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Hoofdstuk 0: SAMENVATTING 

In PEP zijn mogelijkheden om in een enkel programma 

meerdere processen quasi gelijktijdig te laten lopen. Een 

probleem is echter, om deze parallelle processen efficient met 

elkaar te laten communiceren. 

Hiervoor zijn mechanismen bestudeerd, zoals in andere talen 

gebruikt worden. Daarna is geprobeerd om uitbreidingen in PEP 

zelf te schrijven. Dit gaf onbevredigende resultaten, waarna 

bes 1 ot en is om se maf o ren t e 1 m p 1 e ment e ren in het vast e 

machinetaal procedurepakket van PEP op de M68000. 

Ook zijn mogelijkheden ingebouwd, om bepaalde processen 

voorrang te geven boven de andere. 

Om het actieve wachten op Eurobus interfaces te voorkomen, 

is een algemeen Eurobus interrupt-mechanisme aangebracht, dat 

een operatie op een semafoor uitvoert. 

Daarna is ervaring opgedaan met deze nieuwe faciliteiten, 

door test- en voorbeeldprogramma's te schrijven, alsmede een 

bibliotheekje, waarmee communicatie tussen processen mogelijk is 

via voorraadbuffers. 

In sa menwerking met de va kg roep A.O.W. is een aanzet 

gegeven tot het testen en gebruiken van de nieuwe beschikbare 

middelen in de praktijk. 

Met een ander voorbeeldprogramma is een begin gemaakt aan 

een Multi-user versie van PEP op de M68000. 
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Hoofdstuk 1: INLEIDING 

In de onderwerpgroep Fysische Informatie Verwerking van de 

vakgroep Deeltjesfysica van de Technische Hogeschool Eindhoven 

wordt veel aandacht geschonken aan het besturen van en meten aan 

een fysisch experiment met behulp van een computer. In deze 

vakgroep wordt gebruikt gemaakt van de taal PEP, een eigen 

geschreven interpretersysteem, waarvan de taal veel 

overeenkomsten met Pascal vertoont. De taal PEP biedt de 

mogelijkheid om een aantal aparte taken op te starten, die naast 

het eigenlijke programma lopen. Dit multi-tasking gedeelte werd 

in beperkte mate intern in PEP gebruikt, maar nog niet in de 

gebruikers-software. Dit kwam onder andere, doordat er geen 

eenvoudige statements waren om parallelle taken met elkaar te 

laten communiceren. Ook was het niet eenvoudig om een taak te 

synchroniseren met een externe gebeurtenis. 

Mijn opdracht was, om aan PEP zodanige uitbreidingen aan te 

brengen, dat het voor een gebruiker aantrekkelijker wordt om in 

de experiment-software parallelle taken te gebruiken. Hiervoor 

moeten uitbreidingen op PEP gemaakt worden, zodat de parallelle 

taken eenvoudig met elkaar en met externe gebeurtenissen 

gesynchroniseerd kunnen worden. Ook was het misschien wenselijk, 

om bepaalde belangrijke taken voorrang te geven boven andere, 

door een prioriteit-mechanisme in te bouwen. Want de computer, 

die het experiment bestuurt en bestudeert, kan namelijk slechts 

een enkele taak tegelijk laten voortgaan, doordat hij slechts 

een processor heeft. 

Een complex meetprogramma moet verschillende handelingen 

ve~richten. Deze kunnen onder andere zijn: 

- Regeling of sturing van invoer-grootheden; 

- Bewaking van veiligheids-marges; 

- Meten van uitvoer-grootheden van het experiment; 

- Verwerking van de meetgegevens; 

- Opslag van data; 

- Monitoring van de al of niet verwerkte meetgegevens. 
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Een sequentieel meetprogramma voe~t al deze handelingen in een 

ge programmee r de v o 1 g o r d e u i t • D a a r d o o r i s h e t p r o g r a m m a 

bijvoorbeeld niet erg flexibel in de snelheid van meten, doordat 

alle handelingen in een vaste volgorde uitgevoerd worden. Deze 

volgorde is eigenlijk door de programmeur bepaald, bijvoorbeeld: 

.eerst regelen, bewaken en meten, na afloop van een aantal 

metingen verwerken en opslaan. In dit geval is de tneetsnelheid 

redelijk hoog. Maar ook is het mogelijk, om alle genoemde 

deeltaken per meting af te handelen in de volgorde: regelen, 

bewaken, meten, verwerken en opslaan. Dan neemt de meetsnelheid 

drastisch af, zeker als de verwerking veel rekentijd kost. 

In een meet programma met parallelle taken kan voor ieder 

van de opgenoemde deeltaken van het programma een eigen 

parallelle taak gevormd worden. Hierdoor worden de verschillende 

deeltaken van een complex meetprogramma van elkaar gescheiden, 

hetgeen de leesbaarheid van de programmatuur ten goede komt. Ook 

wordt het mogelijk een taak langzamer te laten lopen dan een 

andere, doordat een taak zijn beurt afstaat en pas na een 

bepaalde tijd weer verder gaat. Het heeft bijvoorbeeld niet veel 

zin om de temperatuur iedere tiende seconde te bewaken, als deze 

slechts zeer langzaam varieert. De volgorde van het opstarten 

van taken kan dus meer afhankelijk gemaakt worden van uitwendige 

gebeurtenissen, zoals deze zich in het experiment voordoen. Ook 

kan de meettaak nu erg kort zijn en met behulp van het 

prioriteit-mechanisme voorrang krijgen boven de andere taken. 

Dan wordt een hoge samplesnelheid mogelijk, waarbij er alleen 

meetresultaten afgeleverd hoeven te worden als deze relevant 

zijn. Door de taken onderling te laten communiceren via buffers, 

kunnen variaties in productiesnelheid en verwerkingasnelheid van 

gegevens tussen verschillende taken worden opgevangen. 
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Hoofdstuk 2: DE INTERNE STRUCTUUR VAN PEP 

~ ~ proces-toestanden 

De parallelle processen binnen het PEP-systeem kunnen zich 

in een van de volgende toestanden bevinden: 

- Ready, kan verdergaan, maar heeft geen processor; 

- Active, heeft op dit moment de processor; 

- St opped, is af gehandeld; 

- Waiting, moet wachten op toestemming om verder te gaan; 

De mogelijke overgangen tussen twee toestanden zijn aangegeven 

in figuur 2.1. 

1
------------+ 1------------1 1------------1 l---1---> 

Ready Active ---3---> Stopped 
<---2---

------------ ------------ ------------
A ! 
t +-----!------+ 
--------------------1 Waiting 1 

------------
figuur 2.1: De proces-toestanden en overgangen 

Alle processen die 'Ready' zijn, bevinden zich in een 

gelinkte lijst, de zogenaamde Ready-lijst. Na afloop van een 

timeslice (40 ms) wordt het 'Act i ve' proces 'Ready' gemaakt en 

achteraan de Ready-lijst geplaatst (overgang 2). Het voorste 

proces in de Ready-lijst wordt 'Active' gemaakt en mag dan 

verder gaan (overgang 1). Zo zullen alle processen die verder 

kunnen, ook werkelijk verder gaan. 

Als een proces aan het einde van zijn statement-list komt, 

wordt het gestopt en gaat het zogenaamde Clean-up act i es 

uitvoeren. Dit zijn onder andere: afbreken van de variabelen, 

die binnen de taak gedefinieerd waren. Pas dan krijgt het de 

toestand 'Stopped' (overgang 3). Een proces is ook te stoppen 

door een ABORT-statement. Dan wordt een vlag gezet en gaat het 

afgebroken proces gewoon door. Na afloop gaat dit proces weer in 

de Ready-lijst. Maar op het moment dat het proces weer 'Active' 



2. De interne structuur van PEP pag. 2.2 

wordt, gaat het de Clean-up acties uitvoeren en wordt de 

toestand· 'Stopped'. 

De toestand 'Waiting' wordt gebruikt voor processen die 

niet verder kunnen. Dit zijn processen die een DELAY-statement 

uitgevoerd hebben (overgang 4). Dan moeten ze wachten totdat een 

opgegeven tijd verstreken is. Bij iedere kloktik (20 ms) worden 

deze processen bekeken, en diegenen die verder mogen, worden 

achteraan in de Ready-lijst gezet (overgang 5). 

~ ~ proces-descriptoren 

Door het PEP-systeem wordt voor ieder proces een 

geheugenruimte gereserveerd, waarin een proces descriptor 

opgebouwd wordt. Dit is een datablok, waarin alle informatie is 

opgeslagen, die de toestand van het proces volledig 

karakteriseert. Ook alle informatie, die nodig is om het proces 

te laten voortgaan, is erin opgeslagen. 

In de proces descriptor bevinden zich de volgende velden: 

- CUL pointer naar de Clean-up lijst; 

- PRE pointer naar voorganger in achterwaards gelinkte lijst; 

- NXT 

- PAR 

- TIM 

- PRI 

- PRV 

- STA 

- CAU 

- SLP 

- STK 

pointer naar volgende proces in gelinkte lijst; 

pointer naar proces, waarin dit proces gedeclareerd is; 

tijd waarop weer verder gegaan mag worden (kloklijst); 

prioriteit en aantal vlaggen; 

abort vlag en bescherming tegen afbreken; 

proces toestand; 

oorzaak van stoppen (foutcode); 

opslag van stackpointer bij wisselen van taak; 

adres van stack, gebruikt bij initialisatie. 

2.3 Ready-lijst en Prioriteiten 

Een Ready-lijst bestaat uit minimaal 3 geheugenlocaties, 

namelijk: 

- HD RL wijst naar het eerste proces in de lijst; 

- TL RL wijst naar het laatste proces in de lijst; 



2. De interne structuur van PEP pag. 2. 3 

- TM_RL , geeft de tijd die het proces al verbruikt heeft. 

Met behulp van HD RL wordt een voorwaards gelinkte lijst van 

proces descriptoren gemaakt, en met TL_RL wordt gewezen naar het 

laatste proces in de lijst. Zo is het eenvoudig om zowel aan de 

voorkant als aan de achterkant van de Ready-lijst iets te 

wijzigen (zie figuur 2.2). 

