op

grond van de definitie van de funktie voIgt hieruit dat de op

lossing vier of minder cubes groot mag zijn. In Appendix E

blijkt dat deze oplossing inderdaad gevonden wordt, enwel in

162 sec rekentijd voor een probleem van 10 vakken en dus be

staande uit 10 variabelen. Merk op dat er voor de voorbereidende

processen (merging, berekenen van de derde cover, disjunkta ON

cover) niet minder dan 137 sec rekentijd nodig is. Dit is meer

dan 80% van het totaal!! Indien de iteratieloop meerdere keren

doorlopen moet worden of de oplossing meer cubes bevat, zal de

verhouding echter guns tiger liggen.

Over deze iteratieloop kunnen echter nog een enkele opmerkingen

wo r den gem a a k t •

Bij PHILIPS ontstond de behoefte om een probleem bestaande uit

14 inputvariabelen en 3 outputvariabelen te optimaliseren. Hier

voor is gebruik gemaakt van MINI. De minimalisatie ging als

voIgt in zijn werk. Uitgaande van een initiele beschrijving van

het probleem met 320 implicants (DC-cover was leeg), werd na het

eerste expansie-proces een tussenoplossing van 163 cubes verkre

gen. Door reduktie en reshaping van deze cover volgde nog een

vermindering met 2 cubes tot 161 cubes. Het hieropvolgende ex

pansie-proces leverde geen verbetering meer. Desondanks zal de

hele iteratieloop (expansie, reduktie, reshaping) nog een keer
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geexecuteerd moe ten worden omdat immers een verbetering van 2

cubes was gevonden. Zoals te verwachten is leverde deze nieuwe

iteratiestap geen verbetering. Deze ervaringen nu geven aanlei

ding tot enkele voorzichtige conclusies:

1) Het expansie-proces is zo krachtig dat de eerste executie

hiervan reeds een redelijke benadering of op zijn minst een

goede indikatie van de oplossing zal geven.

- 2) Hieruit volgt dat na de tweede expansie, dus voordat de

tweede iteratiestap beeindigd is, de overweging gerecht

vaardigd is om MINI hier af te breken. De gebruiker zal

daartoe rekening moeten houden met wat de volgende iteratie

stap aan rekentijd zal kosten en of een verbetering die

waarschij nlij k in de grootte orde van 1 a 2 cubes ligt, wel

economisch verantwoord is. Zeker indien het expansie-proces

zelf geen verbetering meer geeft, zoals in bovengenoemd

voorbeeld van PHILIPS is het stoppen van MINI voor een

nieuwe iteratiestap het overwegen waard.

3) Door deze kracht van het expansie-proces en de daaruit

voortvloeiende korte iteratieloop, blijft de rekentijd no

dig voor de voorbereidende handelingen, in verhouding te

hoog. Een verdergaand onderzoek naar het gebruik van een

gemodificeerd expansie- en disjoint-sharp-proces, kan hier

dan ook zinvol zijn.

Over het geheel gezien kan MINI echter als een prima alternatief

voor of als een zeer goede aanvulling op de bestaande program

ma's beschouwd worden.
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RAND LEIDING VOOR RET PROGRAMMA "MINI"

INLEIDING.
==========

2

MINI is een optimalisatie programma voor grote combinatorische

netwerken. Ret proces probeert een zodanige beschrijving van een

booleaanse funktie te vinden dat er een minimum aantal AND- en

OR-poorten nodig zijn voor de realisatie van het door de funktie

beschreven netwerk.

Omdat MINI netwerken met 20 a 30 input- en outputvariabelen moet

kunnen optimaliseren, is het vanwege de beperkingen voor geheu

genruimte en rekentijd, ontworpen als een benaderingsprocedure

gebaseerd op heuristische algoritmen.

Voor de implementatie van de diverse programma's is gebruik ge

maakt van de taal APL. Vandaar dat het eerste hoofdstuk van deze

handleiding gewij d is aan enkele voor de executie noodzakelij ke

APL c omman do' 5 •

Ret gebruik van MINI maakt een uitgebreide kennis van het proces

zelf niet noodzakelijk. Desalniettemin kan de gebruiker m.b.v.

de in hoofdstuk 2 gegeven korte uiteenzetting van MINI en haar

subprogramma's, die informatie vinden die nodig is om MINI ver

standig te gebruiken.

De geinteresseerde gebruiker kan zijn achtergrondinformatie in

zake theorie of implementatie echter verruimen m.b.v. litera

tuurl resp. literatuur2.

