
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Numerical control software development environment : een voorstel voor een Single
Component Single Product Configuration Management Systeem

Bakker, M.H.

Award date:
1990

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c441fd5c-4786-4693-974b-45e52853a3ee


E8 2<31

Numerical Control Software Development Environment

Een voorstel voor een
Single Component Single Product

Configuration Management Systeem.

Afstudeerrapport Technisch Universiteit Eindhoven
door ing. M.H. Bakker

TUE-begeleiding:

prof. ir. M.PJ. Stevens
ir. F.P.M. Budzelaar

bedrijfs begeleiding:

R.T.M. O'Brien B Eng.
ir. G. van de Stadt

M.H.Bakker
Picassohof 68

5613 MD Eindhoven

Eindhoven, 8 november 1990

Eindrapport

M.H. Bakker

tel. 040·440432

8·11·90
----------- Philips Machine Tool Controls -----------



SAMENVAITING

In dit verslag wordt een voorstel gedaan voor een software ontwikkel omgeving bij Numerical
Control (NC), I&E Philips. Hiertoe is eerst een uitvoerige studie gemaakt van het bestaande
ontwikkel systeem. Dit systeem, dat niet echt ontworpen is, maar vanaf het begin is mee
gegroeid met de sterk expanderende afdeling en software, blijkt in stijgende mate niet meer
te voldoen. De kern van het bestaande systeem zijn database bestanden waarin de configura
tie van de omvangrijke software wordt bijgehouden. Ter indicatie: De software bestaat uit
meer dan 500.000 regels source waaraan ongeveer 60 man werkzaam zijn voor ontwikkeling
en onderhoUd.

Een LAN met file servers worden gebruikt voor de opslag van de min of meer stabiele
versies van de software. Voor het ontwikkelen zelf wordt intensief gebruik gemaakt van
lokale PC's. Pas na volledige afronding en uittesten van ontwikkelingen aan de software
worden deze teruggezet op het netwerk. Bij het terugzetten van sources worden deze automa
tisch gecompileerd door zgn. queue servers. Het resultaat is dat de langs deze weg verkregen
libraries automatisch up to date zijn met de laatste stand van de software. Het tekort aan
structuur zowel in systeem als software geeft hierbij grote problemen.

Bestaande kant en klare oplossingen zijn nauwelijks beschikbaar. Het binnen Philips I&E
ontwikkelde SAE (Software Administration Environment) by. biedt geen zinvol alternatief.
SAE munt vooral uit in het structureren van documentatie. Er is daarom gekozen voor een
oplossing, die uitgaat van gekochte universele basis tools, die door configureren en toevoegen
van een beperkt aantal kleine zelf ontwikkelde programma's een compleet configuration
management system vormen.

Het voorgestelde systeem is gestructureerd naar de drie mogelijke hoofdactiviteiten: Imple
mentatie, Maintenance en Integratie. De integratie activiteit is in de voorgestelde vorm nieuw
voor de NC omgeving en dient als buffer tussen de vrijgegeven software en de instabiele
software in ontwikkeling. Voor deze drie activiteiten zijn de minimaal nodige voorzieningen
geYnventariseerd. De activiteiten hebben als gemeenschappelijke spil een database van aile
sources van de software. Vit deze database zijn aIle versies van de software geheel te
reconstrueren. Ten behoeve van het scheiden van verschillende objecten en het weerspiegelen
van de software structuur op het netwerk worden standaard directory structuren voorgesteld.
Deze structuren zijn gekoppeld aan het opdelen van de software in handelbare eenheden:
Subsystemen en Componenten.

De implementatie van het voorstel is gebaseerd op het universele version control system
PVCS en de make tool PolyMake. AIle gestandaardiseerde procedures zijn gemaakt met
make scripts. Deze scripts of make files staan onder version control en leggen de totale
configuratie van de software vast. Ze zijn aanwezig op subsysteem en component niveaus in
de software.

Het voorstel is uitgewerkt op het 'single component' niveau. Voor toepassing bij de complete
NC software is het nodig het voorstel uit te breiden tot een 'multi component multi product'
omgeving. Voor zelfstandige projecten of gelsoleerde nieuwe ontwikkelingen aan de NC
software is het voorstel direct inzetbaar. De mogelijkheid is open gelaten om het voorstel te
koppelen aan het bestaande systeem.
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VOORWOORD

Dit verslag vormt de schriftelijke rapportage van mijn afstudeerwerk bij Philips I&E. I&E
is een van de acht produkt divisies van Philips en staat voor Industrial and Electro-acoustic
Systems. Binnen deze divisie worden elektronische systemen ontwikkeld op het gebied van
analytische instrumentatie, meten en regelen, CAD en CAM, professionele registratie van
beeld en geluid en elektronische- bewaking. AHe activiteiten bij I&E zijn gericht op de
professionele gebruiker, de industrie. -

Een onderdeel van I&E is de afdeling Machine Shop Automation, die zich zoals de naam
al aanduidt richt op werkplaats automatisering. Een onderafdeling hiervan is Machine Tool
Control Development. Het doe! van deze !lfcieling is de ontwikkeling van CNe's, ofwel
Computerized Numerical Controls. Deze groep zal voortaan met de afkorting NC (Numericai
Control) aangeduid worden.

CNC's zijn microprocessor besturingen voor werkplaats machines. NC richt zich op frees en
draaibanken. De ontwikkeling vindt plaats voor zowel de hardware als de software van
CNC's. In totaal werken er ongeveer tachtig medewerkers bij NC waarvan het grootste dee!
in de software ontwikkeling.

Binnen NC heb ik gewerkt in de systeemgroep of voluit CNC support & PC software groep.
Deze groep heeft ondermeer als doel ondersteuning te bieden aan de afdeling op het gebied
van de software ontwikkel omgeving. In dit verband hield mijn taak in het uitwerken van een
configuration management systeem ten behoeve van NC.