Ready lij st proces proces 

~~~~~~~~~I------r------>+~~~::~~1 1+->-r-->r~~~::~~+ 
TL RL 1------+ NXT 1----- 1 NXT=O 

--------- 1--------=======---------- -------
figuur 2.2: Voorbeeld van een Ready-lijst 

Bij het implementeren van PEP waren voorzieningen getroffen 

om processen een prioriteit toe te kennen. Er waren twee 

prioriteiten (0 en 1) voorzien. Daarvoor was de Ready-lijst 

dubbel uitgevoerd, voor iedere prioriteit een eigen lijst. Maar 

deze voorzieningen waren vanuit de hogere programmeertaal niet 

te gebruiken, en werden ook niet gebruikt in de interne 

structuur van de interpreter. 

Het principe voor het selecteren van het volgende actieve 

proces is erg eenvoudig, namelijk: een proces met prioriteit 1 

gaat altijd voor een proces met prioriteit 0. Dit is als volgt 

geïmplementeerd: bij iedere klok-interrupt wordt bekeken of het 

actieve proces al twee kloktikken (de timeslice lengte) 

verbruikt heeft. Zo ja, dan wordt het proces achteraan in zijn 

eigen Ready-lijst geplaatst. Zo nee, dan wordt het vooraan in 

zijn Ready-lijst geplaatst. Nu wordt de Ready-lijst van 

prioriteit 1 bekeken. Als hierin een proces wacht, wordt dit 

proces eerst opgestart. Zo niet, dan wordt het voorste proces 

van prioriteit 0 opgestart. 
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hl E.!, Clean-up acties 

Voordat een proces echt gestopt wordt, moeten vaak nog een 

aantal formaliteiten afgehandeld worden, zodat de andere 

processen geen nadelige invloed ondervinden van het plotselinge 

afbreken. Een proces kan bijvoorbeeld een file geopend hebben. 

De ze za 1 dan eerst ges 1 o ten moeten worden. 0 ok moet de 

geheugenruimte, die het af te breken proces opgeeist heeft om de 

variabelen op te slaan, vrijgegeven worden. Verder zijn er in de 

interne structuur van de interpreter zogenaamde 'critical 

regions' ingebouwd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om met 

twee processen tegelijk de interface naar het beeldscherm aan te 

sturen. Het eerst komende proces mag op het scherm schrijven. 

Maar alle andere processen die willen schrijven, moeten wachten 

in een wachtlijst totdat het eerste proces klaar is. Als een 

proces nu afgebroken wordt tijdens het schrijven op het scherm, 

zouden alle andere processen eeuwig blijven wachten, totdat het 

afgebroken proces het scherm vrijgeeft. 

Om deze afhandelingen uit te voeren, bevindt zich in de 

proces descriptor een pointer naar een gelinkte lijst, de Clean

up lijst. Hiêrin staan alle handelingen, die verricht moeten 

worden bij het afbreken van het proces. De Clean-up lijst is 

gebaseerd op het principe van 'Last In First Out'. Dus de laatst 

toe gevoegde handeling wordt het eerst verwijderd of uit gevoerd. 

Aan de achterkant van deze lijst worden tijdens de uitvoering 

van het proces handelingen toegevoegd en afgehaald. Zodra een 

proces bij voorbeeld op het beeldscherm gaat schrijven, zal het 

een actie achteraan in de clean-up lijst hangen, zodat, als het 

proces plotseling afgebroken wordt, het beeldscherm weer 

vrijgegeven wordt. Wordt het proces niet afgebroken en is het 

klaar met het schijven, dan is deze actie overbodig, ja zelfs 

gevaarlijk geworden. Dan wordt deze actie weer uit de lijst 

verwijderd. 

Een beschrijving van een handeling, zoals die in de Clean

up lijst komt, bevat twee velden: 

- NXT pointer naar de volgende clean-up actie; 

- ACT verwijzing naar de uit te voeren programmacode. 
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proces descriptor actie act ie 

figuur 2.3: Voorbeeld van een Clean-up lijst 

2. S De toestand 'W ait ing' 

Processen, die niet verder mogen gaan, bevinden zich in de 

'Waiting' toestand. In de oorspronkelijke implementatie treedt 

deze toestand alleen op na uit voering van een DELAY-statement. 

De wachtende processen worden in een zogenaamde kloklijst 

geplaatst. Dit is een dubbel gelinkte lijst van proces 

descriptoren (ieder proces wijst zowel naar zijn voorganger als 

naar het volgende proces in de lijst). In de proces descriptor 

is een veld, waarin de tijd staat, waarop dat proces weer verder 

mag. Bij iedere kloktik wordt deze lijst langsgelopen en alle 

processen die verder mogen, worden u i t de 1 ij st gehaald en 

achteraan in de Ready-lijst geplaatst. Een wachtend proces, dat 

afgebroken wordt, blijft gewoon in de kloklijst staan. Alleen 

wordt de wachttijd op nul gezet en de abort-vlag gezet. Daardoor 

zal de eerst volgende klok-interrupt dit proces in de Ready

lijst plaatsen, omdat de wachttijd op nul gezet is. Zodra het 

proces dan actief wordt, zal het de clean-up acties uitvoeren en 

zichzelf stoppen, ten -gevolge van de abort-vlag. 

Een wachtend proces, dat geabort wordt, zal dus via de 

normale manier uit de wachtlijst moeten komen. Daarna zal het 

zichzelf afbreken. 
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Hoofdstuk 3: MECHANISMEN VOOR COMMUNICATIE 

3. 1 Semaforen 

Een veel gebruikt mechanisme voor synchronisatie van 

parallelle taken is de semafoor [BEN82, LIS75]. Het meest 

essentiele deel van dit datatype is een getal, de 

semafoorteller. Deze teller is altijd niet-negatief. Op een 

semafoor kunnen minstens twee operaties uitgevoerd worden, te 

wet en: P(sem) en V(sem). Deze operaties kunnen als volgt worden 

omschreven: 

P(sem) : Wacht totdat de semafoorteller groter dan 0 is. 

Verlaag dan meteen de teller met 1, en ga door. 

V( sem) Verhoog de teller met 1. 

Verder dient de semafoorteller een initiele waarde gegeven te 

kunnen worden. 

Met deze eenvoudige operaties kan ervoor gezorgd worden, 

dat twee processen, die allebei dezelfde variabelen moeten 

adresseren, dit na elkaar doen. Dit wordt 'mutual exclusion' 

(wederzijdse uitsluiting) genoemd. Als beide processen alleen 

maar lezen, is mutual exclusion niet nodig. Als deze uitsluiting 

niet gebeurt en de variabelen worden gewijzigd, zijn de 

resultaten onvoorspelbaar. Bijvoorbeeld: twee processen voeren 

beide de statement X := X + 1 uit. Maar de processen kunnen 

tijdens de uitvoering op ieder moment onderbroken worden door de 

timeslice. De resulterende waarde van X is nu afhankelijk 

geworden van het moment, waarop de timeslice valt • 

.1> proces .!. 
haal X op 
bereken X + 1 
sla nieuwe X op 
volgende statements 

proces 2 

------------------timeslice--------------------------
haal X op 
bereken X + 1 
sla nieuwe X op 

figuur 3.1.a: Een toevallig correcte uitkomst 
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2) proces .!. 
haal X op 
bereken X + 1 

proces 2 

------------------timeslice--------------------------
haal X op 
bereken X + 1 
sla nieuwe X op 
volgende statements 

------------------timeslice--------------------------
sla nieuwe X op 

figuur 3.1.b: Een foutieve uitkomst bij gemeenschappelijke 

variabeleno 

In figuur 3.1 is in het eerste geval het resultaat, dat X 

met 2 opgehoogd is. In het tweede geval echter, leest proces 2 

nog de oude waarde van X en verhoogt deze. Daarna overschrijft 

proces 1 de variabele X met zijn berekende waarde. Resultaat is 

dat X slechts met 1 verhoogd is. 

Ook als er slechts een proces schrijft, kunnen problemen 

ontstaan als de andere processen meerdere variabelen 

inspecteren, waartussen een vaste relatie moet bestaan. Als de 

variabelen bekeken worden in de tijd dat het schrijvende proces 

de variablen wijzigt, is de re lat ie verloren. • 

Het mechanisme van mutual exclusion is met de semafoor 

eenvoudig te realiseren. Men initialiseert de semafoorteller op 

1, d.w.z. er mag een proces tegelijk doorgaan. Verder laten we 

elk proces voordat het de gemeenschappelijke variabelen 

addresseert, een P operatie doen op de semafoor. Daardoor wordt 

de semafoorteller gelijk aan 0, en moet een volgend proces 

wachten. Als het proces klaar is, doet het een V operatie op 

dezelfde semafoor. Daardoor wordt de semafoorteller weer 1 en 

kan een volgend proces de variabelen adresseren. Het stukje 

programma t u s s e n de P e n V o p e r at ie wo r d t we 1 ... c r i t i c a 1 re g i o n ... 

(critieke sectie) genoemd. 

In het voorgaande is echter voorbij gegaan aan een heel 

essentieel punt, namelijk het realiseren van mutual exclusion 

tijdens de operaties op de semafoor. Omdat de operaties op een 

semafoor kort zijn, kan dit probleem opgelost worden door 

gebruik te maken van de computer hardware. Zoals reeds vermeld, 
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heeft de computer een enkele processor, zodat altijd slechts een 

taak actief kan zijn. Verder wordt er alleen van proces 

gewisseld tijdens een klok-interrupt. Door nu eventuele 

interrupt aanvragen niet te laten afhandelen voordat de operatie 

afgelopen is, is mutual exclusion op de semafoor gegarandeerd. 

In principe is het mogelijk, dat een proces de critical 

region vrijgeeft (dus een V operatie uitvoert) en gelijk daarna 

deze weer opeist (P operatie). Dan is het mogelijk, dat in de 

tussentijd de wachtende processen nog geen kans gekregen hebben 

om de critieke sectie in beslag te nemen. Zo kunnen processen 

altijd moeten blij ven wachten ("'Individual Starvat ion'). Om dit 

te voorkomen moet een algorithme voorgeschreven worden, dat dit 

voorkomt. Heel goed werkt het principe van "'First In First Out'. 

Hierbij sluit een nieuwe aanvrager achteraan in een lijst van 

wachtende processen. En als de semafoorteller groter dan 0 is, 

mag de voorste in de lijst doorgaan. Hierdoor is individual 

starvation onmogelijk geworden. 

Bij de tot nu toe beschreven semafoor kon de teller alleen 

de waarden 0 of 1 aannemen. Vandaar de naam "'Binary Semaphore"'. 

Een handige uitbreiding is, om de teller ook grotere positieve 

waarden te laten aannemen. Een semafoor die in het programma zo 

gebruikt wordt, dat de teller groter dan 1 kan worden, is echter· 

niet bruikbaar voor een critical region, omdat de semafoor dan 

meerdere processen tegelijk kan toelaten. Hiermee zijn echter 

gemakkelijk communicatiebuffers tussen verschillende processen 

te maken. Bij zo'n buffer, kunnen bijvoorbeeld semaforen FULL en 

FREE gedefinieerd worden, die aangeven hoeveel data er in de 

buffer zit en hoeveel plaatsen vrij zijn. De waarde van de 

semafoorteller wordt dus gebruikt als een variabele. Een proces 

dat uit de buffer wil lezen, hoeft dan alleen P(FULL) te doen. 

Daardoor zal het proces alleen maar verder mogen als er iets in 

de buffer zit. Na het eigenlijke lezen doet dit proces dan een 

V(FREE), waardoor gemeld wordt dat er een vrije plaats 

bijgekomen is. Een schrijvend proces doet P(FREE), daarna 

schrijft het in de buffer en voert V(FULL) uit. 

Het blijkt dat er geen mutual exclusion tussen lezend en 
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schrijvend proces behoeft te worden geeist. Dit komt, doordat in 

normale gevallen het lezen uit de buffer op een andere plaats 

gebeurt dan het schrijven. Alleen het geval van een compleet 

volle of lege buffer dient nader onderzocht te worden. In dat 

geval moet een van beide processen wachten in zijn P operatie. 

Het andere proces kan dan alle handelingen uitvoeren. Pas daarna 

wordt via de semafoor het wachtende proces doorgelaten. 

Als er meerdere processen uit dezelfde buffer lezen, moet 

er tussen deze wel voor mutual exclusion gezorgd worden met een 

semafoor MUTOUT. Dan moet ieder lezend proces uitvoeren: 

P(FULL) 
P(MUTOUT) 
% lees uit buffer 
V(MUTOUT) 
V(FREE) 

Ditzelfde geldt ook voor meerdere schrijvende processen. 

Hiervoor wordt dan de semafoor MUTIN gebruikt, zodat ook in dit 

geval geen mutual exclusion tussen lezend en schrijvend proces 

optreedt. 

Bij het overlappen van critical regions moet wel opgelet 

worden, dat hierbij geen onvoorziene s it uat i es kunnen optreden 

(zie figuur 3.2). 

2roces ..!. 2roces ~ 
P(seml) P(sem2) 
% region 1 % region 2 
P(sem2) P(seml) 
% region 1 + 2 % region 1 + 2 
V(seml) V(sem2) 
% region 2 % region 1 
V(sem2) V(seml) 

f iguuur 3. 2: Problemen met overlappende critical sections 

In bovenstaand geval zal proces 1 bij P(seml) door mogen. 

Als proces 2 nu bij P(sem2) doorgelaten wordt, moeten ze ieder 

wachten totdat de ander de V operatie uitgevoerd heeft. Dit 

gebeurt nooit, dus zit het programma vast ('Deadlock'). 
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Uit het bovenstaande blijkt, dat de semafoor een uitstekend 

middel is, om taken te laten synchroniseren en communiceren. 

Doordat het een eenvoudig mechanisme is, is het bruikbaar voor 

veel toepassingen. Maar het is ook zeer goed mogelijk om tijdens 

het programmeren fouten te maken, waardoor ongewenste situaties 

kunnen ontstaan, zoals deadlock. Verder blijft het gewoon 

mogelijk, om gemeenschappelijke variabelen te adresseren, zonder 

dat dit in een critical region gebeurt. 

3.2 Rendez-vous mechanisme 

In de programmeertaal ADA [PYL81, SME83] kunnen parallelle 

taken gedeclareerd worden met zogenaamde 'entry-points'. Dit 

zijn programmastructuren, waarin tussen twee taken informatie 

kan worden uitgewisseld. Andere taken kunnen deze structuren 

aanroepen, en op deze manier met elkaar communiceren. Dit noemt 

men het 'Rendez-vous' mechanisme. Deze naam verraadt, dat beide 

processen tegelijk in zo'n zelfde programmastructuur moeten 

komen. Na het uitwisselen van informatie gaan beide processen 

weer verder. 

In ADA maakt men onderscheid tussen actieve en passieve 

taken. Passieve taken noemt men die taken, die diensten verlenen 

voor andere taken. Passieve taken hebben dus altijd een of 

meerdere entry-points. De actieve taken vormen het eigenlijke 

pro g ra mma, w a a r b i j d i e n st en van . de pas s i e v e t a k e n ge b r u ik t 

worden. De actieve taken, die een passieve taak aanroepen bij 

een van diens entry-points, moeten dus de namen van die entry

points kennen. De passieve taken hoeven niet te weten, door wie 

ze aangeroepen worden. 

Omdat twee processen tegel~jk in dezelfde rendez-vous

structuur moeten zijn, kan het dus voorkomen, dat het ene proces 

moet wachten, omdat het andere nog niet gekomen is. Het behulp 

van semaforen is dit mechanisme als volgt voor te stellen: 
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ENTRY-call ACCEPT-statement 
actieve taak passieve taak 

V(pl) 
P(p2) 

pl,p2: semaforen, 

% wissel informatie uit 
V(pl) 
P(p2) 

initieel 0 
V(p2) 
P(pl) 
%wissel informatie uit 
V(p2) 
P(p 1) 

In deze voorstelling meldt ieder proces door de V-operatie 

dat hijzelf aanwezig is. Verder wordt gewacht totdat het andere 

proces aanwezig is (P-operatie). Daarna wordt de informatie 

uitgewisseld. Na de informatie geeft men elkaar weer toestemming 

om verder te gaan. Hiermee is het rendez-vous afgelopen. 

Op dit mechanisme zijn nog belangrijke uitbreidingen 

gemaakt. Een hiervan is de voorwaardelijke aanroep ('conditional 

entry call'). Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat een actief 

proces alleen dan een rendez-vous aangaat, wanneer het aan te 

roepen proces al op een rendez-vous wacht. Is dit laatste niet 

het geval, dan kunnen alternatieve statements uitgevoerd worden 

(zie figuur 3.3). 

SELECT 
ENTRY probeer; 
% statements als entry gelukt is 

ELSE 
% alternatieve statements 

END SELECT 

figuur 3.3: Condit ional ent ry call 

Een tweede uitbreiding is de voorwaardelijke aanname van 

een rendez-vous ('Conditional acceptance'). Hiermee kan de 

passieve taak, op identieke wijze als hierboven omschreven, 

alleen dan een rendez-vous accepteren als er al een proces op 

wacht. 

Een passieve taak kan ook bereid zijn om op verschillende 

entry-points tegelijk een rendez-vous te willen accepteren. 

Zodra nu een proces een van deze entry-points aanroept, wordt 

het rendez-vous met alle andereentry-points afgebroken (zie 

f i guur 3. 4 ) • 
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SELECT 

OR 

OR 

ACCEPT entryl DO 
% statements als dit rendez-vous gelukt is 

END entryl; 

ACCEPT entry2 DO 
% statements als dit rendez-vous gelukt is 

END ent ry2; 

pag. 3. 7 

DELAY 3.0 % delay is rendez-vous met de klok 
% statements als dit rendez-vous gelukt is 

END SELECT 

figuur 3.4: Select i ve rendez-vous 

Verder is het nog mogelijk om bepaalde takken van een 

SELECT-statement te blokkeren. Hiervoor kan zo'n tak voorzien 

worden van een condit ie, waaraan voldaan moet worden. Als niet 

aan de condit ie voldaan wordt, kan de tak niet uitgevoerd 

worden. 

In ADA is het niet eenvoudig om critical regions te maken, 

maar dit is in deze taal ook niet nodig. Gemeenschappel~jke 

variabelen kunnen gezamenlijk met een aantal gedefinieerde 

operaties op deze variabelen, opgeborgen worden in een aparte 

taak. Als zo'n gemeenschappelijke variabele dan geadresseerd 

moet worden, wordt een rendez-vous aangegaan met deze taak. Deze 

taak moet dan verder voor de gewenste actie zorgen. 

3.3 Modulen en monitoren 

In Modula-2 is het, net zoals in ADA, mogelijk om de 

gemeenschappelijke variabelen te beschermen tegen ongeoorloofd 

gebruik. In Modula-2 kunnen namelijk deze variabelen, tesamen 

met een aantal procedures in een zogenaamde 'Module' geplaatst 

worden [SME83, WIR82]. Deze module kan nu beschouwd worden als 

een black box, waarin zich aanroepbare procedures bevinden. Als 

nu een proces de gemeenschappelijke variabelen wil adresseren, 

roept hij de juiste procedure uit de module aan. Mutual 

exclusion kan worden verkregen, door aan te geven, dat slechts 
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een proces tegelijk mag worden toegelaten tot de module. Dit 

betekent dat alle naar buiten bekende procedures, deel uitmaken 

van een grote critical region. Dit mechanisme is gebaseerd op de 

'Monitor' uit Concurrent Pascal. 

Zoals reeds opgemerkt bij de beschrijving van een buffer, 

is mutual exclusion tussen een schrijvend en een lezend proces 

niet nodig. Dit wordt met het monitor mechanisme wel verkregen. 

Voor de synchronisatie tussen twee processen zijn in 

Modula-2 ook oog een aantal eenvoudige procedures beschikbaar. 

De belangrijkste twee zijn de operatie 'send' en 'wait'. Deze 

operaties werken op een variabele van het type 'signal'. Een 

signal lijkt wel op de voorheen beschreven semafoor. Een 

essentieel verschil is, dat een signal in Modula geen teller 

bevat. Bij een walt-operatie moet een proces altijd wachten, 

totdat een ander proces eensend-operatie uitvoert. Een send

operatle op een signal, waarop niemand wacht, heeft geen enkel 

effect. Verder is nog voorzien in een functie 'awaited', die een 

boolean teruggeeft. Deze boolean geeft aan, of zich processen in 

de wachtlijst van het signal bevinden. 

Door het ontbreken van de teller is het signal niet 

bruikbaar voor het construeren van een critical region. Als 

namelijk geen proces wacht op toegang, wordt niet geregistreerd 

dat de critical region vrij is. Dit is in Modula-2 niet erg, 

omdat daar het mechanisme van de monitor al beschikbaar is. 

3.4 Bolt variabelen 

In de taal PEARL [WER78] treffen we naast de semafoor ook 

het t y p e ' b o 1 t ' a a n. D i t t y p e w o r d t ge b r u i kt o m 

gemeenschappelijke variabelen te beschermen. Een variabele van 

het type bolt kan in de volgende drie toestanden verkeren: 

- geblokkeerd; 

- blokkering mogelijk; dit is de initiele toestand 

- blokkering onmogelijk. 

Op een variabele van het type bolt zijn vier operaties 
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gedefinieerd. 

Als eerste is er de operatie 'reserve'. Deze operatie 

probeert de gemeenschappelijk variabelen voor exclusief gebruik 

te reserveren. Als de bolt variabele in de toestand 'blokkering 

mogelijk' is, :wordt deze 'geblokkeerd'. Anders wordt het proces, 

dat de aanvraag doet, in een wachtlijst gezet. 

De opera t ie ... f ree.. geeft de var i a b e 1 en wee r v r i j • De 

toestand van de bolt variabele wordt dan 'blokkering mogelijk'. 

Dan worden alle processen uit de wachtlijst vrijgemaakt, en 

dienen deze opnieuw hun aanvraag in. Deze hernieuwde aanvragen 

gebeur~n op volgorde van prioriteit, dus hierbij is individual 

starvat ion mogelijk. 

Ook kan gevraagd worden, om de gemeenschappelijke 

variabelen te mogen lezen. Dit kan door meerde re pro ces sen 

tegelijk gebeuren. Hiervoor is de operatie 'enter'. Hierbij 

wordt gekeken, of in de wachtlijst al een proces met gelijke of 

hogere prioriteit staat (op grond van een reserve-operatie). Zo 

ja, wordt het aanvragende proces in de wachtlijst gezet. Staat 

er echter geen proces met gelijke of hogere prioriteit in de 

wachtlijst, dan krijgt de bolt variabele de toestand 'blokkering 

onmogelijk' en wordt een (intern genoteerde) te 11 er met 1 

opgehoogd. 

Nadat de gemeenschappelijke variabelen niet meer bekeken 

behoeven te worden, wordt de operatie 'leave' uitgevoerd. Deze 

