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Samenvatting.

Binnen de subfaculteit Psychologie van de Katholieke

Hogeschool Tilburg worden worden zowel animale als hUQane

real-time experimenten uitgevoerd, waarbij het gedrag van

proefobjecten bestudeerd wordt. Het systeem dat daarvoor

gebruikt wordt, genaamd SKED, voldoet niet meer aan de

huidige eisen. Er is besloten om een nieuwe proefopstelling

te ontwikkelen, waarbij gekozen is voor het programma pakket

MicroPower/Pascal (MPP) en een PDP11/23-Falcon configuratie.

Een Falcon is een single board computer, SBC 11/21.

In dit verslag wordt beschreven hoe het programma pakket MPP

gebruikt kan worden voor de vervanging van het verouderde

systeem t.b.v. de real-time experiment besturing.

Begonnen wordt met het schetsen van de proefopstelling.

Daarna wordt ingegaan op de faciliteiten die

MicroPower/Pascal, een uitgebreide versie van de

programmeertaal Pascal, in zich heeft, zoals de Pascal

extensies, de beschrijving van de manieren van interproces

communicatie en de volgorde van proces afhandeling.

Vervolgens is een onderzoek naar de tijden die processen

nodig hebben om van context te kunnen veranderen ingesteld

om te kunnen vaststellen hoe de eis van de toekomstige

gebruikers, een klokfrequentie van 100 Hz, gerealiseerd kon

worden.

Vervolgens een beschrijving van het SBC 11/21 systeem,

gevolgd door een bespreking van het ontwikkelde software

pakket, genaamd MPP/SKED.

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met het feit dat de

toekomstige gebruikers over het algemeen geen technische
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achtergrond hebben.

Tenslotte voIgt een evaluatie, waarbij ingegegaan wordt op

de stand van zaken betreffende de overgang tussen het nieuwe

en het oude systeem. Ook zijn hier een aantal aanbevelingen

opgenomen welke in de toekomst een nog efficienter gebruik

van het MPPjSKED pakket met zich mee kunnen brengen.
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Summary .
•

Within the Psychology section of the Tilburg Catholic

University, human as well as animal experiments are carried

out, to study the behaviour of the test objects. The system

used for this doesn't comply anymore to the modern

requirements.

The decision has been made to develop a new composition for

the experiment steering, using the program packet

MicroPower/Pascal and a PDP11/23-Falcon configuration.

A Falcon is a SBC11/21 single board computer.

In this report you will find a description how the MPP

packet can be used for the replacement of the obsolete

system for real-time experiment steering.

First a general overview of the experimental environment

will be given.

This will be followed by a discussion about the facilities

of MicroPower/Pascal, an extended version of Pascal, such as

the language extensions, the ways of interprocess

communication and the sequence of process dispatching.

Next there is an investigation of the time needed to achieve

a process context switching. This is been done to establish

whether one of the user demands, a clockfrequency of

100 Hz, can be realised.

Then a description of the Falcon system will be given,

followed by a treatment of the new developed software

pakket, named MPP/SKED.

Special attention is paid to the fact that the future users

generally don't have a technical background.
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At the end you will find an evaluation, in which a

description of the state of affairs concerning the

transition between the old and the new system. Here are also

mentioned a number of recommendations which will bring along

an even more efficient use of the MPP/SKED packet.
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Hoofdstuk 1: Inleiding.

1.1 Proces besturing.

De steeds voortschrijdende verbetering van hard- en

software, alsmede de dalende prijzen van computers hebben

ervoor gezorgd dat het gebruik van rekenmachines steeds

toegenomen is. Zo ook in de tak van de proces besturing.

Tot nu toe is voornamelijk gewerkt met centraal opgestelde

computers die de aansturing van meerdere applicaties

verzorgen, de z.g.n. 'multi-process' systemen.

Steeds vaker echter, worden situaties aangetroffen waarin

een kleine computer gekoppeld is aan een te sturen proces,

hetgeen 'single-process' system genoemd wordt.

Beide systemen zullen nader belicht worden.

1.1.1 Multi-process systemen.

Een principe opzet van een 'multi-process' systeem is

weergegeven in figuur 1.1. Elke applicatie bestaat uit een

programma dat op interrupt en/of prioriteiten basis,

real-time experiment sturing uitvoert.

De centrale computer bezit een aantal Input/Output (I/O)

lijnen welke, eventueel via een controle paneel, met een te

sturen proces verbonden zijn. Het controle paneel dient om

data stromen tussen rekenmachine en experimenten te

reguleren.

Naast de tijd die benodigd is om een applicatie programma te

draaien, moet ook nog tijd vrijgemaakt worden voor starten

en stoppen, data collectie en programmatuur ontwikkeling,

welke echter onder een lagere prioriteit werken. Daar het

gewenst is dat diverse activiteiten elkaar overlappen,

kunnen er, in een real-time omgeving, ongewenst lange

respons tijden ontstaan. Ook is het mogelijk dat bepaalde
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applicatie programmma's elkaar hinderen. Opgemerkt dient te

worden dat vaak onafhankelijk van elkaar werkende gebruikers

a

TERMINAL I EXP

• EXP
~ r

~
I ~ EXP

CENTRALE I PATCH ,
COMPUTER I PANEL 1

I I

r ~ I
~ I,

I
&

) EXP
r

Fig. 1.1: Principe opzet van een 'multi-process' systeem.

het systeem bedienen zodat er geen sprake is van enige

coordinatie in de bezettingsgraad van de rekenmachine,,
hetgeen in bepaalde gevallen kan resulteren in tijdvariante

applicaties.

De zojuist aangestipte punten maken het gebruik van

'multi-process' systemen minder aantrekkelijk.

1.1.2 Single-process systemen.

Om de problemen, besproken in de vorige paragraaf, het hoofd

te kunnen bieden, kan gebruik gemaakt worden van een

single-process systeem. Een overzicht ervan is terug te

vinden in figuur 1.2.

In dit systeem wordt elk te besturen experiment (proces)
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voorzien van een eigen processor. geheugen en interface.

Daar de aan een experiment toegewezen computer slechts

een proces tegelijk hoeft te sturen. kan deze ook minimaal

geconfigureerd zijn.

Meerdere van deze kleinere rekenmachines. ook wel Target's

genoemd. worden aan een centrale machine gekoppeld. de Host.

De Host dient dan zorg te dragen voor het starten en stoppen

van een experiment. de 'down-line loading' van applicaties,

de datacollectie en de ontwikkeling van nieuwe programma's.

Daarnaast is het mogelijk om, indien een applicatie programma

in een Target aangebracht is. dit te starten buiten de Host

om. Deze faciliteit reduceert de storingsgevoeligheid van

het systeem aanzienlijk.

1.4 '" EXPTERMINAL S.B.C.
1'1" -y

~ EXPS.B.C.

0...-
fA 1\

- S.B.C. EXP1'1 "CENTRALE
I I

COMPUTER
r I
I I
I I
I I

S.B.C.=
r I
I I

Single Board Computer ~ .~
S.B.C. EXP

:'1 v

Fig. 1.2: Principe opzet van een 'single-process' systeem.
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1.2 Situatieschets.

Achtereenvolgens zal besproken worden met welk systeem

men de real-time experimenten binnen de subfaculteit

psychologie van de Katholieke Hogeschool Tilburg steeds

gestuurd heeft en voor welke vervangende configuratie nu

gekozen is. Ook zullen enkele woorden gewijdt worden aan de

overwegingen die hierbij een rol gespeeld hebben.

1.2.1 Oude situatie.

De experiment besturing zoals die plaatsvond, geschiedde met

PDP8 machines, in combinatie met het programma pakket SKED8.

Dit pakket bestaat uit een compiler en een runtime systeem.

Procesbesturing en programma aanmaak kunnen hiermee niet

simultaan plaatsvinden.

Met dit 'multi-process' systeem worden zowel animale als

humane experimenten gestuurd. De data overdracht vindt

plaats met een papertape systeem.

Het feit dat het draaien van applicatie programma's en het

aanmaken van nieuwe routines niet gelijktijdig plaats kan

vinden, wordt als storend ervaren. Ook de beperking dat er

maximaal twaalf applicaties afgehandeld kunnen worden door

het SKED runtime systeem en de zeer verouderde systeem opzet

wordt als minder gewenst beschouwd. Het zijn o.a. deze

overwegingen, alsmede de relatief hoge onderhoudskosten, die

er toe geleid hebben dat naar een nieuw systeem t.b.v. de

experiment besturing uitgekeken is.

1.2.2 Nieuwe situatie.

De nieuwe sturing waarvoor gekozen is, bestaat uit een

configuratie met Digital computers, die opgebouwd zijn als

een 'single-process' systeem.



12

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma pakket

MicroPower/Pascal, een uitgebreide versie van de ~oor Jensen

en Wirth ontwikkelde computertaal Pascal. De Host wordt

gevormd door een~PDP11/23, welke o.a. beschikt over

een hard-disc (Winchester) en twee floppy drives, terwijl

een aantal 'single-board' computers, zgn. Falcons

(SBC11/21+), als Target dienen.

De Host heeft zes seriele output poorten ter beschikking,

waarvan de console uitgang er een is. De toewijzing van de

overige vijf is terug te vinden in figuur 1.3.

r- EXP. FALCON

~
J

MULTIPLEX I

STATION
I

VRIJ I.. ----- T
CONSOLE

PRINTER

I VAX OF 11/10PDP11/23

Fig. 1.3: Overzicht van het PDP/Falcon systeem.

Aan de eerste poort wordt een experimenteer Falcon

gekoppeld, waarop een applicatie aangemaakt, gedraaid

en getest kan worden. Het is de bedoeling dat na de testfase

op deze experimenteer Falcon, het correct functionerencte
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programma opgeslagen wordt op de hard disc of op een floppy

disc. Zo'n applicatie kan dan later naar believe geladen

worden in een of meerdere van de Falcons. De tweede poort

zal verbonden worden met een multiplex station. Dit

multiplex station is een device waarmee ,d.m.v. een software

aansturing, gezorgd kan worden dat de gewenste applicatie in

de daarvoor bestemde Falcon(s) geladen wordt.

Het dient dus uitsluitend voor de data stroom regulatie

binnen een proefopstelling.

Via laatst genoemde poort zal het 'down-line loading' plaats

vinden.

Met behulp van een 16 lijns parallelle interface, een zgn.

DRV, zal een tweede verbinding met het multiplex station

gerealiseerd worden, welke gebruikt gaat worden om een

poortselectie uit te voeren.

Een derde poort is gereserveerd om een printer aan te

sluiten terwijl de vierde beschikbare poort dient om een

verbinding tot stand te brengen met een VAX of met een

PDP11/10. Hierop zal eventuele dataverwerking plaats vinden.

Momenteel duurt het aanmaken van een applicatie programma,

op het beschreven systeem, tussen de vijf en tien minuten,

hetgeen als te traag ervaren wordt.

Er is gekeken of dit snelheidsprobleem opgelost dient te

worden door installatie van een snellere processor of door

een uitbreiding van het werkgeheugen.

Het blijkt namelijk dat tijdens het compileren, het meest

tijdrovende onderdeel van de aanmaak cyclus, de processor

slechts voor 15% benut wordt. De overige tijd gaat op aan

het 'swappen' van pagina's tussen werkgeheugen en

achtergrond geheugen. Aanbrengen van meer werkgeheugen

betekent tijdbesparingen voor de gebruiker.

Na overleg met de leverancier is besloten om de 11/23

processor te vervangen door een 11/73.
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In de nieuwe situatie heeft men, als gevolg van het

aanbrengen van de nieuwe processor welke een andere hardware

configuratie bezit, slechts vijf seriele output poorten ter

beschikking. De toewijzing van de poorten blijft zoals juist

bescheven, er is nu echter geen vrije poort meer over.
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Hoofdstuk 2: Probleemstelling.

Met de aangeschafte apparatuur en programmatuur dient een zo

compleet mogelijk overgang gerealiseerd te worden van het

PDP8-SKED8 systeem naar een PDP11/23-MPP configuratie.

Hierbij gelden de volgende eisen:

* kloksnelheid van 10 IDS moet gehaald kunnen worden.

* minstens 20 experiment en moeten parallel uitgevoerd

kunnen worden.

* per experiment moeten minimaal 16 I/O lijnen beschikbaar

zijn.

* de experimenten moeten onafhankelijk van elkaar plaats

kunnen vinden.

* opbouw van een software systeem dat minimaal dezelfde

faciliteiten bezit als het SKED systeem.

Er dient gestreefd te worden naar een modulaire opbouw van

de programmatuur terwijl het nieuwe systeem geschikt moet

zijn voor het sturen van zowel humane als animale

experimenten.

Bij de uitvoering van het onderzoek is een optimale

gebruikmaking van de mogelijkheden die MPP in zich bergt,

vereist.

Hierbij kan gedacht worden aan:

* 'concurrent programming': de mogelijkheid om meerdere

processen (semi)gelijktijdig op een processor af te

handelen. In MPP is dit met de beschikbare software te

realiseren.

* 'priority scheduling': de faciliteiten die MPP bezit om

de volgorde van proces afhandeling vast te leggen.

* interproces communicatie: de overdracht van tekens en

berichten tussen de onderlinge processen.
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Verder dient er een software library samengesteld te worden

met algemeen bruikbare routines welke de SKED functies

vervangen, waarbij de mogelijkheid open gelaten moet worden

voor toekomstige gebruikers om zelf functies, procedures of

processen toe te voegen.

Tenslotte moet aandacht worden besteed aan de ontwikkeling

van een multiplex station dat de poortselectie verzorgt naar

de diverse target systemen.

Ret spreekt voor zich dat, gelet op het toepassingsgebied,

extra aandacht besteed moet worden aan de

gebruikersvriendelijkheid van het te ontwerpen programmma

pakket.
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Hoofdstuk 3: Mogelijkheden van MicroPower/Pascal.

3.1 Inleiding.

MicroPower/Pascal is een programma pakket waarin we

concurrent werkende processen kunnen definieren. Tot nu toe

was het slechts mogelijk om het parallel afhandelen van

processen via een hardware besturing te reguleren. MPP biedt

de mogelijkheid om de interactie tussen processen in

software te beschrijven, hetgeen de proces besturing

natuurlijk een stuk flexibeler maakt.