Ik heb de ruim zes maanden durende afstudeerperiode in een prettige werk omgeving
doorgebracht en bij deze wil ik mijn directe begeleiders Robbie O'Brien en Rob Howe
bedanken voor de geboden hulp. Veel uit dit rapport is mede met hen tot stand gekomen.
Op zijn plaats is hier ook een dankwoord aan mijn ruE begeleider Frank Budzelaar voor
de geboden steun en aan de heren Stevens en van de Stadt, die dit alles mogelijk gemaakt
hebben.
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Bij Numerical Control (NC) worden microprocessor gestuurde numerieke besturingen
ontwikkeld voor grote werkplaats machines als draai en frees banken. Vooral de ontwikkeling
van de hierbij noodzakelijke software blijkt in stijgende mate arbeidsintensief te zijn. Ruim
60 medewerkers (80% van de afdeling) houdt zich bezig met onderhoud en uitbreiding van
de omvangrijke besturingssoftware. De overigen met het ontwerp van de hardware. Het
percentage van het software aandeel wordt verwacht eerder te zuBen stijgen dan te dalen
gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van besturingssoftware.

Zoals bij veel grote software projecten is ook hier het in de hand houden van ontwikkel
kosten en tijd een probleem. De problematiek rond de software ontwikkeling van NC heeft
vooral een historisch karakter. Daarom wordt in dit hoofdstuk globaal de geschiedenis van
NC geschetst en vervolgens de daaruit voortvloeiende problemen bij het onderhoud en
uitbreiding van de NC software.

1.1 Geschiedenls

Begin tachtiger jaren bestond NC uit ongeveer twintig medewerkers. De gebruikte ontwikkel
omgeving was hierop afgestemd. Indertijd werd gebruik gemaakt twee Intel NRM file servers.
NRM staat voor Netwerk Resource Manager. De totale geheugencapaciteit bedroeg ongeveer
400Mb. De NRM's waren gebaseerd op de Intel 8088 en dus langzaam. Software ontwikke
ling vond plaats vanaf terminals. Er werd gewerkt met de Intel ISIS ontwikkel software.

In 1986 werden de terminals vervangen door IBM AT's met MS-DOS als operating system.
Deze PC's werden gekoppeld aan de file servers met een op ethernet gebaseerd LAN. Om
hierbij de bestaande NRM file servers te kunnen blijven gebruiken lag de keuze van de
ongangbare OPENNET netwerk software vast.

De afdeling heeft inmiddels een grate groei doorgemaakt tot ruim tachtig medewerkers. Dit
heeft geleid tot rendements problemen op het netwerk. Vooral snelheid en disk capaciteit
van de NRM's vormden een bottleneck. Om die reden is recent overgestapt op 33Mhz 386
AT file servers met 300Mb ESDI harddisks. Op het moment zijn vier servers in gebruik. Dit
kan in de toekomst makkelijk naar behoefte uitgebreid worden. Om partities grater dan
32Mb te kunnen gebruiken is voor het operating system op de file servers tijdelijk MS
DOS 4.0 gekozen. De netwerk software is eveneens aan vervanging toe. Er is een uitvoerige
studie gemaakt naar de twee mogelijkheden: OS/2 met LAN manager V2.0 of Novels
Netware 386 V3.1. Inmiddels is Netware uit de bus gekomen als de meest geschikte kandi
daat.

Bij de ontwikkel PC's is men inmiddels aan een nieuwe generatie toe. Begonnen is met 286-8
IBM-AT's, vervolgens Intel 386-16 SYP301 en 386-25 SYP302 systemen daarna 386-25 AST
AT's. De laatste generatie bestaat uit 486-25 AST EISA systemen. NC beschikt hierdoor over
een nogal gevarieerde PC hardware, wat de nodige complicaties veroorzaakt op het gebied
van standaard installatie van hardware en software.
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De software ontwikkeling heeft een even grote groei doorgemaakt als de afdeling zelf.
Hestond in het begin de NC software uit een executable van minder dan 64Kb lopend op een
8085;nu is deze uitgegroeid tot ruim1.2Mb op een 80386. De totale aLmeting van de sources
in de diverse gebruikte programmeertalen is volgens de laatste telling ruim 500.000 regels
en groeiende. De structuur van de software zelf en de toegepaste ontwikkel methodes zijn
tijdens deze forse groei niet wezenlijk aangepast maar hoofdzakelijk uitgebreid en dit heeft
geleid tot de voIgende tekortkomingen:

- Weinig structuur

Te weinig structuur in het ontwerp, waardoor opsplitsen in subsystemen moeilijk
is. Het corrigeren van een fout heeft soms tot gevolg dat 50 source files gemodifi
ceerd moeten worden. Het is moeilijk om hier verbetering in aan te brengen,
omdat veeI met globale variabelen gewerkt wordt voor de communicatie tussen
verschillende modules.

- Monolitische files

De source files zijn soms erg groot, waardoor overzicht binnen een module Jastig
is. De grootste PLM source file is meer dan 400 Kb groot en heeft plaatselijk
indent niveaus, die zo diep zijn, dat op een 80 koloms kaart het beeld geheel leeg
wordt.

- Monolitische directories

De directory structuur van de sources is ondiep. Dit is een direct gevolg van het
gebrek aan structuur in de software zel£. Tot voor kort stonden aile sources op de
root van een netwerk drive, met daar onder de libraries. Nu zijn de files opge
splitst naar programrneertaal in ca. 8 subdirectories. De opsplitsing werd noodza
kelijk, omdat het maximum aantal files van 1024 op de root overschreden werd.