ver 1 aagt de i n t e r n e t e 11 e r met 1 • I s de t e 11 e r 0 ge w o r de n , dus 

is er geen proces meer bezig met de variabelen, dan werkt 

'leave' net als 'f ree'. 

De bolt variabele kan gezien worden als een verfijnde vorm 

van een semafoor. Een critical region met een semafoor zal alle 

processen uitsluiten, die de variabelen willen adresseren. Ook 

als ze alleen maar willen lezen. Met de bolt variabele kunnen 

meerdere processen tegelijk lezen. Maar voordat er geschreven 

gaat worden, moeten alle andere processen eerst de variabelen 

vrij gegeven heb ben. 
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Hoofdstuk 4: IN PEP GESCBREVEN PROBEERSELS 

4.1 Inleiding 

De voornaamste reden dat de parallelle taken tot een jaar 

geleden binnen PEP niet gebruikt werden, was dat deze taken 

nauwelijks met elkaar konden communiceren. Hierdoor waren de 

taken niet te synchroniseren. De enige manier, waarop de 

communicatie mogelijk was, was het mechanisme van pipe's. Een 

pipe is een type variabele, met mutual exclusion er omheen, 

d.w.z. er kan maar een proces tegelijk met de pipe bezig zijn. 

Het kan gezien worden als een invoer- of uitvoerstroom van een 

taak. Een taak kan een berichtje in de pipe schrijven. Een 

andere taak kan dit berichtje dan lezen. Daarna wordt de pipe 

leeg achtergelaten. Verder zal een taak, die wil lezen uit een 

pipe, waar niets in geschreven is, blijven wachten, totdat er 

een berichtje inkomt. Eveneens kan niet geschreven worden in een 

reeds gevulde pipe. Dan moet gewacht worden totdat de pipe leeg 

is. 

4.2 De critical region 

Met het pipe-mechanisme is het wel mogelijk om een critical 

region te vormen. Daarvoor wordt in de pipe een willekeurig 

bericht geschreven. Een proces, dat de critical region in wil, 

voert een READLN op de pipe uit. Als er niets inzit, moet het 

proces wachten, anders mag het door. Nadat er iets gelezen is 

uit de pipe, is deze pipe leeg. Nu kan er niemand meer de 

critical region in. Als het proces de critical region wil 

vrijgeven, schrijft het met WRITELN een berichtje terug in de 

pipe. Daarna kunnen eventueel wachtende processen verder. Zie 

figuur 4.1. 
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DECLARE s: pipe(20) 
x: INTEGER 

%(20) is maximale lengte in bytes 

PROCESS one[1000] %[1000] is geheugentoekenning 
BEGIN LOOP readln(s, x) 

OD 
END 

writeln('Process one in critical region') 
writeln(s, 1) 

PROCESS two[lOOO] 
BEGIN LOOP readln(s, x) 

OD 
END 

writeln('Process two in critical region') 
writeln(s, 1) 

BEGIN %main program 
writeln(s, 1) % initialiseer de pipe 
start (one) start (two) 
delay(100000) % 100000 milliseconden 
abort(one) abort(two) 

END 

figuur 4.1: Critical region met behulp van een pipe 

In bovenstaand programma treedt echter een probleem op bij 

de abort-statements. Een proces dat in de wachtlijst bij een 

pipe zit, wordt niet vrijgemaakt. Het moet uit zichzelf uit de 

wachtlijst vrijkomen. Als echter het andere proces al afgebroken 

is, zal deze nooit de critical region vrijgeven. Dus zal het 

proces in de wachtlijst achterblijven en is een deadlock 

situatie ontstaan. Deze vorm van deadlock kan altijd optreden 

als een proces in een critical region afgebroken wordt. Dit is 

op twee manieren te ondervangen, namelijk door: 

- Bij het afbreken de critical region vrij te geven; 

- Door het proces te beschermen tegen afbreken. 

Bij de eerste methode is weliswaar het gevaar van deadlock 

geweken, maar kunnen de variabelen, die in de critical region 

gewijzigd worden, geen samenhangend geheel meer vormen, zodat 

het eindresultaat onvoorspelbaar wordt. 

Bij de tweede methode blijven de variabelen in de critical 

region intact. Hierbij moet de critical region omgeven worden 

door de statements PROTECT en UNPROTECT. Maar bij deze oplossing 

kan een ander naar bijverschijnsel optreden. Het is namelijk 

mogelijk een taak op te starten, die nooit meer af te breken is. 
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Dit gebeurt als de tijd buiten de critical region erg kort is. 

Het abort-statement zet namelijk alleen een vlag. Het proces 

zelf zal bij de volgende kloktik zichzelf afbreken. Als het 

proces dan alweer in de beschermde zone aan het begin van de 

critical region zit, wordt het toch niet afgebroken. Doordat een 

proces altijd na een kloktik actief wordt, en aan de critical 

region begint, ligt het tijdstip waarop het proces de region 

verlaat, ook op een vast tijdstip tussen twee kloktikken. Dit 

laatste geldt natuurlijk alleen, als de tijd in de critical 

region constant is. 

Het gesignaleerde probleem is te ondervangen door een 

DELAY-statement op te nemen in de niet beschermde zone. Dan komt 

het proces namelijk na verloop van tijd weer in de Ready-lijst, 

waarna het weer actief zal worden. Zodra het actief geworden is, 

zal het zichzelf automatisch afbreken. Een DELAY(O) is al 

voldoende, om de tijdvertraging minimaal te houden. 

4.3 De semafoor 

In het hierboven gegeven voorbeeld werd de pipe gebruikt 

als een binaire semafoor. De uitbreiding naar grotere positieve 

getallen in de semafoorteller is als volgt te implementeren: 

schrijf de semafoorteller in de pipe. De procedures P en V 

worden dan als volgt: 

PROCEDURE P(sem) 
DEC LA RE x: nat2 
BEGIN readln(sem, x) 

WHILE x<=O DO 
writeln(sem, x) 
delay(lOO) 
readln(sem, x) 

OD 
writeln(sem, x-1) 

END 

PROCEDURE V(sem) 
DECLARE x: nat2 
BEGIN readln(sem, x) 

writeln(sem, x+l) 
END 

figuur 4.2: Implementatie van P en V-operatie 

Aan deze implementatie van de semafoor kleven nog een 

aantal nadelen. Er wordt namelijk actief gewacht. De processen 

staan wel hun beurt af, maar blijven zelf kijken of ze door 
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mogen. 

Verreweg het belangrijkste nadeel is echter, dat bij deze 

implementatie individual starvation kan optreden. Een proces kan 

namelijk juist op die momenten kijken, waarop de semafoor juist 

weer 0 geworden is, waardoor het eeuwig blijft wachten. 

De hierboven gesignaleerde mogelijkheid van individual 

starvation kan als volgt verholpen worden: Alle processen 

krijgen een nummer, en moeten wachten, totdat hun nummer aan de 

beurt is. In de pipe moeten dan bijvoorbeeld de volgende 

gegevens geschreven worden: 

x de semafoorteller 

y het nummer wat als eerst aan de beurt komt 

z het eerste nummer dat nog niet weggegeven is 

De procedures Pen V zien er dan als volg~ uit: 

PROCEDURE P(sem, q) 
DECLARE x, y, z: nat2 
BEGIN readln(sem, x, y, z) 

END 

q : = z 
z := z + l 
WHILE (x=O) OR (y()q) 
DO writeln(sem,x,y,z) 

OD 

delay(lOO) 
% 0. 1 seconde 

readln(sem,x,y,z) 

writeln(sem,x-l,y+l,z) 

PROCEDURE V(sem) 
DECLARE x, y, z: nat2 
BEGIN readln(sem, x, y, z) 

writeln(sem, x+l, y, z) 
END 

figuur 4.3: Betere implementatie van P en V-operatie 

Hierbij moet bedacht worden, dat de getallen niet buiten 

het bereik van de computer mogen komen. Daarvoor moeten alle 

waarden modulo MAXVAL genomen worden, waarbij MAXVAL een 

willekeurige constante is. 

Ook moet ervoor gezorgd worden, dat twee processen, die 

beide een P-operatie uitvoeren, de variabele q van elkaar niet 

vernietigen. Dit kan ondervangen worden, door iedere taak een 

eigen variabele te geven, en deze variabele als parameter mee te 

geven aan de procedure. 

Een proces, dat een nummer·gekregen heeft, en wacht totdat 
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het verder mag, mag nooit afgebroken worden. De computer geeft 

name lijk een bepaald proces toestemming om verder te gaan. Als 

een proces zijn recht op voortgang niet aanneemt, wordt er 

gewacht, totdat het proces dit toch geaccepteerd heeft. Doordat 

dit nooit meer gebeurt is dan deadlock opgetreden. Om dit te 

vermijden kan in de P-operatie een PROTECT statement uitgevoerd 

worden, voordat de pipe gelezen wordt. In de V-operatie moet dan 

een UNPROTECT statement uitgevoerd worden, nadat de inhoud van 

de pipe weer teruggeschreven is. Ook hier treedt dan het gevaar 

op van een onafbreekbaar proces. De remedie, het plaatsen van 

een DELAY(O) in de niet-beschermde zone, helpt ook hier. 

4.4 Het Rendez-vous mechanisme 

Dit mechanisme is redelijk eenvoudig te implementeren met 

behulp van pipes. Proces 1 stopt informatie in de pipe, en 

proces 2 haalt het eruit. De processen behoeven hiervoor niet 

gelijktijdig op het rendez-vous te komen, zoals in ADA wel het 

geval is. Nadeel van deze implementatie is, 

informatiestroom tussen de processen altfjd slechts 

dat 

in 

de 

een 

richting plaatsvindt, tenzij gebruik gemaakt wordt van twee 

pipes. 

Een verdere beperking is, dat alle besproken verfijningen 

niet gemakkelijk kunnen. In ADA kan een taak met behulp van het 

SELECT statement wachten totdat bij een van de vele entry-points 

een proces op een rendez-vous wacht (zie figuur 3.4). Deze 

constructie is in PEP niet mogelijk. Een oplossing hiervoor zou 

zijn: laat het aanroepende proces via de pipe een code af geven, 

die aangeeft welke opdracht bedoeld is. Een tweede pipe kan dan 

gebruikt worden voor de informatiestroom. 

De conditionat entry call is niet mogelijk (zie figuur 

3.3). Hierbij kon een taak ofwel een rendez-vous aangaan, ofwel 

andere statements uitvoeren, als er geen andere taak bij het 

entry-point wachtte. Omdat met pipes niet te zien is of er een 

ander proces op wacht of dat er iets in geschreven is door een 

ander proces, is dit mechanisme niet mogelijk. 
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4.5 Modulen en monitoren 

Een module is eigenlijk niets anders dan een verzameling 

procedures, met een verzameling variabelen. De kracht van de 

module is, dat alleen die procedures en variabelen te adresseren 

zijn, die naar buiten zichtbaar gemaakt zijn. Hierdoor kan de 

module als een black box fungeren, waarvan alleen de 

ingangstoestand en de uitgangstoestand bekend zijn. In PEP is 

het echter niet mogelijk, om de declaraties af te schermen van 

de rest van het programma, behalve door overdeclaratie. 

Verder kan in Modula-2 van een module een monitor gemaakt 

worden, door rond alle procedures een critical region aan te 

brengen. Dit levert in PEP geen probleem op. Alleen moet voor de 

critical region wel weer een pipe gedeclareerd worden, en alle 

procedures moeten aan het begin een READLN op deze pipe doen en 

aan het eind een W RITELN. 

4.6 Conclusies 

Uit de beschreven constructies blijkt, dat het niet 

eenvoudig is, om uitbreidingen ten behoeve van parallelle 

processen in PEP te schrijven. Daarom is besloten de semafoor 

als extra standaardtype in de taal PEP zelf aan te brengen, en 

de operaties op een semafoor als standaard procedures. 

Daarna kan nog bekeken worden, of er nog andere 

uitbreidingen nodig zijn. 
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Hoofdstuk 5: SEMAFOREN IR H68000 ASSEMBLER 

~ ~ opslag ~ ~ variabelen 

Voor iedere variabele wordt bij de declaratie een 

geheugenblokje aangemaakt, waarin gegevens over de variabele in 

op ges lagen worden. Dit stukje geheugen wordt een "'ce 1' genoemd. 

Deze cel wordt aangemaakt met behulp van een speciale type-cel, 

waarvan er voor elk type een in de computer aanwezig is. De cel 

van een variabele omvat 3 zogenaamde 'long words'. Dit zijn 

computerwoorden van ieder 4 bytes. Het eerste long word wordt 

opgesplitst in 2 'words'. Deze woorden zijn ieder 16 bits groot. 

In het eerste woord staat het type van de variabele. Dit 

type wordt in de souree aangegeven met CT_xxx, waarbij xxx een 

afkorting voor de typenaam is. In het tweede woord kan 

aangegeven worden, wanneer de cel niet van een eenvoudig type 

( ... Simple type') is. Eenvoudige types zijn: REAL, INTEGER, NAT2, 

NATl, INT2, INTI, CHAR, RANGE, BOOLEAN. Niet eenvoudige types 

zijn onder.andere: een array of een structuur. Een structuur, 

zoals bijvoorbeeld een pipe, is een variabele inclusief 

bijbehorende initialisatie-routines en finalisatie-routines. 

Deze laatste zorgen voor een correcte afhandeling van de acties 

op de variabele, als het proces tijdens een handeling met die 

structuur afgebroken wordt. 

In het tweede woord kan ook aangegeven worden, of een cel 

een indirecte cel is. Dit is een cel, waarvan het dataveld niet 

de waarde van de variabele voorstelt, maar een adres is, waar 

het dataveld zich bevindt. Deze indirecte cellen worden onder 

andere gebruikt bij zogenaam.de 'REF' parameters. Dit zijn 

modificeerbare parameters (Pascal ... VAR' parameters). 

Alle vlaggen, die in het tweede woord gezet kunnen worden, 

worden aangegeven met CF_xxx, waarin xxx aangeeft, welke vlag 

bedoeld is. 

Het tweede en derde long word vormen het dataveld. Hierin 

is dus de waarde van de var i abele opgeslagen. Of bij een 

indirecte cel, het adres waar het dataveld zich bevindt. Dit 

dataveld behoeft niet geheel gevuld te zijn. De niet gebruikte 
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plaat sen blij ven gevuld met de waarde 0 (zie figuur 5.1 ). 

!------------------+ CT INT l ________ : ________ _ 

l CF IND l ________ : ________ _ 
+-------------------+ 
l CT INT l 
---------=---------0 

waarde <---+ 1 
+--- ------~:~:~:: ____ _ 

0 1---------~--------
figuur 5.1: Een integer variabele met indirecte cel 

Bij een array variabele kunnen de waarden natuurlijk nooit 

worden opgeslagen in de twee lange woorden in de cel. Daarom 

wordt een geheugenruimte gereserveerd, waarin de waarden 

opgeslagen worden. In de cel wordt nu informatie opgeslagen over 

deze toegewezen geheugenruimte. In het eerste lange woord wordt 

het beginadres van het datablok opgeslagen. Het tweede woord kan 

echter twee betekenissen hebben. In het geval van een meer

dimensionaal array wordt hieraan een gelinkte lijst van 

descriptoren verbonden, voor elke dimensie een. Hierin geeft 

iedere descriptor aan, wat de eerste index van die dimensie is 

en hoeveel indices er bestaan. In het geval van een een

dimensionaal array is deze gelinkte lijst niet nodig. Dan kan de 

informatie over de index-range van het array meteen opgeslagen 

worden in het tweede lange woord van het dataveld van de cel. Om 

nu aan te geven of dit tweede lange woord een pointer naar een 

lijst is of dat het informatie over het array is, wordt een truc 

toegepast. Dit houdt in, dat het aantal elementen van het array 

met twee vermenigvuldigd wordt en vermeerderd met 1. In dit 

laatste geval wordt dit woord altijd oneven. En een pointer naar 

een gelinkte lijst heeft altijd een even adres. Daardoor kan aan 

bit 0 van het woord gezien worden wat het woord betekent. 

In de volgende paragrafen wordt een chronologische 

beschrijving gegeven van de weg, die gevolgd werd om tot de 

implementatie van semaforen te komen. 
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+---cÏ-ÏNÏ----+ ~-----------> 
1-----=-------l 

CF ARR l 
-----=-------
=~i~~i:i~i~~=i __________ _ 

------------+ 

dataveld 

-=~~=~~~~-~~-l 
figuuur 5.2: Voorbeeld van een een-dimensionaal array 

figuur 5.3: Voorbeeld van een twee-dimensionaal array 

5. 2 h!,S llE.!_ Signal 

Als eerste uitbreiding is gekozen voor het implementeren 

van het de 'Signal' uit Modula-2. Hiervoor moest er een nieuw 

standaardtype komen. Dit was niet zo'n groot probleem, omdat 

alle types van variabelen er bijna identiek uitzien. En voor het 

ereeren van een nieuw type variabelen is een macro aanwezig, die 

alle nodige definities verricht. De enige uit breiding die 

hiervoor aangebracht moest worden, waren de volgende definities: 

CT SlG EQU 

TYPE 

5 * het Se basis-type 

SIGNAL,SIG,O,O 

Deze laatste definitie koppelt de typenaam 'SIGNAL' aan de 
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waarde CT SlG en maakt een speciale cel (een type-cel) waarmee 

de variabelen-cellen aangemaakt kunnen worden. Als nu een 

variabele van het type signal gedeclareerd wordt, wordt met 

behulp van de type-cel de juiste variabelen-cel aangemaakt, 

waarin het dataveld gevuld wordt met de waarden 0. 

Maar met het zojuist gecreeerde type signal kan nog niets 

gedaan worden, omdat er geen operaties op gedefinieerd zijn. Ook 

kan het type signal niet geconverteerd worden naar enig ander 

type. Om de operaties uit Modula-2 te implementeren zijn de 

volgende operaties gedefinieerd: 

APROC 

APROC 

WAlT ,PW T_SR,NUL,S lG,NUL, NUL, NUL 

SE NO, P SN_ SG,NUL,S lG,NUL,NUL,NUL 

Met deze definities wordt de procedure WAlT gekoppeld aan de 

machinetaal bij label PWT SR. Deze machinetaal maakt geen 

gebruik (eerste NUL) van een 'environment' (b.v. een file), en 

heeft als eerste parameter een variabele van het type signal. 

Een environment is een erg gecompliceerde datastructuur, zoals 

bijvoorbeeld een file, een pipe of een tty (een terminal). Een 

tweede en derde parameter heeft het niet (tweemaal NUL). De 

procedure geeft ook geen waarde te rug (1 a at st e NUL). Het zelf de 

geldt ook voor de procedure SEND. 

Voor de aanroep van een procedure worden de parameters op 

de stack gezet. Hoe dit moet, is voor een signal nu nog niet 

gedefinieerd. In de routine PSH DO wordt via een tabel de juiste 

routine opgezocht, om een variabele op de stack te zetten. In de 

tabel wordt een routine PSHSlG bijgeplaatst om een signal op de 

stack te zetten. Deze routine PSHSlG moet niet de waarde van een 

signal op de stack zetten, maar het adres ervan. 

Als laatste moesten de routines PWT SR en PSN_SG geschreven 

worden. Hiervoor werd het dataveld van een signal gebruikt om 

een voorwaards gelinkte lijst van wachtende processen te maken. 

Het tweede lange woord van het dataveld wordt gebruikt om naar 

het laatste proces in de wachtlijst te wijzen. Dit vereenvoudigt 

het aansluiten van een proces achteraan in de lijst. Dus een 

signal ziet er nu als volgt uit: 
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+------------+ 
f 

CT SIG 1 
------=------
-----~------1 

+--------l---~~~~~----1 
1 1 LAST 1---------+ 

------------ ~ eerste proces laatste proces 

figuur 5.4: een variabele van type signal 

De routines werden als volgt geïmplementeerd: 

PWT SR 

PSN SG 

MOVE.L 
PRTRS 

PSH RB 
MOVË.L 
BSR 

JSR 
JSR 
POP RB 
SPSRS 
MOVEA.L 
ADDA.W 
JMP 

MOVE.L 
JSR 
MOVE.L 
RTS 

4(SP),AO 

AO,-(SP) 
DCL SR 

WT SR 
UND MP 

(SP)+,AO 
#4,SP 
(AO) 

4(SP),A5 
TOG SG 
(SP)+,(SP) 

* adres van signaldata => AO 
* processor-status => stack 
* en disable interrupt 
* bewaar registers op stack 
* adres van signaldata => stack 
* maak signal receiver blokje op 
* de stack en link in lijst 
* maak clean-up actie 
* ga slapen (in signal lijst) 
* clean-up actie verwijderen 
* herstel registers 
* herstel processor-status 
* return adres m) AO 
* stack afbreken 
* return 

* adres van signaldata => A5 
* wek eerste in lijst 
* st ack af breken 
* return 

Bij het testen bleek echter dat er iets fout zat. Bij 

nadere bestudering bleek dat het systeem voor alle parameters· 

een indirecte cel produceert. Daarna wordt in de routine CHP DD 

gekeken of de typen van formele en actuele parameters kloppen. 

Kloppen deze niet, dan worden geprobeerd de typen te converteren 

naar het juiste type. Tijdens het vergelijken van de typen wordt 

de routine DRF DD aangeroepen. Deze routine converteert de 

indirecte cel naar een directe cel ('dereference'), door het 

dataveld van de originele variabele over te copieren naar de 

indirecte cel. Dus er wordt bij iedere aanroep een nieuwe copie 

van de variabele gemaakt. Dit is echter niet de bedoeling bij 

een variabele van het type signal. Daarom werd in CHP DD e~n 
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wijziging aangebracht, zodat bij een signal niet de routine 

DRF_DD aangeroepen wordt, maar dat dit type altijd als een REF

parameter behandeld wordt. Daardoor wordt de routine PSHSIG niet 

meer gebruikt, omdat er een universele routine is die alle REF

parameters afhandelt. Nu wordt het adres van het dataveld van de 

originele variabele op de stack gezet in plaats van het adres 

van de copie. Het resultaat was, dat de procedures SEND en WAlT 

nu correct werkt en. 

5.3 Semafoor!!!!_ nummertjes 

De volgende stap was het uitbreiden van het type signal met 

een teller. Dan zou een semafoor geïmplementeerd zijn. Een 

probleem was echter, dat in het dataveld geen plaats meer over 

was om een teller in te plaatsen. Daarom is geprobeerd om het 

type signalanders op te bouwen, namelijk via het in paragraaf 

4.3 beschreven mechanisme van nummertjes trekken. Hiervoor werd 

het dataveld als volgt ingedeeld: 

+-----------+ 
1 FREE l -----------1 WAlT l -----------
1 TICKET l -----------
1-----~-----l 
figuur 5.5: Een alternatief voor het type signal 

Hierin is het veld 'FREE' de semafoorteller en het veld 'WAlT' 