Een applicatie programma zal op de Host aangemaakt worden.

Het ontwikkelde programma wordt vervolgens naar een target

computer gebracht, om daar gedraaid te worden. Het

overbrengen van host naar target, kan op verschillende

manieren geschieden:

M.b.v. een PROM die in de host geladen wordt om

vervolgens in een target gemonteerd te worden. Het

spreekt voor zich dat, bij een grote verscheidenheid

van applicatie programma's die geregelmatig gebruikt

worden, dit een nogal omslachtige manier van werken is.

Bij experimenten uitgevoerd elders dan in het eigen

laboratorium ('veld'-experiment, b.v. bij een andere

onderwijsinstelling) , waarbij een enkel programma wordt

gebruikt, kan het toepassen van PROM's weI geschikt zijn.

- M.b.v. een floppy-disc of met een tape kan een

programma overgebracht worden. De target moet hiervoor

echter weI correct geconfigureerd z1Jn.

- M.b.v een seriele lijn (media uitwisseling) tussen host

en target kan de overdracht direct plaatsvinden. Mede

door het vrij grote aantal target computers dat door een

host bediend moet worden (20 stuks) en de eenvoud van

data uitwisseling is voor deze laatste mogelijkheid

gekozen.
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Ook het feit dat bij gebruik van een seriele lijn, de

symbolische debugger kunnen aanroepen heeft hierbij een

rol gespeeld.

Een programma wordt samengesteld door een aantal processen

te definieren. Een proces lijkt qua opbouw weI op een

procedure, maar processen bezitten, in tegenstelling tot

procedures, de mogelijkheid om simultaan en onafhankelijk

van elkaar door een CPU afgehandeld te worden. Hoe dit

precies in de software verwerkt is, komt later aan de

orde. Naast de uitbreidingen ten behoeve van de real-time

proces besturing zijn er in MPP ook nog een aantal taal

faciliteiten toegevoegd, welke in de volgende paragraaf

uiteengezet zullen worden.

3.2 Taal extensies.

In MPP zijn, t.o.v. Pascal, een aantal uitbreidingen

opgenomen die in de volgende categorieen onderverdeeld

kunnen worden:

-Attributes

-Compiler besturing

-Nieuwe operaties

-Nieuwe data soorten

-Parameter gebruik

Achtereenvolgens zal elk van bovenstaande groepen nader

besproken worden. De toevoegingen t.b.v. de proces besturing

komen verderop ter sprake.
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3.2.1 Attributes.

Met het gebruik van attributes is een programmeur in staat

om extra eigenschappen aan variabelen, functies, procedures

en processen toe te kennen. Deze attributes dienen in de

declaraties van een grootheid cq. programma onderdeel

meegenomen te worden.

Onderstaand zijn enkele van de belangrijkste attributes

beschreven met daarbij een korte uitleg van de strekking

ervan.

Worden aan een variabele of programma onderdeel geen

attributes toegekend, dan worden automatisch default waarden

genomen.

Attribute Korte omschrijving

DATA SPACE :Geeft aan hoeveel geheugenruimte er gereserveerd

moet worden voor aIle dynamisch toegewezen

progra.mma data.

EXTERNAL :Geeft aan dat een programma eenheid of variabele,

welke gedefinieerd moet zijn het het GLOBAL

attribute, zich bevindt in een andere compilatie

eenheid.

GLOBAL :Geeft aan dat een variabele of programma eenheid

geschikt is om in een andere compilatie eenheid

aangeroepen te worden.

NAME :Geeft een naam aan een proces, waarmee dit

proces later aangeroepen kan worden.

PRIORITY :Geeft aan welke prioriteit programma's en

processen hebben waarmee de volgorde van

afhandeling vast te leggen is.

STACK SIZE :Geeft aan hoeveel stack space er gebruikt gaat

worden voor programma en proces stacks.
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:Geeft een runtime omgeving van een programma aan.

Het is het statisch proces.

:Geeft aan dat een programma eenheid waarden kan

accepteren zonder dat gecontrolleerd wordt of

het type wel goed is.

:Geeft informatie aan de compiler dat een

programma eenheid of variabele bloot staat aan

ongebruikelijke veranderingen gedurende de

executie van een programma.

Tot zover deze beschrijving van de beschikbare attributes.

Een meer volledige behandeling ervan is gegeven in de

gebruikershandleiding welke bij de invoering van het

PDPll/MPP pakket geschreven is.

3.2.2 Compiler besturing.

Een van de toevoegingen in de compjler besturing is al ter
I

sprake gekomen bij de behandeling van het GLOBAL en EXTERNAL

attribute. Het is nu mogelijk om een proces, procedure,

functie of variabele te definieren in een bepaalde

compilatie eenheid en vervolgens deze variabele of programma

eenheid in een andere compilatie eenheid aan te roepen. Dit

zal, zeker bij de ontwikkeling van grote programma's,

compilatie tijd besparend zijn.

Een andere toevoeging is de mogelijkheid om een file op te

nemen in een andere file. Dit wordt gedaan met een zgn.

include statement.

3.2.3 Nieuwe operaties.

Ook hier een kort overzicht van de uitbreidingen welke in
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MPP opgenomen zijn:

Operatie Korte beschrijving

ADRESS

BITNEXT

BITSIZE

NEXT

SIZE

UAND

UOR

UNOT

UROUND

UTRUNC

(cast)

:Kent een pointer aan een variabele toe.

:Geeft het aantal bits waaruit een element van

een packed array bestaat.

:Geeft het aantal bits waaruit een veld van

een record.bestaat.

:Geeft het aantal bytes toegewezen aan een

element van een unpacked array.

:Geeft het aantal bytes toegewezen aan een veld

van een record of aan een variabele.

:Voert een bit voor bit 'and' operatie uit op

de parameters die hierbij gedefinieerd worden.

:Voert een bit voor bit 'or' operatie uit op

de parameters die hierbij gedefinieerd worden.

:Bepaalt het complement van de parameters die

hierbij opgegeven worden.

:Zet een willekeurig reeel getal in een unsigned

getal om, waarbij een afronding van het

ingevoerde reele getal plaatsvindt.

:Zet een willekeurig reeel getal in een unsigned

getal om,waarbij de fractie van het reele getal

wegelaten wordt.

:Geeft de programmeur de gelegenheid om in een

statement een bepaald type toe te wijzen als

variabele, zonder deze te definieren.

Het moge duidelijk zlJn dat de normale operaties die in

Pascal gedefineerd zijn, ook in MPP gebruikt kunnen

worden.
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3.2.4 Nieuwe data soorten.

Allereerst is er een variabele van het type UNSIGNED

ingevoerd. Aan deze variabele kan geen teken worden

toegekend. De variabele is altijd positief en kleiner

dan 2**16.

Daarnaast kunnen er variabelen worden gedefinieerd die het

attribute UNSAFE mee krijgen, waarna aan die variabele

waarden toegekent kunnen worden, zonder dat er een controle

plaatsgevonden heeft of het type weI goed is.

Ook dit kan beschouwd worden als een nieuw soort data.

Verder kan data opgeven als zijnde van het soort

PHYSICAL ADDRESS. Variabelen die aldus gekozen zijn, kunnen

fysische geheugen adressen (22 bit) bevatten.

3.2.5 Parameter gebruik.

In functies, procedures en processen kunnen in de

declaraties ervan, default parameter waarden opgenomen

worden.

Indien in een programma een van de genoemde programma

eenheden aangeroepen wordt, met daarbij een parameter

specificatie, dan wordt de opgegeven waarde in de programma

eenheid gebruikt.

In het andere geval, waarbij de parameter waarde niet

voorgeschreven is, wordt de default waarde genomen.

In MPP kan gebruik gemaakt worden van zgn. nonpositional

syntax. Dit betekent dat in een subprogramma actuele

parameters kunnen vervangen door formele, hetgeen gedaan

wordt door assignment statements op te nemen in de aanroep

van het subprogramma. De volgorde van deze assingments is

nog vrij te kiezen. (non-positional)
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3.3 Uitbreidingen t.b.v. het concurrent prograwneren.

Applicatie programma's worden in MPP onderverdeeld in

processen welke concurrent afgehandeld kunnen worden. Er

zijn drie belangrijke factoren die er voor zorgen dat het

verwerken van processen concurrent kan verlopen t.w.:

-De mogelijkheid om een stukje programma als proces te

definieren.

-De aanwezigheid van een monitor, de Kernel.

-Het feit dat afzonderlijke processen met elkaar

kunnen communiceren d.m.v. semaphores en ringbuffers.

Er zal wat dieper ingegaan worden op de manier waarop een

en ander in MPP gerealiseerd is.

3.3.1 Processen.

Zoals reeds eerder gezegd kan een proces opgevat worden als

een zelfstandig stukje programma dat gegevens uit kan

wisselen met andere processen in de applicatie en tevens

simultaan ermee verwerkt kan worden.

In het algemeen is er onderscheid te maken tussen statische

en dynamische processen waarbij er in een applicatie slechts

een statisch is en een aantal dynamische.

Deze situatie is vergelijkbaar met een hoofdprogramma (S.P.)

met een aantal procedures (D.P.).

In het statische proces worden, meestal in een

initialisatie procedure, de dynamische processen gemaakt en

soms in een terminatie procedure vernietigd. Dit laatste is

afhankelijk van het feit of het betrokken proces, in de tijd

gezien, eindig of oneindig is. Het aantal dynamische
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processen dat aangemaakt wordt is ter keuze van de

programmeur.

De toevoeging 'statisch' is afkomstig van het feit dat dit

proces permanent aanwezig is tijdens het draaien van een

applicatie terwijl de term 'dynamisch' voortkomt uit de

mogelijkheid om in het statisch proces of eventueel in een

ander dynamisch proces, naar willekeur zo'n dynamisch proces

aan te maken of te vernietigen. De levensduur van een

dynamisch proces is door de gebruiker zelf te bepalen.

Een nadere beschouwing van zo'n proces leert dat het bestaat

uit drie onderdelen:

* Een set met data welke voor een proces karakteristiek is.

Denk hierbij aan de naam van het proces of aan de lokale

variabelen.

* Een proces body waarin de statements verzameld zijn.

* Een Process Control Block (PCB) waarin allerlei informatie

opgenomen is ten behoeve van de Kernel en dat er ook door

gemaakt en onderhouden wordt. De volgende zaken worden er

in verenigd:

-De prioriteit die de relatieve urgentie van het

betreffende proces aangeeft.

-De naam waaronder het proces aangeroepen kan worden.

-De stack-space die het proces ter beschikking heeft.

-De data-space waarover een statisch proces kan

beschikken.

-Ret proces type zijnde PRIVILEGED, DRIVER, DEVICE ACC of

GENERAL, hetgeen te maken heeft met de toegang tot de

I/O page van het systeem en de directe beschikbaarheid

van de Kernel. (aileen in een mapped memory omgeving)

-De toestand waarin een proces zich bevindt. Hier

onderscheiden zich de volgende zeven verschillende

mogelijkheden:



25

1. Run

2. Ready-active

3. Ready-suspended

4. Wait-active

5. Wait-suspended

6. Exception-wait-active

7. Exception-wait-suspended

ad.1:De Run toestand geeft aan dat het proces controle over

de CPU heeft.

ad.2:Een proces dat zich in de Ready-active toestand

bevindt is klaar om controle over de CPU te krijgen.

Het wachtende proces dat in deze toestand is en de

hoogste prioriteit heeft, krijgt na een schedule de CPU

toegewezen.

ad.3:Indien een proces in de Ready-suspended toestand is,

heeft het zichzelf of is door een ander proces

opgeschort. Het kan dan aIleen via een resume statement,

gegeven door een ander proces, weer in een ready-active

state komen.

ad.4:Een proces in de wait-active toestand wacht op een of

meerdere semaphores. Bij een suspend statement op dat

proces of bij het opkomen van een semaphore, komt het

proces in een andere toestand.

ad.5:Komt een proces in de wait-suspended toestand dan is

het eerst stop gezet doordat het moest wachten op een

semaphore om vervolgens door een ander proces

opgeschort te worden.

ad.6:Is een proces in de Exception-wait-active toestand dan

is het gedurende de executie tegen een exception (bv.

een overflow of een deling door nul) gelopen, die

verwerkt moet worden door een exception handler.

Hiervan zijn er een aantal in MPP voorhanden, maar

kunnen ook door de gebruiker aangemaakt worden.

ad.7:AIs een proces in de Exception-wait-active state is en

vervolgens opgeschort ~ordt, dan komt het in deze

toestand terecht.
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Deze toestanden alsmede de transities ertussen zijn terug

te vinden in figuur 3.1.

J.

READY ACTIVE ~ WAIT ACTIVE iE-

T
~

I

"
v

READY WAIT
RUN

SUSPENDED SUSPENDED

WAITEXCEPTION WAIT EXCEPTION
'-- -ACTIVE SUSPENDED,

Fig. 3.1: Proces toestanden en mogelijke transities

tussen de verschillende toestanden.

Het zal dUidelijk zijn dat het opschorten en hervatten van

processen van groot belang is voor een goed onderling

samenspel ervan.

Een onderdeel van de nog te bespreken Kernel, de Scheduler,

zorgt ervoor dat, als er een belangrijke gebeurtenis

plaatsvindt in de applicatie, geregeld wordt welk proces de

CPU mag overnemen. Hierbij spelen de toegekende prioriteiten

en eventueel de volgorde waarin de processen gedefinieerd

zijn of de volgorde waarin ze een resume opdracht krijgen,

een role
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Er is geen bezwaar tegen om in een proces een lokale

procedure te maken. Een definitie van een procedure in het

statisch proces wordt dan als een globale variabele gezien

door de andere processen.

3.3.2 De Kernel.

De monitor die het concurrent verlopen van processen

coordineert, wordt Kernel genoemd. Deze wordt gegenereerd

door de compiler en is van de hardware setup en van de

gebruikerswensen afhankelijk. De belangrijkste zaken die de

Kernel moet organiseren zijn:

-Het aanmaken en eventueel vernietigen van processen.