- Te veel tools

Er is een grote verscheidenheid aan verschillende tools nodig om de platte directo
ry structuur te kunnen hanteren. De tools bestaan uit batch files, dbase program
ma's en executables. De tools zijn evenals de NC software zelf steeds verder
uitgegroeid en missen daardoor vaak aan universeelheid. Kleine wijzigingen in de
organisatie vereisen modificaties in vele tools. Naar schatting zijn er meer dan
duizend tools in gebruik, vaak met overlappende functies en meestal binnen NC
ontwikkeld.

- Meervoudige updates

Structuur gebrek heeft tot gevolg dat vaak meer dan een ontwikkelaar aan het
werk is in een lokale kopie van dezelfde source file. Wanneer de sources terugge
zet worden op het netwerk ontstaan conflicten die tijdrovend zijn om op te lossen.
Twee uit elkaar gegroeide versies van een file moeten dan gemerged worden.
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Inleiding 9

Ontwikkelingen kunnen een aanzienlijke periode in beslag nemen, waardoor de
kans op conflicten toeneemt.

- Structuur verlies

De NC software is voor een deel vrij oud. Doorstroming van personeel heeft
enerzijds tot gevolg dat kennis over de software structuur verIoren gaat doordat
de auteurs vertrekken. Anderzijds kunnen nieuwe ontwikkelaars door te weinig
overzicht de bestaande structuur van de software nog verder verminderen.

De bovenstaande soms verwante punten zijn ervan de oorzaak dat de NC software moeilijk
te onderhouden en uit te breiden is.

1.3 Opdracht

De introductie van het nieuwe netwerk bij NC wordt gebruikt om verbetering aan te brengen
in de gebruikte ontwikkel omgeving en op langere termijn de software zelf. Voor het Iaatste
zijn coding standards geYntroduceerd voor de taal C, die toegepast wordt in nieuw te schrijven
modules. Deze NC C Standards omschrijven layout, naming conventions en visibility van
functies en variabelen. De afstudeeropdracht bouwt hierop verder en omvat de volgende
punten:

- Het opzetten van een standaard omgeving voor ontwikkel PC's. Dit houdt in een
gestandaardiseerde systeem directory structuur met door de systeemgroep onder
steunde 'of the shelf installaties van tools als editors compilers etc.

- Het uitwerken van een voorstel voor een Configuration Mangement System ten
behoeve van de NC software. Dit is noodzakelijk voor het beheersen van de
organisatie, constructie en maintenance aspecten van de software.

Om bovenstaande punten te realiseren wordt eerst een studie gemaakt van de huidige
ontwikkel omgeving. Daarna wordt na bestudering van de mogelijke aJternatieven en bestaan
de ideeen binnen NC een voorstel gegeven voor het nieuwe systeem.

Het voorstel kent een duidelijke scheiding tussen specificatie met een discussie van toegepas
te ideeen en achtergronden en de feitelijke implementatie en is daarmee ook bruikbaar in
breder verband als de PC georienteerde NC omgeving.
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2. He Ontwikkel Omgeving
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In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige ontwikkel omgeving bij NC. De
belangrijkste achtergronden, gebruikte tools en methodes worden kritisch bekeken. Details
worden zoveel mogeljjk achterwege gelaten, omdat die het overzicht op het geheel niet
verbeteren. Het doel van dit hoofdstuk is het verkrijgen vail inzicht in de huidige omgeving.
Dit inzicht is onmisbaar voor de uitwerking van het uiteindelijke voorstel.

2.1 Releases

Een rode draad bij de NC software is de opsplitsing in twee hoofduitvoeringen of versies:

. LATHE: Draaibank versie.

- MILL: Freesbank versie.

Heide versies zijn oorspronkelijk uit dezelfde sources ontstaan en zijn steeds verder uit elkaar
gegroeid. Zo ontstonden uiteindelijk geheel gescheiden sources voor draaien en frezen,
waarin min of meer overeenkomstige stukken voorkomen.

Ruwweg wordt jaarlijks een nieuwe release uitgegeven van de NC software. Zo zijn de
afgelopen jaren by. de releases F500, F600 en F700 voor frezen ontwikkelt. Nu wordt gewerkt
aan de nieuwe release VIOa. Deze release moet onder andere de draai en frees versies weer
bij elkaar brengen. Met compiler switches worden draaien en frezen uit dezelfde sources
gegenereerd.

Terwijl het grootste deel van de afdeling ontwikkeling doet aan de VIaa wordt door een
kleinere groep maintenance gedaan aan 0700 en F700. Het kan zo voorkomen dar tegelijker
tijd aan vijf verschillende releases gewerkt wordt. Soms moeten features van een nieuwe
release ook doorgevoerd worden in een oudere release!

2.2 Netwerk Directory Structuur

De huidige directory structuur op het netwerk is sterk georganiseerd naar release. Een
complete release is erg omvangrijk, de VIOO neemt ruim 60Mb diskruimte in. Een principe
overzicht van de directory structuur van de VI00 is in figuur 1 gegeven.

Een nieuwe release ontstaat door een stabiele stand van een bestaande release in zijn geheel
te kopieren naar een nieuwe directory boom. Zo is F700 uit F600 ontstaan door kopieren en
daarna modificeren tot aan de F700 specificaties is voldaan.