Tenslotte is het laatste hoofdstuk gewijd aan enkele hulppro

gramma's, zoals het definieren van symbolische namen, de pro

bleem declaratie en het editen.
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HOOFDSTUK 1.
============

Korte bespreking van APL.
==:===============:======

Aangezien het te ver zou voeren om APL hier uitgebreid uit een

te zetten, zullen hier slechts enkele voor het gebruik van MINI

belangrijke opdrachten vermeld worden.

Voor meer informatie verwijs ik naar literatuur 3.

3

OPM. Indien u geen of nauwelijks ervaring hebt met APL, is het

raadzaam om voordat u met MINI begint, vertrouwd te raken

met de APL terminal, de APL character set en enkele belang

rijke instrukties. De vereiste vaardigheid kunt u verwerven

door enkele van de nu volgende opdrachten daadwerkelijk uit

te voeren.

1.1 Het Gebruik van de APL-terminal.

Het aanzetten van de terminal.

- Zet de terminal aan met de zwarte switch op de console.

- Controleer bij een modem verbinding of de modem aanstaat.

- Zorg dat de knop LINE LaC niet ingedrukt is.

- Zorg dat de knop FDX HDX ingedrukt is.

- Zorg dat de knoppen CHAR SET LOCK en ALT CHAR SET niet

ingedrukt zijn.

De knop AUTO LF dient niet ingedrukt te zijn.

- Zorg dat de knop CAPS LOCK niet ingedrukt is.

- Van de baude rate toetsen dient normaliter slechts de

knop met opschrift 300 ingedrukt te zijn.
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Ret kiezen van de juiste programmatuur en character set.

4

Eerst moet er achter gekomen worden onder supervisie van

welke programmatuur de terminal staat en welke character

set benut wordt. Er kan op een eenvoudige wij ze overgescha

keld worden zowel van de ene programmatuur naar de andere

als van de ene character set naar de andere.

Ret volgende voorschrift is hierbij te benutten:

- Tik in CTRL-E (ENQ).

De volgende reacties zijn dan mogelijk:

a. geen reactie.

b. onle es bare te ks t.

c • een lees bare reactie van SYSTEM/CANDE.

d. een leesbare reactie van SYSTEM/APL.

Deze mogelijkheden vragen de volgende behandeling:

Ad a. geen reactie.

Waarschijnlijk bevindt de terminal zich onder supervisie

van SYSTEM/CANDE met als status NOT READY. Bel de operateur

en vraag de betreffende terminal READY te maken.

Ad b. onleesbare tekst.

Waarschij nlij k is de character set in de software niet in

overeenstemming met de character set op de terminal. Deze

worden tegelijkertijd aangepast door het intikken van

CTRL-O voor de ASCII chracter set en door het intikken

van CTRL-N voor de APL character set. U moet het daarom na

het intikken van CTRL-O of CTRL-N nog eens proberen.

Ad c. een leesbare reactie van SYSTEM/CANDE.

Als U onder APL wenst te werken doe dan het volgende:

Ti k in CTRL-O.

- Tik in ?MCS SYSTEM/APL

Tik in CTRL-N

Als de terminal nu niet onder supervisie van APL is ge

plaatst, meld dit aan de operateur en vraag hem of APL
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operationeel is.

Ad d. een leesbare reactie van SYSTEM/APL.

Als U onder APL wenst te werken, tik dan voor de zekerheid

CTRL-N in.

Ret toetsenbord.

5

1.2

Als U onder APL werkt is het witte opschrift op de toetsen

aIleen van toepassing als het gewenste character niet terug

te vinden is onder de verzameling van gele opschriften.

Als een geel character op de toets is aangegeven, dan kan

dit worden verkregen door de toets in combinatie met SRIFT

aan te slaan. Als twee gele characters zijn aangegeven,

geldt het bovenste in combinatie met de SRIFT toets.

Ret inloggen.

am te voorkomen dat in de "inlog"-opdracht Uw password leesbaar

wordt, is het raadzaam om steeds met het commando

) BLOT

te beginnen.

Ret inloggen zelf gebeurt nu met het commando:

)ON UusernummerSsponsornummer[password)

am te kunnen beschikken over MINI en bijbehorende hulpprogramma

tuur, wordt dit:

)ON UI0613S4935[ •••• )

Ret password zal bekend zijn indien de gebruiker gerechtigd is

om van MINI gebruik te maken.
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1.3 Commando's betreffende workspace en

bib1iotheek gebruik.

Iedere APL gebruiker heeft de beschikking over zijn eigen actie

ve workspace waarin hij instrukties en programma's kan dec1are

ren en executeren. Verder bezit hij een zogenaamde bib1iotheek

(Jibrary) om 10 workspaces in op te slaan. In deze ops1agruimte

kan de data na uit10ggen bewaard b1ijven.