-Het synchroniseren van processen alsmede het bepalen van

de afhandel volgorde.

-Het verzorgen van de communicatie tussen de afzonderlijke

processen.

-Het afhandelen van externe of interne interrupts.

-Het correct reageren op een gedetecteerde exception.

Het is de verantwoordelijkheid van de programmeur om te

zorgen dat de Kernel correct gebouwd wordt. Hiervoor is een

interactief stukje programma opgenomen in het MPP pakket.

(MPBLD.COM) Natuurlijk kan een Kernel geen contolerende taak

uitoefenen over het al dan niet correct zijn van de

programmatuur.

3.3.3 Samenwerken van processen.

De interproces communicatie wordt, door de al eerder

genoemde semaphores en door ringbuffers verzorgd. Semaphores
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z1Jn software gedefinieerde grootheden die bepaalde machine

faciliteiten voor elkaar beschermen. Denk hierbij bv. aan

een stuk geheugen ruimte dat verschillende processen

tegelijkertijd kunnen beschrijven en uitlezen of het

aanspraak maken op een zelfde output poort.

We onderscheiden drie soorten semaphores t.w.:

* Binary Semaphore.

Deze wordt voornamelijk gebruikt om processen te

syschroniseren en is te vergelijken met een toegangshek.

Is een proces bezig in een gebied achter het hek, dan

wordt het gebied afgesloten voor andere processen en pas

vrijgegeven nadat het proces dat het gebied bezet houdt,

klaar is.

* Counting semaphore.

Dit soort semaphores wordt voornamelijk gebruikt om de

toegang van processen tot bepaalde gebieden te reguleren.

In feite is dat een uitgebreide versie van de binaire

semaphore. Hier zijn namelijk, i.p.v. een, meerdere te

controleren gebieden aanwezig.

* Queue semaphore.

Bij deze semaphore kan een proces, met een SEND commando,

een bericht versturen dat door een ander proces, met een

RECEIVE commando, ontvangen wordt. Indien een

berichten-'trein' verzonden wordt dan gebeurt het

ontvangen vol gens het FIFO principe of via een tevoren

vastgelegd prioriteiten schema.

Het zenden van een bericht kan op twee manieren

plaatsvinden. Er kan een bepaalde hoeveelheid informatie,

altijd 34 bits, direct naar een ander proces gestuurd

worden, maar er kan ook een adres verzonden worden waarop

de over te brengen data te vinden is. (Send by value of

send by reference)

Een andere manier waarop processen met elkaar kunnen
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communiceren, is via een ringbuffer. Dit is een constructie

waarin een proces data in een buffer plaatst, hetgeen door

een ander proces uitgelezen wordt. In dit geval zijn er geen

zichtbare semaphores die de data overdracht begeleiden.

Indien de samenwerking van processen met semaphores

dient plaats te vinden, dan moeten WAIT en SIGNAL

statements in de processen aangebracht worden. Er zijn

echter nog wat alternatieve mogelijkheden om samenwerking te

bewerkstelligen die hier de revu zullen passeren.

Allereerst is er een CHANGE PRIORITY statement waarmee we

een proces zichzelf van prioriteit kunnen laten veranderen.

Hiermee kan eenzelfde effect bereikt worden als bij het

initialisatie attribute bij een procedure. Een proces

verandert van hoge naar lage prioriteit nadat het bepaalde

processen of semaphores aangemaakt heeft, waarna het zich

als een normaal proces gaat gedragen.

Vervolgens is er het SUSPEND en RESUME statement paar

waarmee een proces elk willekeurig proces dat gedefinieerd

is, kan opschorten en hervatten.

Het aantal mal en dat een proces opgeschort of hervat wordt,

houdt de Kernel bij in een suspend counter. Bij een suspend

wordt de counter verlaagd terwijl bij een resume precies het

tegenover gestelde gebeurt. Indien de counter van 0 naar -1

springt, gaat de toestand waarin het proces zich bevindt van

active naar suspended. Het omgekeerde is hier ook mogelijk.

Dan is er nog de mogelijkheid om in een proces een schedule

statement op te nemen. Er wordt dan gekeken of er een proces

is met een hogere of gelijke prioriteit dan het proces

waarin het schedule statement opgenomen is. Is er zo'n

proces dan krijgt dit de controle over de CPU, anders wordt

het oude proces hervat.

Tenslotte is er nog het STOP statement waarin een proces

elke willekeurig proces kan afbreken. De terminatie
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procedure wordt opgestart en afgewerkt. Daarna vernietigt de

Kernel het proces.

We zien dus dat naast het gebruik van semaphores en

ringbuffers, deze extra faciliteiten een krachtig

gereedschap vormen bij de proces besturing.

3.4 Programma aanmaak.

Ten behoeve van de flexibiliteit van het systeem, en om

tijdbesparing te bewerkstelligen, is de traditionele linker

vervangen door drie aparte routines t.w. Merge, Relocate en

Memory Image Builing (MIB). Deze routines dienen ook in de

gegeven volgorde afgehandeld te worden.

Alvorens in te gaan op de werking ervan zal eerst een

overzicht van het totale programma aanmaak gegeven worden.

Indien een applicatie, ontwikkeld op een host computer,

in een target verwerkt moet worden, dan dient deze geladen te

worden als een zgn ..MIM (Memory IMage) file, waarin o.a. de

Kernel, system library, drivers en het gebruikersprogramma

opgenomen zijn.

Zo'n .MIM versie wordt aangemaakt door minimaal drie maal

achtereen de routines Merge, Reloc en Mib aan te roepen

(Fig. 3.2).

In de eerste aanroep wordt een configuratie file, een

runtime system library en een voorlopige Kernel samengevoegd

tot een tijdelijke .MIM file. De tweede maal dat de

procedure doorlopen wordt, vindt een opname van de drivers

plaats en in de laatste aanroep kunnen het

gebruikersprogramma en eventuele library's (systeem eigen of

zelfgemaakte) ingevoegd worden. De .MIM file die tijdens

deze derde sessie gemaakt wordt is geschikt om in een target

verwerkt te worden.
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CONFIG.MAC COMU.SML xxxPFX.MAC USER.PAS

I ~T+ASSEMBL~ I 1....__c_o_M..,~r-I_L_E__

CONFIG.OBJ xxxPFX.OBJ USER.OBJ
'PAXU.OBJ DRVU.OBJ KERN.STB LIBxxx.OBJ

MERGE

K~::tOB XXHAN~B.. , APPLx ./,lIM ......l~U:MOB I
---;;1 ~~_O_C T" _ .

KERN.8TB KERN.PIM xxHAND.PIM USER.PIM,USER.STB
..... ':Il xxHAND. STB'~ APPLx. MIH "

MIB

""';Ji, '''l' ...... APPL2 . DBG
APPLO.MIM APPLO.DBG APPL1.MIM APPL1.DBG APPL2.MIM

Fig. 3.2: Overzicht van een applicatie constructie cyclus.

De tussentijdse .MIM file, die onstaan is voordat het

gebruikersprogramma toevoegd is, is de definitieve • Heeft

men eenmaal zo'n Kernel aangemaakt dan kan deze voor elk

applicatie programma met dezelfde systeemconfiguratie

gebruikt worden.

In dat geval hoeft slechts de laatste (=meest rechter in

Fig. 3.2) cyclus te worden doorlopen, hetgeen een

aanzienlijke tijdbesparing oplevert.

3.4.1 Pascal compiler.

De compiler vertaalt de source programma's, welke in MPP
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geschreven zijn, naar binaire machine instructies en maakt

een object module welke binaire instructies bevat.

MPP is zodanig ontworpen dat er modulaire

programmeringstechnieken op los gelaten kunnen worden d.w.z.

het meest effectieve gebruik van het systeem ontstaat als

een applicatieprogramma gemaakt wordt door het samenvoegen

van een aantal kleinere modules. Ret bouwen, compileren en

debuggen van elke module kan dan afzonderlijk geschieden.

Naast het voordeel van het meer overzichtelijk zijn van het

applicatie programma bij een modulaire opbouw is het nog

prettig dat er minder geheugen ruimte bij compilatie

benodigd is.

Ret functie diagram van de compiler komt er als voIgt uit te

zien (Fig. 3.3)

X.PAS

(OPT.)
COMPILE X.LST

X.OBJ ~ I , X.MAC
(OR)

Fig. 3.3: Functie overzicht van de MPP compiler.

Bij het compileren van een source programma X.PAS wordt een

X.OBJ file aangemaakt en eventueel (facultatief) een list

versie. De mogelijkheid bestaat echter om i.p.v. een X.OBJ

code te genereren, een assembler code als output file te
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verkrijgen, hetgeen voordeling kan Z1Jn als op machine

instructie niveau 'debugged' moet worden.

3.4.2 Merge routine.

De Merge routine zorgt ervoor dat een aantal .OBJ files,

afkomstig van de compiler, samengevoegd wordt tot een .MOB

(Memory OBject) file.

Het functie diagram ziet er als voIgt uit (Fig. 3.4):

X.OBJ k--I LIBxxx.OBJI,

MERGE

fLX.MOB 1-1 ---.STB

Fig. 3.4: Functie overzicht van de Merge routine.

Deze routine accepteert een met de compiler aangemaakte .OBJ

file met daarnaast eventueel een library object file of een

al bestaande Symbol TaBle (.STB) file.

De informatie, afkomstig van de input files, wordt in vier

soorten data blokken, een Global Symbol Directory (GSD), een
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Internal Symbol Directory (ISD), een ReLocation symbol

Directory (RLD) en een TeXT (TXT) blok, opgeslagen.

De GSD bevat labels en grootheden die gedeclareerd zijn in

een object module maar die gebruikt kunnen worden in een

andere. De ISD bewaart informatie over aIle gedefinieerde

grootheden in de object modules en kan gebruikt worden door

de symbolische debugger. In de RLD staat de informatie hoe

adressen in elk TXT blok aangepast moeten worden om deze in

applicaties te kunnen gebruiken en tenslo~te bevindt zich in

het TXT blok aIle binaire code en data van de totale module.

De aangemaakte .MOB file dient als input voor de relocation

routine of voor een nieuwe Merge aanroep.

3.4.3 Reloc routine.

De Reloc routine wijst geheugenplaatsen toe aan programma

secties, sorteert ze naar read only of read/write attributes

en zet ze op de toegewezen plaatsen weg.

Het functie diagram ziet er als voIgt uit (Fig. 3.5):

IX.MOB
~--1 ---.MIM

RELOC

. X.PIM X.STB,

Fig. 3.5: Functie diagram van de Reloc routine.
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Deze routine accepteerd de door de merge routine gecreeerde

X.MOB file en eventueel een al bestaande .MIM file.

De output van deze routine is een .PIM (Program IMage) file

welke als input voor de Mib routine geldt. Eventueel wordt

weer een Symbol TaBle file aangemaakt ten behoeve van de

symbolische debugger.

3.4.4 Mib routine.

Door het aanroepen van de Memory Image Building (MIB)

routine kan een .MIM file verkregen worden die, als de

gehele procedure voor het aanmaken van een applicatie

programma afgehandeld is, te laden is in een target.

X.STB

X.PIM ,
~---.MIM

MIB

X.MIM ---.DBG

UPDATED(OR)

Fig. 3.6: Functie overzicht van de Mib routine.

Als input voor deze routine moet zeker een X.PIM file

dienen. Daarnaast mag een Symbol TaBle file als input
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gekozen worden alsmede een al bestaande .MIM file.

Deze routine kan, naast het maken van een .MIM file,

statische processen installeren en weggooien, verzorgt de

manier waarop de target moet bootstrappen en maakt een

debugger symbol (.DBG) file. Deze laatste file is nodig om

de symbolische debugger aan te kunnen roepen.

3.5 Symbolische debugger.

Met de symbolische debugger is kan een applicatie programma

terwijl het draait in de target, gevolgd worden. De term

symbolisch is toegevoegd omdat de compiler het progra~na

reeds op syntactische fouten nagekeken heeft. Hier kan een

gebruiker zijn zelfgemaakte applicatie test en op een correct

gedrag.

Daartoe heeft hij de beschikking over een aantal

faciliteiten zoals het zetten van watch, break en trace

points in de applicatie, de mogelijkheid om PCB's van

processen op te vragen of om variabelen te bekijken en

eventueel te veranderen.
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HOOFDSTUK 4: Tijdsduurbepaling van 'process switchings'.

4.1 Inleiding.

In SKED wordt een programma opgedeeld in zgn. 'state sets'.

Dit zijn zelfstandige stukjes programma waarin een gebruiker

bv. de controle over een output poort regelt, een respons

counter bijhoudt of het programma kan onderbreken door een

externe gebeurtenis.

In eerste instantie is het de bedoeling geweest om een

algemeen klok proces te definieren om de tijd bij te houden

en om de input buffers uit te lezen. Daarnaast moesten dan

de state sets vervangen worden door MPP processen.

In de opstartfase van het onderzoek is gebleken dat er, bij

gebruik van het zojuist voorgestelde systeem, tijdproblemen

kunnen ontstaan, zodanig dat aIle user-defined processen

niet in een klokcyclus afgehandeld kunnen worden. Het is dus

zinvol om na te gaan hoelang het systeem nodig heeft om een

process switching of de afhandeling van een enkelvoudig

pascal statement uit te voeren, teneinde een weI haalbaar

software systeem te kunnen ontwerpen.

De metingen zijn gedaan voor vier systeem configuraties:

type A: Host en Target zijn~DP's.

MPP-kit V1.4 is in de Host geinstalleerd.

type B: Host en Target zijn~DP's.

MPP-kit V1.5 is in de Host geinstalleerd.

type C1: Host is een~PDP en de Target is een SBC11/21.

MPP-kit V1.5 is in de Host geinstalleerd. In de

target is gekozen voor memory map O.

type C2: Host is een~PDP en de Target is een SBC11/21.

MPP-kit V1.5 is in de Host geinstalleerd. In de

target is gekozen voor memory map 2.
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De opbouw van het target geheugen is terug te vinden in

Figuur 4.1. De gewenste memory map, kan men, door het

wijzigen van enkele verbindingen op de Falcon kaart,

instellen.