Een voordeel van de methode is de eenvoudige scheiding tussen releases en de daarmee
gepaard gaande bevriezing. Een nadeel is het inefficiente gebruik van diskruimte op de file
server. Het is op deze manier erg kostbaar om aile releases paraat te hebben. Oudere
releases zijn nu aIleen in backup beschikbaar en niet erg toegankelijk.
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root
I

I 1 I I I
-, r----- I I I

source inc cnc uims tools

I I I
I I I I I 1

I I I I I I
mill gen lathe cnc gen iplc pi tools source

fig. 1 Netwerk Structuur VlOO

2.2.1 Source
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AIle source files worden bewaard in PVCS (Polytron Version Control System). Iedere module
heeft een log file waaruit de laatste versie en aIle oudere versies gehaald kunnen worden. De
laatste versie is meteen beschikbaar. De oudere versies worden met differentie technieken
verkregen, zodat PVCS log files redelijk compact blijven mils files niet teveel overhoop
gehaald worden en dat maakt opruim acties lastiger. De sources zijn per programmeertaal
gegroepeerd in verschillende directories. De meest gebruikte talen zijn PLM, ASM en C. Aile
nieuwe modules worden in C geschreven. De file name extensies van de log files verschillen
per programmeertaal. De extensies van de source files zelf zijn ook nog afhankelijk van de
release. Voor de VlOO zijn de meest gebruikte extensies in figuur 2 gegeven:

Taal Log File Source File

ASM286-module .AVV .AVl

ASM286-include . IVV .IVl

PLM-module .PVV .PVl

PLM-include . IVV .IVl

C-module .CVV .CVl

C-header .HVV .HVl

fig. 2 Source Extensies

Voor verschillende extensies per release is in het verleden gekozen am foutief terugzetten
van modules te kunnen detecteren. In die tijd was er geen version control system in gebruik,
die dat soart fouten kon corrigeren. Er werd toen een zelf gemaakt systeem gebruikt (SYCS).
Met PVCS is dit weI mogeIijk, zodat de standaard industrie extensies als .C voor C files .H
voor headers en .ASM voor assembler files etc. gebruikt zouden kunnen worden. Dit maakt
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de sources ook meer portable bij #include regels. De verschillende extensies per release
houden bij het huidige systeem van kopieren van bestaande release naar nieuwe release in,
dat bij aIle sources de include regels veranderd moeten worden!

Het aantal files per source subdirectory is OI)danks splitsing naar extensie aanzienlijk. Zie
figuur 3: -- - - -

II Log File IAantal II
.AVV 165

.CVV 138

.PVV 278

.HVV 114

.IVV 120

Door de platte directory structuur, vanwege
het organiseren op type source, komt de hi
erarchie van de software niet naar voren. Het
is op dit niveau geheel onduidelijk welke files
tot een subsysteem behoren. Opmerkelijk is
dat het aantal header files- kleiner is dan het
aantal C files!

In figuur 4 is een overzicht gegeven van de
afmetingen van de diverse sources. Nieuw in
deze tabel zijn de .BVl, .SVI en .DVI files.
De eerste twee zijn IPLC sources, de laatste
zijn data files. Opmerkelijk is de grate hoe-
veelheid PLM regels op het totale aantal fig. 3 Aantal Log Files
source regels en de afmeting van de totale
source.

Source File Aantal Regels Afmeting (Mb) Chars / Regel

.CV1 64.136 1.95 30

.AV1 85.629 2.40 28

.·PV1 290.871 9.39 32

.IVl 23.092 0.87 38

.HVl 18.614 0.74 40

.BV1 18.677 0.65 35

.SV1 1. 905 0.08 42

.DV1 1. 484 0.04 27

ITotaal 504.408 I 16.12 I 32

fig. 4 Source Afmetingen
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2.2.2 Subsystemen
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CNC is een van de subsystemen waaruit de gehele NC-software bestaat. De vier lege takken
in figuur 1 geven aan dat er meer subsystemen zijn dan het getekende CNC-subsysteem. De
subsysteem directories bevatten in principe libraries en object files, dus binaire files. Toch
zijn hier speciale include files terecht gekomen, die gezien hun karakter niet in de include
directory passen. De subsystemen zijn:

CNC Computerized Numerical Control.

OMS Dialog Management System.

IPLC Integrated Programmable Logic Controller.

GCB Graphic Controller Board.

UPI Universal Peripheral Interface.

KIC Keyboard Interface Controller.

De eerste drie subsystemen lopen als taken op de 80386 hoofdprocessor. De overige drie
subsystemen hebben eigen processoren. De meeste subsystemen hebben een onderverdeling
overeenkomstig het geschetste CNC-subsysteem in figuur 1. Duidelijk zichtbaar is de samen
voeging van draaien en frezen. De gemeenschappelijke libraries bevinden zich in de directory
GEN, de specifieke libraries bevinden zich in MILL en LATHE. De mill libraries zijn
gemaakt met de mill switch aan tijdens compileren en de lathe libraries met de lathe switch
aan.

2.2.3 Include

De directory INC bevat alle include files noodzakelijk om lokaal testversies te kunnen
genereren. Met de ca. 235 include files wordt de interfacing tussen de modules vastgelegd.
De includes zijn in deze directory regelrecht beschikbaar voor compilaties. Alle include files
bevinden zich ook in PVCS in een source subdirectory.

Iedere subsysteem library directory bevat enkele speciale include files, die niet in de INC
directory opgenomen kunnen worden, omdat dezelfde namen gebruikt worden voor verschil
lende files. In deze files staan de switches waarmee de libraries gecompileerd moeten
worden. De switches zijn definities waardoor met conditional compilation directives gedeelten
van de source geselecteerd kunnen worden. Er zijn klant afhankelijke switches voor opties
die per klant verschillen en systeem switches. Voorbeelden van systeem switches zijn versie
nummer, processor type (286, 386) etc.

De klant switches zijn ondergebracht in drie files: OPTION.ASM, OPTION.H en OPTI
ON.PLM voor respectievelijk assembly, c en pIm modules. De systeem switches bevinden zich
in CONFIG.ASM, CONFIG.H en CONFIG.PLM. De switch settings in de option files, zoals
die voorkomen in de subsysteem library directories, zijn maximaal. Met andere woorden: Aile
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opties zijn default geselecteerd. Met deze option setting worden test versies gegenereerd.
Produktie versies worden apart aangemaakt met per klant specifieke option files.