Ret ops1aan van de actieve workspace in de bib1iotheek gebeurt

met het commando:

)SAVE naam[password]

De naam waaronder de workspace opges1agen wordt, is vrij te

kiezen. Ret beschermen van de workspace met een wachtwoord is

niet vereist.

Na de in1og-procedure is de workspace 1eeg.

Indien men een workspace uit de bib1iotheek wi1 laden, dan kan

dit met de opdracht:

)LOAD naam[password]

Ret wachtwoord is natuur1ijk slechts dan vereist a1s de betref

fende workspace met een wachtwoord is "gesaved".

De data die in de workspace aanwezig was, is na de LOAD-opdracht

overschreven.

Wi1 men dit voorkomen dan is de opdracht

)PCOpy naam[password]

van toepassing.

Deze instruktie biedt eveneens de moge1ijkheid om funkties of

variabe1en welke in een opges1agen workspace gedefinieerd zijn,

te laden, n1:

)PCOpy naam[password] funktiel variabe1el funktie2

De inhoud van de bib1iotheek wordt gegeven d.m.v. de opdracht:

) LIB

De actieve workspace kan met

)CLEAR "schoongeveegd" worden.
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Ret verwij deren van een workspace ui t de bibliotheek gebeurt met

)DROP naam[password]

Ret verwijderen van funkties of variabelen uit de actieve work-

space, met:

)ERASE funktiel variabelel variabele2 funktie2 etc.

De opsomming van de funkties en variabelen welke in de actieve

~orkspace gedeclareerd zijn, verkrijgt men door:

r esp.

) FNS

) VARS

De grootte van de workspace is normaliter 64 kbyte.

Deze kan echter door de operateur desgewenst vergroot worden!

De actuele vulling van de workspace kan worden opgevraagd met:

OWA

Ais antwoord krijgt men twee getallen waarvan het eerste het

aantal ongebruikte bytes aangeeft en het tweede het aantal ge

b rui kte.

1.4 Ret onderbreken van de executie.

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom de gebruiker de execu

tie zou willen stoppen. Op het moment dat hij hiertoe besluit

kan het programma zich in twee situaties bevinden:

a. het programma wacht op input van de gebruiker.

b. het programma is in executie.

De gebruiker handelt dan als voIgt:

ad a. tik in: 0 backspace U backspace T backspace

m.a.w. OUT overelkaar geschreven.

ad b. druk de BREAK toets in ( houd deze zonodig even inge-

drukt) •

In beide gevallen zal de melding verschijnen op welke regel bin

nen welk programma dit heeft plaats gevonden. Deze informatie

is nodig voor het doorstarten op een later tijdstip.
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Omdat de executie gestopt is kan de gebruiker weer commando's

intikken en zodoende de actuele waarden van de diverse variabe

len opvragen. Dit kan van groot belang zijn indien U bijvoor

beeld reeds lange tijd geen melding van het programma meer hebt

ontvangen en daarom wilt weten waar het programma mee bezig is.

U dient er verder op bedacht te zijn dat APL vaak zonder melding

vooraf non-operationeel wordt terwijl Uw programma in executie

is! Meestal krijgt U echter na inloggen op een later tijdstip

d e mel ding d a t uw wo r ks pac e g e s a v edis •

Het doorstarten van een door u gestopt programma gebeurt door

een sprong naar het regelnummer waarin de onderbreking plaats

heeft gevonden.

bijv. ....15

d.w.z. vervolg de executie van het onderbroken programma op re

gel 15.

1.5 Nog enkele instrukties.

Vaak is het interessant om de verbruikte rekentijd te weten~

Dit is mogelijk met hulp van de instruktie:

OAI

Als antwoord wordt er een vector geprint bestaande uit drie

elementen welke de betekenis hebben van " re kentij d", "I/O-tij d"

en "tijd dat de verbinding bestaat" (allen in msec.).

Verder is er de mogelijkheid om het aantal characters per regel

te veranderen. Hiervoor wordt het commando

) WIDTH n

gebruikt. Het getal n geeft de nieuwe waarde aan; kies n kleiner

of gelijk aan 130. Indien voor n geen waarde wordt ingevuld,

wordt de actuele waarde van de regel lengte gegeven.

Het uitloggen tenslotte gebeurt d.m.v. het commando:

)OFF
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HOOFDSTUK 2
============

MINI.
=====

9

2.1 De gedachtengang.

MINI beoogt combinatorische netwerken welke gegeven worden door

booleaanse funkties,zodanig te optimaliseren dat er voor de rea

lisatie zo weinig mogelijk AND- en OR-poorten nodig zijn.