- - UUT -

RAI-t
,

B

PROG

IN ROM

B

LOCAL

RAM

16 K

o KB

48 K

64 KB
62 KB
58 KB

OD'J'

LSI-

BUS

B

LOCAL

B RAM

RAMo KB

32 K

16 K

64 KB

58 KB
ODT

B
RALf

B

LOCAL

B RAM

RAM

32 K

48 K

o KB

64 KB

58 K
ODT

LOCAL

RAM

RAM

LSI-

BUS

32 KB

o KB

48 KB

64 KB

MAP 0 MAP 1 MAP 2 MAP 3

Fig.4.1: Memory Map's voor de SBC11/21.

Met configuratie type A is het onderzoek begonnen. Omstreeks

juni '84 is de nieuwe versie van MPP (Vl.5) beschikbaar

gekomen waarvan het vermoeden bestond dat deze iets sneller

zou zijn dan het oude programma pakket (V1.4). Om dit

vermoeden hard te kunnen maken zijn tijdmetingen gedaan aan

beide systemen en de resultaten vergeleken.

Vervolgens is medio juli '84 een Falcon geprepareerd zodat

deze als Target dienst kon doen.

De processor van een Falcon is wat trager dan die van een

~PDP, maar daar staat tegenover dat de geheugen chips op



39

eenzelfde kaart aangebracht z1Jn zodat schrijf- en

leesopdrachten van en naar het geheugen sneller kunnen

verlopen. Bij een~PDP moeten transities van en naar het

geheugen steeds plaats vinden via de bus.

Omdat in de toekomst het geheugen van de Falcon veranderd

zal worden, (c.f. paragraaf 5.2.1) zodanig dat het gehele

RAM geheugen zich on-board bevindt, zijn de meetresultaten

van configuratie type C2 bepalend voor de mogelijkheden die

men met het MPP/Falcon systeem kan bereiken.

De programma's TDTST1.PAS tim TDTST6.PAS (TijDTeST) die in

de volgende paragrafen aangehaald worden zijn terug te

vinden in bijlage A.

4.2 Metingen.

4.2.1 Beschrijving van de metingen.

Begonnen is een programma te definieren waarin twee

dynamische processen opgenomen zijn. Het statische proces

dient voor de in- en uitvoer van de gegevens en de

dynamische processen moeten concurrent draaien om de

tijdsduur van de process switchings en enkele pascal

statements meetbaar te maken. De dynamische processen zijn

zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een teller ophoging is

opgenomen om te controleren of het betreffende proces weI

vaak genoeg aangeroepen is en een if-statement dat dient om

te toetsen of aan een stopcriterium voldaan is.

Ais voorbeeld wordt het programma TDTST1.PAS, behorende bij

de nog te beschrijven meting(1) genomen.

Nadat een .MIM file van de applicatie aangemaakt is, is

onder de symbolische debugger een breakpoint gezet vlak voor

het punt waarop de dynamische processen beginnen te draaien.

Een <CR> op de host markeert het begin van het tijdsinterval

dat gemeten moet worden en het verschijnen van een regel
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tekst op de target terminal geeft het einde aan. Met een

horloge wordt de tijdspanne gemeten zodat gesteld kan worden

het bepaalde interval een absolute nauwkeurigheid van 1 s.

heeft. Om te zorgen dat de genoemde seconde een kleine

relatieve fout representeert moet het te meten interval

groot gekozen worden, wat betekent dat er zoveel mogelijk

process switchings plaats moeten vinden.

De afzonderlijke metingen zijn een aantal maal herhaald

(meestal 6 keer) en van de tijdsintervallen met deze

metingen bepaald is steeds de gemiddelde waarde genomen.

Deze is opgenomen in tabel 4.1.

4.2.2 Nauwkeurigheid.

Tijdens de metingen is gebleken dat nagenoeg aIle gemeten

tijdsintervallen boven de 50 seconden liggen zodat de

onnauwkeurigheid die uit de tijdsbepaling zelf voortvloeit,

kleiner is dan 2%.

Een nauwkeurigere beschouwing van de programma's leert dat

de 'proces switching' tijd die gemeten wordt uiteenvalt in

twee gedeelten:

A: De echte tijd nodig om een proces switching te voltooien.

B: Een dode tijd.

Onder deze dode tijd kan gerekend worden, de tijd om de

processen te laten stoppen, de tijd om een

schrijfopdracht naar de target terminal uit te voeren,

de tijd om vanaf de host het applicatie programma op te

starten en de tijd nodig om de statements in de

dynamische processen uit te voeren. De eerste drie

zojuist genoemde interval len treden slechts eenmaal in

een proces cyclus op en de ordegrootte ervan is enkele

milli-seconden, hetgeen verwaarloosbaar is t.o.v. de

fout in de totaal gemeten tijd.

Het zojuist als vierde genoemde interval treedt
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gedurende de afhandeling van de processen op en zou dus

meer last kunnen veroorzaken. Zoals later zal blijken

duurt zowel een teller ophoging als een if-statement

slechts enkele micro-seconden. Dit vergeleken met de

tijd die een proces switching duurt (zie tabel 4.1),

altijd meer dan 550~s, leert dat hierdoor een maximale

fout van ongeveer 1% op kan treden. Bij metingen 1,4,5 en

6, waarbij de tijdsduur van verschillende vormen van

proces switching gemeten is, moet rekening gehouden

worden met een onnauwkeurigheid van ongeveer 3% (1% van

de statements in de processen en 2% van de tijdbepaling)

per interval meting. Door het nemen van het gemiddelde

van 6 metingen wordt de onnauwkeurigheid natuurlijk

kleiner omdat afleesfouten zich dan enigszins

uitmiddelen.

De metingen 2 en 3 hebben een grotere

onnauwkeurigheid. Neem, om de gedachte te bepalen,

hetvolgende aan. Er wordt een configuratie gekozen en

de switch tijd voor meting 1 (S(l) bepaald. Vervolgens

wordt een aantal if-statements in de processen

geplaatst en meting 2 verricht met als resultaat

S(2).

Bekend is, dat de gemeten gemiddelde switch tijden

binnen een 3% interval van de werkelijke switch tijd

liggen. Aldus is de onderstaande situatie ontstaan:

S(1)-3%

A

Fig. 4.2:

S(l)

x

S(1)+3%

B

S(2)-3%

c

S(2)

x

S(2)+3%

D

In werkelijkheid kan, in het extreme geval, voor meting 1 de

echte switch tijd in punt A of B liggen en voor meting 2 in
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punten C of D. De relatieve fout die gemaakt wordt bij deze

meting is als voIgt uit te drukken:

R.E.= ( abs(B.W. - E.W.)/E.W. ) * 100%

waarin:

R.E.

B.W.

E.W.

Relative Error

de bepaalde waarde; B.W.=S(2) - S(l)

de echte waarde, het verschil tussen de echte

switch tijden.

Eenvoudig is in te zien dat de R.E. maximaal is als E.W.

minimaal wordt, hetgeen het geval is indien de extreme

situtaties B en C beschouwd worden. Indien de maximale

relatieve fout zo klein mogelijk gehouden moet worden,

dan dien het interval B-C groot gemaakt worden, hetgeen

neerkomt op het opnemen van veel if-statements in de

processen.

Het feit dat het opnemen van meer if-statements in de

processen leidt tot nauwkeuriger resultaten is intuitief

natuurlijk duidelijk. Neem als voorbeeld metingen 1 en 2 met

configuratie type C1. De rekenwaarde S(l) is bepaald op

2.663 ms en S(2) op 3.784 ms, waarbij 360 if-statements

in de processen toegevoegd zijn.

Ingevuld levert dit:

E.W.= 0.97*S(2) - 1.03*S(1)

B.W.= S(2) - S(l)

R.E.(max) = 20.7 %

Voor dezelfde configuratie maat met metingen 1 en 3 is op

analoge wijze af te leiden dat geldt: E.R.(max) = 30.2 %.
Na deze beschouwingen kan hetvolgende geconcludeerd worden:

Bij configuratie C1 duren de tellerophogingen en de
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if-statements maximaal 2 * 4.3 * 1.302 + 1 * 3.09 * 1.207 =

14.9~s. Een proces switching duurt minimaal 1.18 ms, dus

de fout die gemaakt wordt door het uitvoeren van enkele

statements in de processen is ongeveer 1%.

Hiermee is de aanname dat de optredende fout bij het

bepalen van de switch tijden ongeveer 3% bedraagt,

gerechtvaardigd.

4.2.3 Meetresultaten.

In deze paragraaf eerst een behandeling van de metingen ,

waarna de gemeten grootheden in een tabel gepresenteerd

zullen worden.

Meting 1:

M.b.v. het programma TDTST1.PAS wordt bepaald hoelang

het duurt om twee processen van context te laten switchen

indien gebruik gemaakt wordt van Suspend en Resume

opdrachten.

Meting 2:

Deze meting wordt gedaan om te bepalen hoelang een

if-statement duurt. Daartoe worden in het programma

TDTST1.PAS 180 if-stmt's per proces toegevoegd en opnieuw

de gemiddelde switch tijden gemeten. Door het verschil in

tijd te bepalen met de oude TDTST1 meting en vervolgens

te delen door 360, is de tijd benodigd voor een

if-statement vast te stellen.

Het percentage dat boven de meettijd staat geeft de

maximale relatieve onnauwkeurigheid van het meetresultaat

weer. Het gebruikte programma is bewaard onder de naam

TDTST2.PAS.
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Meting 3:

Hier wordt bepaald hoelang het duurt om een teller op te

hogen. Uitgangspunt is weer het programma van meting 1,

waaraan nu in elk proces 90 teller veranderingen

toegevoegd zijn. Het resulterende programma TDTST3.PAS

genoemd. Ook hier is weer de gemiddelde tijdsduur vermeld

die een teller ophoging in beslag neemt, alsmede de

maximale relatieve onnauwkeurigheid.

Meting 4:

Met behulp van deze meting wordt bepaald hoelang een

proces switching duurt indien i.p.v. de Suspend en Resume

opdrachten, gebruik gemaakt wordt van Signal en Wait

statements. Daartoe is in elk proces een Signal/Wait paar

aangebracht. Het programma is TDTST4.PAS genoemd.

Meting 5:

Naast de twee eerder genoemde manieren om proces

switching te bereiken, is er nog een derde. Hierbij wordt

er gebruik gemaakt van Schedule opdrachten. Het programma

waarin deze Schedule opdrachten verwerkt zijn staat

bekend onder de naam TDTST5.PAS. Merk op dat hier slechts

twee processen concurrent draaien.

Meting 6:

Dit is dezelfde meting als de vorige, alleen nu werken

er drie processen naast elkaar. Zoals zal blijken is hier

de gemiddelde switch tijd afhankelijk van het aantal

processen die concurrent afgehandeld worden.
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CONFIGURATIE

type A type B type C1 type C2

Meting 1 1.25 ms 1.25 ms 2.66 ms 1.52 ms

(18.3%) (20.7%) (20.2%)

Meting 2 1.7/", s 1.7/s 3.09/s 1.83/s

(25.7%) (30.2%) (36.0%)

Meting 3 2.~s 2.3/s 4.3/s 2.16/s

Meting 4 1.17 ms 1.17 ms 2.50 ms 1.42 ms

Meting 5 0.55 ms 0.56 ms 1.18 ms 0.67 ms

Meting 6 0.57 ms 0.57 ms 1.22 ms 0.70 ms

tabel 4.1: Tijdsduur van proces switchings en enkelvoudige

Pascal statements.

N.a.v. de uitkomsten van metingen 5 en B is het vermoeden

gerezen dat de gemiddelde switch tijden bij het gebruik van

Schedule opdrachten, afhankelijk zou zijn van het aantal

concurrent draaiende processen. Voor configuratie type A

is dit nagetrokken hetgeen resulteert in grafiek 4.1.
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grafiek 4.1: Duur van Schedule process switchings als

functie van het aantal processen.

Het blijkt dat er een lineair verband bestaat tussen het

aantal processen dat naast elkaar werkt en de gemiddelde

switch tijd benodigd door een proces. Dit is als volgt te

verklaren. De processen staan allemaal in de Ready/Active

toestand te wachten. Wordt nu in een proces een Schedule

opdracht gegeven. dan wordt dit proces achteraan de

wachtlijst gezet en vervolgens worden alle processen een

plaats naar voren getransporteerd, en krijgen een ander

volgorde nummer toegekend. Het aanpassen van de wachtlijst

blijkt ongeveer 18.8~/proces te kosten, hetgeen uit de

helling van de raaklijn voIgt. Aldus wordt dus duidelijk dat

naarmate er meer processen samenwerken, de gemiddelde switch

tijd per proces groter wordt.

Het vermoeden bestaat dat eenzelfde verschijnsel zich voor
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zal doen bij de andere manieren van process switching.

Omdat, met het oog op de uitgebreidheid van de SKED

programma's, een zo snel mogelijke process switching

gerealiseerd moet worden, hetgeen bereikt wordt door

gebruikmaking van Schedule opdrachten, is een verband tussen

switch tijd en aantal processen niet verder onderzocht voor

de overige methoden van process switching.

4.3 Conclusie en aanbevelingen.

Indien de meetresultaten van configuratie type A en type B

naast elkaar gelegd worden, dan is vast te stellen dat de

programma pakketten V1.4 en V1.5 precies dezelfde snelheden

bezitten. Hiermee wordt het eerder uitgesproken vermoeden

dat dit niet zo zou zijn dus gelogenstraft.

Verder blijkt dat indien een Falcon als target genomen

wordt, er altijd meer tijd nodig is om process switchings of

statements uit te voeren, dan wanneer een~PDP11/23 als

target fungeert. De oorzaak hiervan is te zoeken in de

tragere processor.

Ook valt te concluderen dat de uiteindelijke configuratie,

C2, nog een stuk sneller is (ongeveer 40%) dan configratie

C1, hetgeen te verklaren is door de verschillende manieren

waarop het geheugen bereikt moet worden.