2.2.4 Uims

De subtree UIMS in figuur 1 is een speciaal geval. UIMS is de afkorting van User Interface
Management System. UIMS is een database systeem (DBASE III + formaat), waarin oa.
teksten, menu-structuren, softkey-structuren, windows en validatiegegevens voor machinecon
stanten zijn ondergebracht. Met behulp van speciale tools (translators) worden uit de UIMS
bestand~n source files gegencrccrd, die het user-interface bevalen, V~nweQe de grote. '-'-

afmetingen van de UIMS databases en de geringe entropie van deze files bevinden ze zich
in 'gecompressed' formaat (ZIP) op het netwerk.

De dbase structuur van UIMS maakt het moeilijk een standaard version control system als
PVCS toe te passen. De differentie technieken voor het verkrijgen van oudere versies die
goed werken bij tekst sources zijn misschien minder effectief bij dbase files en werken
waarschijnlijk nauwelijks bij 'gezipte' dbases. Daardoor zullen in het laatste geval log files
zeer groot worden. Het loggen van dbase files in PVCS moet nader bekeken worden.

2.2.5 Tools

De tools directory bevat de middelen specifiek voor de VlOO om sources (modules en
includes), libraries en UIMS bestanden tussen lokale PC's en het netwerk betrouwbaar uit
te kunnen wisselen. Veel gebruikte operaties zijn:

- GETR

GetRead: Hiermee worden source files op het netwerk uit de PVCS log files
gehaald en naar de lokale PC gekopieerd. Op deze manier gekregen files kunnen
niet teruggezet worden.

- GE1W

GetWrite: Als GETR, nu wordt echter de log file gelockt, zodat terugzetten met
een PUT operatie na modificatie mogelijk is.

- GETI

Getlncludes: De include files waarvan een module afhankelijk is worden hiermee
opgehaald.

- PUT

Put: Het terugplaatsen op het netwerk van een gemodificeerde source file. De file
lock verkregen met GETW wordt hiermee weer opgeheven.
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- GETLIBS

GetLibraries: Het kopieren van de gewenste stabiele libraries op het netwerk naar
de lokale PC om daar gebruikt te worden voor het testen en modificeren van
subsystemen.

Vergelijkbare tools bestaan ook voor de manipulatie van UIMS bestanden.

De source subdirectory onder tools bevat alle sources van de gemaakte tools opgeslagen in
PVCS. Ongeacht programmeertaal hebben aIle log files hier de extensie .PVc. De meeste
tools zijn batch files. Ook de make files voor de diverse subsystemen bevinden zich hier in
PVCS.

2.3 PC Directory Structuur

Een gedeelte van de directory boom op de lokale PC's is standaard voor de communicatie
met het netwerk. Wanneer op een PC aan bv. de VIDO gewerkt wordt is de boom gegeven
in figuur 5:

I I

I I
I

I
batch

c:\
I
I
I

vlOO
I
I

I

I
pclink

Helaas is de standaardisering op de PC be
perkt. Voor de MS-DOS directory bv. zijn
verschillende namen in gebruik en de inhoud
van deze directory is geen standaard MS
DOS. Vele standaard DOS tools ontbreken,
sonunigen zijn vervangen door soortgelijke
zelf gemaakte tools en veel nieuwe utilities
zijn toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de
executables CD.COM en DEL.COM. Een fig. 5 PC Structuur
aardig detail hierbij is dat CD en DEL inter-
ne DOS commando's zijn en het gebruik van
de externe equivalenten kan aileen door patchen van COMMAND.COM!

Een gevolg van gebrek aan standaard hier is dat PC's te 'persoonlijk worden. Iemand kan
niet meer goed werken achter een ander systeem dan het zijne. Verder werken updates via
het netwerk van bv. vernieuwde tools niet goed wanneer afwijkende directory namen gebruikt
worden.

2.3.1 Pclink

De pclink subdirectory uit figuur 5 bevat allerlei utilities om te kunnen werken met het
netwerk. Sornmige van deze utilities worden tijdens het opstarten van het systeem (AU
TOEXEC.BAT) resident geladen. Anderen als bv. CONNECT.EXE, DISCONNE.EXE en
MAIL.EXE zijn voor het onderhouden van de tijdelijke verbindingen met het netwerk.
MAIL.EXE is een mailbox utility. Met CONNECT.EXE kan verbinding gemaakt worden met
een file server, zodat de disk van de file server als een logische drive op de lokale PC
beschikbaar wordt.
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2.3.2 V100
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Onder de VlOO subdirectory uit figuur 5 komen de sources en libs te staan na een get VlOO
operatie.

2.3.3 Batch

De batch directory bevat aIle batch files. Oorspronkelijk waren de lokale Put en Get tools
batch bestanden. De huidige versies zijn gecompileerde files en zijn toch op de batch
directory gebieven.

2.4 Modulen Bestanden

Vanwege het grate aantal modules (529 bij het CNC-subsysteem van de VIDD) en de ondoor
zichtigheid door de platte directory structuur, vindt de administratie van de modules plaats
met behulp van DBASE III bestanden. Ieder subsysteem heeft een dbase file, waarin de
gegevens van de gebruikte modules zijn opgeslagen. Tevens zijn er DBASE bestanden waarin
include en switch afhankelijkheden zijn vastgelegd. De dbases bevinden zich aan de root van
iedere subsysteem directory boom. Bij CNC dus in ...\CNC.

2.4.1 Modules

MODULE.OBF is de dbase waarin aIle modules van een subsysteem worden bijgehouden.
De records hebben de volgende structuur:

MODULE.OBF:

- MOD NAAM

10 chars. De file name van de module zander de extensie. Met dit veld kan
ondermeer de aanwezigheid van modules getest worden. Een Put actie van een
onbekende module kan bv. gedetecteerd worden. 8 chars zijn voldoende voor een
dos file name zander extensie.