De omschrijving van de te optimaliseren funktie moet voor iedere

combinatie van inputvariabelen definieren welke waarden de out

putvariabelen bezitten, d.w.z. hoog (de logische 1) laag (0) of
k

don't care. Ieder van de 2 (k=aantal inputvariabelen.) minter-

men is dus gekoppeld aan een bepaalde waarde van de output

variabelen. In het vervolg zullen we de combinatie van input

en outputvariabelen definieren als een minterm of implicant.

Onder implicant wordt een verzameling van mintermen verstaan.

Aangezien er aan de outputvariabelen drie waarden kunnen worden

toegekend (nl. hoog,laag en don't care), kunnen er drie sets van

implicants gedefinieerd worden:

a. de ON-cover:mintermen waarvan een of meerdere output

variabelen hoog zijn. Het outputgedeelte van

deze mintermen bezit een "true" aanduiding

(H of 1) voor de outputs welke hoog zijn en

een "false" aanduiding (L of 0) voor outputs

welke niet hoog zijn.

b. de DC-cover:mintermen waarvan een of meerdere output

variabelen don't care zijn. Het outputgedeel

te van deze mintermen bezit een "true" aan

duiding (H of 1) voor de outputs welke don't

care zijn en een "false" aanduiding (L of 0)

voor outputs welke niet don't care zijn.

c. de OFF-cover:mintermen waarvan een of meerdere output

variabelen laag zijn. Het outputgedeelte van
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(H of 1) voor de outputs welke laag zijn en

een "false" aanduiding (L of 0) voor outputs

welke niet laag zijn.

Opgemerkt moet worden dat indien twee van deze covers bekend

zijn, de derde hieruit berekend kan worden.

MINI heeft nu als doel het aantal elementen (de implicants) van

de ON-cover zo klein mogelijk te maken enwel onder de restriktie

dat aIle mintermen behorende tot de ON-cover ook deel uit maken

van deze minimale verzameling en mintermen van de OFF-cover

niet.

Hoe worden implicants en covers nu gerepresenteerd?

Het ligt voor de hand om een minterm of implicant te beschrijven

m.b.v. een vector welke even veel elementen bevat als de som van

input- en outputvariabelen. De eerste elementen geven dan de

waarden van de inputs aan en de laatste de waarden van de out

puts. Een cover wordt dan gerepresenteerd door een verzameling

van vectoren, dus door een matrix.

Deze vectoren en matrices worden tijdens de probleemdeclaratie

gevuld met de symbolen L, H en D. Aangezien er echter met z~lke

grootheden niet gerekend kan worden, vindt er in MINI een code

ring van die vectoren plaats.

De gecodeerde implicants worden nu "cubes" genoemd. Dit zijn

eveneens vectoren maar zij bevatten slechts de elementen 0 en 1.

Het zou te ver voeren om de codering hier helemaal uit te leggen

Desondanks zullen er enkele opmerkingen geplaatst worden over de

codering van implicants welke booleaanse funkties beschrijven en

waarvan geen inputvariabelen samengevoegd worden (zie par. 2.2).

* Iedere inputvariabele uit de implicant wordt gecodeerd in

een 2-tuple met elementen 0 en 1.

* Indien de input laag (L) is wordt dit: 1 0

en indien de input hoog (H) is: 0 1.

Omdat een don't care omschreven kan worden als "de varia

bele kan hoog of laag zijn", wordt de gecodeerde don't
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care gedefinieerd als: de bit bij bit OR-operatie tussen

de laag-aanduiding en de hoog aanduiding, dus 1 0+0 1=1 1.

* Zo'n tuple of weI gecodeerde variabele noemen we "part".

* De outputvariabelen worden als een part of weI een variabe

Ie beschouwd. Dit outputpart is een tuple met evenveel

elementen als outputvariabelen. De elementen 1 en 0 komen

dan overeen met de "true" en "false" aanduidingen in de

eerder genoemde definities van ON-, OFF- en DC-cover.

* Een cube bestaat dus uit k+l parts. (k:=aantal inputvar.).

* Een cube bestaat uit 2k+l elementen. (l:=aantal outputvar)

Tenslotte voIgt er nog een korte uiteenzetting van de belang

rijkste procedures van MINI.

Ret merging-proces: Een gegeven cover kan uit onnodig vele

en kleine cubes bestaan. Daarom zal een eenvoudige

"samensmelting" van diverse cubes het aantal cubes

in de cover verminderen en zodoende voor volgende

processen rekentijd besparen.

Ret disjoint-sharp-proces: Ten eerste levert dit proces een

disj unkte cover. De disj unkte ON-cover wordt als

onafhankelijke beginsituatie gekozen.