We zien uit de metingen dat process switchings waarbij

gebruik gemaakt wordt van Schedule opdrachten ongeveer een

factor twee sneller zijn t.o.v. switchings waarbij gebruik

gemaakt wordt van WAIT/SIGNAL paren of SUSPEND/RESUME

opdrachten.

Vrij eenvoudig is te zien dat als er tien processen naast

elkaar draaien, hetgeen een vrij reele veronderstelling is,

en een klokperiode van 10 ms aanhouden, dat dan aIleen de

Schedule opdrachten in aanmerking komen om process
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switchings te bewerkstelligen.

De meetresultaten geven een duidelijk beeld over de te

volgen strategie.

We kunnen er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk

switchings plaatsvinden, door de processen niet afzonderlijk

te definieren, maar door ze aaneen te voegen tot een groot

proces. Dit kan in principe op twee manieren worden

gerealiseerd nl. in assembler of in pascal.

Een andere oplossing is, de programmeur voor te schrijven om

zoveel mogelijk de processen zelf te bundelen, hetgeen

niet altijd mogelijk blijkt. Wordt voor deze oplossing

gekozen, dan dient de gebruiker bij het programmeren

onderscheid te maken tussen tijdkritische en niet

tijdkritische perioden in zijn toepassing.

De mogelijkheid om eventueel meerdere falcons bij een

skinnerbox, de ruimte waarin animale experimenten zich

afspelen, of andersoortige proefopstellingen te plaatsen is

wel in overweging genomen, maar is, vanwege het

kostenaspect, niet de meest aantrekkelijke oplossing voor

het probleem.

De strategie waarvoor hier gekozen wordt, is het aaneen

voegen·van de afzonderlijke processen tot een groot proces,

waarnaast nog een ander proces, het clockproces, draait om

de zaak te controleren.

Er is besloten om de pascal methode toe te passen omdat dit

eenvoudiger is voor een niet technische gebruiker terwijl

toepassen van de andere manier nagenoeg geen tijdvoordeel

oplevert. Dit komt omdat de MPP compiler een bijzonder

efficiente code genereert. (Nadeel is de tijd die daarvoor

benodigd is)
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Hoofdstuk 5: Het SBC 11/21 systeem.

5.1 Inleiding.

Een van de belangrijkste elementen uit het systeem voor de

experiment sturing is de Single Board Computer 11/21.

Deze dient om de applicatie programma's uit te

voeren en om communicatie met zowel Host als experiment te

verzorgen. Het voordeel van het gebruik van een Falcon is

dat hij bijzonder geschikt is voor sturingsdoeleinden, mede

omdat hij beschikt over twee seriele en een parallelle poort

en omdat de kostprijs laag is.

Eerst zal een overzicht van een Falcon systeem gegeven

worden (Fig. 5.1) waarna in de volgende paragrafen nader

ingegaan zal worden op enkele toepassingsmogelijkheden

ervan.

PARALLELLE POORT

BEVENT LINE
FALCON

KLOK INPUT
SERIELE POORT

Fig. 5.1: Overzicht van het Falcon systeem.
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Een Falcon is een 16 bits machine welke de totale PDP11

instructie set uit kan voeren. Tevens treft men er een

multi-level interrupt structuur aan, waarmee het mogelijk

is om interrupts 'software'-matig een prioriteit toe te

kennen.

In principe is het mogelijk om, door een Falcon te verbinden

met een 'mass-storage device', een operating system te

installeren waardoor men een volwaardige micro computer

configuratie kan realiseren. Hier echter, waar men een

Falcon gebruikt voor de relatief eenvoudige experiment

sturing, is zo'n mass-storage device niet aangebracht.

Teneinde een synchronisatie met de tijd te verkrijgen, kan

men gebruik maken van een interne klok (50 Hz, 60 Hz of

800 Hz) of van een externe klok.

De applicatie die in de Falcon geladen wordt mag in Pascal

of in Assembler geschreven zijn.

De machine beschikt over een 'battery backup' zodat men, na

een eventuele onderbreking van de netspanning, de inhoud van

het RAM geheugen niet kwijt is.

5.2 sac 11/21 gebruik.

Op de computer kaart Z1Jn een aantal pennetjes aangebracht

waarmee de configuratie van de machine vast te leggen is.

Hierbij moet men bv. denken aan een memory map, een

start/restart adres, de I/O poorten of een externe klok.

Deze zaken zullen nader bekeken worden.

5.2.1 Geheugen opbouw.

In het ontworpen systeem is gekozen voor memory map 2

(Fig. 4.1).

Tijdens de testfase is gebleken dat de Kernel dusdanig veel

geheugenruimte in beslag neemt dat, zonder dat gebruik

gemaakt wordt van de LSI bus, slechts kleine applicatie
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programma's in de Falcon geladen kunnen worden. Wil men

grotere applicaties maken, dan is het aansturen van de LSI

bus onvermijdelijk, hetgeen zoals in hoofdstuk 4 aangetoond

is, extra tijd kost. Om dit probleem te omzeilen is gekozen

voor een uitbreiding van het on-board RAM geheugen, zodanig

dat er 56 KB ter beschikking van de gebruiker komt.

Hierbij is, om redenen van organisatorische aard, gekozen

voor memory map 3, die terug te vinden is in Fig. 4.1.

De onderste 16 kb stellen local RAM voor. Het geheugen

traject tussen 16 kb en 64 kb is toegevoegde RAM,

uitgezonderd het gedeelte dat gebruikt wordt voor het

bootstrap programma (volgende paragraaf). De bovenste twee

kb (62 kb-64 kb) kunnen niet door een gebruiker geadresseerd

worden omdat deze dienen voor de I/O page.

5.2.2 ODT ROM.

In de Falcon zijn zgn. ODT (Octal Debugger Technique) ROM's

aangebracht welke dienen om de single board computer te

starten en voor het bekijken en/of veranderen van de inhoud
,

van geheugenlocaties. Tijdens de opstartfase wordt o.a. het

on-board geheugen getest.

Deze bootstrap bevindt zich 'boven' in de memory map (56 KB

tot 60 KB) zodat het noodzakelijk is om de start/restart

adressen te wijzigen. In de factory settings is dit namelijk

op adres 10000/10004 (octaal) gezet, terwijl het

176300/176304 moet worden.

5.2.3 Communicatie met de omgeving.

Om te kunnen communiceren met zijn omgeving is een Falcon

uitgerust met 2 seriele output poorten en een parallelle.

Een van de seriele poorten dient om een verbinding met de

Host, eventueel via het multiplex station, tot stand te
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brengen. De tweede seriele poort is vrij beschikbaar.

Een van beide poorten kan gebruikt worden als console

uitgang. Hierop is een 'auto-baudrate' instelling aanwezig.

De parallelle poort moet de I/O met het te besturen

experiment verzorgen. Hiertoe zijn vier registers, genaamd

A tim D, in gebruik.

Zowel het A register als het B register, beiden acht

logische eenheden groot, kan men definieren als zijnde input

of output. De toewijzing geschiedt via het controle register

D. Register C, ook acht bits, is gesplitst in twee groepen

van gelijke grootte. In groep 1, C[OO] tim C[03], heeft men

de beschikking over drie output poorten of een input poort.

In de andere groep, C[04] tim C[07], kan men kiezen tussen

twee input's of twee output's. Ook hier geschiedt de

toewijzing via het controle register D.

Het runtime systeem maakt gebruik van twee I/O poorten t.w.

een output poort voor het status lampje van een applicatie

programma en een input poort om een applicatie te kunnen

starten/herstarten zonder dat het programma opnieuw gel aden

hoeft te worden.

Teneinde de gebruiker de beschikking te geven

over de volledige registers A en B zijn de zojuist

beschreven controle poorten in het register C gekozen.

5.2.4 Externe klok.

Er is getracht om de Interrupt Service Routine (ISR) welke

opgestart wordt nadat een klok interrupt gedetecteerd is, te

wijzigen, zodanig dat deze in het SKED/MPP runtime systeem

gebruikt kon worden. Het aflezen van de klokstand onder

gebruikmaking van de routines uit de MPP kit blijkt namelijk

veel te lang te duren om in het nieuwe systeem

geimplementeerd te worden (3.7 ms). Het aanbrengen van
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veranderingen in de bestaande ISR is echter niet gelukt. Dit

vindt zijn oorzaak in het feit dat slechts de source code

van MPP versie 1.1 ter beschikking is, terwijl al gewerkt

werd met versie 1.5. Het leek dus in eerste instantie niet

mogelijk om, door het toevoeren van een externe klok op de

interrupt lijn, een input poort uit te sparen.

Later is ontdekt dat, indien in de Kernel geen klok handler

geinstalleerd wordt, er zelf een klok ISR geschreven en

actief gemaakt kan worden, hetgeen ook gedaan is. Het

afhandelen van deze nieuwe klok routine duurt slechts

5~. Dit maakt het mogelijk om tijdmetingen te doen met

een oplossend vermogen van 1 ms.

5.2.5 Signalering van de Falcon status.

Het is de bedoeling om direct naast het multiplex station

een controle paneel aan te brengen. Op dit paneel worden per

Falcon twee indicatie lampjes bevestigd welke de volgende

functies bezitten:

* Lampje 1: Init indicatie van de Falcon. Hiermee wordt

aangegeven of het initialisatie programma dat

in de ODT ROM staat, afgehandeld is.

* Lampje 2: Status indicatie van de Falcon.

Off Falcon beschikbaar

On Experiment draait

Knipperen (1Hz) : experiment gereed, data

opvraagbaar

knipperen (4Hz) Error, bv. deadline

overschreden

Verder zullen hierbij twee schakelaars op het controle paneel
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gemonteerd worden welke resp. dienen voor het opstarten van

het bootstrap programma van de Falcon en voor het

starten/herstarten van een applicatie programma. Door het

omzetten van de laatst genoemde schakelaar wordt een

software start/herstart bewerkstelligd, hetgeen als voordeel

heeft dat een applicatie niet opnieuw gel aden hoeft te

worden.

Direct naast de Falcons, welke in het algemeen niet bij het

ontwikkel systeem opgesteld zullen staan, worden controle

lampjes aangebracht ter indicatie van weer de status en de

power on.
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Hoofdstuk 6: SKED/MPP TRANSITIE.

6.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt de overgang van SKED naar

MicroPower/Pascal beschreven. Allereerst wordt de omgeving

waarin de programma's draaien wat nader belicht, om

vervolgens tot een korte behandeling van de vertaalslag zelf

te komen.

Een meer uitgebreide beschrijving is terug te vinden in de

gebruikershandleiding behorende bij het MPP/SKED systeem.

De benaming in het nieuwe systeem is overgenomen uit de

gebruikershandleiding: The Sked Software System.

6.2 Basis structuur.

Het ontwikkelde software pakket bestaat uit twee files,

het programma USFILE.PAS en de library SKED.PAS, welke

achtereenvolgens nader besproken zullen worden.

6.2.1 Opzet van het programma USFILE.

Teneinde het nieuwe systeem zo te configureren dat het

minimaal dezelfde faciliteiten biedt als het oude SKED

systeem, is gekozen voor een opzet waarin twee processen

naast elkaar gedefinieerd zijn.

Ten eerste is er een statisch proces USFILE.

Dit proces heeft als taak te zorgen voor het starten,

stoppen en resetten van applicatie programma's, het lezen

van input buffers, het checken of het applicatie programma

zijn deadline niet overschreden heeft en zorgen voor de

synchronisatie met een externe klok.

Binnen dit statisch proces is een dynamisch proces

gecreeerd, genaamd USER. In dit dynamische proces moet een
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gebruiker z1Jn applicatie programma's opnemen.

Om een applicatie te definieren zijn vier zgn. 'include'

files gebruikt: USER.VAR t USER.PRG t USER.BUF en USER.INI.

In de file USER.VAR dienen variabelen en labels gedeclareerd

te worden t in USER.PRG komt het applicatie programma te

staan t in USER.BUF staat de grootte van de I/O buffers

vermeld en in USER.INI wordt het controle register van de

Falcon geinitialiseerd. Een overzicht van dit systeem

is terug te vinden in figuur 6.1.

STATISCH

PROCES

USFILE.PAS

USER.BUF

USER.VAR

USER.PRG

DYNAMISCH

PROCES

SKED.PAS

USER.BUF

USER.INI
IN IT

PROCEDURE

Fig. 6.1: Overzicht van het MPP/SKED systeem.

Een applicatie wordt gestart t na synchronisatie met een

externe klok t in het statisch proces USFILE. Hierin vindt

een detectie plaats van eventuele input pulsen en het

ophogen van een 'tikken teller'. Daarna vindt een proces

context switch plaats en krijgt het dynamisch proces USER

controle over de CPU. Er vindt een afhandeling van de

include file USER.PRG plaats waarbij elke verandering van

toestand binnen deze file gepaard gaat met een controle of

de applicatie zijn dead-line niet overschreden heeft. Deze
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controle vindt plaats door te kijken of er een vlaggetje

opgezet is door de ISR.

Nadat het proces USER volledig afgehandeld is, wordt de CPU

weer ter beschikking van het statisch proces gesteld.

Er wordt begonnen met een wachtlus op een nieuwe kloktik,

waarna de zojuist beschreven cyclus opnieuw gestart wordt.

am een proces van context te laten switchen is gebruik

gemaakt van Schedule opdrachten omdat, zoals reeds is

aangetoond, dit de snelste manier van proces switching is.

Het is nuttig om hier op te merken dat de gekozen opzet

niet toelaat om in een van beide processen lees/schrijf

opdrachten te geven omdat dit ook als een Schedule opdracht

gezien wordt. Namelijk op het moment dat een I/O request

block aangemaakt wordt, krijgt een ander proces controle

over de CPU. De gewenste proces afhandel volgorde kan

hierdoor verstoord worden.

Bij een onvermijdelijke lees of schrijf opdracht, zal met

Suspend/Resume opdrachten of met een beschermende semaphoor,

de afhandelvolgorde van de processen gereguleerd moeten

worden, waarbij het op voorhand niet zeker is of een

kloksnelheid van 10 ms gehaald kan worden.

Van de vier genoemde include files zijn USER.PRG en USER.VAR

de files waarin het applicatie programma komt te staan. Het

is nuttig om hieraan wat extra aandacht te besteden, te

beginnen met de eerste.