- REL

4 chars. De release van de module. Hier staat bij de VI00 altijd VlOO. Gezien de
directory organisatie lijkt mij dit veld redundant. De hele VlOO is al in een ge
scheiden partitie ondergebracht.

- MODE

1 char. Geeft aan of de module voor protected mode of real mode geschikt is.
Vanwege de afmeting van de VlOO (meer dan 1Mb) is dat bij die release altijd
protected mode. P betekent protected mode, R is real mode.
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- EXT
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3 chars. De extensie van de file name. Aan de hand van de extensie kan de
directory van de source file gelokaliseerd worden, daar de sources op extensie/pro
grammeertaal georganiseerd zijn.

- 1YPE CO

10 chars. Naam van de gebruikte compiler of assembler. Met dit veld wordt de
juiste executable opgestart bij 'make'. Ook hier had met een veld van 8 chars
volstaan kunnen worden.

- LIB

15 chars. File name van de library waar de object code van de module in geplaatst
is. Ben library kan meerdere modules bevatten. 12 chars zijn voldoende voor de
complete file name.

- COMP CO

40 chars. In dit veld kunnen compiler opties gegeven worden. Is meestal leeg.

- OWNER

3 chars. Eigenaar van de module. Veel modules zijn ouder dan het modulen
bestand zelf en hebben daarom geen eigenaar. 3 chars voor de eigenaar is erg
weinig!

- SHORT COM

40 chars. Comment veld. Er zijn meestal geen comments.

- DIRECT

254 chars. Veld waarin gescheiden door tabs of spaties de verschillende directories
staan opgegeven waar de libraries zich bevinden. In het geval van CNC kunnen
overeenkomstige libraries voorkomen in bv. mill en lathe directories. Daar het
aantal directories niet vast ligt is voor deze methode gekozen om in een veld
meerdere items te plaatsen.

2.4.2 Includes

De interfacing tussen modules vindt zoals gebruikelijk plaats met include files. Wanneer een
include file veranderd wordt, moeten aile modules die die file 'includen' opnieuw gecompi
leerd worden. Deze onderlinge afhankelijkheid van de source files is ook in DBASE III
vastgelegd. Hiervoor worden twee DBASE files gebruikt:
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INCL NEW.DBF:

- NAME

10 chars. De naam van de module (base file name zonder extensie).

- CONT

18

254 chars. Er zijn evenveel posities in gebruik als er include files zijn. Het veld
bevat een verzameiing F en T charad~rS. F betekent FALSE en T betekent
TRUE. De offset in het veld geeft de relatie aan met welke include files er
afhankelijkheid is. (161 stuks bij het CNC-subsysteem). Staat er bv. een T op
positie 3 dan is -die module- ondermeer -afhankelijk van inClude file met record
nummer 3 in de DBASE file INCN NEWDBF.

INCN NEW.DBF:

- NAME

25 chars. File name van de include file. Het record geeft de relatie met het CONT
veld uit INCL NEW.DBF.

Wanneer een include file gemodificeerd is kan aan de hand van z'n record nummer nagaan
worden welke modules opnieuw gecompileerd moeten worden bij een 'make'. Dit wordt
gebruikt door de later te bespreken queue servers.

2.4.3 Switches

Een identieke methode wordt gebruikt voor afhankelijkheid van opties in de software, deze
heten switches. De switches bepalen met behulp van conditional compilation directives in de
source files welke klant-gerichte opties geselecteerd worden. Op het moment zijn er bij CNC
17 switches van toepassing op ca. 30 modules. De 17 mogelijke switches staan in
COMN NEW.DBF. De record nummers relateren op de bij de includes beschreven wijze
met de -modules in COMP NEW.DBF. Opmerkelijk is dat slechts 17 posities van het 254
posities tellende CONT vekI gebruikt worden.

2.4.4 Tools

Voor onderhoud aan en bestudering van de modulen bestanden zijn speciale tools geschreven
in DBASE III of Clipper. MO EDIT.EXE is de modulen bestand editor. Hiermee kunnen
modules toegevoegd en verwijderd worden. Tevens kunnen include en switch afhankelijkhe
den opgevraagd en gewijzigd worden.

MO_EDIT.EXE is een menu gestuurd programma en wordt door de beheerder van de
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modulen bestanden gebruikt. Aanmeldingen van nieuwe modules worden hiermee door de
beheerder verwerkt. Voor toepassing in batch en make files is READINF.EXE beschikbaar.
Include en switch afhankelijkheden, aanwezigheid van modules en modules in een library enz.
kunnen hiermee worden opgevraagd.

Daar geen netwerk versie van DBASE III gebruikt wordt is er een truc gebruikt om de
modulen bestanden te kunnen beveiligen voor gelijktijdige toegang. Van het version control
system PVCS is wei een netwerk versie beschikbaar met lock mogelijkheden. PVCS wordt
daarom gebruikt om een regeItje te locken in de log file LOCK.PVC. De inhoud van de log
file is de regel "lock on module database". LOCK.PVC wordt als een soort file semafoor
gebruikt voor toegang tot de modulen bestanden. Dezelfde methode wordt ook gebruikt bij
de UIMS bestanden.

2.4.5 Opmerkingen

MODULE.DBF is nodig am overzicht te hebben op het grate aantal source files. Een
directory structuur, die meer de structuur van de software weerspiegelt, maakt de modulen
bestanden minder noodzakelijk. Een make script in combinatie met standaard directory
structuren is voldoende om files terug te kunnen vinden voor compilers en gebruikers.

Het CONT veld van INCL NEW.DBF heeft 254 posities en laat dus slechts 254 include files
toe. Dit is ontstaan in de iijd dat aileen in PLM gecodeerd werd en de interfacing met een
beperkt aantal include files plaats vond. Met de nieuwe NC coding standards waarbij elke
.C file een .H include file heeft is deze limiet snel bereikt en vormt een grote beperking van
het modulen bestand.