Verder kan m.b.v. dit proces de niet gedeclareerde

cover berekend worden.

Ret expansie-proces: Dit proces expandeert, vergroot, de

cubes van een cover met het doel een geexpandeerde

cube zoveel mogelijk andere cubes binnen die cover

te laten omvatten zodat deze dus uit de lijst ver

wi j de r d k u nnen wo r den.

In dit proces vindt de belangrijkste minimalisatie

stap plaats.

Ret reduktie-proces: Riermee worden de cubes in grootte ge

reduceerd terwijl toch aIle tot de cover behorende

mintermen gecoverd blijven. Elke minterm hoeft im

mers slechts een keer gecoverd te worden.

Ret reshape-proces: Dit proces verandert de cubes van vorm.
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De executie van MINI.

MINI is zodanig geimplementeerd dat het programma op bepaalde

tijdstippen aan de gebruiker vraagt om gegevens in te tikken.

Dit biedt de volgende voordelen:

a. De supervisie ligt helemaal bij MINI.

b. De data kan meteen na de invoer aan een foutencontrole

onderworpen worden.

c. De data is bekend en syntaktisch correct op het moment

dat de optimalisatie start.

De vragen naar gegevens zijn zo duidelij k mogelij k gesteld,

desondanks zullen er vervolgens een paar uitgelicht worden.

12

* De definitie van het probleem gebeurt zoals eerder vermeld

d.m.v. de declaratie van twee der drie covers. Beide covers

worden tesamen door een matrix omschreven. Deze matrix mag

aIleen de symbolen L,R en D bevatten! Voor de declaratie van

deze matrix kunt u gebruik maken van een hulpprogramma in een

and ere wo r ks pac e. (z i e h 0 0 f d stu k 3). I n die n u d i t doe t moe t

u deze matrix voordat u start met de executie van MINI in de

actieve workspace laden! MINI zal naar de naam van deze ma

trix vragen.

* Aangezien twee covers voldoende zijn om het probleem te be

schrijven, zal de gebruiker moeten aangeven welke twee hij

gedeclareerd heeft. MINI neemt aan dat de ON-cover altijd

bekend is. Rieruit voIgt dat er zich de volgende twee situa

ties kunnen voordoen:

Situatie A: ON-cover en DC-cover bekend.

Situatie B: ON-cover en OFF-cover bekend.

Als MINI vraagt in welke van de twee situaties zich het pro

gramma bevindt, antwoord u met A of B.

MINI zal vervolgens zelf zorg dragen voor het splitsen van de

probleembeschrijvende matrix in de twee relevante covers en

voor het genereren van de derde cover.
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* De gebruiker heeft de vrij heid om de inputvariabelen te per

muteren. Deze permutatie kan op twee manieren gebeuren:

a. het veranderen van de volgorde der inputvariabelen in

de implicants.

bijv. xl x2 x3 x4 permuteren tot x3 xl x2 x4.

b. het meer dan een keer laten voorkomen van een inputvar

variabele in een implicant.

bijv. xl x2 x3 x4 permuteren tot xl x2 xl x3 x4 x2.

MINI zal daarom naar de permutatievector vragen. Deze is als

voIgt gedefinieerd: element ivan deze vector is het nummer

van de variabele welke op plaats i van de gepermuteerde im

plicant staat.

Voor eerder genoemde twee voorbeelden wordt de permutaievec-

tor: permvec1 3 1 2 4 resp. permvec2 1 2 1 3 4 2

Op de hiervoor bestemde vraag kan de gebruiker antwoorden

met de naam van een eerder gedeclareerde vector of met een

APL uitdrukking.

bij v. permv ec 1

of 3,{~2),4

of 3 1 2 4

* Zoals reeds vermeld zal er een codering van de inputvaria

balen plaatsvinden. Deze codeerstap maakt ook de definitie

van nieuwe variabelen mogelij k.

b ij v • x 4 x 2 x 3 xl wo rd t x 4 X xl met X : = {x 2 x 3 }

Dit houdt in dat de gebruiker zal moeten aangeven welke

variabelen samen een part (zie definitie van part) moeten

vormen. Als uitgangssituatie worden de gepermuteerde impli

cants genomen, immers in de permutatievector staat de volg

orde der inputvariabelen. Voor de codering hoeft men nu

slechts aan te geven hoeveel opeenvolgende variabelen uit

de permutatievector samen genomen worden tot een nieuwe ge

codeerde variabele of part. Hiervoor wordt de vector dec

size gedeclareerd.