een teller voor het aantal wachtende processen. Het veld 

'TICKET' geeft aan, welk het eerste nummer is, dat nog niet 

weggegeven is. Voor een veld wordt nu slechts 16 bits gebruikt, 

omdat er toch maar getallen in opgeslagen worden en geen 

adressen. Een proces dat een SEND-operatie uitvoert, doet niets 

anders dan FREE met 1 verhogen, zoals hieronder aangegeven. 

PSN SG MOVE.L 
MOVE.L 
ADDQ.W 
RTS 

4(SP),AO 
(SP)+,(SP) 
#l,(AO) 

* adres van signal => AO 
* stack afbreken 
* iocrement 'FREE' 
* return 
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De WAlT-operatie is aanzienlijk ingewikkelder. Hier neemt 

een proces een nummertje uit het veld TICKET en verhoogt dit 

veld met 1. Ook verhoogt hij het veld WAlT om aan te geven dat 

ook hij wacht op doorgang. Daarna wordt gekeken of het proces 

verder mag. Zo niet, zal het proces zijn beurt af st aan en 

achteraan de Ready-lijst gaan hangen. Als het proces dan weer 

aan de beurt komt, wordt de test herhaald, totdat hij verder 

mag. Een proces mag alleen dan verdergaan, als zowel de 

semafoorteller groter dan 0 is als ook dat zijn nummer aan de 

beurt is om als eerste verder te mogen. Dit laatste wordt als 

volgt bepaald: TICKET- WAlT= 'nummer aan de beurt'. De totale 

WAlT routine ziet er als volgt uit: 

PWT SR 

WTO 

WT 1 

MOVE.L 
MOVE.L 
PRTRS 
MOVE.W 
ADDQ.W 
ADDQ.W 
CMPI .W 
BEQ.S 
MOVE.W 
SUB.W 
CMP.W 
BNE.S 
SUBQ.W 
SUBQ.W 
SPSRS 
RTS 
SPSRS 
MOVE.L 
MOVEA.L 
JSR 
MOVE.L 
PRTRS 
MOVE.L 
MOVE.L 
JSR 
MOVE.L 
MOVE.L 
BRA.S 

4(SP),AO 
(SP)+,(SP) 

4(AO),D1 
lll,4(AO) 
lll,2(AO) 
IIO,(AO) 
WT1 
4(AO) ,DO 
2(AO),DO 
00,01 
WT1 
lll,2(AO) 
lll,(AO) 

AO,-(SP) 
CP_MP,A5 
RD PR 
( SP)+,AO 

AO,-(SP) 
01,-(SP) 
DS MP 
(SP)+,D1 
(SP)+,AO 
WTO 

* adres van signaldata => AO 
* stack afbreken 
* save proc.status, disable int 
* neem nummertje 
* verhoog nummer 
* een meer in wachtrij 
* semafoorteller • 0 ??? 
* zo ja, ga wachten 

* bereken TICKET - WAlT 
* is dit mijn nummer ??? 
* zo nee, ga wachten 
* een minder in wachtrij 
* verlaag semafoorteller 
* herstel processor status 
* return 
* herstel processor status 
* bewaar AO op stack 
* mijn proces descriptor => AS 
* zet me in ready-lijst 
* herstel AO 
* disable interrupt, etc 
* bewaar registers 

* st a beurt af 
* herstel registers 

* ga opnieuw testen 

Met deze routines werkte het type signal precies als een 

semafoor. Een probleem echter was, dat een proces nooit 

afgebroken mocht worden, zolang het een nummertje in zijn bezit 

had. Gebeurde dit afbreken wel, dan trad deadlock op. Dit 

probleem waren we in de vorige methode niet tegen gekomen omdat 

daar een proces niet afgebroken kan worden, zolang het in de 



5. Semaforen in M68000 assembler pag. 5. 8 

queue zit. Dit probleem werd opgelost door aan het begin van 

PWT SR de routine PRO_MP aan te roepen. Deze routine maakt een 

proces onafbreekbaar. Aan het einde van PWT SR werd dit weer 

ongedaan gemaakt door aanroepen van de routine UNP MP. 

Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 4, is het mogelijk dat 

door gebruik van onafbreekbaar maken van processen een situatie 

ontstaat, dat een proces nooit afbreekbaar wordt. Om dit te 

ondervangen moest nog een extra wijziging aangebracht worden. Na 

het aanroepen van UNP_MP moet het proces zelf testen of de 

abort-vlag staat. Zo nee, gaat het proces gewoon door. Zo ja, 

dan roept het proces zelf de routine TR MP aan om zichzelf af te 

breken. Normaal wordt de test op de abort-vlag en de aanroep van 

TR_MP alleen door de routine DS_MP (dit is de dispatcher) 

gedaan. Na deze uitbreiding is deze methode identiek aan de 

vooraf besproken methode met de wachtlijst, uitgezonderd de 

semafoorteller. 

Verder werd nog een procedure gemaakt om de semafoorteller 

een initiele waarde te geven. Ook werden functies gedefinieerd, 

waarmee de waarden van de semafoorteller en de wachtteller 

opgevraagd kunnen worden. 

Als alle taken tegelijk afgebroken worden, zullen de 

wachtende taken niet vrijkomen uit de wachtrij. De processen 

waardoor ze verlost moeten worden worden aamelijk ook 

afgebroken. Dan ontstaat deadlock. Dit kan ondervangen worden, 

door het eerste proces in de wachtrij, als de abort-vlag staat, 

zichzelf voortijdig af te laten breken. Dit proces behoeft dus 

niet te wachten, totdat hij doormag. Doordat dit proces zichzelf 

afbreekt, komt het tweede proces in de rij op de eerste plaats. 

Dus daardoor mag deze zichzelf ook voortijdig afbreken. Dit kan 

dan zo doorgaan totdat de gehele rij leeg is, en zal deadlock 

niet optreden in deze situatie. 

Na de implementatie van de methode met de nummertjes, is 

besloten om deze methode niet toe te passen. Nadeel is, dat de 

wachtende processen zelf moeten testen of ze mogen verdergaan. 

Ze zullen dus tijdens het wachten ook processortijd verbruiken, 

al is het weinig doordat ze steeds hun beurt afstaan. In 
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hoofdstuk 2 is beschreven dat een proces in vier toestanden kon 

verkeren, waaronder de toestand 'waiting'. Door dit actieve 

wachten komen de processen niet in die toestand, maar blijven ze 

'ready'. Bij de methode van de wachtqueue's wordt een proces wel 

'waiting'. Dit heeft als voordeel dat, als in een later stadium 

verschillende prioriteiten gegeven kunnen worden, een 'wait ing' 

proces geen aanspraak maakt op processortijd, terwijl bij het 

actieve wachten het proces deze aanspraak blijft maken. Een 

wachtend proces met hoge prioriteit krijgt dan meteen na het 

beurt afstaan de processor weer toebedeeld, waardoor de 

processen van lagere prioriteit stoppen. Dit is een geval van 

individual starvation. 

5.4 Semafoor ~wachtlijst 

Zoals reeds opgemerkt is bij de signal met wachtlijst geen 

ruimte meer over om een teller bij te plaatsen. Daarom is het 

type signal anders gedefinieerd. Het type signal wordt nu 

opgeslagen alsof het een array is. Daarvoor is de definitie 

veranderd in: 

TYPE SIGNAL,SIG,ARR,SIGRAN met S IGRAN = 7 

ARR geeft aan, dat in het vlaggewoord de vlag CF_ARR aangezet 

moet worden. S IGRAN geeft de lengte aan van het dat ave ld. De ze 

waarde moet met 1 verlaagd worden, en daarna door 2 gedeeld. Dit 

levert 3 op. De lengte van een element is in een lengtetabel 

opgegeven als 1 lang woord (4 bytes). Dus nu wordt bij 

declaratie van een variabele van het type signal een dataveld 

van 3 lange woorden gemaakt. Dit is voldoende om zelfs twee 

tellers in op te slaan, de semafoorteller en een teller voor het 

aantal wachtenden. Dit laatste is niet nodig, maar het kan 

misschien handig zijn om dit aantal op te kunnen vragen vanuit 

het programma. Een variabele van het type signal ziet er nu als 

volgt uit: 
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+---ë!-sÏG---+ ~------->+----FRËË-----+ 
1-----~------1 1-------------1 
1---~!-~~~---t 1----~~:~-----1 

1-~~~~~~~~~~~1---- +------1----~~~~~----l 
l SIGRAN l l LAST 1-------+ 
------------ ------------- ~ 

figuur 5.6 Definitieve vorm van een signal-variabele 

Bij gebruik van zo'n nieuw signal als parameter wordt op de 

stack een pointer gezet naar het dataveld van de variabelen-cel. 

Dit dataveld bevat bij een array een pointer naar de eigenlijke 

opslagplaats van het signal. 

figuur 5.7: Signal-variabele als parameter 

Er zijn nieuwe routines PWT_SR en PSN_SG geschreven om met 

deze nieuwe vorm van een signal te werken. Deze nieuwe routines 

zijn eigenlijk een combinatie van de twee reeds beschreven 

implementaties. Alleen wordt in de routine PWT SR niet meer 

getest op een correct nummer, maar wordt, als de semafoorteller 

gelijk aan 0 is, de teller WAlT verhoogd met 1 en aangesloten in 

de wachtlijst. Na terugkeer uit de wachtlijst wordt de 

semafoorteller nu niet afgelaagd. Is de semafoorteller bij 

binnenkomst in de routine PWT_SR groter dan 0, dan wordt deze 

met 1 verlaagd en wordt doorgegaan. 
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PWT SR 

PWTRET 

PWTDEC 

PSN SG 

PSNINC 

MOVE.L 
MOVE.L 
JSR 
PRTRS 
BSET 
MOVEA.L 
TST.W 
BNE!S 
ADDQ.W 
ADDQ.L 
PSH RB 
MOVË.L 
BSR 
JSR 
JSR 
POP RB 
JSR-
SPSRS 
RTS 
SUBQ.W 
BRA.S 

MOVE.L 
MOVE.L 
MOVEA.L 
PRTRS 
TST.W 
BEQ.S 
SUBQ.W 
SPSRS 
ADDQ.L 
JSR 
RTS 
ADDQ.W 
SPSRS 
RTS 

4(SP),AO 
(SP)+,(SP) 
PRIOUP 

IICF CON,-l(AO) 
(AO),AO 
(AO) 
PWTDEC 
111 ,2(AO) 
#4,AO 

AO,-(SP) 
DCL SR 
WT SR 
UNO MP 

PRIDWN 

111, (AO) 
PWTRET 

4( SP) ,A5 
(SP)+,(SP) 
(A5),A5 

2(A5) 
PSNINC 
#1,2(A5) 

114 ,A5 
TOG SG 

#l,(A5) 
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* adres van signal descriptor 
* verwijder uit stack 
* prioriteit omhoog 
* disable interrupts 
* maak signal protected 
* signal data veld 
* teller = 0 ?? 
* zo nee, ga aflagen 
* een wachtende meer 
* wijs naar wachtlijst 
* bewaar wat registers 
* signal pointer op stack en 
* maak queue element in cleanup 
* wacht in queue 
* verwijder cleanup actie 

* herstel prioriteit 
* herstel interrupt status 

* teller aflagen 

* signal parameter 
* uit de stack 
* signal dataveld 
* disable interrupt 
* wachtteller = 0 ?? 
* zo ja, ga teller ophogen 
* anders een wachtende minder 
* enable interrupt 
* wijs naar queue 
* wek de eerste 

* teller ophogen 

In de routine PSN_SG moet echter ook opgepast worden. 

Hierin moet slechts dan de semafoorteller opgehoogd te worden 

als er geen wachtenden in de wachtlijst zitten. Als er wel 

wachtenden zijn, moet de teller WAIT met 1 verlaagd worden en de 

eerste uit de wachtlijst gewekt. 

Deze methode voorkomt dat een ander proces het recht op 

toegang afpakt van het gewekte proces. 

Verder is ook een routine WTG_SR geschreven, waarmee het 

aantal wachtenden in een wacht lij st van een signal opgevraagd 

kan worden. 
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WTG SG MOVEA.L 
MOVE.L 
MOVEA.L 
MOVE.W 
JMP 

(SP)+,A1 
(SP)+,AO 

(AO),AO 
2(AO),-(SP) 
(Al) 

* return adres 
* signal 
* signal data veld 
* wachtteller op stack 
* return 

pag. 5. 12 

Deze is daarna aanroepbaar gemaakt vanuit PEP door de volgende 

definitie: 

APROC WA I TING,WTG _SG,NUL, S IG,NUL,NUL,U2 

Deze teruggeefwaarde is van het type NAT2, dit is een unsigned 

integer van 16 bits, dus maximaal 65535. 

Voor het opvragen van de semafoorteller en voor het 

iniatialiseren hiervan zijn geen procedures geschreven. Deze 

acties wilden we mogelijk maken door de expression routine aan 

te passen, zodat bijvoorbeeld mogelijk wordt: 

DECLARE s: signa 1 
BEGIN s :== 1 ..... 

IF s > 0 THEN writeln ( s ) FI ..... 
END 

Als eerste moest de assignment aan een signal geimplementeerd 

worden, omdat dit de meest noodzakelijke act ie op een se maf oor 

is. Hiervoor wordt in de routine STO_DD een verandering nodig. 

Deze routine krijgt als parameters twee pointers naar twee 

cellen mee. De routine voert de assignment uit van een souree 

cel naar een dest i nat ion cel. De dest i nat ion cel is altijd een 

indirecte cel. In het geval dat de destination cel een signal 

is, hebben we onderstaande situatie: 

figuur 5.8: Signal als destination in assignment 
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De routine STO DD bekijkt nu als eerste of de destination een 

variabele van het type signal is. Zo nee, dan blijft alles 

normaal. Zo ja, dan wordt de indirecte cel (zie figuur 5.7) 

veranderd. Dit mag, omdat deze cel toch speciaal voor deze 

routine aangemaakt is, en na afloop weer_vernietigd wordt. De 

pointer van de directe ~el wordt overgecopieerd naar de 

indirecte cel. Het t·ype van de indirecte cel wordt veranderd 

naar CT_U2, en CF_ARR wordt gewist. Daardoor is de indirecte cel 

veranderd in een cel, wijzend naar een variabele van NAT2. Door 

deze verandering zal alleen het eerste woord van het dataveld 

van het signal veranderd worden. Dit is juist de semafoorteller. 

Daardoor zal bij een assignment aan een variabele van het type 

signal alleen de semafoorteller gewijzigd worden, en kan er met 

de andere gegevens niets gebeuren. 

Bij gebruik bleek echter, dat logischerwijze een proces, 

dat al in de wachtlijst zat, niet gewekt werd als de 

semafoorteller veranderd werd. Het is ook onzinnig om de teller 

van een signal, dat al in gebruik is, opnieuw te initialiseren. 

Daarom is in de routines PWT_SR en PSN_SG ingebouwd, dat deze 

routines in het vlaggewoord van het signal de vlag CF_CON 

zetten, waardoor alle verdere assignments aan die variabele een 

fout in de executie veroorzaken. 

In de expression-routine worden de routines CVT DD en 

CVB_DD aangeroepen, als een operatie uitgevoerd moet worden op 

een ander datatype dan waarvoor de operatie gedefinieerd is. Ook 

als een operatie op twee verschillende datatypen uitgevoerd moet 

worden, worden met behulp van deze routines de datatypen gelijk 

gemaakt. Lukt dit niet, dan wordt een foutmelding gegeven. De 

datatypen zijn onderverdeeld in basistypen en afgeleide typen. 

Zo zijn de typen INTEGER, REAL, CHAR, RANGE en SIGNAL 

basistypen. Maar de typen NAT2, NATl, INT2 en INTI zijn 

afgeleide typen. De routine CVB DD converteert een variabele 

naar zijn eigen basistype, en de routine CVT_DD probeert een 

variabele van een basistype te converteren naar een ander type. 

In deze routines wordt een aanroep naar een extra routine 

geplaatst, waarin de variabelen van het type SIGNAL 
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geconverteerd worden naar NAT2. Deze conversie gebeurt ook weer 

door de informatie in de cel te modificeren. Nu is het resultaat 

dat, zodra een variabele van type SIGNAL in de eKpression 

routine geconverteerd moet worden, eerst een conversie naar NAT2 

plaatsvindt, en daarna naar het gewenste datatype. Als echter de 

eKpression routine een variabele van type SIGNAL moet afleveren 

en een SIGNAL aangeboden krijgt, worden de routines CVB DD en 

CVT DD niet aangeroepen. Daardoor blijven SIGNALs als parameter 

voor een procedure van het juiste type. Maar zodra een variabele 

van het type SIGNAL gebruikt wordt in een eKpressie van een 

ander type, wordt de semafoorteller als waarde aangenomen. 

Voor het voorkomen van deadlock bij afbreken van alle 

processen tegelijkertijd is nu nog geen oplossing. Hiervoor 

wordt de routine AB PR uitgebreid. Deze routine zette al de 

abort-vlag in de juiste proces-descriptor. Nu gaat de routine 

ook, als het proces 'waiting' is in een andere lijst dan de 

kloklijst, actief dit wachtende proces uit de wachtlijst halen 

en in de ready-lijst plaatsen. Daardoor zal het proces zichzelf 

afbreken zodra het aan de beurt komt. Uiteraard mag deze ingreep 

alleen plaatsvinden als het proces niet met het statement 

PROTECT onafbreekbaar geworden is. 

Om te weten in welke lijst een proces wacht, is de proces 

descriptor uitgebreid met een eKtra veld, waarin een pointer 

naar de basis van de wachtlijst geplaatst wordt. Deze basis zijn 

de twee long words, waarin een pointer naar het eerste en het 

laatste proces in de lijst staat. De routine LNK_MP, die een 

proces in een wachtlijst plaatst, is uitgebreid, zodat deze het 

eKtra veld van de proces descriptor vult. 

Door deze aanpassingen wordt een wachtend proces meteen 

afgebroken en hoeft het niet meer te wachten, totdat het uit de 

wachtlijst komt. Sinds het aanbrengen van de wijzigingen is er 

geen deadlock meer opgetreden, veroorzaakt door afbreken van 

taken. 
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Hoofdstuk 6: BEINVLOEDING VAN DE PROCES-VOLGORDE --
6.1 Teruglopende prioriteiten 

In een programma met parallelle taken, kunnen er taken 

zijn, die tijdcritische opdrachten moeten vervullen. Als het 

mogelijk is om deze processen een hogere prioriteit te geven, 

komen deze processen het eerst in aanmerking voor processortijd. 

Dan zou bijvoorbeeld een meetproces een vaste DELAY kunnen doen, 

waarna deze taak meteen opgestart wordt. Zonder het mechanisme 

van priotiteiten zou het proces achteraan in de Ready-lijst 

komen te staan, waarna het nog een tijdje zou duren, voordat de 

taak echt hervat werd. Met hoge prioriteit komt zo'n taak in een 

belangrijkere Ready-lijst, die niet zo gevuld is. Als deze lijst 

helemaal leeg is, komt het te hervatten proces zelfs meteen aan 

de beurt. In het geval met hoge prioriteit is de opgegeven 

wachttijd veel preciezer uitgevoerd dan zonder verschillende 

prioriteiten tussen de processen. 

Met verschillende prioriteiten is het mogelijk om bepaalde 

processen, die 'Ready' zijn, voorrang te geven boven andere 

'Ready' processen. Hierdoor kunnen belangrijke zaken sneller 

uitgevoerd worden. Nadeel is echter, dat als een proces met hoge 

prioriteit bezig blijft, alle andere processen niets meer doen. 

Daarvoor moet een algorithme ontwikkeld worden, waardoor de taak 

met hoge prioriteit toch tijd gaat afstaan aan de andere 

processen. 

Daarom is het aantal Ready-lijsten uitgebreid tot 4. 

Daardoor zijn nu de prioriteiten 0 tot en met 3 mogelijk. De 

processen met een hogere prioriteit zouden nu de processen met 

lagere prioriteiten kunnen uitsluiten. Dit is echter niet de 

bedoeling. De processen die veel processortijd gebruiken, moeten 

kunstmatig naar een lagere prioriteit geholpen worden, omdat ze 

anders de kleine processen bijna geen kans geven om aan de beurt 

te komen. Daarom worden de processen, als ze hun time-slice. 

volledig gebruikt hebben zonder hun beurt af te staan, een 

prioriteitsniveau lager achteraan de Ready-lijst gehangen. Zo 
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zal hun prioriteit langzaam maar zeker dalen. Een proces dat 

zelf zijn beurt afstaat door uitvoering van een WAIT of een 

DELAY statement, behoudt zijn prioriteit. Voor de zeer 

belangrijke zaken is echter besloten om de allerhoogste 

prioriteit, dus prioriteit 3, niet te verlagen. Deze prioriteit 

dient ook niet zomaar gebruikt te worden, behalve als de 

programmeur het echt nodig vindt, bijvoorbeeld om een interrupt 

in PEP af te handelen, als dit in een later stadium mogelijk 

wordt. 

De prioriteit wordt opgeslagen in de proces-descriptor. 

Door dit getal te veranderen zal dat proces, zodra het weer in 

de Ready-lijst gaat hangen, in de lijst behorende bij de nieuwe 

prioriteit aansluiten. Om dit getal te veranderen en ook weer op 

te vragen zijn de volgende definities nodig: 

APROC 

APROC 

SET_PRIORITY,PRIO,TA,U2,NUL,NUL,NUL 

ASK_ PRIOR ITY ,ASKPRI, TA,NUL,NUL,NUL,U2 

Deze definities gebruiken beide een environment van het type 

task. Hierdoor zal het systeem het adresregister A5 bij aanroep 

van de procedures laten wijzen naar een proces-descriptor. Van 

welk proces de descriptor gebruikt moet worden, moet echter wel 

opgegeven worden. Dit houdt in, dat de eerste parameter van deze 

procedures altijd de naam van een proces is. Bij de procedure 

SET PRIORITY moet als tweede parameter een prioriteit opgegeven 

worden. Dit is dus een getal tussen 0 en 3. Bij de functie 

ASK PRIORITY wordt een getal tussen 0 en 3 afgeleverd. 

Het was ook mogelijk geweest om de environment weg te laten 

en zelf het register A5 te vullen met de waarde op locatie 

CP MP. In de ze 1 o ca t ie st a at een po i n t e r naar het c u r rent 

proces, dus het proces dat de procedures uitvoert. Dan zou het 

alleen mogelijk geweest zijn om de eigen prioriteit te wijzigen. 

Om de prioriteit van een langdurig proces te verlagen wordt 

de volgende strategie gevolgd. Ieder proces zal na verloop van 

tijd zijn beurt afstaan aan een ander proces. Dit afstaan van de 

beurt kan vrijwillig gebeuren, doordat het proces een DELAY of 

WAIT statement uitvoert of moet wachten op I/0 van een 
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randapparaat. In dit geval roept het proces zelf de routine 

DS_MP aan, waardoor een ander proces rekentijd krijgt. Een 

proces dat echter niet vrijwillig zijn beurt afstaat, wordt na 

40 milliseconden afgebroken door de time-slice. Hiervoor is in 

de klok interrupt routine een aanroep van OS MP opgenomen. Deze 

aanroep wordt alleen dan uitgevoerd, als een proces een 

volledige time-slice verbruikt heeft of als er een belangrijker 

proces in de Ready-lijst gekomen is. Als een proces zijn 

volledige timeslice verbruikt heeft en niet prioriteit 0 of 3 

heeft, wordt deze prioriteit met 1 verlaagd. Daarna wordt het 

proces achteraan in de Ready-lijst gezet, behorende bij deze 

nieuwe prioriteit. 

Dit mechanisme van prioriteit en kan, zoals reeds vermeld, 

ook gebruikt worden om de precisie van het DELAY statement te 

verbeteren. Normaal zal een proces, nadat de benodigde tijd 

gewacht is, achteraan sluiten in de Ready-lijst. Daardoor zal 

het nog even duren, voordat het proces werkelijk verder gaat. 

Door het proces nu voor het DELAY statement een hoge prioriteit 

te geven, zal dit proces na verstrijken van de wachttijd, eerder 