Er is gekozen voor een opzet, net als in SKED, waarin aIle

state sets achter elkaar geschreven worden.

Het is dus noodzakelijk dat het systeem bijhoudt welke

statement's in een kloktik uitgevoerd moeten worden. Daartoe

is een pointer array gedefinieerd waarmee gecontroleerd

wordt of een bepaalde state expression aan de beurt is.

Elk statement in de file USER.PRG wordt dus voorafgegaan

door de genoemde controle.
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Gerelateerd aan dit pointer array is de procedure SPOINT

ontworpen die dient om het array te updaten.

Om het bovenstaande wat te verduidelijken zal eerst een

concreet voorbeeld gegeven worden waarin de oude en nieuwe

situatie vergeleken worden:

SKED notatie MPP notatie

S.S.l, 1 : IF POINT[l,l] THEN BEGIN

Sl, S.T.E.(A)

S.T.E.(A) S.T.E.(B)

S.T.E.(B) END;

S2, IF POINT[l,2] THEN BEGIN

S.T.E.(C) S.T.E.(C)

S.T.E.(D) S.T.E.(D)

S.S.2, END;

Sl, 2 : IF POINT[2,l] THEN BEGIN

S.T.E.(E) S.T.E.(E)

S.T.E.(F) S.T.E.(F)

S2, END;

S.T.E.(G) IF POINT[2,2] THEN BEGIN

$ S.T.E.(G)

END;

Waarin: S.T.E. =Statements en Transition Expression

SX =State X

S.S.Y =State Set Y

In de notatie POINT[X,Y] stelt X de state set voor waarin de

betreffende transitie plaats vindt en Y het nummer van de

state expression.

In SKED is het gebruikelijk om zowel aan elke toestand als

aan elke toestand set een label toe te kennen. In het nieuwe

systeem is het noodzakelijk om elke nieuwe state set een
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label toe te voegen en dus niet meer aan elke toestand zelf.

Dit laatst zou trouwens niet mogelijk zijn omdat in MPP

slechts 32 labels gedeclareerd mogen worden. Het label dat

aan een toestand set toegekend wordt dient om vanuit een

toestand (S2) terug te kunnen springen naar een andere

toestand (Sl), welke zich voor (S2) bevindt in de state set.

Tevens dient dit label om onderscheid te kunnen maken tussen

de verschillende state sets.

Momenteel is het systeem zo samengesteld dat maximaal 15

state sets gedefinieerd mogen worden met daarin maximaal 16

toestanden. Indien gewenst is dit echter nog aan te passen

in het runtime systeem.

Naast de zojuist behandelde USER.PRG, is er de file

USER.VAR, waarin de gebruiker zelf zijn variabelen,

overeenkomstig de pascal regels, kan declareren. Dit Z1Jn

dan de locale variabelen van het user proces, hetgeen van

belang is te weten als met de symbolische debugger deze

variabelen gevolgd moeten worden.

Naast de vrijheid die er is om variabelen te declareren, is

er de verplichting om de labels die in USER.PRG gebruikt

worden. te definieren.

6.2.2 De SKED library.

In deze paragraaf zullen de procedures en functies welke

opgenomen zijn in de library behandeld worden. Er is naar

gestreefd om een maximale overeenkomst te bereiken tussen

deze nieuwe routines en de oude SKED routines.

Procedure INIT:

Dit is de initialisatie procedure van het MPP/SKED systeem.

In deze procedure worden zaken geregeld als het reset ten van

tellers en vlaggetjes, het vullen van twee matrices met
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random getallen, het aanmaken van het dynamisch proces en

het initialiseren van de I/O buffers van de Falcon.

Procedure SPOINT:

De procedure SPOINT dient om het pointer array te updaten.

Hierbij wordt een oude pointer gereset en vervolgens de

nieuwe geset. Na afhandeling van de statements behorende bij

een bepaalde state, S.T.E.(*) in het voorbeeld uit de vorige

paragraaf, dient een aanroep van deze procedure plaats te

vinden.

Procedure R:

Deze procedure dient om externe responsies te detecteren.

Het aantal poorten waarop deze responsies waargenomen kunnen

worden, is afhankelijk van de gekozen I/O configuratie.

De procedure is dusdanig ontworpen dat er een vlaggetje

opkomt nadat het gewenste aantal inputs op een poort geweest

is. Een test op dat vlaggetje dient om te bepalen of het

betreffende statement in de volgende kloktik uitgevoerd moet

worden of dat een ander genomen moet worden.

Een nadeel van de Falcon is dat de ingangspoorten, indien ze

niet met de systeem aarde of met de logisch 1 verbonden

zijn, 'hoog' zijn. Het zomaar open laten van een

ingangspoort kan dan eventueel tot een foutief experiment

leiden. Het is natuurlijk mogelijk om dit probleem langs

electronische weg te ondervangen.

Procedure Z:

Naast de mogelijkheid om externe pulsen toe te voeren aan

een Falcon, is het ook mogelijk om interne pulsen

(Z-pulsen), vergelijkbaar met semaphores in MPP, te
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genereren. Hiervan z1Jn er 12 gedefinieerd.

De detectering en verwerking van de Z pulsen behoeft

een nadere uitleg. Gedurende de tijd dat het user proces

draait wordt gekeken of er ergens een Z vlaggetje opgezet

wordt. Is dit het geval, dan wordt dit bijgehouden in een

dummy array. Op het moment dat aile door de gebruiker

gedefinieerde statements afgehandeld zijn, vindt een

controle plaats of er een Z vlaggetje gezet is in deze

eerste cyclus.

Is dit niet het geval, dan wordt verder gegaan met het

klokproces, maar is er wei een vlaggetje gezet, dan draaien

we het hele user proces nogmaals binnen dezelfde kloktik.

Het is nu mogelijk dat in deze tweede cyclus nog een

vlaggetje opkomt, maar dit wordt, in deze cyclus niet meer

gedetecteerd. Hiermee wordt voorkomen dat het systeem in een

ius terecht komt.

Dus na het wachten op een Z puis mag nooit direct een Z puis

gegenereerd worden. Moet dit echter toch geimplementeerd

worden in het user programma, dan is men verplicht om een

dummy state in te voeren of door gebruikmaking van de

procedure SPOINT, direct naar een nieuwe toestand te

springen.

De programmatuur is zodanig ontworpen dat in de eerste

cyclus aile inputs bekeken worden, behalve het aanwezig zijn

van Z vlaggetjes. In de tweede cyclus worden aile input

procedures inactief gemaakt, uitgezonderd nu juist de

controle op het aanwezig zijn van Z pulsen.

Procedure WAITING:

Met de procedure WAITING is het mogelijk om een applicatie

programma gedurende een opgegeven tijd te laten wachten in

een bepaald toestand. Hierbij is een oplossend vermogen van

10 ms te bereiken.
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Procedure HALT:

In het MPP/SKED systeem is het mogelijk om een applicatie

programma op twee manieren te stoppen, nl. met het omzetten

van een schakelaar, de externe stop, en met het aanroepen

van de Halt procedure, de interne stop.

De externe stop zorgt ervoor dat het systeem zijn

initialisatie procedure aanroept en vervolgens weer gestart

kan worden. De inhoud van tellers, variabelen en vlaggetjes

is dan kwijt. De interne stop echter laat het

toestandslampje van de falcon knipperen met een frequentie

van ongeveer 1 Hz. Indien een applicatie aangemaakt

is met debugger support, kunnen desgewenst variabelen

bekeken worden.

Hierna dient met de reset/start schakelaar de zaak

geinitialiseerd te worden en eventueel herstart.

Procedure CRASH:

De mogelijkheid bestaat dat, indien het applicatie programma

te groot wordt, het user proces en het klokproces niet

afgehandeld kunnen worden in 10 ms, hetgeen te zien is aan

het status lampje van de falcon. (C[OO] begint te knipperen

met een frequentie van ongeveer 4 Hz) Het knipperen wordt

veroorzaakt door het aanroepen van de procedure CRASH. Als

het programma in de 'crash' toestand gekomen is, dan dient

men met een hardware stop en een restart het systeem weer te

initialiseren.
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Procedure RESET:

Indien meer dan een aanroep van de procedures R, Z of

WAITING plaatsvindt in een toestand, dan zal het vlaggetje

dat als eerste opkomt het vervolg van het programma bepalen.

De tellers en vlaggetjes van de procedure behorende bij het

opstaande vlaggetje worden keurig intern gereset, echter de

grootheden van de andere procedure(s) moeten ook gereset

worden. Met het oog op de tijdkritische situatie is gekozen

voor een ext erne RESET procedure.

Merk op dat indien er binnen een toestand slechts een van de

procedures R,Z of WAITING gebruikt wordt, het aanroepen van

de RESET procedure achterwege kan blijven.

Procedure ON:

De procedure ON dient om een output poort de logische

waarde 1 te geven. Het aantal output poorten dat ter

beschikking is, wordt vastgelegd door.de keuze van de I/O

configuratie.

Procedure OFF:

Deze procedure is hetzelfde als de vorige, echter met het

verschil dat de aangestuurde output poort nu de logische

waarde 0 krijgt.

Procedure SET Z:

De procedure SET Z dient om een interne Z puls te setten,

waarna een detectie plaats kan vinden met de procedure Z.
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Procedure INCR:

Deze procedure verhoogt een in het systeem gedefinieerde

Recording Counter of een door de gebruiker ingevoerde

variabele met 1. Voor deze procedure geldt dat een teller

verandering geprogrammeerd in een hogere programmeertaal

sneller verloopt dan door het aanroepen van deze procedure.

Teneinde een zo getrouw mogelijke SKED-MPP omzetting te

bewerkstelligen is deze procedure toch opgenomen in de

library.

Procedure F1:

Dit is een procedure die, bij elke aanroep, een variabele

ophoogt totdat een grenswaarde bereikt is. Daarna wordt de

variabele ongemoeid gelaten.

Procedure F2:

De procedure F2 doet niets anders dan wat in een hogere

programmeertaal als assignment statement aangeduid wordt.

Ook hier de opmerking dat het aanroepen van de procedure in

feite tijdverspilling is, maar dat volledige compatibiliteit

zoveel mogelijk nagestreefd wordt.

Functie PM:

In de initialisatie procedure van het systeem zijn twee

matrices gevuld met 1000 random getallen tw:

Rand1:getallen gegenereerd met teruglegging

Rand2:getallen gegenereerd zonder teruglegging

De beperkte lengte van de random matrices inpliceert dat,

indien alle getallen uit een array een keer getrokken zijn,

de trekkingen zich herhalen.
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Het is in principe mogelijk dat real time een random getal

genereert wordt, hetgeen echter aanmerkelijk meer tijd kost

dan het lezen van een getal uit een matrix. Meer informatie

hierover en ook betreffende de ontworpen generator is terug

te vinden in appendix A van de gebruikershandleiding

behorende bij het MPPjSKED pakket.

Aanroepen van de functie PM resulteert in het nemen van een

volgend element uit Randl gevolgd door een controle of het

getrokken getal groter dan weI kleinerjgelijk aan een

tevoren opgegeven grenswaarde is. Afhankelijk van deze

controle wordt aan de functie een logische waarde toegekend.

Functie PZ:

Dit is dezelfde functie als PM, echter nu wordt een volgend

getal uit de Rand2 matrix genomen.

Indien een gebruiker zelf subroutines wil toevoegen, dan is

het mogelijk om ze in SKED.PAS te plaatsen. Het verdient

echter aanbeveling om een nieuwe library aan te maken.

6.3 Gebruikersvriendelijkheid.

Teneinde het systeem enigszins gebruikersvriendelijk te

maken zijn een viertal indirect control files opgenomen,

t.w.:

MPBOOT.COM

APPBLD.COM

DATEX.COM

CLNUP.COM

(MicroPowerjpascal BOOTstrap)

(APPlication BuiLDing)

(DATa Extraction)

(CLeaN UP)

Ret programma MPBOOT dient om de MPPjSKED kit, welke

verstrekt wordt op een 5.25 inch floppy, te installeren op
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een logical disc genaamd LC: . Tevens wordt de STARTX file

van de PDP aangepast zodat de logische disc permanent wordt.

De belangrijkste van de zojuist genoemde files is APPBLD.

Hiermee wordt een gebruiker in staat gesteld om een

applicatie aan te maken.

In het eerste gedeelte van het programma wordt de

gelegenheid geboden te kiezen of een nieuwe dan wei een

bestaande applicatie genomen moet worden. Vervolgens kunnen

de files USER.PRG en USER.VAH gedefinieerd of aangepast

worden en een I/O configuratie gekozen.

Daarna is het mogelijk een aantal opties kiezen welke bij

het construeren van de .MIM file aangebracht moeten worden.

APPBLD genereert tenslotte de command file waarmee de .MIM

file te bouwen is.

De twee overige indirect control files dienen om data

extractie uit de Falcon mogelijk te maken. In de eerste file

kan een gebruiker opgeven welke data opgevraagd moeten

worden, waarna de gewenste command file geconstrueerd wordt.

Als onder de symbolische debugger de variabelen naar de

Host gecopieerd zijn, kan het programma CLNUP gebruikt

worden om aile redundante informatie die daarmee tevens

overgestuurd is uit de data file te verwijderen.

Opgemerkt dient te worden dat in de toekomst een apart

programma geschreven gaat worden waarmee direct data uit een

Falcon op te halen is. Momenteel moet dit nog onder PASDBG

gebeuren.

6.4 Tijdmetingen met het MPP/SKED systeem.

Het beschreven runtime systeem werkt op een externe klok

welke met een frequentie van 100 Hz tikt.

Hierdoor is het, bij gebruikmaking van de procedure WAITING,

slechts mogelijk om in~ervallen met een nauwkeurigheid van
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10 ms te bepalen.

Teneinde een tijdmeting met een resolutie van 1 rns te

kunnen verrichten, kan is het niet mogelijk simpelweg de

klokfrequentie te verhogen, omdat elke klokpuls een

aanroepen van de Interrupt Service Routine betekent. Het

draaiende proces wordt dan gestopt, zijn specifieke gegevens

bewaard en de ISR afgehandeld. Nadat de ISR klaar is moet de

proces data weer opgehaald worden en het proces hervat

worden. Dit alles neernt dusdanig vee I tijd in beslag dat een

normale afhandeling van een applicatie programma niet rneer

mogelijk is.

am toch interval len met een oplossend vermogen van 1 ms te

kunnen bepalen is een apart programma, genaamd TIME,

aangemaakt.