Ui t b ovens t a and v 0 0 r bee I d b Ii j k t :

de permutatievector is: 4 2 3 1

en de decodersize vector is: 1 2 1



HANDLEIDING VOOR HET PROGRAMMA "MINI". 14

of weI een ander voorbeeld:

x 1 x 2 x 3 x 4 wo r d t

de permutatievector:

decsize:

x2 (xl x3) x4 xl

2 1 341

1 2 1 1

Merk op dat steeds geldt: ( permvec)=+/decsize

De decsize kan ingevoerd worden m.b.v.

a. de naam van een eerder gedeclareerde vector

b. een APL expressie.

Resumerend kan er dus gesteld worden dat met uitzondering van de

probleembeschrijvende matrix er geen data in de workspace aanwe

zig hoeft te zijn voordat de executie van MINI start. Alles kan

als antwoord op een vraag terplaatse gedeclareerd worden.

De te volgen startprocedure houdt dus slechts in:

a. Laad de in de bibliotheek opgeslagen workspace welke

MINI bevat in uw actieve workspace.

b. Copieer de probleembeschrijvende matrix in uw actieve

works pac e

c. Copieer de matrix HEADER in uw actieve workspace indien

u symbolische namen gedeclareerd hebt.

d. Start MINI.

dus concreet:

)LOAD

) COpy

MINI

MINI[

TEMP[ PROBLEEM HEADER

De executie van MINI eindigt met het printen van de oplossing.

MINI maakt hiervoor gebruik van een procedure "PRINT" welke zorg

draagt voor een duidelij ke weergave van de opgegeven cover.

Deze output kan op twee manieren geschieden:

A) Indien geen part (behalve het outputpart) van de gecodeerde

cubes uit meer dan 2 bits bestaat. kan de representatie

plaats vinden m.b.v. de eerder gedeclareerde symbolische

namen.

De gebruiker moet er zich weI van overtuigen dat de matrix
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HEADER in de actieve workspace gecopieerd is.

B) Indien een of meerdere parts meer dan 2 bits groot zijn t

kunnen slechts de gecodeerde cubes geprint worden. De di

verse parts worden echter duidelijk als afzonderlijke een

heden weergegeven. Bedenk dat de parts gepermuteerd kunnen

zij n!!

De print procedure draagt zelf de zorg voor de juiste weergave.

Aangezien er echter in het geval dat geen inputpart meer dan 2

bits groot iS t beide representatiemogelijkheden toepasbaar zijn

heeft de gebruiker de vrijheid om een van beide te kiezen door

op een daartoe gestelde vraag met A of B te antwoorden.

De gebruiker kan de print procedure natuurlijk ten aIle tijde

aanroepen t nl. door PRINT MATRIX. Voor MATRIX dient dan de te

printen cover ingevuld te worden.

Bedenk weI dat de vectoren DECSIZE en PERMVEC bekend moeten

z ij n.

OPM. Na de executie van MINI staat de oplossing in de matrix FON

terwijl verder slechts de covers FOFF en DC bekend zijn. AIle

matrices welke tussenoplossingen bevatten zijn vanwege geheugen

ruim te verwij de rd.

Zoals reeds vermeld heeft MINI tot doel het aantal cubes in de

oplossing te minimaliseren. Bij realisatie van het netwerk

m.b.v. AND- en OR-poorten welke slechts 2 ingangen bezitten komt

dit overeen met de minimalisatie van het aantal OR-poorten.

Vaak zal de gebruiker echter ook een minimum aantal AND-poorten

wensen. M.a.w. men wil een beschrijving waarin de cubes tevens

zoveel mogelijk don't cares bezitten. Deze beschrijving wordt

verkregen m.b.v. de procedure "AND_OPTIMALISATIE". Deze procedu

re moet na MINI geexecuteerd worden. De volledige aanroep luidt:

F AND_OPTIMALISATIE G t waarin F voor de te optimaliseren cover

staat (FON) en G voor de OFF-cover (FOFF).

Het resultaat draagt de naam FANDOPT.
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HOOFDSTUK 3.
============

Het inputprogramma.
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MINI verwacht een brok data welke het te optimaliseren probleem

volledig beschrijft. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt zal die pro

bleembeschrijving geschieden m.b.v. een allesomvattende matrix.

Aangezien deze matrix duizenden elementen kan bevatten,is er een

programma aanwezig dat de gebruiker ondersteunt bij de declara

tie. Dit inputprogramma is onderverdeeld in drie subprogramma's

welke de volgende funkties vervullen:

a. Het toekennen van een symbolische naam aan input- en

outputvariabelen.

b. De declaratie van de matrix met daarbij inbegrepen een

s y n t a ks con t r 0 Ie.

c. Het editen van de syntaktisch correcte matrix.

3. 1 De symbolische namen.