verder mogen gaan. Na hervatting van dit proces moet natuurlijk 

de prioriteit dan weer verlaagd worden. Deze veranderingen in de 

prioriteit zijn vast ingebracht in de statements DELAY en WAIT. 

Bij het wacht en op I I 0 wordt int e r n ook de DE LA Y rou t i n e 

aangeroepen, zodat ook hier gebruik wordt gemaakt van de 

verbeterde precisie van de wachttijd. Hiervoor zijn de volgende 

subroutines geschreven: 

PRIOUP 

PRilO 

MOVE.L 
MOVEA.L 
CMPI.B 
BGE.S 
ADDQ.B 
MOVE.L 
RTS 

AS,-(SP) * bewaar register 
CP MP,AS * pointer naar proces => AS 
IIMP MX-l,PR PRI(AS) * prioriteit >= max-1 ()=2) 
PRilO - * zo ja, doe niets 
#l,PR PRI(AS) * anders prioriteit omhoog 
(SP)+,AS * herstel register 

* en einde van subroutine 

PRIDWN MOVE.L AS,-(SP) * bewaar register 
MOVEA.L CP MP,AS * pointer naar proces => AS 
TST.B PR-PRI(AS) * prioriteit = 0 ?? 
BEQ.S PRÏlO * zo ja, doe niets 
CMPI.B I/MP MX,PR PRI(AS) * prioriteit = max (=3) ?? 
BEQ. S PRilO - * zo ja, doe niets 
SUBQ.B 1/l,PR PRI(AS) * anders prioriteit omlaag 
BRA.S PRilO- * herstel register en eindig 
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De routine PRIOUP verhoogt de prioriteit van een proces met 1. 

Maar als de prioriteit al maximaal is, wordt deze niet verhoogd. 

Ook als de prioriteit maximaal zou worden door de verhoging, 

wordt deze verhoging niet uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen 

dat een proces door een DELAY-statement in de hoogste prioriteit 

komt. 

Dit laatste is nodig, omdat de routine PRIDWN een proces 

van hoogste prioriteit niet zal verlagen. Ook een proces met 

prioriteit 0 wordt niet verlaagd, maar dit laatste geval mag 

nooit voorkomen, omdat PRIDWN alleen na PRIOUP aangeroepen 

wordt. Na de totale combinatie van PRIOUP en PR!DWN is er geen 

verandering in prioriteit voor processen, die de routines 

begonnen met de prioriteiten 0, 1 en 3. Een proces van 

prioriteit 2 zal na afloop nog maar prioriteit 1 hebben. Dit is 

het gevolg van het niet verhogen in PRIOUP. Deze onvolkomenheid 

moet echter wel, omdat bij een verhoging prioriteit 3 bereikt 

zou worden. Deze zou echter in PRIDWN niet verlaagd worden, 

omdat prioriteit 3 een speciale prioriteit is, die niet verlaagd 

mag worden. Deze problemen treden altijd op bij het op een na 

hoogste prioriteitsniveau. 

Voordat het proces bij uitvoering van het DELAY statement 

in de kloklijst gaat wachten, wordt de subroutine PRIOUP 

uitgevoerd. Na hervatting van de uitvoering wordt dan PRIDWN 

aangeroepen. Een gelijksoortige situatie is gerealiseerd bij het 

WAIT statement. Alleen gaat een proces hier natuurlijk niet in 

de kloklijst, maar in de signal-queue, wachten. 

Dit klinkt allemaal erg leuk, maar het toonde ons een nieuw 

probleem. Als een programma een proces declareert en opstart op 

dezelfde prioriteit, kan er deadlock optreden bij het afbreken. 

Dit gebeurt als het hoofdprogramma een DELAY uitvoert, en hierin 

af gebroken wordt. Dan gaat het zijn clean-up act ie s uitvoeren, 

waaronder ook het wachten op het afbreken van het gedeclareerde 

proces. Dit gebeurt actief en op een hoger prioriteits-niveau. 

Het p rogram ma heef t immers do o r de DE LA Y e ven een hogere 

prioriteit gekregen. Dan komt het parallelle proces helemaal 

niet meer aan bod (individual starvation). En het hoofdprogramma 

kan niet verder gaan totdat het proces zichzelf afgebroken 

• 
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heeft. Dit probleem doet zich altijd voor als het hoofdprogramma 

op een hogere prioriteit staat dan het parallelle proces, als 

het afgebroken wordt. Eveneens bleek, dat het hoofdprogramma, 

nadat het afgelopen is en teruggesprongen is naar het commando

niveau, zijn prioriteit blijft behouden. Dit resulteerde in 

programma's, die bij een tweede maal uitvoeren anders reageerden 

dan de eerste keer. Daarom is in de afbraakroutine TR MP een 

instructie opgenomen die altijd de prioriteit op 0 zet. 

6.2 Vaste prioriteiten 

Na publicatie van de aangebrachte uitbreidingen kwam van de 

zijde van de experimentatoren de volgende opmerking: 'Aan zulke 

prioriteiten hebben we niets, als ze toch teruglopen. We kunnen 

de prioriteiten immers niet vasthouden, behalve door steeds weer 

de prioriteit te zetten.' Aangezien het de bedoeling is dat de 

experimentatoren tevreden zijn en de uitbreidingen gaan 

gebruiken, is daarna het prioriteit-mechanisme aangepast. In de 

klok-interrupt routine is het automatische aflagen van de 

prioriteit verwijderd. En. de manipulaties bij een DELAY of WAIT 

statement zijn ook verwijderd, omdat de experimentatoren de wens 

te kennen gaven, de prioriteiten totaal zelf te regelen. 

6.3 Loek en Unlock 

In het prioriteiten-mechanisme wordt voorkeur gegeven aan 

bepaalde processen. Garanties kunnen echter niet gegeven worden, 

dat een proces niet onderbroken wot'dt. Want als er een tweede 

proces is met dezelfde prioriteit, zullen deze twee processen 

normaal hun beurt afstaan aan elkaar. Ook het prioriteitsniveau 

kon eerst niet gegarandeerd worden, omdat dit niveau na iedere 

time-slice afgelaagd werd. Dit behoeft geen bezwaar te zijn, 

want in een correct programma behoeft nooit geeist te worden, 

dat een proces niet onderbroken wordt en zijn geen prioriteiten 

nodig. Maar als een vlugge response geeist moet worden, zoals in 

een experiment-omgeving, dan is een prioriteiten-mechanisme zeer 

aan te raden. Ook zou het wel eens wenselijk kunnen zijn, te 
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beschikken over een garant ie, 

onderbroken wordt. Dit is te 

situatie. 

dat een bepaald proces niet 

illustreren met onderstaande 

In PEP is het mogelijk om standaardbibliotheken in te 

laden. In deze bibliotheken kunnen dan complexe procedurees 

geprogrammeerd zijn, opgebouwd uit eenvoudigere statements, die 

eventueel weer een bibliotheekniveau lager gedefinieerd kunnen 

zijn. Als een gebruiker nu uitsluiting van andere processen 

wenst, kan dit geschieden door in de procedures een WAIT en een 

SEND op een SIGNAL te plaatsen. Maar als de gebruiker een 

complexere operatie op een SIGNAL wil definieren, wordt dit wel 

enigszins vreemd. Dan zou hij een operatie op een SIGNAL moeten 

beveiligen met een ander SIGNAL. 

Daarom is ervoor gekozen om het beurten afstaan na afloop 

van de time-slice uit te kunnen schakelen.. Hiervoor is de 

st at ement LOCK ge.komen. Ongedaan maken van deze s it uat ie gebeurt 

door het statement UNLOCK. Deze operaties zijn niet 

geimplementeerd door middel v~n de processor prioriteit. Dan 

zouden namelijk externe interrupts niet meer afgehandeld worden. 

Het statement LOCK zet een vlag, waar steeds naar gekeken wordt 

bij een klok interrupt. Als deze vlag staat, wordt de kloklijst 

niet nagelopen om te kijken of er processen gewekt moeten 

worden. Evenmin wordt er van beurt gewisseld. De systeem-tijd 

wordt normaliter opgehoogd tijdens het doorlopen van de 

kloklijst. Doordat dit nu niet gebeurt, staat de klok dus stil. 

Wel wordt het aant a 1 overges lagen kloktikken bij ge houden, 

waardoor na de UNLOCK de tijd ineens vooruitspringt. Ook worden 

alle processen, wier wachttijd verstreken is, gewekt. 

Als een proces zelf zijn beurt afstaat, zou dit problemen 

geven. Het wisselen van beurt op basis van de time-slice is 

immers uitgeschakeld. Daarom wordt bij een eigenhandige aanroep 

van de dispatcher de gezette vlag weer gestreken. Daardoor 

z u 11 en de st at e me n t s W A I T en DE LA Y e e n i m p 1 i c i et e U N L 0 C K 

uitvoeren. Ook kan het voorkomen, dat een proces bij een WRITE 

statement moet wachten op toegang tot de terminal. Ook dan wordt 

de LOCK opgeheven. 
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Het statement SEND kon ook uit zichzelf de dispatcher 

aanroepen, waardoor de LOCK situatie opgeheven zou worden. Dit 

gebeurde in de routine TOG_SG, waar het eerste proces uit de 

wachtlijst gewekt werd. Als dit gewekte proces een hogere 

prioriteit had, stond het wekkende proces zijn beurt af, zodat 

het belangrijkere proces eerst de processor kreeg. In deze 

routine TOG SG is nu een test opgenomen, waardoor bij een LOCK 

situatie deze aanroep van de dispatcher verhinderd wordt. 

Eveneens wordt de aanroep van de dispatcher verhinderd, als de 

routine TOG_SG aangeroepen wordt vanuit een interrupt-routine. 

Dan zou immers mogelijk zijn, dat de interrupt-routine zijn 

beurt afstaat aan een nieuw proces. Het restant van de 

interrupt-routine zou dan pas af gehandeld worden, als het 

onderbroken proces weer hervat wordt. Nu kan deze situatie nog 

niet voorkomen, maar als later de Eurobus interrupt-routine 

gebruik gaat maken van TOG_SG, kan dit enorme vertragingen in de 

interrupt-response geven. 

Een voorbeeld van een boven geschetste operatie op een 

S I G NA L zo u kunne n z i j n , o m a 11 e w acht e n de p r o c e s s e n t e ge 1 i j k 

vrij te maken. Dit kan nu eenvoudig geprogrammeerd worden. 

PROCEDURE free all(s: signal) 
BEGIN -

END 

loek 
WHILE waiting(s) > 0 DO send(s) OD 
unlock 

In bovenstaand voorbeeld moet geeist worden, dat deze actie 

niet onderbroken wordt, omdat er problemen optreden als tussen 

de evaluatie van "waiting(s)" en de "send(s)" een ander proces 

een SEND-operatie uitvoert op dit signal. Dan wordt namelijk een 

SEND teveel gedaan. 

Doordat PEP gebruikt wordt op een single-processor systeem, 

kleven er geen bezwaren aan het uitschakelen van de dispatcher, 

doordat toch alle beschikbare capaciteit gebruikt blijft. In een 

multi-processor systeem werkt deze oplossing niet, doordat er 

altijd meerdere processen tegelijk actief kunnen zijn. Dan zou 
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de toegang tot het gemeenschappelijk gebruikte geheugen (of 

geheugensegment) moeten worden geweigerd, waardoor de andere 

processoren niets meer kunnen doen, tenzij ze genoeg 

werkzaamheden hebben in hun eigen locale geheugen. 

6.4 ~ gevaren van beïnvloeding 

Als tijdens de programmaontwikkeling een fout optreedt 

(bij voorbeeld een eindeloze 1 us) in een proces met hoogste 

prioriteit, waardoor dit proces niet wil stoppen, zal het 

hoofdproces nooit meer aan de beurt komen. Daardoor zal een 

abort van alle processen met control-e niet werken. Hierbij zou 

het hoofdproces namelijk tijdens uitvoering van de clean-up 

acties zijn andere processen moeten afbreken. 

hoofdproces krijgt immers geen processortijd meer. 

Maar het 

De enige 

remedie is dan: computer opnieuw opstarten. Iets soortgelijks 

kan optreden bij LOCK en UNLOCK. 

Daarom wordt ook ten sterkste ontraden om het mechanisme 

van LOCK/UNLOCK en prioriteiten te gebruiken, tenzij me~ al 

weet, dat het programma goed is. 

Over het algemeen zijn LOCK en UNLOCK niet nodig. Maar voor 

het definieren van ondeelbare statements zijn ze erg handig. 

Prioriteiten zullen geen verhoging van de totale activiteit 

veroorzaken. Zij kunnen echter wel gebruikt worden in een 

afhandelingaroutine voor een interrupt om vergankelijke data, 

bijvoorbeeld een dataregister van een experimenteer-interface, 

vlugger uit te lezen. Voor de verdere verwerking van deze 

gegevens behoeven dan geen prioriteiten meer gebruikt te worden. 
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Hoofdstuk 7: DE EUROBUS INTERRUPT 

7.1 Inleiding 

De M68000 computers worden hoofdzakelijk gebruikt voor het 

besturen van experimenten en het doen van metingen hieraan. 

Daarvoor zijn meestal speciale interfaces nodig, waarmee de 

koppeling tussen computer en experiment gerealiseerd wordt. Om 

deze interfaces met de computer te verbinden is deze laatste 

voorzien van een Eurobus. Dit is een meetbus, waarvoor diverse 

intelligente interfaces verkrijgbaar zijn. Deze interfaces 

kunnen een groot deel van een meting zelfstandig uitvoeren. De 

computer behoeft dus alleen maar een opdracht aan de betreffende 

interface te geven. Na afloop zal de interface in zijn 

statuswoord aangeven dat de meting verricht is. De computer 

behoeft dus alleen maar hierop te wachten. Dit wachten gebeurt 

nu meestal actief. Dit maakt niet zo veel uit, omdat er nu toch 

geen gebruik gemaakt wordt van meerdere processen en de meeste 

interfaces erg snel klaar zijn, zoals bijvoorbeeld een analoog

digitaal converter. Maar bij een preset-scaler is dit anders. 

Een preset-scaler is een teller die vanaf een ingestelde waarde 

op een externe klok aftelt totdat het resultaat 0 is. Deze 

externe klok kan een pulsgenerator zijn, maar ook een signaal 

vanuit de opstelling. Hierdoor is de wachttijd onbekend. Als 

gebruik gemaakt wordt van parallelle processen, is het actieve 

wachten wel nadelig. Aangezien in een aantal interfaces een 

mogelijkheid ingebouwd is, om een interrupt te genereren na 

voltooiing van de opdracht, is besloten hiervan gebruik te gaan 

maken. De afhandeling van de interrupt moet dan in PEP te 

programmeren zijn. Nu moet dit nog in machinetaal gebeuren, wat 

ook wel een van de oorzaken kan zijn, dat de interrupt 

mogelijkheid nu weinig gebruikt wordt. 

7.2 De Eurobus 

Bij de M68000 computer is de Eurobus ingebouwd als een deel 
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van het geheugen, d.w.z. dat de processor direct een interface 

in de Eurobus kan adresseren. Dus vqor de computer is er geen 

verschil, of hij nu geheugen of een interface aanspreekt. Voor 

de interrupts is echter een speciale hardware nodig, omdat alle 

interfaces een zelfde interrupt genereren. De computer moet dus 

nog bepalen, welke interface de interrupt gegenereerd heeft. 

Hiervoor is een zogenaamd 'Eurobus Interrupt Enquiry Register' 

aangebracht. In de afhandeling van een Eurobus interrupt moet de 

computer dit INTENQ register lezen. Dit heeft als resultaat, dat 

op de Eurobus een lijn INTENQ geactiveerd wordt. Hierdoor zullen 

alle interfaces, die een interrupt gegenereerd hebben, een van 

de 16 datalijnen hoog maken. Iedere interface krijgt een eigen 

dat a lijn toebedeeld, zodat aan de ge lezen waarde af gele zen kan 

worden, welke interfaces de interrupt veroorzaakten. Beperking 

is echter wel, dat er slechts 16 interfaces met een interrupt 

kunnen werken. Dit zal 1n de praktijk niet erg zijn, omdat er 

bijna nooit zoveel interfaces tegelijk gebruikt worden. 

7.3 ~koppeling tussen interrupt ~!!! 

Als door de afhandeling van een interrupt een SEND op een 

variabele van het type signa 1 uit gevoerd zou worden, is de 

koppeling grotendeels gerealiseerd. Het proces, dat de interrupt 

afhandelt, hoeft dan alleen maar een WAlT uit te voeren op de 

betreffende variabele van het type signal. In zijn geheel kan de 

interrupt routine er tamelijk eenvoudig uitzien: 

DECLARE interr: signal 

PROCESS interrupt (1000] 
BEGIN SET PRIORITY( myself, 3 ) 

LOOP -
WAIT(interr) 
% doe afhandeling 

OD 
END 

figuur 7.1: Voorbeeld van een interrupt routine 

Om dit te realiseren moet er een universele interrupt routine 
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geschreven worden, waarin een koppeling met een variabele van 

het type signal ingevuld kan worden. Een eenvoudige oplossing 

is, om een tabel aan te maken, waarin 16 pointers opgeslagen 

kunnen worden. De interrupt routine moet dan het INTENQ register 

uitlezen en, als een bepaalde datalijn van dit register hoog is, 

een SEND uitvoeren op de bijbehorende variabele. Deze routine is 

als volgt geprogrammeerd: 

EB INT 

20$ 

30$ 

60$ 

80$ 

VECEB 

SAVE 
MOVE.W 
MOVE.L 
MOVE.B 
ASR 
BCC .S 
TST.L 
BEQ.S 
SAVE 
MOVE.L 
JSR 
ONSAVE 
TST.L 
SUBQ.B 
BNE.S 
TST.W 
BNE.S 
TST.B 
BNE.S 
MOVE.B 
MOVE.W 
JSR 
ONSAVE 
RTE 

DC.L 

A0-A2/DO-D3/A5 
$Cl4000,DO 
liVECES ,AO 
/116,01 
IJ 1, DO 
30$ 
(AO) 
30$ 
D0/01/AO 
(AO),-(SP) 
PSN SG 
DO/Dl/ AO 
(AO)+ 
#l,Dl 
20$ 
STACK 
80$ 
DS RL 
60$ 
/IMP MX, MX RL 
IJ $2l00, SR-
OS MP 
A0-=A2/DO-D3/A5 

0 

* bewaar registers 
* lees INTENQ register 
* wijs naar signal tabel 
* aantal bits te testen 
* bit 0 => Carry vlag 
* Carry clear, niets 
* geen signal, niets 

* anders: SEND doen 
* maar zonder beurt-afstaan 

* volgende signal 
* 1 minder te testen 
* herhaal tot einde 
* test if locked 
* if so, don't dispatch 
* did I interrupt the dispatcher 
* then remove suspended state 
* all priorities are possible 
* disable all interrupts 
* go dispatching 
* herstel registers 
* return from interrupt 

* 16 keer herhalen voor tabel 

figuur 7.2: De koppeling tussen interrupt en signal 

Maar met deze routine is dit mechanisme nog niet bruikbaar. 

Er moet nog een mogelijkheid zijn, om een variabele van het type 

signal te koppelen met een interrupt. Ook moet zo'n koppeling 

kunnen worden verbroken. Hiervoor zijn nog volgende procedures 

aan PEP toegevoegd: 

PROCEDURE set_vec ( n: nat2, s: signal) 

PROCEDURE clear vee ( n: nat2 ) 

De eerste procedure koppelt een signal s aan een interrupt met 



7. De Eurobus interrupt pag. 7.4 

dat a lij n n act ie f • De var i a b e 1 e n moet dus t u ss en 0 en 1 5 z ij n, 

anders wordt een foutmelding gegeven. De pointer naar het signal 

wordt in de interrupt tabel geplaatst op positie n. Deze pointer 

is precies de parameter op de stack, omdat een signal altijd een 

REF parameter is. De tweede procedure wist de n-de positie van 

de interrupt t abe 1 weer. 

Een probleem is echter nog, dat als een interrupt gekoppeld 

wordt aan een signal en daarna het signal afgebroken door 

bijvoorbeeld het verlaten van het blok, deze koppeling niet 

verbroken wordt. Een plotselinge interrupt van de betrokken 

interface zou dan ergens in het geheugen iets kunnen vernielen. 

Hierop moet nog een beveiliging aangebracht worden. Een voor de 

hand liggende oplossing is, om de routine LVE_DS, die wordt 
-

aangeroepen bij het verlaten van een blok, aan te passen. In 

deze routine worden de eventueel nodige clean-up acties 

uitgevoerd, die bij variabelen horen, en hierna worden de 

variabelen zelf afgebroken. Als deze routine een variabele van 

het type signal moet afbreken, wordt nu even in de interrupt 

tabel gekeken of deze gekoppeld is aan een interrupt. Zo ja, 

wordt deze koppeling nu automatisch verbroken. Ook als het 

signal wordt afgebroken, omdat er een fout opgetreden is tijdens 

de executie en het blok verlaten wordt, waarin het signal 

gedeclareerd is, wordt meteen de koppeling verbroken. 

7.4 ~response-tijden 

De eigenlijke interrupt-routine doet niets anders, dan een 

SEND operatie uitvoeren op alle nodige signals. Daarna wordt 

beurt afgestaan, zodat het meest belangrijke proces verder mag. 

Hoelang het duurt, voordat het gewekte proces verder gaat, is 

nog niet bekend. Hiervoor is de volgende meting uitgevoerd. 

Een preset-scaler wordt op een willekeurig getal gezet. 

Deze interface telt af, totdat het resultaat 0 geworden is. Dan 

genereert hij een interrupt en start hij meteen een tweede 

preset-scaler. Deze staat op de maximale tellerstand 65535 en 

begint dan af te tellen met een frequentie van 2 MHz. In de 
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tijd, dat de tweede preset-scaler telt, is een scaler hardware

matig geenabled. Deze telt dus het aantal microseconden, dat de 

tweede preset-scaler telt. De interrupt afhandelingsroutine moet 

nu zo vlug mogelijk de tweede preset-scaler uitzetten. Dan stopt 

de scaler automatisch en geeft de tijd aan tussen interrupt en 

afhandeling. Omdat PEP een interpreter is, is deze nogal traag. 

Daarom is een kleine machinetaal procedure geschreven, die op 

het signal van de preset-scaler wacht, en daarna meteen de 

teller stopt. 

+----------+ +----------+ +----------+ +--> start 
stop --+ +--> enable 

gate --+ 

1 kHz 2 MHz 1 MHz 

preset-1 preset-2 scaler 

figuur 7.3: Meting van response-tijden 

Voor de listings van de gebruikte programmatuur wordt 

verwezen naar appendix B. 

In de resultaten blijkt, dat er nogal wat spreiding in de 

response-tijden zit. Dit heeft verschillende oorzaken. 

Als eerste zitten in PEP stukjes programmatuur, waarin de 

interrupts uitgezet zijn. Als in die tijd een interrupt komt, 

wordt deze pas afgehandeld als de interrupts weer aangezet zijn. 

Maar dit komt niet zoveel voor, daardoor ondervinden de meeste 

interrupts geen vertraging door deze oorzaak. 

Bij het gebruik van meerdere parallelle processen, kan de 

computer zich in twee toestanden bevinden als de interrupt 

binnenkomt. De computer is bijvoorbeeld bezig met een ander 

proces. Dan wordt de interruptafhandelingsroutine gewekt en 

wordt daarna de beurt afgestaan aan dit gewekte proces. Hierbij 

veronderstellen we, dat de afhandelingsroutine op hoge 

prioriteit draait. In dit geval werden 97% van de afhandelingen 

binnen 935 microseconden gestart. 

Ook kan het voorkomen, dat er geen enkel proces bezig is op 