De dbase files zijn erg redundant (in MODULE.DBF by. door het DIRECT veld van 254
meestal ongebruikte chars) en daardoor omvangrijk en traag in het gebruik.

De manier waarop relaties zijn aangelegd tussen oa. de twee include dbase files is inefficient
en kan waarschijnlijk handiger bij een relationeel database systeem als DBASE III. Het
vinden van welke modules afhangen van een include is langzaam, omdat de gehele
INCL_NEW.DBF doorzocht moet worden. Het gebruik van dbase bestanden om include en
switch afhankelijkheden op te lossen bij compilaties is onnodig inefficient en ingewikkeld.
Standaard make scripts lossen afhankelijkheden veel eenvoudiger en sneller op.

Om te kunnen werken met modulen bestanden zijn speciale dbase programma's nodig die
op de afdeling zijn ontwikkeld. Het maken van en de onderhoud aan dit soort omvangrijke
zelfgemaakte tools is kostbaar.

Het is voor iedereen mogelijk de modulen bestanden te wijzigen. Er is aileen een lock voar
meervoudige updates, mits via de juiste tools gewerkt wordt. Het is op eenvoudige manier
mogelijk met behulp van PVCS access lists de dbases af te schermen voor modificaties door
niet geregistreerde gebruikers. Dit is met een netwerk versie van DBASE III zonder PYCS
truc mogelijk.
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2.5 Netwerk Interface
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Het netwerk interface bestaat uit de tools voor het verkrijgen en terugzetten van sources op
de file server, de Put en Get programma's. Deze tools zijn universeler gemaakt met behulp
v~n de(initie files.

2.5.1 Deflnitie Files

De put en get tools op de lokale \BATCH directory maken gebruik van definitie files. Deze
files definieren veranderiijke zaken ais paunaIIl~n, extensies, lokale utilities cnz. en maken
daarmee de tools onafhankelijker van de omgeving. Het zijn text files met een syntax lijkend
op DO~ environment variabelen. Er zijn ondermeer de volgende twee definitie files:

- C:\PCLINK\PC.DEF

Dit is de lokale definitie file en wordt als eerste geladen.

- P:\TOOLS\GEN.DEF

De globale definitie file op het netwerk. GEN.DEF wordt na PC.DEF geladen en
bij conflicten worden de definities in GEN.DEF aangehouden.

Beide definitie files overschrijven de programma defaults van de put en get tools. Een
voorbeeld van een definitie is de volgende regel:

EXT\CVl = P:\CVV

De betekenis hiervan is dat de log files van sources met extensie .CVl te vinden zijn op het
netwerk onder het pad P:\CVV. Soortgelijke regels in GEN.DEF bepalen oa. waar de Put
en Get tools op het netwerk geplaatst zijn, voor welke versies van de lokale Put en Get tools
deze gebruikt moeten worden, waar mogelijke andere definitie files gelezen moeten worden,
waar pves zich op de lokale PC bevindt enz.

2.5.2 Getr

GETR.EXE is de executable die modules, includes, UIMS bestanden en tools ophaalt van
het netwerk zonder dat de netwerk files gelockt worden. De netwerk file kan dan nag steeds
gewijzigd worden. Getr staat voor GetRead. In grote lijnen verloopt Getr volgens volgend
schema:

- De lokale C:\BATCH\GETR.EXE wordt aangeroepen met de juiste parameters,
als module, release etc.

- getr.exe leest C:\PC.DEF en P:\TOOLS\GEN.DEF en overschrijft in die volgorde
de programma defaults.
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- Met de informatie in gen.def wordt bij een ongeldige versie van de lokale tool de
juiste GETR.EXE op het netwerk opgehaald en opgestart. Langs deze weg wordt
een automatische update verkregen.

- De log file die de gevraagde module bevat wordt gekopieerd naar de default
directory op de Pc. De release wordt bepaald door de extensie van de gevraagde
module. Het pad van de log file wordt met de extensie en de EXT\ definitie in
gen.def gevonden, maar had ook opgegeven kunnen worden als parameter.

- Wanneer er geen toegang tot de log file is wordt in het modulen bestand de
aanwezigheid gecontroleerd. Bij aanwezigheid was de log file kennelijk gelockt en
wordt dit gemeld.

- Met een lokale pves get tool wordt de gewenste module uit de log file gehaald.

- De lokale kopie van de log file wordt gedelete.

2.5.3 Getw

GETW.EXE verloopt volgens een soortgelijk scenario, waarbij de log file op het netwerk
gelockt wordt. Getw staat voor GetWrite en wordt gebruikt wanneer een module, include,
UIMS bestand of tool opgehaald wordt met de bedoeling deze te modificeren. Op een getw
actie moet uiteindelijk een put actie volgen om de netwerk file te updaten en te unlocken.

2.5.4 Geth

GETH betekent GetHistory. Met GETH.EXE wordt de geschiedenis van de gewenste
module opgehaald. De geschiedenis bestaat uit welke wijzigingen door wie uitgevoerd zijn
in de verschillende revisies uit de log file. Tevens wordt de huidige status van de log file
gegeven. De gegevens worden verkregen met standaard pves tools. Ook hier wordt volgens
het bij Getr gegeven schema gewerkt. De netwerk log file wordt naar de lokale PC geko
pieerd, verwerkt en vervolgens gedelete.

2.5.5 Put

PUT.EXE is de tool voor het terugzetten van gemodificeerde files op het netwerk. Het
schema bij GETR.EXE is hier ook weer in grate lijnen toepasbaar. De log file wordt van het
netwerk gehaald en lokaal wordt de veranderde module geput. Hierbij wordt verplicht de
history ingevuld. Vervolgens wordt de log file terug gekopieerd naar het netwerk en de lokale
log file verwijderd. Tevens wordt aan een queue een instructie toegevoegd voor de queue
server. Afhankelijk van het soort put zullen er compilaties opgestart moeten worden op de
queue server voor het updaten van de libraries.