Omdat iedere implicant gerepresenteerd wordt door een vector met

evenveel elementen als er variabelen zijn en de elementen

slechts de waarden van de variabelen aangeven (L,H,D), zal zeker

voor grote problemen met vele variabelen het verband tussen zo'n

vector en de implicant welke een stuk van het probleem be

schrijft, verre van ideaal zijn. Daarom worden er symbolische

namen aan de variabelen toegekend om de implicants en covers met

behulp hiervan te declareren. Zodoende wordt de samenhang tussen

de probleembeschrijving en het netwerk duidelijker,wat van groot

voordeel is bij het vermij den en opsporen van fouten.

Het toekennen van de symbolische namen zal onder supervisie van

het programma plaatsvinden. Dit houdt in dat het programma voor

aIle variabelen aan de gebruiker vraagt de symbolische naam in

te tikken. Hiervoor gelden in principe geen beperkingen: aIle

characters kunnnen gebruikt worden en de lengte van de naam is

niet van belang.
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Ret programma biedt ook de mogelijkheid om namen te declareren

welke laag actief zijn; bijv: RESET

Omdat de APL character set echter geen "upperscore" kent, zal de

streep boven de naam m.b.v. een truc aangebracht moeten worden.

De declaratie van een naam die laag actief is geschiedt dan in

2 stappen of weI 2 regels. Deze procedure verloopt dan als voIgt:

Eerst wordt de "laag actief"-aanduiding m.b.v. de "underscores"

(~HIFT F) gedeclareerd en vervolgens wordt na de RETURN de

eigenlijke naam onder deze strepen ingetikt.

Voorbeeld: Declareer de namen: HOLD, A8, RESET en IoIH
programma: Geef de symbolische naam voor input 1:

u antwoordt: HOLD

programma: Geef de symbolische naam voor input 2:

u ant wo 0 rd t: A8

programma: Geef de symbolische naam voor input 3:

u ant wo 0 rd t : <CR >

en: RESET

programma:

u ant wo 0 rd t:

en:

Geef de symbolische naam voor input 4:

<CR>

101M

Een belangrijke beperking wordt echter opgelegd door het feit

dat de regellengte van de teletype eindig is. Bij de probleem

declaratie worden de symbolische namen naast elkaar afgedrukt

zodat u als gebruiker bij veel variabelen moet oppassen met te

lange namen. Ret programma zal daarom een controle uitvoeren en

een overschrijding van de maximale regellengte melden. Daarbij

wordt ook het aantal characters gegeven welke te veel zijn voor

een correct vervolg. U dient vervolgens aIle namen al of niet

ingekort opnieuw te declareren.

De probleemdeclaratie.

De definitie van de te optimaliseren funktie vindt plaats m.b.v.

een matrix welke twee der drie covers volledig beschrijft.

Een rij uit die matrix bestaat uit een implicant welke gedefini

eerd wordt door de actuele waarden van de input- en outputvaria-
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bel en. De z e wa a r den ( 0, 1 0 f don' t car e ) wo r den g erepresen tee r d

door de symbolen L, H en D.

De declaratie van de matrix gebeurt helemaal onder supervisie

van het programma enwel rij na rij of weI implicant na implicant.

Ter ondersteuning zal het programma beginnen met aIle symboli

sche namen achterelkaar te printen zodat de gebruiker daaronder

per regel aan iedere variabele een waarde kan toekennen en daar

mee implicant voor implicant declareert.

De declaratieposities worden gekenmerkt door enkele underscores

( ) onder elke symbolische naam. AIleen op die plaatsen kan

de declaratie plaats vinden. Op posities waar geen underscores

staan wordt door het proces niet gecheckt. Dit biedt de gebrui

ker de mogelij kheid om commentaar toe te voegen, zoals een volg

ordenummer onder de kolom "nr" of een markering dat er een fout

gemaakt is bijvoorbeeld aan het eind van de regel.

Na het indrukken van de RETURN toets vindt er een foutencontrole

plaats en als de zojuist gedeclareerde implicant syntaktisch

correct is, zullen de declaratieposities weer gemarkeerd worden

en kan men de declaratie vervolgen.

Indien er een fout gevonden wordt. zal de eerst ontdekte fout

gemeld worden. De gebruiker dient dan de hele implicant opnleuw

in te tikken.

Aan iedere variabele van een nieuw te declareren implicant wordt

initieel de waarde don't care (D) toegekend. Dit impliceert dat

een variabele welke don't care is binnen een implicant niet nog

eens gedeclareerd hoeft te worden. Het geven van een D op de be

treffende declaratiepositie zal natuurlijk niet tot een fout

lei den.