het moment van de interrupt. Dan staat de computer te wachten in 

de dispatcher, en wordt er geen proces afgebroken. Daardoor 

wordt tijd bespaard, wat ook te merken is in de response-tijden. 
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In dit geval werden 99.8% van de afhandelingen binnen 865 us 

gestart. Ook hierbij draaide de afhandelinga-routine op 

prioriteit 3. 

De prioriteiten blijken invloed te hebben op de response

tijden. Als de interrupt-afhandeling prioriteit 0 heeft, dan 

duurt het langer, voordat dit proces door de dispatcher in de 

Ready-lijsten gevonden is. Dit komt doordat deze lijsten 

doorzocht worden van hoge prioriteit naar lage. De response is 

dan ongeveer 25 us late·r. Verder is de spreiding bij lage 

prioriteit veel groter, doordat het afhandelinga-proces geen 

voorrang krijgt boven andere processen. Daardoor kan de 

response-tijd erg lang worden. 

Op zich zijn de response-tijden niet erg kort. Een 

specifieke interrupt-routine kan veel sneller zijn. Maar zo~n 

specifieke routine zou dan door de gebruiker in machinetaal 

geschreven moeten worden, waardoor er vaak van wordt afgezien om 

de interrupt te gebruiken. Ook heeft een specifieke interrupt

routine geen mogelijkheid om eenvoudig PEP-variabelen te 

gebruiken. De addressen van deze variabelen moeten dan op een 

ingewikkelde wijze in de interrupt-routine geplaatst worden. 

De geïmplementeerde methode is veel gebruikersvriendelijker 

doordat de afhandelinga-routine in PEP geschreven kan worden. 

Helaas gaat dit ten koste van de responsetijden. De gebruiker 

moet nu zelf maar uitmaken of hij zelf een interruptroutine moet 

schrijven, of dat hij het nu aangeboden mechanisme kan benutten. 



8. Bibliotheek van circulaire buffers pag. 8.1 

Hoofdstuk 8: BIBLIOTHEEK VAN CIRCULAIRE BUFFERS 

Om het de gebruikers gemakkelijker te maken om meerdere 

parallelle taken te gebruiken is een bibliotheekje geschreven, 

waarmee zij eenvoudig circulaire buffers kunnen maken. Bij het 

schrijven hiervan kwam een probleem naar voren. Het algoritme 

van de buffer is voor alle datatypen precies hetzelfde, maar hoe 

kan een universele routine geschreven worden, die voor alle 

datatypen bruikbaar is? Helaas kent PEP geen type ""anytype', 

maar wel 'any _array'. Daarom is het algoritme aangepast, zodat 

met een slag een klein array in een groot buffer-array geplaatst 

kan worden. Dit geeft geen problemen als er slechts een data

element in de buffer geplaatst of eruit gelezen moet worden. Dit 

komt, doordat PEP dan bij de procedure-aanroep het data-element 

dan converteert naar een array van 1 element. 

De gebruiker dient allereerst het bibliotheekpakket te 

laden met het commando "'LOAD BUFLIB.PE', waarna de procedures 

bekend zijn. Voor de listing van BUFLIB.PEC, zie appendix B. 

In het gebruikersprogramma dienen voor iedere gewenste 

buffer gedeclareerd te worden: 

- een buffer-array: 

- twee signals: 

- twee pointers: 

buf: ARRAY aa •• bb OF type 

free, full: signal 

inp, outp: nat2 

Deze variabelen moeten geinitialiseerd worden met de procedure: 

init buf = PROCEDURE (buf: any_array, free, full: signal, 

inp, outp: REF nat2) 

Deze initialiseert de signals en de pointers, waardoor een lege 

buffer ontstaat. Zo'n buffer kan alleen maar geinitialiseerd 

worden, als deze nog nooit gebruikt is. Dit komt doordat in de 

procedure assignments plaatsvinden aan de signals. En zodra een 

signal gebruikt is door een WAIT of SEND operatie hierop, wordt 

de assignment verboden. 
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Hierna kan iets in de buffer geplaatst worden door de 

procedure: 

put_buf = PROCEDURE (val: CONST any_array, buf: any_array, 

free, full:·signal, inp: REF nat2) 

Er vindt geen type-conversie plaats bij arrays. Daarom kan er 

geen integer of array van integers in een real-buffer geplaatst 

worden. 

Iets uit de buffer halen gebeurt met de procedure: 

get_buf = PROCEDURE (val, buf: any_array, free, full: signa!, 

outp: REF nat2) 

Een klein voorbeeldprogramma: 

1000 DECLARE 
1010 p: ARRAY 1000 OF char 
1020 x: ARRAY 80 OF char 
1030 inp, outp: nat2 
1040 free, full: signal 
1050 
1060 PROCESS display[1000] 
1070 DECLARE z: char 
1080 BEGIN 
1090 LOOP 
1100 get_buf(z, p, free, full, outp) write(z) 
1110 OD 
1120 END 
1130 
1140 BEGIN 
11 5 0 in i t b uf ( p , f ree, f u 11 , in p , out p) 
1160 start( display) 
1170 LOOP 
1180 readln(x) 
1190 put_buf(x, p, free, full, inp) 
1200 OD 
1210 END 

Dit programma leest hele regels tekst in en stopt ze in de 

buffer. Een parallel proces haalt de karakters een voor een uit 

de buffer en print ze op het scherm. 

Bij deze bufferbibliotheek zijn geen voorzieningen 
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getroffen voor meerdere lezende of meerdere schrijvende 

processen. Dit kan de gebruiker eventueel zelf doen, door de 

aanroepen van put_buf te omgeven door een WAlT en SEND op een 

signal MUTIN en de aanroepen van get_buf door MUTOUT. Hiervoor 

mag niet het zelf de signa 1 gebrui kt worden, omdat dan de ad loek 

optreedt zodra een proces moet wachten bij een volle of lege 

buffer. 

De tijd, die nodig is om een simpte type in de buffer te 

plaatsen bedraagt ongeveer 35 ms. Een heel array in de buffer te 

plaatsen kost uiteraard meer tijd, maar de tijd per element is 

duidelijk korter dan 35 ms. Een ARRAY 100 OF NAT2 in de buffer 

plaatsen kost bijvoorbeeld 280 ms. De benodigde tijd is op te 

delen in drie stukken: 

- de aanroep van de procedure; 

- het claimen van vrije ruimte in de buffer; 

- het eigenlijke vullen van de buffer. 

De procedure-aanroep kost altijd evenveel tijd, ongeacht de 

lengte van het te plaatsen array. De benodigde tijd voor het 

claimen van de vrije bufferruimte is recht evenredig met het 

aantál data-elementen dat geplaatst.moet worden. Dit is namelijk 

geimplementeerd als: 

FOR i IN index_range(val) DO wait(free) OD 

De tijd voor het eigenlijke vullen is ook recht evenredig met 

het aantal elementen. Maar doordat dil: in machinetaal gebeurt, 

is deze tijd te verwaarlozen ten opzichte van de berekeningen, 

die nodig zijn, voordat het vullen kan beginnen. Deze 

berekeningen duren ook altijd even lang. 

Dit zijn geen korte tijden, maar dit wordt veroorzaakt door 

het feit, dat de routines zodanig ges eh re ven zijn, dat ook 

array's in een keer in de buffer geplaatst kunnen worden. Verder 

kan ieder een-dimensionaal array gebruikt worden, ook array's 

die niet met element [0] beginnen. Als de routines herschreven 

worden, waarbij alleen simple types in een ARRAY O •• nn geplaatst 

kunnen worden, kost het nog slechts 18 ms per element. Als de 

gebruiker echter nog hogere snelheden wenst, moet hij de 
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routines zelf schrjven in het meetproces. Met zulke specifieke 

routines is het mogelijk om een element in 8 ms in de buffer te 

krijgen. 

Een andere mogelijkheid om de procedures vlugger te krijgen 

is, om de procedures in machinetaal te schrijven. Dit zou 

eventueel in een later stadium kunnen gebeuren. Er is dan echte! 

wel veel inzicht in de interne opbouw van PEP noodzakelijk, met 

name in de opslag van variabelen. 
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Hoofdstuk 9: VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN ------------ ---
9.1 Voorbeeld!!!~ meetprogramma 

Ter illustratie van de voordelen van het gebruik van 

parallelle processen is een programma geschreven, wat 

bijvoorbeeld toegepast kan worden in de meet- en regeltechniek. 

Het programma verricht de volgende handelingen: 

a. het bewaakt de druk in een opstelling. Als deze te hoog 

wordt, dan wordt het experiment afgebroken. 

b. het regelt de temperatuur in de opstelling door middel 

van het sturen van de hoeveelheid koelwater. Hierin is een 

P ID re ge l-a 1 gor it me toe gepast. Als de temperatuur echter 

buiten een bepaald interval komt, zal ook het experiment 

af gebroken worden. 

c. het doet metingen. 

d. met de gemeten waarden worden berekeningen uitgevoerd. 

De r e s u 1 t a t e n v a n d i e m e t i n g e n w o r d e n o p h e t 

achtergrondgeheugen opgeslagen. 

e. op een tweede terminal wordt continu de status van het 

experiment getoond. 

f. op de hoofdterminal kan de experimentator commando's 

intypen voor het experiment. Ook kan deze terminal voor 

andere zaken gebruikt worden, zoals bij voorbeeld 

programma-ontwikkeling. 

Door scheiding van de verschillende functies in aparte processen 

wordt het programma gemakkelijk te onderhouden. Dit komt doordat 

ieder proces volledig onafhankelijk van de andere gewijzigd kan 

worden. Alleen de manier van communicatie tussen de processen 

onderling ligt vast. 

Aangezien een opstelling, zoals hierboven omschreven, niet 

beschikbaar was, is het programma niet beproefd in de praktijk. 

Alle routines, die een grootheid uit de opstelling meten, zijn 

vervangen door namaak-routines. Hiermee zijn verschillende 

simulaties uitgevoerd. 

De listing van het programma, voorzien van een beschrijving 

van ieder proces, is te vinden in appendix B. 
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9.2 Multi-user PEP 

Een speciaal geval van parallelle processen komt voor in 

een multi-user omgeving. Hierbij behoeven de gebruikers niet te 

communiceren met andere gebruikers. Maar ze moeten wel 

gezamelijk gebruik maken van dezelfde randapparaten. Daarom 

moeten ze het alleenrecht op toegang tot de randapparatuur 

aanvragen. Daarom moet een randapparaat aangeroepen worden met 

voorgeprogrammeerde procedures, waarin met behulp van semaforen 

critical regions rond de apparaten aangelegd worden. Een multi

user systeem kan in PEP geschreven worden. Hiervoor behoeft geen 

machinetaal gebruikt te worde'n. Voordat ingegaan kan worden op 

de implementatie, moet echter eerst verduidelijkt worden hoe het 

PEP-systeem een programma uitvoert. 

In het programma PEPM68.PEQ zitten een aantal standaard 

procedures van de taal en een procedure INTERPRET (de 

interpreter). Deze interpreter kan een gecodeerd programma 

uitvoeren. Een programma wordt namelijk niet in tekstvorm 

uitgevoerd. Een gecodeerd PEP-programma bestaat uit een aantal 

tabellen, namelijk een codetabel, namentabel; indentationtabel, 

regelnummertabel en commentaartabel. Hiervan zijn de codetabel 

en namentabel nodig voor de uitvoering. De codetabel bevat het 

eigenlijke programma en de namentabel bevat alle gebruikte 

namen. Deze namentabel wordt gebruikt om variabelen of 

procedures op te zoeken, die buiten het programma gedeclareerd 

zijn. De andere tabellen worden alleen gebruikt om het programma 

te kunnen listen en wijzigen. 

Bij het opstarten van het systeem wordt een vaste codetabel 

en namentabel (uit de file PEPM68.PEQ) uitgevoerd. Dit programma 

declareert een aantal variabelen en arrays, waarin een codefile 

geladen wordt. Daarna wordt deze geladen file uitgevoerd met de 

procedure INTERPRET. De uitgevoerde codefile wordt wel de 

monitor of editor genoemd. Het vaste programma heet dan ook 

Monitor Select programma (PEPMS). Normaal wordt op de M68000 

computers de file EDIT68.PES geladen. Dit is een uitgebreid 

programma, waarmee de gebruiker commando's geeft en zijn 

programma's wijzigt en uitvoert. 
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Tijdens het intypen van een programma wordt iedere 

programmaregel gecodeerd. Voor het listen op het scherm wordt 

dan weer iedere regel teruggetransformeerd naar tekst vorm. Bij 

het RUN-commando wordt de procedure INTERPRET aangeroepen met de 

namentabel en de codetabel als parameters. Deze procedure voert 

dan het hele programma uit. 

In PEPMS zit een procedure PEP_MAIN, waarmee reeds een 

dual-user systeem gesimuleerd werd. Beide gebruikers gebruikten 

dan een enkel exemplaar van de editor. Dit had echter als nadeel 

dat, als een gebruiker een andere editor wilde inladen met het 

MON-commando, het systeem kompleet vastliep. In een multi-user 

systeem is dit natuurlijk niet aanvaardbaar. Daarom is ervoor 

gekozen, dat iedere gebruiker zijn eigen editor kan inladen. 

Hiervoor is de oudePEPMS in een procedure geplaatst, met als 

paramet er de te gebrui ken term i na 1. De ze nieuwe PEPM S wordt nu 

door een hoofdprogramma aangeroepen (zie figuur 9.1). 

DECLARE 
PROCEDURE pepms(console: t t y) · 
• ••• % oude PEPM S 

BEGIN 
pepms(console) % console is gedefinieerd in het systeem 

END 

figuur 9.1: Het nieuwe Monitor Select programma 

Nu is een dual-user systeem te maken door het volgende 

programma in te laden in plaats van de normale EDIT68.PES. Dit 

gebeurt door na het normale opstarten het commando in te typen: 

"MON DUOMON.PES". Hierdoor wordt EDIT68.PES uit het geheugen 

verwijderd en hiervoor DUOMON.PES ingeladen en uitgevoerd. 
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DECLARE 
PROCESS two[lOOOOO] 
DECLARE tt: tty(l6XC1C001,100) %terminal definitie 
BEGIN pepms(tt) 
END 

BEGIN start(two) 
pepms(console) 

END 

figuur 9.2: Een dual-user programma 

Dit programma roept voor iedere gebruiker PEPMS weer aan, 

waardoor ieder een eigen editor gaat inladen. Verder kunnen in 

dit programma in de regels voor de proces-declaratie de routines 

voor de besturing van gemeenschappelijke randapparaten geplaatst 

worden. In een multi-user systeem zullen waarschijnlijk echter 

de faciliteiten van LOCK/UNLOCK en de prioriteiten uitgeschakeld 

moet en worden, omdat anders de gebruikers e 1 kaar a 11 e 

processortijd kunnen afnemen. Daarvoor kunnen de procedures LOCK 

en SET_PRIORITY overgedeclareerd worden. 

Met dit systeem zijn daarna ervaringen opgedaan, waarbij 

geen onvolkgmenheden ontdekt zijn. Iedere gebruiker heeft als 

het ware een hele computer voor hem alleen. Alleen de snelheid 

neemt natuurlijk af, als beide gebruikers veel processortijd 

gebruiken. 

Het dual-user programma DUOMON.PE~ kan eenvoudig uitgebreid 

worden voor meerdere gebruikers, door meerdere parallelle taken 

te starten. Het maximum wordt 4, omdat het computer-systeem 

maximaal 4 files tegelijk gedeclareerd kan hebben. Dit komt 

doordat de M68000 computers via een communicatielijn met een 

file-server communiceren, die per lijn maar 4 files toestaat. 

Hierdoor treden er fouten op als er meer dan 4 taken 

tegelijk een editor gaan binnenhalen bij het opstarten. Als 

echter gezorgd wordt, dat de parallelle taken in groepjes van 4 

opgestart worden, kunnen er nog meer gebruikers tegelijk werken. 

Maar bij een te groot aantal gebruikers zal de beperking van 4 

files merkbaar worden. 

Een multi-user systeem is goed bruikbaar bij het prakticum 
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van het college Fysische Informatie Verwerking. Hier wordt nu 

met een PDP-11/23 computer een speciale multi-user PEP-versie 

gewerkt. Maar hieraan zitten nogal wat beperkingen, o.a. weinig 

programmageheugen, geen parallelle processen en geen terminals 

declareren. Een M68000 met een multi-user systeem, opgebouwd 

zoals DUOMON.PEC, zou een volled i ge PEP-vers ie beschikbaar 

stellen. Bij dit prakticurn wordt per gebruiker hooguit een file 

gebruikt, namelijk voor het opslaan van programma's of 

meetgegevens op het achtergrondgeheugen. 

Ook zou een multi-user systeem goed gebruikt kunnen worden 

voor de ontwikkeling van software. Meerdere personen kunnen 

tegelijk hun programma's schrijven op een gemeenschappelijk 

systeem, terwijl hun eigen meet-computer volledig ten dienste 

staat van de lopende experimenten. De meet-computer raakt 

namelijk erg zwaar belast, nu de mogelijkheden van parallelle 

processen bekend raken onder de experimentatoren. Ze willen nu 

namelijk in de wachttijden tijdens hun metingen allerlei 

berekeningen uitvoeren op een lagere prioriteit om grafische 

representaties op hun beeldscherm te tekenen, waardoor de status 

van hun experiment zichtbaar gemaakt wordt. 

Een belangrijk nadeel van een multi-user systeem is echter, 

dat de gevolgen groot kunnen zijn, als een gebruiker met 

machinetaal gaat werken. Als hierin namelijk een programmeerfout 

zit, kan het hele systeem plat gaan, waardoor andere gebruikers 

gedupeerd kunnen worden. 
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Hoofdstuk 10: PARALLELLE PROCESSEN IN DE PRAKTIJK 
------~~- ---~------ ----------

10.1 ~plaatsen~~~ parallel proces ?? 

In het voorgaande is steeds verkondigd, dat verschillende 

functies in verschillende processen ondergebracht moeten worden, 

omdat het totale programma dan eenvoudiger te onderhouden is. 

Dit komt doordat ieder proces volledig onafhankelijk van de 

andere gewijzigd kan worden en alleen de manier van communicatie 

tussen de processen onderling vastligt. 

Een onduidelijkheid hierbij is de term "functie". De ene 

programmeur kan menen, dat zijn totale sequentiele meetprogramma 

een functie is. Een andere programmeur kan bijna ieder statement 

als een aparte functie beschouwen. 

In het eerste geval heeft de programmeur waarschijnlijk een 

goed werkend sequentieel programma, en laat hij dit op de 

computer in een parallel proces draaien. De filosofie van die 

programmeur kan zijn: het programma werkt goed, dus waarom moet 

het nu veranderd worden ??. Dit is natuurlijk een terechte 

opmerking. Het is onzin om een bestaand programma te gaan 

herachrij ven als dat niet echt nodig is. Door het wijzigen 

winnen we immers niets, omdat het herschreven programma 

hetzelfde moet doen als het oude. Alleen kan het meetgedeelte 

verbeterd worden, door het actieve wachten op randapparaten te 

vervangen door het wachten op een interrupt. Dit laatste is 

nodig om niet onnodig processortijd te verbruiken, zodat de 

andere processen meer tijd krijgen. Deze totale oplossing is 

niet verkeerd. 

Maar als in een later stadium aan het programma nog ex:tra 

faciliteiten toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld een status

display van het experiment op het scherm zetten, dan wordt de 

benodigde processortijd per meting groter. De maximum 

meetsnelheid wordt dan natuurlijk lager. Als nu deze toegevoegde 

faciliteit in een parallel proces geplaatst wordt, en dit proces 

een lagere prioriteit krijgt, neemt de meetsnelheid niet af, 

doordat dit extra proces alleen die processortijd krijgt, waar 
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de andere processen niets mee kunnen aanvangen. 

Als het programma reeds minder belangrijke faciliteiten 

bevat, kunnen deze natuurlijk ook uit het meetproces gehaald en 

in aparte processen geplaatst worden. Dan wordt de maximale 

meetsnelheid verhoogd. 

Als het experiment met onregelmatige tussenpozen data 

produceert, is het bovendien zinnig het experiment vanuit een 

apart par a 11 e 1 p r o ces t e best uren , en de dat a in een b u f f e r t e 

plaatsen. Dan kunnen ook pieken in de productiesnelheid van de 

~ata opgevangen worden. 

Als de opslag op het achtergrondgeheugen ook via zo"'n 

buffer gaat, met een parallel proces dat de gegevens naar de 

disk schrijft, kunnen ook de I/0-tijden nuttig besteed worden. 

Als dit proces dan een automatische fouten-opvang krijgt, kunnen 

zelfs de vertragingen door kortstondig uitvallen van de host

computer vermeden worden. 

Onze tweede programmeur zag bijna ieder statement als een 

aparte functie. Hij zal enorm vee 1 proces sen krijgen, die 

allemaal een heel simpele actie uitvoeren. Maar. doordat er 

zoveel processen zijn, wordt de communicatie tussen de processen 

onderling veel complexer. De benodigde acties voor de 

communicatie zullen nu ook veel processartijd gaan vragen, 

waardoor het programma enorm traag kan worden. Deze manier van 

programmeren met behulp van parallelle processen is zeker niet 

goed. 

Samenvattend kan men zeggen, dat een programma voor de 

besturing van een experiment gesplitst ~ worden in een aantal 

parallelle processen, maar dat dit aantal toch niet onnodig 

groot moet worden, bijv. tussen 1 en 10 processen. Het splitsen 

in losse processen levert een efficienter gebruik van de 

processortijd en een versoepeling van de eisen voor de 

responsetijden van de randapparaten (zowel minimum tijd tussen 

metingen in het experiment als maximum tijdsduur voor opslag op 

de disk), maar teveel splitsen zorgt voor vertraging door de 

uitgebreide communicatie, die dan nodig is. 
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10.2 Processen versus procedure-scheduling 

Een alternatieve manier om een programma effectiever 

gebruik te laten maken van de beschikbare processortijd is door 

middel van procedure-scheduling. Hierbij worden alle uit te 

voeren statements in procedures geplaatst. Het hoofdprogramma 

moet nu met behulp van allerlei vlaggen bepalen welke procedure 