Er wordt gewerkt met een I/O configuratie waarbij register A

als input fungeert en register B als output.

Van het A register wordt slechts een input gebruikt orndat

metingen over meerdere poorten tot tijdproblemen leidt. Deze

input wordt gebruikt om de Falcon een interval aan te

bieden.

Dit interval wordt gemarkeerd door een opgaande flank, het

begin van het meting, gevolgd door een neergaande flank, het

einde van de tijdbepaling.

Het resultaat, de tijdspanne tussen beide flanken, wordt

onthouden in twee matrices, TIME_LaWen TIME_HIGH. In de

eerste staat het aantal milli-seconden dat het gemeten

interval groot is, en in de tweede staat het aantal

seconden. Met deze matrices is het mogelijk om maximaal 256

rnetingen op te slaan.

Een externe puIs QP dient om het systeem mee te delen dat

een meting voltooid is, zodat de bepaling van het volgende

interval onthouden wordt op de volgende plaats in de

matrices.
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De signalering op het status lampje van de Falcon heeft nu

de volgende betekenis:

*lampje brand continu :Het systeem staat te wachten totdat

er een eerste opgaande flank komt,

ten teken dat een tijdbepaling

begonnen is.

*lampje is gedoofd :Het systeem is bezig een meting uit

te voeren. Een neergaande flank

markeert het einde van het interval.

*lampje knippert (traag):De betreffende meting is voltooid.

Een puIs op C.REGC[06] doet het

statuslampje weer continu branden,

aangevende dat een volgende meting

kan beginnen.

*lampje knippert (snel) :Alle 256 tijdbepalingen zijn gedaan

en het is noodzakelijk dat de

meetgegevens uit de Falcon gehaald

worden.

Na een INIT/RES commando op de host

kan een nieuwe sessie begonnen

worden;

Teneinde te kunnen zien hoeveel metingen al verricht

zijn, wordt op register B met een binaire code het nummer

van de onderhavige meting aangegeven.
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Hoofdstuk 7: Evaluatie en aanbevelingen.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de stand

van zaken bij de overgang van het PDP8/SKED8 systeem naar

een PDPll/Falcon/MPP systeem.

Momenteel is een werkende opstelling aanwezig waarbij

verbindingen met de experimenteer Falcon, printer en VAX

gerealiseerd zijn. Het multiplex station wordt gemaakt bij

de Instrumentele Dienst. Hierbij moet de opmerking dat er

reeds uitvoerig gefilosofeerd is over de taken welke het

station aan moet kunnen en welke signalering daarbij

noodzakelijk zal zijn. Ook over de constructie ervan bestaan

reeds duidelijk omschreven gedachten.

De vertaalslag van SKED naar MPP routines is voltooid en

getest. De nieuwe routines zijn getest door op statement

niveau, onder de symbolisch debugger, de voortgang van een

applicatie te volgen, maar ook is er een bestaand SKED

programma vertaald en gedraaid. Uit beide methoden bleek de

correctheid van de programmatuur.

Soms zijn bij de vertaalslag enige beperkende afspraken

gemaakt, zoals het niet toelaten van controles op een Z

puIs gevolgd door het set ten van eenzelfde soort

vlaggetje binnen een bepaalde state, of uitgebreidere

notatie bij het aan/uit zetten van output poorten.

In de meeste situaties echter hebben de gebruikers meer

programmeer vrijheid gekregen, waarbij te denken valt aan de

nagenoeg ongelimiteerde mogelijkheid om variabelen dan weI

tellers te definieren of aan de plaatsen waarop bij een

subroutine aanroep variabelen gebruikt mogen worden.

De programmatuur van het runtime systeem is dusdanig

ontworpen dat de mogelijkheid nog aanwezig is om niet al te

uitgebreide berekeningen uit te voeren terwijl,

gelijktijdig, een applicatie draait. Mede daarom is gekozen
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voor de snelste manier om een proces van context te laten

switchen.

Gedurende de uitvoering van de opdracht bleek dat er een

compromis gesloten moest worden tussen het optimale gebruik

van het programmapakket MPP en de door de gebruikers

gestelde eisen. Besloten is om het laatst genoemde item

in eerste instantie de hoogste prioriteit te geven.

Vastgesteld kan worden dat aan aIle wensen van de gebruikers

voldaan is. Hierbij is met medewerkers van de Instrumentele

Dienst afgesproken dat het multiplex station in eerste

instantie 16 Falcons moet kunnen sturen, maar dat de printen

dusdanig ontworpen zullen worden dat in de toekomst een

uitbreiding naar 32 targets mogelijk is.

Een gebruiker kan op drie verschillende manieren met het

systeem converseren. Allereerst heeft hij de mogelijkheid om

het in dit verslag beschreven systeem te gebruiken,

vervolgens kan hij zelf in MPP gaan programmeren hetgeen

echter weI een gedegen kennis van de faciliteiten van de

MPP-kit vergt, en tenslotten moet het in de toekomst

mogelijk zijn om met SKED een applicatie aan te maken.

Hiertoe zal een precompiler gemaakt moeten worden waarmee

een vertaling van SKED naar MPP bereikt kan worden.

Aanbevelenswaardig is het overwegen van, na een uitgebreide

analyse van de voorkomende fouten in het nieuwe systeem, het

aanbrengen van een foutmelding in een applicatie. Gedacht

wordt aan een matrix met vlaggetjes. Indien een applicatie

crashed kan door het opzetten van een vlaggetje de

foutoorzaak geanaliseerd worden.

Verder dient er nog gezocht te worden naar een alternatieve

mogelijkheid om data uit de Falcon te halen. Momenteel

gebeurt dit nog onder de symbolische debugger, waartoe een

permanente verbinding target-host in stand gehouden moet

worden.
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Een mogelijke oplossing van dit probleem is het aanbrengen

van een extra proces in een applicatie welk pas opgestart

wordt nadat het systeem gecrashed of in een halt toestand

gekomen is. Dit extra proces moet dan in een wachtlus komen

totdat op aanvraag resp. een foutmelding of de inhoud

van tellers en variabelen naar de Host gehaald moeten worden.

Tijdens de uitvoering van de opdracht is zoveel mogelijk

getracht om een gebruikersvriendelijk systeem te ontwerpen.

Hieraan is gestalte gegeven door met de ontwikkelde indirect

control files een applicatie te construeren of om data

extractie mogelijk te maken, maar ook middels een vergaande

overeenkomst tussen notaties in SKED en in de nieuw

ontwikkelde programmatuur.

Het blijkt dat het nogal wat tijd kost om de faciliteiten

die de MPP-kit in zich heeft, aan te leren. In de

gebruikershandleiding van het hier beschreven software

systeem is een uitgebreide behandeling van deze materie

opgenomen, zodat een 'snelle' ingang in MPP voorhanden is.

In het hoofdstuk waarin de vertaalslag SKED/MPP aan de orde

komt, is exact dezelfde indeling genomen als in de

handleiding welke bij het SKED8 software systeem hoort. Dit

is gedaan om de gebruikers die met laatstgenoemde

handleiding bekend zijn, tegemoet te komen.

De software library is te zien als een module waarin aIle

SKED procedures opgenomen zijn. Indien deze subroutines

gebruikt moeten worden, dan is het mogelijk om de gewenste

routines in een nieuw te definieren library te plaatsen. In

het geval dat nieuwe programmatuur toegevoegd moet worden

kan dit gebeuren door de SKED library van het systeem te

wijzigen of door het definieren van een eigen library. Het

laatste verdiend de voorkeur.
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In de situatie dat de experimenten niet in het laboratorium

plaatsvinden maar in het 'veld', is te overwegen om een

speciaal geprepareerde, portable Falcon te ontwikkelen

waarin, na het plaatsen van een ROM, een programma kan

draaien. Ret maken en testen van deze applicatie kan dan op

een van de PDP's plaatsvinden.

Tot slot nog de opmerking dat het nieuwe PDP/FALCON/~WP

systeem op minstens eenzelfde gebied van toepassingen

inzetbaar is als het oude PDP/SKED systeem.

De flexibiliteit van het MPP pakket biedt een gebruiker

legio mogelijkheden om het nieuwe systeem uit te breiden.
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VAR TELLER1
NUMBER
P2
S
SSl DESC

LABEL 1;
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Dit is het programma TDTST1.PAS.

Met dit programma wordt getest hoelang het duurt om twee
dynamische processen van context te laten switchen
indien gebruik gemaakt wordt van Suspend en Resume
opdrachten.
In een dynamisch processen wordt, na een initialisatie
slag, een teller opgehoogd, het andere dynamische proces
hervat en het onderhavige proces opgeschort.
Nadat het opgegeven aantal switchings bereikt is, kan
men de tijd bepalen die een 'losse' switching duurt.

[SYSTEM(MICROPOWER),PRIORITY(224),DATA SPACE(8000),
STACK SIZE(800)] PROGRAM PROB(INPUT,OUTPUT);
:UNSIGNED; TELLER2 :UNSIGNED;
:UNSIGNED; X : INTEGER;
: INTEGER; Q :REAL;
:REAL; SEM2 :SEMAPHORE DESC;
:PROCESS_DESC; SS2 DESC :PROCESS_DESC;

[PRIORITY(lOO),STACK SIZE(150)] PROCESS SSl;
BEGIN -

TELLER1:=1;
IF SUSPEND THEN ;
WHILE TRUE DO

BEGIN
TELLER1:=TELLER1+1;
IF NOT RESUME(DESC:=SS2 DESC) THEN
IF SUSPEND THEN ; -

END;
END;

[PRIORITY(lOO),STACK SIZE(150)] PROCESS SS2;
BEGIN -

TELLER2:=1;
WHILE TRUE DO

BEGIN
IF NOT RESUME(DESC:=SSl_DESC) THEN;
TELLER2:=TELLER2+1;
IF TELLER2=NUMBER THEN BEGIN

SIGNAL(DESC:=SEM2);
STOP(DESC:=SSl DESC);
STOP(DESC:=SS2-DESC);
SCHEDULE; -

END;
IF SUSPEND THEN

END;
END;
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BEGIN
WRITELN('VOER DE EINDWAARDE VAN DE TELLERS IN');
READLN(NUMBER);
SSl(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
SS2(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

INIT PROCESS DESC(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
INIT=PROCESS_DESC(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

IF NOT CREATE_BINARY_SEMAPHORE(DESC:=SEM2) THEN

WAIT(DESC:=SEM2);
WRITELN('TYP NU HET GETAL 0 IN OM DE RESULTATEN TE ZIEN');

l:WRITELN;
READLN (X);
FOR P2:=1 TO 24 DO

WRITELN;
IF (X=O) THEN
BEGIN

WRITELN;
WRITELN('TELLER1 =' ,TELLER1:5);
WRITELN('TELLER2 =' ,TELLER2:5);
WRITELN;
WRITELN('HOEVEEL SECONDEN ZIJN NU VERLOPEN');
READLN (S) ;
Q:= S/(TELLER1+TELLER2);
WRITELN;
WRITELN('GEMIDDELD DUURT EEN PROCESS SWITCHING NU',

Q,' SECONDEN');
END

ELSE
BEGIN

WRITELN('TRY AGAIN, CHAP');
GOTO 1;

END;
END.
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Dit is het programma TDTST2.PAS.

Deze meting wordt gedaan om te bepalen hoelang een
if-statement duurt. Daartoe worden in het programma
TDTST1.PAS 180 if's per proces toegevoegd en opnieuw de
gemiddelde switch tijden gemeten. Door het verschil in
tijd te bepalen met de oude TDTST1 meting en vervolgens
te delen door 360, heeft men de tijd dat een if-stmt
nodig heeft, te pakken.

[SYSTEM(MICROPOWER),PRIORITY(224),DATA SPACE(8000),
STACK_SIZE(800)] PROGRAM PROB(INPUT,OUTPUT);

VAR
TELLER1
TELLER2
A
X
Q
NUMBER
P2
S
SSl DESC
SS2-DESC
SEM2

LABEL 1;

:UNSIGNED;
:UNSIGNED;
: BOOLEAN;
: INTEGER;
:REAL;
:UNSIGNED;
: INTEGER;
:REAL;
:PROCESS DESC;
:PROCESS-DESC;
:SEMAPHORE_DESC;

[PRIORITY(100),STACK SIZE(150)] PROCESS SSl;
BEGIN -

TELLER1:=1;
IF SUSPEND THEN ;
WHILE TRUE DO

BEGIN
TELLER1:=TELLER1+1;
IF A THEN IF A THEN IF A THEN IF A THEN

IF A THEN; IF A THEN; IF A THEN; IF A THEN
Bovenstaande is een verkorte notatie voor 180 if stmt's

IF NOT RESUME(DESC:=SS2_DESC) THEN;
IF SUSPEND THEN ;

END;
END;
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[PRIORITY(100),STACK SIZE(150)] PROCESS SS2;
BEGIN -

TELLER2:=1;
WHILE TRUE DO

BEGIN
IF NOT RESUME(DESC:=SSl_DESC) THEN ;
TELLER2:=TELLER2+1;
IF A THEN IF A THEN IF A THEN IF A THEN

IF A THEN; IF A THEN; IF A THEN IF A THEN
Bovenstaande is een verkorte notatie voor 180 if stmt's

IF TELLER2=NUMBER THEN BEGIN
SIGNAL(DESC:=SEM2);
STOP(DESC:=SSl DESC);
STOP(DESC:=SS2-DESC);
SCHEDULE; -

END;
IF SUSPEND THEN

END;
END;

BEGIN
A:=FALSE;
WRITELN('VOER DE EINDWAARDE VOOR DE TELLERS IN');
READLN(NUMBER) ;
SSl(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
SS2(DESC:=SS2_DESC, NAME:='SS2 ');

INIT PROCESS DESC(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
INIT PROCESS DESC(DESC:=SS2_DESC, NAME:='SS2 ');

IF NOT CREATE_BINARY_SEMAPHORE(DESC:=SEM2) THEN

WAIT(DESC:=SEM2);
WRITELN('TYP NU HET GETAL 0 IN OM DE RESULTATEN TE ZIEN');

l:WRITELN;
READLN(X) ;
FOR P2:=1 TO 24 DO

WRITELN;
IF (X=O) THEN
BEGIN

WRITELN;
WRITELN('TELLER1 =' ,TELLER1:5);
WRITELN('TELLER2 =' ,TELLER2:5);
WRITELN;
WRITELN('HOEVEEL SECONDEN ZIJN VERLOPEN');
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READLN (S) ;
Q:= S/(TELLER1+TELLER2);
WRITELN;
WRITELN('GEMIDDELD DUURT EEN PROCESS SWITCHING NU',

Q, 'SECONDEN' ) ;
END

ELSE
BEGIN

WRITELN('TRY AGAIN, CHAP');
GOTO 1;

END;
END.
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Dit is het programma TDTST3.PAS.