Indien u bijvoorbeeld bij het vervolgen op een nieuwe pagina, de

symbolische namen opnieuw geprint wilt hebben, dient u de letter

N (namen) op de declaratiepositie van de eerste variabele in te

tikken.

De declaratie wordt beeindigd door het geven van de letter K

(klaar) op de declaratiepositie van de eerste variabele.
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Het edit-programma.

Na de declaratie van het probleem m.b.v. het zonet besproken

programma, bezit men een syntaktisch correcte matrix welke ech

ter niet het probleem hoeft te beschrijven dat men beoogt te op

timaliseren. Daarom kan de gebruiker deze matrix nu veranderen

m.b.v. het edit-programma.

Dit programma kent de volgende 5 operaties:

* De ADD-operatie (A): deze voegt een implicant aan de ma

trix toe.

* De REMOVE-operatie (R): het verwijderen van een implicant

ui t de ma t rix •

* De DISPLAY-operatie (D): deze operatie print stukken van

de matrix.

* De CHANGE-operatie (C): gebruikt om veranderingen binnen

een implicant aan te brengen.

* De FINISH-operatie (F): beeindigt het edit-programma.

A <string>

<argument>{<string>}

[<implicant>]

<variabele>{<implicant>}

LIHID

: : =

: : =

: : =

: : =
: : =

<implicant>

<variabele>

De syntaks van deze operaties is als voIgt:

* ADD-operatie:

<opdracht>

<s tring>

<argument>

* REMOVE- en DISPLAY-opdracht:

<opdracht> ::= <operatie><string>

<operatie> ::= RID

<string> ::= <argument>{<string>}

<argument> ::= [<implicantnr>] I [<implicantset>]

<implicantset>::= <implicantnr>:<implicantnr>

< imp Ii can tn r > :: = 0 I 1 I 2 I ••• 9 I I { < imp 1 i can tn r> }

* CHANGE-opera tie:

<opdracht> ::= C<string>
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<string>

<argumentset>

< toe wi j z in g >

<implicantnr>

<variabnr>

::= <argumentset><toewij zing>{<string>}

::= [<implicantnr>:<variabnr>]=

{<argumentset>}

::= LIHID

:: = 011121 •••• 91 {<implicantnr>}

: : = 0 I 11 21 •••• 9 I {<va ri a bn r >}

* FINISH-opera tie:

<opdracht> ::= F

* Een commandoregel wordt:

<commandoregel>: :=<opdracht>{/<commandoregel>}

De commandoregel wordt van links naar rechts afgewerkt. Elke

Edit-actie welke het programma heeft uitgevoerd wordt gemeld zo

dat de gebruiker steeds op de hoogte is van wat de editor gedaan

heeft. Indien in de commando regel een fout wordt gevonden, zal

er hiervan eveneens een melding verschijnen. Vervolgens zal de

verwerking van de commando regel gestopt worden.

Tenslotte nog een waarschuwing welke vooral van toepassing is

bij gebruik van de REMOVE-operatie. Bedenk immmers dat de num

mering van de implicants na de executie van deze opdracht veran

derd is! Dit is van wezenlijk belang voor de opdrachten die op

de REMOVE-opdracht volgen.

Binnen de REMOVE-opdracht geldt dat zij zodanig geimplementeerd

is dat aIle argumenten behorende tot dezelfde opdracht (zie syn

taks) betrekking hebben op de nummering zoals die voor de execu

tie van de opdracht gold. Dit houdt in dat de opdracht R[3] [5:6]

tot gevolg heeft dat de implicants 35 en 6 verwijderd worden.

Dit in tegenstelling tot de opdrachten R[3]/R[5:6] welke re

sulteren in de verwijdering van 3 6 en 7 •

De programma's besproken in hoofdstuk 3 zijn bevat in het pr~

gramma met de naam "DECLARATIE".

Voor de start van deze programmatuur is slechts nodig:

)WIDTH 120
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) LOAD HU LP PROG [

DECLARATIE

De matrix welke we hiermee declareren bezit de naam PROBLEEM.

Deze matrix zal tijdelijk in de bibliotheek opgeslagen moeten

worden omdat de workspace met MINI geladen dient te worden.

Na beeindiging van het proces DECLARATIE voIgt dus:

)SAVE TEMP[ •••• ]

21

Indien u aIleen van de edit-faciliteit gebruik wilt maken kan

dit door de aanroep van "'IEDIT MATRIX".

Voor matrix vult u dan de naam van de te editen matrix in en het

resultaat wordt gegeven door de variabele EDITEDMATRIX.

Bedenk dat voor executie van de procedure EDIT de matrix HEADER

bekend moet zijn.
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