hij aanroept. Als een procedure uitgevoerd is, wordt een nieuwe 

aangeroepen. 

Een voorbeeld kan zijn: we hebben 10 interfaces, die we uit 

moeten lezen na verloop van bepaalde intervallen, maar iedere 

interface heeft een andere intervaltijd. Dit probleem kunnen we 

als volgt oplossen: 

LOOP 

OD 

FOR i IN 0 •• 9 DO 
IF get time )• time[i] THEN 

leës interface(i) 
timeTiJ +:• interval[i] 

FI 
OD 
delay(20) 

% iedere interface 
% if interval voorbij 

% 1 klokt ik 

In bovenstaand programma wordt voor iedere interface gekeken of 

de intervaltijd al verstreken is, Zo ja, dan wordt een meting 

gedaan. De es sent ie zit in het feit, dat iedere klokt ik gekeken 

wordt of de intervaltijd al verstreken is. Deze test gebeurt in 

PEP, en dit is erg traag, omdat PEP ge-interpreteerd wordt. Het 

opzoeken van een variabele- of procedurenaam kost namelijk 

ongeveer 1 ms. 

Een andere methode voor oplosssing van dit probleem is het 

ereeren van 10 processen, voor iedere interface een. Deze 

processen krijgen dan de volgende inhoud: 

LOOP lees interface(x) 
delay(interval[x)) 

OD 

% x per proces verschillend 

Nu wordt in PEP niet meer getest, maar het testen gebeurt in 

machinetaal in de kloklijst, en dat is vele malen vlugger. 
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Het programma met het testen van iedere interface is 

geschreven in PEP en in machinetaal. Het bleek dat in PEP deze 

methode langzamer was dan de methode van de parallelle 

processen. Dit komt door de traagheid van PEP, zoals reeds 

vermeld. Maar in machinetaal was de methode van testen van de 

intervaltijden vlugger dan de parallelle processen. Dit komt, 

doordat bij de parallelle processen nogal wat overhead ontstaat 

doordat de processen steeds in de kloklijst en de ready-lijst 

gelinkt moesten worden, en even later er weer uit. 

In het bovenstaande voorbeeld zijn 10 identieke procedures 

(lees_interface) in de methode van procedure-scheduling. En de 

vlaggen waarop getest wordt is voor iedere hetzelfde, namelijk 

of de intervaltijd al verstreken is. Maar in een meet-omgeving 

kan een van de testen zijn: is de experiment-interface klaar ?. 

Een andere kan zijn: zit er data in de databuffer ?. Zo zijn er 

eenvoudig criteria te vinden, waarop besloten wordt, welke 

procedure aangeroepen wordt. Maar dit is verder niet meer zo 

interessant, omdat gebleken is dat procedure-s chedu 1 i ng in PEP 

geen effectieve verbetering in verwerkings-snetheid oplevert, 

doordat het testen meer tijd kost dan de verkregen besparing. 

10.3 Wanneer starten~ processen ?? 

Als in een procedure in PEP een proces gedeclareerd wordt, 

wordt in de clean-up lijst een element geplaatst, dat bij 

verlaten van de procedure het proces weer opruimt. Het proces 

wordt dan eventueel geabort, en de geheugenruimte wordt weer 

vrijgegeven. Het is dus niet mogelijk om een procedure te maken, 

die alleen een proces declareert, want het proces is meteen weer 

weg als de procedure klaar is. Dit is duidelijk anders dan in 

een operating system gebeurt. Daar kan namelijk een programma, 

dat bij voorbeeld uit voer naar een print er stuurt, een printer

proces ereeren en starten, waarna het programma zelf ophoudt. De 

printer gaat dan gewoon door. 

Het bovenstaande impliceert, dat in een meetprogramma alle 

te gebruiken processen reeds aanwezig moeten zijn, en dus 
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geheugenruimte kosten, ook als ze nog niets doen. Eventueel 

kunnen er sommige processen in "eindeloze" procedures 

gedeclareerd worden, maar dit zal niet zo vaak voorkomen. In dit 

laatste geval zal het benodigde geheugen voor het proces pas 

geclaimd worden als de procedure aangeroepen wordt. Ook kunrte rt 

processert binnen andere processen gedec 1 a ree rd worden. Dan 

zullen bij het starten van zo'n proces alle birtnengelegen 

processen gedeclareerd worden. Deze binrtertgelegen processen 

gebruiken dan een deel van de geheugenruimte van het omhullende 

proces (het pa rent -proces). 

Als alle processen dart toch in het geheugen zitten, wanneer 

moeten ze dan gestart worden? De meeste processen v art een 

meetprogramma zullert een eindeloze lus uitvoerert, waarbij in 

iedere slag een enkel data-element verwerkt wordt. Daarom moeten 

ze wordert gesynchroniseerd met de andere processen, want 

ongeldige data-elemertten verwerken geeft natuurlijk vreemde 

resultatert. Deze synchronisatie gebeurt met sigrtals, dus de 

meeste processen zullen als eerste in een verwerkings-slag een 

WAIT-statement uitvoeren. Nu kunnen de processen dus gestart 

worden aan het begin van het programma, omdat ze toch blij ven 

wachten in het WAlT-statement. Een andere mogelijkheid is om de 

processen te starten als hun eerste data-element klaar is om 

11erwerkt te worden en het WAlT-statement aan het einde van de 

programmalus plaatsen. Dan is alleen het probleem: is dit data

element het eerste of niet het eerste ??. Zo ja, dan doen we eert 

START-statement, anders een SEND-statement. Deze methode heeft 

dus het nadeel, dat extra informatie bijgehouden moet wordert, en 

dat hierop getest moet worden bij iedere slag. Dit kost dus 

extra tijd. Dus voor dit type processen is het beter om ze 

met een n a d e c 1 a r a t i e t e s t a r t e n. M a a r 11 o o r b i j 11 o o r b e e 1 d 

processen, die de metirtg netjes afbreken, alle data-files 

sluiten en de opstelling weer in een correcte toestand brengen, 

kan de methode van "pas st art en als nodig" toegepast worden. 
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10.4 Overdeclaraties en parallelle processen 

Er is helaas een onvolkomenheid ontdekt in het mechanisme 

van overdeclar at ies. In PEP wordt ieder programma, zoals reeds 

vermeld in paragraaf 9.2, opgeslagen in onder andere een 

codetabel en een namentabel. Bij uitvoering van zo'n programma 

wordt door het systeem een lege cellentabel gemaakt, waarin 

verwijzingen naar de cellen van die variabelen geplaatst kunnen 

worden. Ook wordt een klein Program Unit blokje (PU) aan de 

proces-descriptor gehangen, waarin verwijzingen staan naar alle 

relevante tabellen. Als er een aantal bibliotheken geladen 

worden, dan ontstaat aan de proces-descriptor een gelinkte lijst 

van zulke PU blokjes. Zo'n PU-blokje bevat ook een pointer naar 

de eigenaar van deze tabellen. De eigenaar is dat proces, dat de 

programmacode ingeladen heeft, dus normaliter het hoofdproces. 

Een parallel proces krijgt dezelfde gelinkte lijst als zijn 

parent-proces. Alleen blijkt, als zo'n parallel proces een 

procedure-naam gaat zoeken, dat de tabellen, waarin hij de naam 

vindt, niet van hemzelf is maar van de parent. Daarom maakt hij 

dan een copie van dit PU-blokje, waarbij hij zichzelf eigenaar 

maakt. Hij copieert dus een verwijzing naar de gehele namentabel 

van de betreffende bibliotheeklaag. Deze copie komt aan het 

hoofd van de lijst te staan. Voor de cellentabel, waarin het 

proces kan schrijven, wordt een eigen copie gemaakt. Nadat de 

procedure verlaten wordt, wordt dit blokje weer verwijderd. Maar 

tijdens deze procedure worden eigenlijk alle namen uit die 

betreffende bibliotheeklaag opnieuw gedeclareerd met waarden, 

zoals ze in die laag golden. Eventuele overdeclaraties worden 

dan dus even ongedaan gemaakt. Het probleem wordt nog groter, 

als de aangeroepen procedure weer een dieper gedeclareerde 

procedure aanroept. Dan worden zelfs twee PU-blokjes in 

omgekeerde volgorde aan de proces-descriptor gelinkt tijdens de 

uitvoering van de procedure. 

Dit probleem treedt altijd op, als een procedure van een 

omhullend proces aangeroepen wordt, maar normaal zal dit geen 

probleem zijn als geen globale namen uit bibliotheken of het 

systeem overgedeclareerd worden. 
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10.5 Fouten in parallelle processen 

Als in een programma een fout ontdekt wordt tijdens de 

uitvoering, wordt dit standaard niet gemeld. Maar in EDIT68.PES 

is de volgende constructie aangebracht: 

ON any fault DURING 
interpret(ct, nt, nid) 

DO write ec OD 
% voer het programma uit 
% write error-cause 

Hierdoor zal, als er een fout optreedt, de juiste foutmelding op 

het scherm verschijnen. Als in een parallel proces een fout 

optreedt, dan stopt dit proces , maar er verschijnt geen 

foutmelding. Dit komt, doordat het hoofdprogramma nog gewoon 

doorloopt. Als de statements in een parallel proces omgeven 

worden door een soortgelijke "ON any_fault" constructie, dan kan 

ook daarvan een foutmelding op het scherm verschijnen. Het is 

dan wel raadzaam in een WRITE-statement te melden welk proces de 

foutmelding gaf. 

Ook zijn er de volgende procedures, waarmee een ander 

proces een eventuele fout kan opvragen: 

PROCEDURE error_cause(t: task): nat2 

geeft fout-code van proces t (0 • no error) 

PROCEDURE show_ec(t: task) 

geeft de foutmelding van de fout van proces t 
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Hoofdstuk 11: CONCLUSIES 

Met de nu beschikbare middelen is het zeer wel mogelijk om 

een complex meetprogramma te schrijven in de vorm van parallelle 

processen. Dit programma is dan erg gebruikersvriendelijk te 

maken, als het betreffende experiment aan de gebruiker bekend 

is. Er is echter een belangrijk gevaar aanwezig. De 

experimentator kan zijn terminal vrij houden voor ander 

programmeerwerk of voor ingrijpen in het experiment. Dit 

ingrijpen kan, als het onverstandig gebruikt wordt, de totale 

meting laten stagneren. Er kan bijvoorbeeld een proces via het 

toetsenbord afgebroken worden, waardoor alle andere processen in 

signals blijven hangen. De programmeur kan een aantal 

onverstandige ingrepen vermijden, door bijvoorbeeld variabelen 

en processen locaal te maken binnen een groter proces. Dan kan 

de experimentator er niet meer bij. Ook kan beveiligd worden 

tegen het afbreken van een proces door het statement PROTECT. 

Dit kan echter gevaarlijke situaties opleveren, doordat een 

proces nooit meer afgebroken kan worden. Bij een EXIT-commando 

zal dan ook deadlock ontstaan. 

In totaliteit is het een stuk moeilijker om een correct 

meetprogramma te s c h rij ven met par a 11 e 11 e processen, dat 

bovendien nog fool-proof is. Maar de mogelijkheden die erdoor 

ontstaan zijn de moeite mijns inziens wel waard. Deze extra 

mogelijkheden zijn: 

- het flexibeler maken van response-tijden van rand-apparaten 

door het gebruik van circulaire buffers; 

- het laten verrichten van onbelangrijkere taken in de anders 

verloren processortijd, zoals bijvoorbeeld het displayen van 

experiment-gegevens; 

- ingrijpen in ·de voortgang van het experiment met behulp van 

het toetsenbord, of gebruiken van de terminal voor andere 

doeleinden. 

Bovendien wordt het 

modulair van opbouw, 

programma door de parallelle taken 

waardoor het onderhouden van de 

programmatuur eenvoudiger wordt. 
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Appendix B: PROGRAMMATUUR 

In deze appendix staan de listings van de belangrijkste 

software, zoals die gebruikt is tijdens het testen van de 

aangebrachte uitbreidingen. De programma'~ zijn bruikbaar als 

voorbeeld tijdens het schrijven van eigen programmatuur, of zijn 

nu in gebruik als faciliteit binnen het PEP-systeem. 

Alle listings zijn voorzien van een summier commentaar, om 

de duidelijkheid te vergroten. 

De beschreven programma's zijn: 

BUFLIB.PEC 

Een bibliotheek waarmee de gebruiker op eenvoudige wijze 

een gebufferde communicatie tussen verschillende processen 

kan implementeren. 

BUFTST.RCC 

Een klein programma, bedoeld als voorbeeld van het gebruik 

van de bibliotheek BUFLIB.PEC. 

INTTS2.RCC 

Een voorbeeldprogramma, bedoeld om te illustreren hoe een 

interrupt-routine geschreven kan worden. 

INTTS4.RCC en INTTS7.RCC 

Twee programma's om de response-tijd van een interrupt te 

bepalen. INTTS4.RCC doet dit geheel in PEP, en meet daarom 

erg lange responsetijden. INTTS7.RCC doet de meting in 

machinetaal en schrijft een nette uitvoer in een file. 

DEM03.RCC 

Een voorbeeld van een meetprogramma met behulp van 

parallelle processen. Er wordt een situatie geschetst van 

een grote opstelling, waarbij een druk bewaakt, een 

temperatuur geregeld en een grootheid uit het experiment 

gemeten moet worden. De echte meetroutines zijn vervangen 
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door dummy's, omdat zo'n opstelling in werkelijkheid niet 

voorhanden was. 

PEPMS8.PEC 

Dit programma was reeds een vast onderdeel van het PEP

systeem. Het is aangepast om faciliteiten te bi~den bij het 

programmeren van een multi-user versie van PEP op de 

M68000. 

DUOMON.PEC 

Een programma, dat als monitor gedraaid moet worden. Het 

creert een dual-user systeem met behulp van PEPMS8.PEC. 



Er is een bibliotheek van circulaire buffers geschreven, waarmee 
de gebruiker zonder veel moeite een gebufferde communicatie 
tussen verschillende processen kan programmeren. 

Nadere beschrijving ~ ~ bibliotheek BOFLIB.PEe 

regels 1110-1190: 
Procedure voor het initialiseren van een circulaire buffer. 

De pointers 'inp' en 'outp' worden op het begin van de 
buffer gezet. De signai-variabele 'full' wordt op 0 gezet 
en 'free' wordt op het maximale aantal plaatsen in de 
buffer gezet. 

regels 1200-1370: 
Procedure om data in de buffer te plaatsen. 

Eerst wordt gewacht (in regel 1240) totdat er genoeg vrije 
pla~sen in de buffer zijn. Daarna worden een aantal locale 
variabelen bepaald. Deze worden in variabelen gestopt, 
omdat ze in de rest van de procedure veel gebruikt gaan 
worden. 
Er wordt gekeken (in regel 1270) of het data-element in een 
aaneensluitend stuk van het buffer-array geplaatst kan 
worden. Zo j a, dan wordt de dat a in een enk e 1 e s 1 a g 
gecopieerd. Zo nee, dan wordt (in regels 1300-1320) het 
data-array in twee stukken in het buffer-array geplaatst, 
een stuk aan het einde van het buffer-array, een ander stuk 
aan het begin. 
De pointer 'inp' wordt aangepast (in regel 1290 of 1330). 
Tot slot wordt de signai-variabele 'full' bijgewerkt • 

regels 1380-1550: • 
Procedure om data uit de buffer te halen. 

Eerst wordt gewacht totdat voldoende data in de buffer is. 
Daarna worden ook hier de locale variabelen bepaald. 
Ook hier kan de data uit een aaneensluitend stuk buffer
array komen, of niet. De data wordt in een enkele slag of 
in twee slagen gecopieerd. 
De pointer 'out p' wordt aangepast. 
De signai-variabele 'free' wordt bijgewerkt. 

regels 1560-1580: 
Hoofdprogramma, dat weer een commando-niveau aanroept. 
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1000 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1010 % BUFLIB.PEC 
1020 
1030 % Procedures to communicate between parallel tasks 
1040 % by means of circular buffers 
1050 % No mutual exclusion is pro~ided between several 
1060 % inputting or outputting tasks 
1070 
1080 % by R.H. van Cuijlenborg 
1090 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 

DECLA.RE 
init buf =PROCEDURE (buf: any array, 

- free, full: signal, inp, outp: REF nat2) 
BEGIN 

END 

inp := first_index(buf) 
outp := inp 
full :• 0 free :• length(buf) 

put buf =PROCEDURE (val: CONST any array, buf: any array, 
- free, full: signal, inp: REF nat2) -

DECLARE len1, len2, maxv, maxb, minv, minb: nat2 
BEGIN 

FOR i IN index range(val) DO wait(free) OD 
minv := first Ïndex(val) minb := first index(buf) 
maxv i= minv+length(val) maxb := minb+length(buf) 
IF length(val) <= maxb-inp 
THEN buf[inp •• inp+length(val)-1] :=val 

inp +:= length(val) 
ELSE len1 := maxb-inp len2 := length(val)-lenl 

buf[inp •• maxb-1] := val[minv •• minv+lenl-1] 
buf[minb •• minb+len2-l] := val[minv+len1 •• maxv-1] 
inp := minb+len2 

1340 FI 
1350 FOR i IN index_range(val) DO send(full) OD 
1360 END 
1370 
1380 get_buf = PROCEDURE (val: any array, buf: any array, 
1390 free, full: signal, oÜtp: REF nat2) 
1400 DECLARE len1, len2, minv, minb, maxv, maxb: nat2 
1410 BEGIN 
1420 FOR i IN index range(val) DO wait(full) OD 
1430 minv := first Ïndex(val) minb := first index(buf) 
1440 maxv := minv+length(val) maxb := minb+length(buf) 
1450 IF length(val) <= maxb-outp 
1460 THEN val := buf[outp •• outp+length(val)-1] 
1470 outp +:= length(val) 
1480 ELSE lenl := maxb-outp len2 := length(val)-lenl 
1490 val[minv •• minv+len1-1] := buf [outp •• maxb-1] 
1500 val[minv+len1 •• maxv-1] := buf[minb •• minb+len2-l] 
1510 outp := minb+len2 
1520 FI 
1530 FOR i IN index_range(val) DO send(free) OD 
1540 END 
1550 

Page 1 
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1560 BEGIN 
1570 monitor 
1580 END 



Om een voorbeeldje van het gebruik van BUFLIB.PEC te geven, is 
het volgende voorbeeldprogramma geschreven. 

Nadere beschrijving van BUFTST.RCC 

regels 1070-1090: 
Declaratie van alle variabelen, benodigd voor een circulaire 
buffer. 

regels 1120-1220: 
Proces, dat data produceert en deze in de buffer plaatst. 
Repeterend worden de waarden van alle sinussen van 0 •• 359 
graden in de buffer gestopt. De waarde, die in de buffer 
geplaatst wordt, mag geen expressie zijn, omdat een expressie 
niet naar het type 'any_type' geconverteerd kan worden. 

regels 1230-1340: 
Proces, dat de data uitleest en optelt. In een eindeloze lus 
wordt een data-element uit de buffer gehaald. De variabelen 
'tot aal' en 'aant a 1' worden aangepast. Daarna wordt de 1 a at st 
gelezen waarde op het scherm getoond, alsmede het gemiddelde 
inclusief deze laatste waarde. 

regels 1350-1390: 
Hoofdprogramma. 

De buffer wordt geïnitialiseerd. 
De processen worden gestart. 
Een nieuw commando-niveau wordt aangeroepen. Hierdoor kan 

de gebruiker een of beide processen starten en stoppen om te 
tonen dat er een voorraadje van data-elementen in de buffer 
kan zitten. 

• 
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1000 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1010 % % 
1020 % Voorbeeldprogramma voor BUFLIB.PEC % 
1030 % % 
1040 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1050 
1060 DECIARE 
1070 buffer: ARRAY 0 •• 79 OF real 
1080 inpt r, out pt r: nat2 
1090 free, full: signal 
1100 rad = 180/pi 

PROCESS producer[10000] 
DECLARE invalue: real 
BEGIN 

LOOP 
FOR i IN 0 •• 359 DO 

invalue :• sin(i/rad) 
put_buf(invalue, buffer, 

OD 
END 

OD 

PROCESS consumer[10000] 
DECLARE outvalue, totaal: 

aantal: integer 
BEGIN 

re al 

totaal := 0 aantal :• 0 
LOOP 

free, full, inptr) 

1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
12 70 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 

get buf(outvalue, buffer, free, full, outptr) 
aantal +:= 1 totaal +:= outvalue 
writeln(outvalue, totaal/aantal) 

OD 
END 

1350 BEGIN 
1360 init buf(buffer, free, full, inptr, outptr) 
1370 start(producer) start(consumer) 
1380 monitor 
1390 END 
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Ter demonstratie van het toegevoegde interrupt-mechanisme zijn 
verschillende voorbeeld- en test-programma's geschreven. 

Beschrijving !!! INTTS2.RCC 

Dit programma start twee preset-scalers, die hierdoor na verloop 
van tijd een interrupt afgeven. Op het scherm wordt zichtbaar, 
dat het hoofdprogramma onderbroken wordt door het proces. 

regels 1000-1030: 
Declaraties van 

multi = adres van de preset-scaters in de Eurobus 
de signal 'int' waaraan de interrupt gekoppeld gaat worden. 

regels 1040-1200: 
Proces, dat de interrupts gaat afhandelen. 

De locale variabelen 'psO' en 'psl' worden gebruikt om te 
onthouden of een interface nog een interrupt kan geven, 
omdat het done-bit altijd blij ft st aan. 
Het proces wacht op een SEND-operat ie op 'int'. 
Daarna wordt gekeken welke interface de interrupt gaf, en 
wordt de juiste melding gegenereerd. De variabele 'psO' of 
... ps 1' wordt aangepast. 

regels 1210-1320: 
Hoofdprogramma.· 

Er wordt een koppeling gemaakt tussen de interrupt-vector 1 
(afhankelijk van interface) en de variabele 'int'. Daarna 
wordt het interrupt-proc~s gestart en op hoge prioriteit 
gezet. 
De twee preset-scaters worden ingesteld en gestart. 
Daarna wordt gedurende voldoende lange tijd uitvoer naar 
het scherm gestuurd. 
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1000 DECLARE 
1010 multi = 16 
1020 int: signal 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
ll50 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 

PROCESS ps [ 1000] 
DECLARE 

psO, psl: boolean 
BEGIN 

END 

psO := true psl := true 
LOOP 

OD 

wait (int) 
IF psO AND bit eb(multi, 7) THEN 

writeln('** ESO: INTERRUPT RECEIVED **') 
psO := false 

ELSIF psl AND bit eb(multi+8, 7) THEN 
writeln('** PS!: INTERRUPT RECEIVED **') 
psl := false 

FI 

1210 BEGIN 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
12 70 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 END 

set vee( l, int) 
start (ps) 
set_priority(ps, 3) 
init eb 