Hiermee wordt bepaald hoelang het duurt om een teller op
te hogen. Uitgangspunt is weer het programma TDTST1,
waaraan nu in elk dynamisch proces 90 teller
veranderingen zijn toegevoegd.

[SYSTEM(MICROPOWER) ,PRIORITY(224) ,DATA SPACE(8000),
STACK_SIZE(800)] PROGRAM PROB(INPUT,OUTPUT);

VAR
TELLER1
TELLER2
TELLER3
X
Q
NUMBER
P2
S
SS1 DESC
SS2-DESC
SEM2

LABEL 1;

:UNSIGNED;
:UNSIGNED;
: INTEGER;
: INTEGER;
:REAL;
:UNSIGNED;
: INTEGER;
:REAL;
:PROCESS DESC;
:PROCESS-DESC;
:SEMAPHORE_DESC;

[PRIORITY(100) ,STACK SIZE(150)] PROCESS SS1;
BEGIN -

TELLER1:=1;
IF SUSPEND THEN ;
WHILE TRUE DO

BEGIN
TELLER1:=tELLER1+1;
TELLER3:=TELLER3+1;

TELLER3:=TELLER3+1;
Bovenstaande stelt 45 TELLER3 ophogingen voor.

IF NOT RESUME(DESC:=SS2 DESC) THEN ;
IF SUSPEND THEN ; -

END;
END;
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[PRIORITY(lOO),STACK SIZE(150)] PROCESS SS2;
BEGIN -

TELLER2:=1;
WHILE TRUE DO

BEGIN
IF NOT RESUME(DESC:=SSl_DESC) THEN
TELLER2:=TELLER2+1;
TELLER3:=TELLER3+1;

TELLER3:=TELLER3+1;
Bovenstaande stelt 45 TELLER3 ophogingen voor.

IF TELLER2=NUMBER THEN BEGIN
SIGNAL(DESC:=SEM2);
STOP(DESC:=SSl DESC);
STOP(DESC:=SS2-DESC);
SCHEDULE; -

END;
IF SUSPEND THEN

END;
END;

BEGIN
TELLER3:=0;
WRITELN('VOER DE EINDSTAND VAN DE TELLERS IN');
READLN(NUMBER) ;
SSl(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl I);
SS2(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 I);

INIT PROCESS DESC(DESC:=SSl DESC, NAME:='SS1 I);
IN IT PROCESS=DESC(DESC:=SS2 DESC, NAME:='SS2 I);

IF NOT CREATE_BINARY_SEMAPHORE(DESC:=SEM2) THEN

WAIT(DESC:=SEM2);
WRITELN('TYP NU HET GETAL 0 IN OM DE RESULTATEN TE ZIEN');

l:WRITELN;
READLN(X) ;
FOR P2:=1 TO 24 DO

WRITELN;
IF (X=O) THEN
BEGIN

WRITELN;
WRITELN('TELLERl =' ,TELLER1:5);
WRITELN('TELLER2 =' ,TELLER2:5);
WRITELN;
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WRITELN('HOEVEEL SECONDEN ZIJN VERLOPEN');
READLN(S) ;
Q:= S/(TELLER1+TELLER2;
WRITELN;
WRITELN('GEMIDDELD DUURT EEN PROCESS SWITCHING NU',

Q,' SECONDEN');
END

ELSE
BEGIN

WRITELN('TRY AGAIN, CHAP');
GOTO 1;

END;
END.
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Dit is het programma TDTST4.PAS.

Met behulp van deze meting wordt bepaald hoelang een
proces switching duur indien i.p.v. de Suspend en Resume
opdrachten, gebruik gemaakt wordt van Wait en Signal
statements. Daartoe is in elk dynamisch proces een
WAIT/SIGNAL paar aangebracht.

[SYSTEM(MICROPOWER),PRIORITY(224),DATA SPACE(8000),
STACK_SIZE(800)] PROGRAM PROB(INPUT,OUTPUT);

VAR
TELLER1
NUMBER
S
SSl DESC
SEMI
SEM3

LABEL 1;

:UNSIGNED;
:UNSIGNED;
:REAL;
:PROCESS DESC;
:SEMAPHORE DESC;
:SEMAPHORE=DESC;

TELLER2
Q
P2
SS2 DESC
SEM2

:UNSIGNED;
:REAL;
: INTEGER;
:PROCESS DESC;
:SEMAPHORE_DESC;

[PRIORITY(lOO),STACK SIZE(150)] PROCESS SSl;
BEGIN -

TELLER1:=1;
WHILE TRUE DO

BEGIN
WAIT(DESC:=SEM1);
TELLER1:=TELLER1+1;
SIGNAL(DESC:=SEM2);

END;
END;

[PRIORITY(lOO),STACK SIZE(150)] PROCESS SS2;
BEGIN -

TELLER2:=1;
WHILE TRUE DO

BEGIN
WAIT(DESC:=SEM2);
TELLER2:=TELLER2+1;
IF TELLER2=NUMBER THEN BEGIN

SIGNAL(DESC:=SEM3);
STOP(DESC:=SSl DESC);
STOP(DESC:=SS2-DESC);
SCHEDULE; -

END;
SIGNAL(DESC:=SEM1);

END;
END;
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BEGIN
WRITELN('VOER DE EINDSTAND VAN DE TELLERS IN');
READLN (NUMBER) ;
SSl(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
SS2(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

INIT PROCESS DESC(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
INIT_PROCESS=DESC(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

IF NOT CREATE BINARY SEMAPHORE(DESC:=SEM1) THEN
IF NOT CREATE-BINARY-SEMAPHORE(DESC:=SEM2) THEN
IF NOT CREATE_BINARY_SEMAPHORE(DESC:=SEM3) THEN

SIGNAL(DESC:=SEM1);
WAIT(DESC:=SEM3);
WRITELN('TYP NU HET GETAL a IN OM DE RESULTATEN TE ZIEN');

l:WRITELN;
READLN(X) ;
FOR P2:=1 TO 24 DO

WRITELN;
IF (X=O) THEN
BEGIN

WRITELN;
WRITELN('TELLER1 =' ,TELLER1:5);
WRITELN('TELLER2 =' ,TELLER2:5);
WRITELN;
WRITELN('HOEVEEL SECONDEN ZIJN VERLOPEN');
READLN(S);
Q:= Sj(TELLER1+TELLER2);
WRITELN;
WRITELN('GEMIDDELD DUURT EEN PROCESS SWITCHING tru'.

Q,' SECONDEN');
END

ELSE
BEGIN

WRITELN('TRY AGAIN. CHAP');
GOTO 1;

END;
END.
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Dit het het programma TSTST5.PAS.

In dit programma wordt bepaald hoelang het duurt om
dynamische processen van context te laten switchen '
indien gebruik gemaakt wordt van Schedule opdrachten.
Er draaien nu twee dynamische processen naast elkaar,
in tegenstelling tot TDTST6 waar drie dynamische
processen gedefinieerd zijn.

[SYSTEM(MICROPOWER),PRIORITY(224),DATA SPACE(8000),
STACK_SIZE(800)] PROGRAM-PROB(INPUT,OUTPUT);

VAR
TELLER
GO FLAG
X
Q
NUMBER
P2
S
SS1 DESC
SS2-DESC
SEM2

LABEL 1;

:ARRAY[1 .. 10] OF UNSIGNED;
: BOOLEAN;
: INTEGER;
:REAL;
:UNSIGNED;
: INTEGER;
:REAL;
:PROCESS DESC;
:PROCESS-DESC;
:SEMAPHORE_DESC;

[PRIORITY(100),STACK SIZE(150)] PROCESS SS1;
BEGIN -

TELLER [1] : =0;
WHILE GO FLAG DO
BEGIN

TELLER[1]:=TELLER[1]+1;
SCHEDULE;

END;
END;

[PRIORITY(100),STACK SIZE(150») PROCESS SS2;
BEGIN -

TELLER [2] : =0;
WHILE GO FLAG DO

BEGIN
TELLER[2]:=TELLER[2]+1;
IF TELLER[2]=NUMBER THEN BEGIN

GO FLAG:=FALSE;
SIGNAL(DESC:=SEM2);

END
ELSE SCHEDULE;

END;
END;
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BEGIN
WRITELN('VOER DE EINDSTAND VAN DE TELLERS IN');
READLN (NUMBER) ;
GO FLAG:=TRUE;
SSl(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
SS2(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

INIT PROCESS DESC(DESC:=SSl DESC, NAME:='SSl ');
INIT-PROCESS=DESC(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

IF NOT CREATE_BINARY_SEMAPHORE(DESC:=SEM2) THEN

WAIT(DESC:=SEM2);
WRITELN('TYP NU HET GETAL 0 IN OM DE RESULTATEN TE ZIEN');

l:WRITELN;
READLN(X) ;
FOR P2:=1 TO 24 DO

WRITELN;
IF (X=O) THEN
BEGIN

WRITELN;
FOR P2:=1 TO 9 DO
WRITELN('TELLER[' ,P2:1,'] =' ,TELLER[P2]:5);
WRITELN('TELLER[lO]=' ,TELLER[lO]:5);
WRITELN;

·WRITELN('HOEVEEL SECONDEN ZIJN NU VERLOPEN');
READLN (S) ;
Q:= S/(TELLER[1]+TELLf,R[2]);
WRITELN;
WRITELN('GEMIDDELD DUURT EEN PROCESS SWITCHING NU',

Q,' SECONDEN');
END

ELSE
BEGIN

WRITELN('TRY AGAIN, CHAP');
GOTO 1;

END;
END.
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Dit het het programma TSTST6.PAS.

In dit programma wordt bepaald hoelang het duurt om
dynamische processen van context te laten switchen
indien gebruik gemaakt wordt van Schedule opdrachten.
Er draaien nu drie dynamische processen naast elkaar,
in tegenstelling tot TDTST5 waar maar twee dynamische
processen gedefinieerd zijn.

:ARRAY[1 .. 10] OF UNSIGNED;
: BOOLEAN;
: INTEGER;
:REAL;
:UNSIGNED;
: INTEGER;
:REAL;
:PROCESS DESC;
:PROCESS-DESC;
:PROCESS-DESC;
:SEMAPHORE_DESC;

[SYSTEM(MICROPOWER),PRIORITY(224),DATA SPACE(8000),
STACK_SIZE(800)] PROGRAM-PROB(INPUT,OUTPUT);

VAR
TELLER
GO FLAG
X
Q
NUMBER
P2
S
SS3 DESC
SSl-DESC
SS2-DESC
SEM3

LABEL 1;

[PRIORITY(100),STACK SIZE(150)] PROCESS SSl;
BEGIN -

TELLER[l] :=0;
WHILE GO FLAG DO
BEGIN

TELLER[l] :=TELLER[l]+l;
SCHEDULE;

END;
END;

[PRIORITY(100) ,STACK SIZE(150)] PROCESS SS2;
BEGIN -

TELLER [2] : =0 ;
WHILE GO FLAG DO

BEGIN
TELLER[2]:=TELLER[2]+1;
SCHEDULE;

END;
END;
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[PRIORITY(lOO) ,STACK SIZE(150)] PROCESS SS3;
BEGIN -

TELLER[3]:=O;
WHILE GO FLAG DO

BEGIN
TELLER[3]:=TELLER[3]+1;
IF TELLER[3]=NUMBER THEN BEGIN

GO FLAG:=FALSE;
SIGNAL(DESC:=SEM3);

END
ELSE SCHEDULE;

END;
END;

BEGIN
WRITELN('VOER DE EINDSTAND VAN DE TELLERS IN');
READLN (NUMBER) ;
GO FLAG:=TRUE;
SS3(DESC:=SS3 DESC, NAME:='SS3 ');
SSl(DESC:=SSl-DESC, NAME:='SSl ');
SS2(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

INIT PROCESS DESC(DESC:=SS3 DESC, NAME:='SS3 ');
INIT-PROCESS-DESC(DESC:=SSl-DESC, NAME:='SSl ');
INIT_PROCESS-DESC(DESC:=SS2=DESC, NAME:='SS2 ');

IF NOT CREATE BINARY SEMAPHORE(DESC:=SEM3) THEN
WAIT(DESC:=SEM3); -
WRITELN('TYP NU HET GETAL 0 IN OM DE RESULTATEN TE ZIEN');

l:WRITELN; READLN(X);
FOR P2:=1 TO 24 DO WRITELN;
IF (X=O) THEN
BEGIN

WRITELN;
FOR P2:=1 TO 9 DO
WRITELN('TELLER[' ,P2:1, '] =' ,TELLER[P2]:5);
WRITELN('TELLER[lO]=' ,TELLER[lO]:5);
WRITELN;
WRITELN('HOEVEEL SECONDEN ZIJN NU VERLOPEN');
READLN(S) ;
Q:= Sj(TELLER[1]+TELLER[2]+TELLER[3]);
WRITELN;
WRITELN('GEMIDDELD DUURT EEN PROCESS SWITCHING NU',

Q" SECONDEN ' ) ;
END

ELSE
BEGIN
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WRITELN('TRY AGAIN, CHAP');
GOTO 1;

END;
END.
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