put ëb(multi+l, 1000) % clock = 5000Hz 

. put-eb(multi+9, 1000) % clock =200Hz 
put-eb(multi, 16X41) 
put -eb(mult i +8, l6X4l) 
FOR-i IN 0 •• 1300 DO write('.') OD 
writeln('H#### TIME-LIMIT#####') 
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Nadere beschrijving ~ INTTS4.RCC 

Dit programma is bedoeld om de responsetijd te meten, d.w.z. de 
tijd, die verstrijkt tussen het ontvangen van de interrupt en 
het starten van het interrupt-proces. Voor de gevolgde methode, 
zie paragraaf 7.4 

regels 1040-1150: 
Dit is het eigenlijke programma,dat de responsetijd bepaalt. 

Het koppelt de interrupt aan een signal. 
Het geeft zichzelf hoogs~e prioriteit. 
Daarna wordt een groot aantal keren een lus doorlopen, 
waarin: 
- De preset-scalers en de scaler worden ingesteld. Daarna 
wordt de eerste preset-scaler gestart en wordt gewacht op 
de interrupt. 
- Na verkrijgen van de interrupt wordt de tweede preset
scaler gestopt en de scaler uitgelezen. Deze geeft de 
responsetijd aan. 
-Er wordt een minimum en een maximum responsetijd 
bijgehouden. 
Na het grote aantal metingen worden deze extrema op het 
scherm getoond. 

regels 1160-1200: 
Het meetproces wordt gestart. 
daarna wordt de computer bezig gehouden met zinloze arbeid, 
totdat de metingen voltooid zijn. 

Door de traagheid van PEP kwamen hier lange responsetijden uit, 
doordat de tijd tussen het verkrijgen van de interrupt en het 
stoppen van de tweede preset-scaler lang duurt. 
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1000 DEC LA RE 
1010 ps1 = 24 ps2 = 16 
1015 scaler = 112 
1020 int: signal 
1025 val, min, max: nat2 

PROCESS p1[10000] 
BEGIN 

min := 65535 max := 0 
set vee( 1, int) 
set priority(myself, 3) 
init eb 
FOR I IN 0 •• 1000 DO 

1030 
1040 
1050 
1055 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1102 
1104 
1107 
1110 
1120 
1121 
1125 
1126 
1127 
1130 
1135 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1185 
1190 
1200 END 

put eb(psl+1, 10) % clock = 1000 Hz 
put-eb(ps2+1, 65535) % clock = 2 MHz 
put-eb(scaler+l, 0) 

END 

put-eb(scaler, 1) 
put-eb(psl, 16X41) 
watt(int) 
put eb(ps2+ 1, 0) 
val-:= get eb(scaler+1) 
IF val ) max THEN max := val FI 
IF val < min THEN min := val FI 

OD 
writeln('MIN: ',min, ... MAX: ', max) 

BEGIN start(p1) 
LOOP 

write('.') 
WHEN stopped(p1) EXIT 

OD 
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Beschrijving ~ INTTS7.RCC 

Dit programma doet in essentie hetzelfde als INTTS4.RCC, maar nu 
worden de resultaten in machinetaal gemeten en daarna in een 
bijgehouden in een tel-array. Zo kan een histogram verkregen 
worden van de responsetijd. De resultaten worden in een file 
geschreven, voorzien van alle ingestelde waarden. Het programma 
dient ook met parallelle processen tegelijk gedraaid te worden, 
zodat de invloed van die processen op de responsetijden 
zicht baar wordt. 

regels 12000-34000: 
De meetprocedure met meting in machinetaal. 

Eerst wordt de machinetaal ingeladen. 
De initialisaties zijn hetzelfde als bij INTTS4.RCC, alleen 
zijn een aantal constanten instelbaar gemaakt. 
Het meten gebeurt door het aanroepen van 

... val := ti mest op( int)'. Dit is het machinetaal equivalent 
van de PEP-statements in INTTS4.RCC, regels 1120-1125. 
Daarna wordt het resultaat bijgeteld in het tel-array. 

regels 35000-48000: 
Uitvoerprocedure. 
- Opent een file op disk. 
- Schrijft hierin alle instelbare parameters. 
- Schrijft daarna een histogram in de file. 

regels 49000-55000: 
Hoofdprogramma. 
- Vraagt om alle instelbare parameters. 
- Voert de metingen uit. 
- En schrijft de uitvoer in de file. 
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1000 DECLARE 
1010 
1020 
1030 

filename: ARRAY 14 OF char 
f: file 

1040 count, unit, step: nat2 
1050 pri: nat2 
1060 comment: ARRAY 79 OF char 
1070 ps1 • 24 ps2 ~ 16 
1080 scaler = 112 
1090 int: signal 
1100 val, min, max: nat2 
1110 a: ARRAY 500 OF integer 
1120 code: ARRAY 0 OF integer 
1130 
1140 PROCEDURE timestop(s: signal): nat2 AT code[O] 
ll50 
1160 PROCEDURE meettime 
1170 BEGIN 
1180 load code(code, 'PAM:TIMER.RCO') 
1190 min 7• 65535 max :~ 0 
1200 set vec(1, int) 
1210 set _yriority(myself, pri) 
1220 init eb 
1230 FOR i IN 1 •• count DO 
1240 put eb(ps1+1, 10) % clock • 1000Hz 
1250 put-eb(ps2+1, 65535) % clock = 2 MHz 
1260 put-eb(scaler+l, 0) 
1270 put-eb(scaler, 1) 
1280 put-eb(psl, 16X41) 
1290 val-:• timestop(int) 
1300 a[(val+step DIV 2) DIV step] +:= 1 
1310 IF val > max THEN max := val FI 
1320 IF val < min THEN min := val FI 
1330 OD 
1340 set_priority(myself, 0) 
1350 END 
1360 
1370 PROCEDURE histogram 
1380 BEGIN 
1390 enter file(f, filename, 0) 
1400 writeln(f, 'COUNTS = count) 
1410 writeln(f, 'STEPSIZE = step) 
1420 writeln(f, 'SCALEFACTOR = unit) 
1430 writeln(f, 'PRIORITY = pri) 
1440 writeln(f, comment) 
1450 writeln(f) 
1460 writeln(f, 'TIME COUNT') writeln(f) 
1470 FOR i IN min DIV step •• max DIV step+1 DO 
1480 writeln(f, i*step: 5, a[i]: 5, ' ': 5, 
1490 '*': (a[i]+unit DIV 2) DIV unit) 
1500 OD 
1510 close_file(f) 
1520 END 
1530 
1540 BEGIN 
1550 write('Enter count number: ') readln(count) 
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1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 END 

write('Enter step number: 
write('Enter scale number: 
write('ENTER FILENAME 
write('ENTER PRIORITY 
writeln('ENTER COMMENT :') 
meettime 
histogram 

') readln(step) 
') readln( unit ) 
') readln(filename) 
') readln(pri) 
readln(comment) 
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Nadere beschrijving ~ ~ prograaaa DEM03.RCC 

regels 1000-2900: 
Declaratie van globale variabelen. 

terminate: true als de gebruiker de metingen wil stoppen. 
druk error, temp error: true als fout in de opstelling. 
koelwater, druk:- temp: de fysische grootheden in de 
opstelling. 
buffer, free, full, inp, outp: variabelen van circulaire 
buffer. 

regels 3000-7800: 
Drukbewakingsproces. 

de locale procedures zijn slechts dummy .. s. De eigenlijke 
routines moeten randapparaten aansturen. 
het hoofdprogramma van dit proces blijft altijd draaien, 
waarbij er twee wachtlussen ZlJn, nl. een voor correcte 
druk, en een voor een te hoge druk. 

regels 7900-15300: 
Bewakings- en regelproces voor de temperatuur: 

Ook hier weer dummy procedures. 
de procedure regel koelwater bevat een PID-regelkring 
het hoofdprogramma-is ongeveer gelijk aan dat van het druk
proces. Alleen zijn hier twee mogelijkheden bij een 
foutcondit ie. 

regels 15400-22200: 
Data-aquisitie- en rekenproces: 

Het data-aquisitieproces is locaal gedeclareerd binnen het 
rekenproces. Het blijft metingen doen totdat er een fout 
optreedt, of de gebruiker het stopteken geeft. Alle 
meetdata wordt in een globale buffer gezet. (deze buffer 
had ook locaal binnen "rekenen" gedeclareerd kunnen worden, 
maar het display-proces moet status-informatie kunnen geven 
over de buffer. Vandaar dat deze dus globaal gemaakt is.) 
Het rekenproces blijft wachten totdat de opstelling gereed 
is, of totdat het opstarten van de meting afgebroken wordt. 
Daarna wordt de datafile geopend en gaat de data uit de 
buffer verwerkt worden. Als de buffer leeg is, wordt nu 
niet in de signai-wachtlijst gewacht, maar actief. Dit is 
gedaan om bij een gestopte meting niet te gaan wachten, 
maar de dat af i 1 e s t e gaan s 1 u i t e n. De o p s 1 a g o p de d i s k i s 
voorzien van een automatische retry. 

regels 22300-24800: 
Displayproces: 

laat op de tweede terminal iedere 2 seconden een overzicht 
zien van de belangrijkste gegevens in de opstelling. 

regels 24900-26100: 
Handzame commando .. s om de opstelling te starten en te stoppen. 

regels 26200-26900: 
Het hoofdprogramma: 

initialiseert de hele opstelling en komt weer in commando
mode. 
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1000 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1100 % % 
1200 % Demonstratie-programma voor het gebruik van % 
1300 % parallelle processen. Het programma gebruikt de % 
1400 % bibliotheek BUFLIB.PEC % 
1500 % % 
1600 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 

DECL..!\RE 

2 700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 % 
5300 % 
5400 % 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 

bell • chr(7) 
els = chr(26) 

terminate: boolean 
druk error, temp error: boolean 
koelwater, druk,-temp: real 
voeding, veiligheidsklep: boolean 
buffer: ARRAY 1000 OF nat2 
free, full: signal 
inp, outp: nat2 

PROCESS drukmeting[2000] 
DECLARE 

drukgewenst = 10 
drukmax '"' 20 
drukmin • 2 
druk delay = 1000 
druk-adr • 1024 
druk vee • 1 
druk ijk = 1.2345 

druk_int: signal 

PROCEDURE sluit veiligheidsklep 
BEGIN veiligheidsklep := false 
END 

PROCEDURE open_veiligheidsklep 
BEGIN veiligheidsklep := true 
END 

PROCEDURE meet druk 
BEGIN 

END 

put eb(druk adr, 65) 
wait(druk int) 
druk := druk_ijk*get_eb(druk_adr+l) 

BEGIN % drukmeting 
set_vec(druk_vec, druk_int) 
LOOP 

druk error := false 
sluit veiligheidsklep 
LOOP-

meet druk 
WHEN-druk ) drukmax EXIT 
delay(druk_delay) 
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6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 % 
10500 % 
10600 % 
10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 

00 

OD 
writeln(bell, ~*** DRUK TE HOOG ***~) 
druk error := true 
open-veiligheidsklep 
LOOP-

00 

meet druk 
WHEN-druk < drukmax EXIT 
delay(druk_delay) 

writeln(bell, ~*** DRUK OK***~) 

END % drukmeting 

PROCESS temperatuur[2000] 
DEC LA RE 

tempgewenst • 100 
tempmax = 180 
tempmin • 80 
temp delay = 2000 
temp_adr = 1048 
temp vee = 2 
temp ijk = 1.2345 

temp int: signal 
diff~ old_temp, sum_diff: real 

PROCEDURE schakel voeding in 
BEGIN voeding := true -
END 

PROCEDURE schakel voeding uit 
BEGIN voeding := false -
END 

PROCEDURE meet_temp 
BEGIN 

END 

old temp := temp 
temp+:= 10-koelwater/5 

put eb(temp adr, 65) 
wait(temp i!it) 
temp := temp_ijk*get_eb(temp_adr+l) 

PROCEDURE regel_koelwater 
DEC LA RE 

afwijk gain = 8 
verloop gain = .1 
sum gain = .1 

BEGIN -
diff := temp-tempgewenst 
loek 
sum diff +:= diff 
koeTwater := diff*afwijk gain 
koelwater +:= sum diff*sum gain 
koelwater +:= (temp-old temp)*verloop gain 
IF koelwater > 100 THEN-koelwater := ÏOO FI 
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12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13100 
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13800 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
15700 
15800 
15900 
16000 
16100 
16200 
16300 
16400 
16500 
16600 
16700 
16800 
16900 
17000 
17100 
17200 % 
17300 % 
17400 % 
17500 
17600 
17700 

END 

IF koelwater < 0 THEN koelwater := 0 FI 
unlock 

BEGIN % temperatuur 
set vec(temp vee, te~p_int) 
LOOP -

OD 

schakel voeding in 
temp_error :• false 
LOOP 

OD 

meet temp 
regeÏ koelwater 

WHEN temp < tempmin OR temp > tempmax EXIT 
delay(temp_delay) 

temp error := true 
IF tëmp ) tempmax THEN 

ELSE 

FI 
LOOP 

writeln(bell, '*** TEMP TE HOOG ***') 
schakel_voeding_uit 

writeln(bell, '*** TEMP TE LAAG ***') 

meet temp 
regeÏ koelwater 
WHEN NOT temp < tempmin AND NOT temp > tempmax EXIT 
delay(temp_delay) 

OD 
·writeln(bell, '*** TEMPERATUUR OK ***') 

END % temperatuur 

PROCESS rekenen[20000] 
DECLARE 

x: nat2 
f: file 
disk: boolean 

PROCESS meting[2000] 
DEC LA RE 

meet vee = 3 
meet-adr = 1096 

waarde: nat2 
meet_int: signal 

PROCEDURE doe_meting 
BEGIN 

END 

waarde := 0 
delay(40) 

put eb(meet adr, 65) 
wait(meet int) 
waarde :=-get_eb(meet_adr+l) 

BEGIN % meting 
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17800 
17900 
18000 
18100 
18200 
18300 
18400 
18500 
18600 
18700 
18800 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
19600 
19700 
19800 
19900 
20000 
20100 
20200 
20300 
20400 
20500 
20600 
20700 
20800 
20900 
21000 
21100 
21200 
21300 
21400 
21500 
21600 
21700 
21800 
21900 
22000 
22100 
22200 
22300 
22400 
22500 
22600 
22700 
22800 
22900 
23000 
23100 
23200 
23300 

set vec(meet vee, meet int) 
writeln(bell7 '*** METÏNG GESTART ***') 
set_priority(myself, 3) 
LOOP 

doe meting 
put-buf(waarde, buffer, free, full, inp) 
WHEN druk error OR temp_error OR terminate EXIT 

OD 
writeln(bell, '*** METING GESTOPT ***') 

END % meting 

PROCEDURE bereken 
BEGIN delay(lO) END 

BEGIN % rekenen 
terminate := false 
IF druk error OR temp error THEN 

writeln(bell, '***OPSTELLING NIET OK***') 
WHILE (druk error OR temp error) AND NOT terminate DO 

delay(1000) -
OD 

FI 
IF terminate THEN writeln(bell, '*** OPSTARTEN AFGEBROKEN ***') 

abort(myself) delay(O) FI 
writeln(bell, '*** OPSTELLING IS GESTART ***') 
enter file(f, 'PAM:DEM03 .RCD', 0) 
writeln(bell, '*** DATAFILES OPEN ***') 
start (meting) 
LOOP 

OD 

WHILE NOT stopped(meting) AND (full • 0) DO delay(1000) OD 
WHEN stopped(meting) AND full = 0 EXIT 
get buf (x , buffer , f ree , f ull , out p) 
bereken 
disk : = f alse 
WHILE NOT disk DO 

OD 

ON 0 DURING 
put array(f, x) 
disk := t rue 

DO write ec OD 

close f ile(f) 
writeln(bell, '*** DATAFILES DICHT ***') 

END % rekenen 

PROCESS display[2000] 
DECLARE 

tt: tty(l6XC1C001, 100) 
BEGIN 

LOOP 
delay(2000) 
writeln(tt, els) 
write(tt, 'koelwater ' koelwater) 
IF NOT voeding THEN 

writeln(tt, bell, 40, '*** voeding af ***') 
ELSE writeln(tt) FI 
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23400 
23500 
23600 
23700 
23800 
23900 
24000 
24100 
24200 
24300 
24400 
24500 
24600 
24700 
24800 
24900 
25000 
25100 
25200 
25300 
25400 
25500 
25600 
25700 
25800 
25900 
26000 
26100 

write(tt, 'temperatuur: temp) 
IF temp error THEN 

writeln(tt, bell, : 40, '*** temp error ***') 
ELSE writeln(tt) FI 

write(tt, 'druk ',druk) 
IF druk error THEN 

writeln(tt, bell, 40, '***druk error ***') , 
ELSE writeln(tt) FI 

IF veiligheidsklep THEN 
writeln(tt, bell, : 40, '*** veiligheid ***') 

ELSE writeln(tt) FI 
writeln(tt, 'data in buffer: ', full: 3) 

OD 
END 

PROCEDURE startup 
BEGIN 

END 

IF NOT stopped(rekenen) THEN 
error('Meting of verwerking 

ELSE start(rekenen) 
FI 

PROCEDURE stop 
BEGIN 

terminace := true 
END 

loopt nog') 

26200 BEGIN 
26300 
26400 
26500 
26600 
26700 
26800 
26900 END 

init buf(buffer, free, 
start( display) 
start(drukmeting) 
start(~emperatuur) 
delay(O) 
monitor 

full, inp, outp) 
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Hadere beschrijving ~ PEPMS8.PEC 

Dit is het Monitor Select programma van de M68000. Het laadt een 
editor in en voert deze uit. Het programma is aangepast voor 
gebruik in een multi-user systeem. 

regels 1025-1330: 
Declaratie van een aantal algemene procedures 

regels 1331-9280: 
De procedure PEPMS, met als parameter de te gebruiken 
terminal. Deze procedure voert een 'eindeloze' lus uit met 
hierin een binnenblok. Dit binenblok laadt een editor in en 
voert deze uit. 

regels 1340-1470: 
Een aantal algemene procedures die array's kunnen 
11ergroten. Daarom moeten ze binnen PEPMS vallen, omdat 
anders een 'I llega 1 Ext end' foutmelding optreedt, vanwege 
de vaste geheugen-allocatie van een proces. 

regels 2050-9170: 
Binnenblok in PEPMS. Dit blok declareert een aantal 
variabelen en de procedure PEP MAIN. Daarna wordt PEP MAIN 
uit gevoerd. 

regels 3030-4590: 
Een aantal procedures, die ofwel array's kunnen 
vergroten, ofwel gebruik maken van de formele parameter 
'out put'. 

regels 9010-9170: 
Body van PEP MAIN. Deze test een variabele en laadt dan 
eventueel een editor in. Als PEPMS aangeroepen wordt, 
wordt altijd een nieuwe editor ingeladen. 

regels 9283-9330: 
Hoofdprogramma van PEPMS8.PEC. 

De signal LPFREE wordt gebruikt voor een eventuele 
gemeenschappelijke printer. 
Aanroep van PEPMS met als terminal de systeem-console. Dit 
is een eindeloze procedure, zodat het p rogram ma nooit 
af loopt. 
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1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1020 
1025 
1050 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
2010 
2020 
2025 

% PEPMS8.PEC - PEP monitor select program for M68000 

% PEPMS is a fixed part of the PEP program. 
% It is responsible for loading and switching the monitor program 
% and it also provides a number of general procedures. 

DECLARE 
defmon = 'PEP:EDIT68.PES' % DEFAULT MONITOR 

PROCEDURE write_time(s: stream, t: integer) 
BEGIN 

write(s, t DIV 3600000: 2, ':', 
t DIV 60000 MOD 60: 2, ':', 
t DIV 1000 MOD 60: 2, ' ') 

END . 
PROCEDURE write_error(s: stream, t: CONST string) 
BEGIN 

END 

write(s,: 0, '--> ') 
write time(s, get_time) 
write(s, t) 

PROCEDURE write_pep(s: stream) 
BEGIN 

write(s, : 0, ') PEP ', pep_vec[O): 0, • , 
pep vee [ 1] : 0, • , 
pep-vec[2]: 0) 

END 

PROCEDURE quit 
BEGIN 

alarm(l) 
END 

PROCEDURE pepms(console: tty) 
DECLARE 

mon, next mon: ARRAY 14 OF char 
bye: boolean 

• 

PROCEDURE extend(a: REF any_array, len: integer) 
BEGIN 

resize(a, length(a)+len) 
END 

PROCEDURE load_array(f: REF file, a: REF any_array) 
DEC LA RE 

len: nat2 
BEGIN 

END 

get array(f, len) 
resTze(a, len) 
get_array(f, a) 

BEGIN 
write_pep(console) 
user id := 
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2030 next mon := defmon 
2040 WHILË NOT bye DO 
2050 DECLARE 
2060 mon ct, mon nt: string 
2070 mon-nid: nat2 
2080 
3010 PROCEDURE pep_main(input, output: stream) 
3020 DECLARE 
3030 PROCEDURE show time 
3040 BEGIN 
3050 write(: 0, ') ... ) 
3060 writ e _ti me (out put, get _ti me) 
3070 END 
3080 
3090 PROCEDURE show_pep BEGIN write_pep(output) END 
3100 
3110 PROCEDURE show ec(t: task) 
3120 DECLARE i ~ error_cause(t) 
3130 BEGIN 
3140 IF i <> 1 THEN 
3150 write_error(output, error_msg(i)) 
3160 FI 
3170 END 
3180 
3190 PROCEDURE write ec BEGIN show_ec(myself) END 
3200 
4010 PROCEDURE lookup(f: file, name: CONST string) 
4020 BEGIN 
4030 ON 51 DURING % 51 = "FILE NOT FOUND" 
4040 lookup _f He (f , name) 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 

DO 

OD 
END 

write ec 
write(' (', file_spec(f), ')') 
quit 

PROCEDURE load code(code: REF ARRAY 0 OF integer, 
name: ëoNST string) 

DECLARE 
f: file 
PROCEDURE reloc(x: integer) 
DEC LA RE 

a: ARRAY 0 OF nat2 
BEGIN 

load array(f, a) 
FOR I IN o •• length(a)-1 DO 

code[a[i]] := (code[a[i] ]+x) 
OD 

END 
BEGIN 

END 

lookup(f, name) 
load array(f, code) 
reloë(address(code[O])) 
reloc(-address(code[O])) 
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4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4482 
4484 
4490 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
8290 
9010 
9011 
9020 
9030 
9040 
9050 
9060 
9070 
9080 
9090 
9100 
9110 
9120 
9130 
9140 
9150 
9152 
9160 
9170 
9180 
9200 
9210 
9220 
9260 
9270 OD 

7-Jan-86 9: 3:35 

exec name: ARRAY 14 OF char 

PROCEDURE exec_file(name: CONST string) 
DEC LA RE 

code, table: string 
n: nat2 
save name: ARRAY 14 OF char 

BEGIN 
DEC LA RE 

f: file 
BEGIN 

END 

lookup(f, name) 
get array(f, n) 
get -array(f, n) 
load array(f, table) 
load array(f, code) 
save name := exec name 
exec name := file-spec(f) 

ON 0 DURING 

DO 

OD 
END 

interpret(code, table, n) 
exec name := save name 

exec name := save name 
alarm(O) 

response: boolean 

BEGIN % BODY OF PEP MAIN 
ON 0 DURING 

END 

response :=- true 
IF mon nid = 0 THEN 

DEëLARE' 

FI 

f: file 
BEGIN 

END 

write(: 0, ') Loading ', mon, 
lookup(f, mon) 
get array(f, mon nid) 
get-array(f, mon-nid) 
load arrav(f, mon nt) 
load_array(f, mon ct) 

exec name := mon 
interpret(mon ct, mon_nt, mon_nid) 

DO write ec OD -

BEGIN 

END 

mon : = next mon 
next mon :=--defmon 
pep_main(console, console) 

Page 3 
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9280 END 
9281 
9283 lpfree: signal 
9300 
9310 BEGIN 
9315 lpfree := 1 
9320 pepms(console) 
9330 END 



Nadere beschrijving !!! DUOMON.PEC 

Dit programma creert een dual-user systeem op de M68000. Het 
programma wordt geladen met het commando: MON DUOMON.PES 

regels 1020-1070: 
Overdeclaraties van de procedures SET_PRIORITY en LOCK. Hier 
kunnen ook andere gemeenschappelijke routines ondergebracht 
worden. 

regels 1100-1160: 
Declaratie van de tweede gebruiker. 

Deze krijgt een eigen terminal in regel 1120. 
Er wordt eenvoudig PEPMS aangeroepen met de 
parameter. Hierdoor wordt in dit proces 
ingeladen. PEPMS houdt in principe nooit op. 

regels 1170-1210: 
Hoofdprogramma. 

start de tweede gebruiker. 

terminal als 
EDIT68.PES 

roep zelf ook PEPMS aan voor een copie van EDIT68.PES. 
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1000 DECLARE 
1010 

PROCEDURE loek 1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 

BEGIN alarm(5) END % Illegal operation 

PROCEDURE set priority(x: task, n: nat2) 
BEGIN loek END 

nusers = 2 alloc = (free_space DIV (2*nusers))*2 

PROCESS two[alloc] 
DEC LA RE 

console: tty(l6XC1C001, 
BEGIN 

pepms(console) 
END 

100) 

1170 BEGIN 
1180 start (t wo) 
1190 
1200 
1210 END 

pepms(console) 
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