2.5.6 Uims

De Put en Get tools zijn met de juiste opties ook te gebruiken voor UIMS bestanden. Om
dit te bereiken worden speciale .def files ingelezen. De opbouw van UIMS is niet direct
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vergelijkbaar met de opbouw van een programma bestaande uit modules en vereist een
verdere studie.

2._~.7 .Opmerkingen

De definitie files zorgen voor een ontkoppeling van de tools met de omgeving. Dit is gunstig
en het idee zou meer in het totale systeem gebruikt moeten zijn.

De put get tools zijn sterk op de lokale PC gericht. Het netwerk wordt alleen gebruikt om
van en naar te kopieren. Extractie van sources uii iug files en temg, vindt lokaal plaut;. Deze
lokaliteit kan meer en meer verdwijnen, omdat de nieuwe file servers veel sneller zijn dan
de voorheen gebruikte NRM:s.

De automatische upgrade van de Put Get tools rniddels gen.def is in orde, maar een goed
functionerende update methode voor alle tools maakt de voorziening hier overbodig.

2.6 Queue Server

Bij een Put operatie moeten de libraries op het netwerk aangepast worden. De aanmaak van
de libraries vindt p]aats op een tweetal zogenaamde queue servers.

2.6.1 Implementatie

Bij iedere put operatie wordt een commando toegevoegd aan de queue. Het commando
wordt via de command line aan PUT.EXE gegeven. Het commando repertoire kan daardoor
rnakkelijk uitgebreid worden zonder modificaties aan PUT.EXE. De queue is ge"implemen
teerd als een file in append mode, waarbij steeds opdrachten aan het einde worden toege
voegd en bevind zich op de root van de release directory op het netwerk.

De queue servers zijn twee snelle 386 ATs. De ene AT behandelt de VlOO queue en de
andere alle overige queues als bv. F700 en tools. Voor deze opdeling is gekozen omdat de
meeste activiteiten zich nu rond de VIOO afspelen. Een queue server bekijkt om de ca. vijf
rninuten de queue op nieuwe opdrachten, wanneer de server ready is of na ieder afgemaakt
commando. Bij een afgemaakt commando wordt de status van waiting naar ready gezet.

De commando's bevinden zich op de tools directory van de release waar de server op werkt
in de vorm van batch files. Nieuwe commando's kunnen op deze manier eenvoudig toege
voegd worden.

Na een week begint de queue file behoorlijk groot te worden en de efficientie te verminde
ren. Daarom wordt na het weekeinde, wanneer de gehele queue ready is, opnieuw met een
lege queue file begonnen. De oude queue word geappend aan een file die in een archief
functie voorziet van aBe put acties. Dit is nodig omdat de standaard PYCS journal file geen
informatie geeft over het soort wijzigingen in de log files. De wijzigingen worden geadminis
treerd en gepland met zogenaamde SCR nummers.
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2.6.2 Queue Commando's

Een voorbeeld van de inhoud van een stukje queue is in figuur 6 gegeven:

... __....._-- ..... " ---_.--- - - .--- - ---- .

Conmancl Owner Date Time Status Name Ext Scr

l ibput
.

Roger 900403 09:07:03 r clrctr pv1 of2266

libput Roger 900403 09:10:47 r graph pv1 of2266

libput Wi jnancl 900403 09: 14:09 r fixcyc pv1 of2266

libput \H jnancl 900403 09:43:33 r Ill8nlmd pv1 of2435

1ibput \Ii jnand 900403 09:44:32 r Ill8nrpf pv1 of2435

1ibput \Ii jnand 900403 09:45:09 r sial.llld pv1 of2435

1ibput Wijnand 900403 09:46:31 w pnimip pv1 of2435

1ibput Wi jnancl 900403 09:47:18 w inttslc pv1 of2435

fig. 6 Queue Lijst
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In dit willekeurige voorbeeld zijn aileen PLM modules geput van de VIOO. Oe status van de
queue server is bij de eerste acht commando's r(eady), de laatste twee zijn nog w(aiting). Aan
iedere put actie is een SCR (Software Change Request) gekoppeld.

Ingewikkelder zijn de put operaties van include files. Hierbij wordt het programma REA
DINF.EXE gebruikt om de afhankelijke modules op te sporen in de modulen bestanden.
Daar er nogal wat afhankelijkheden bestaan worden in dit geval niet de afzonderlijke
compile commando's in de queue gezet, maar een libput commando. Oit is om te voorkomen
dat de queue file snel erg groot wordt.

De nu gebruikte queue commando's zijn:

- LIBPUT.BAT

Zowel includes als modules worden hiermee verwerkt. Middels de extensie van de
file wordt de juiste actie ondernomen.

- TOOLSPUT.BAT

Noodzakelijk voor de Put van de sources van tools.

- UIMSPUT.BAT

Commando voor de Put van UIMS bestanden.

- CLEAN.BAT

Oit commando leegt de queue en wordt aan het einde van iedere week uitgevoerd.
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Het principe van de queue garandeert het up to date zijn van de libraries gebruikt voor test
·versies ·zonder veel aeties van buitenaf. Dit houd in .dat de 'make' van een test versie vQor
het grootste deel bestaat uit linken van libraries.

Het ophalen van libraries vereist enige ornziehtigheid. Daar de queue server automatisch is
en daardoor op elk moment libraries vernieuwd kunnen worden zijn er afspraken nodig op
welke mcmenten vei!ig libraries opgehaald 1qmnen worden. De libraries zijn stabiel wanneer
de gehele queue leeg is. Maandag oehtend is dat het geval en eventueel aan het begin van
de ochtend op werkdagen.

Dezelfde libput opdracht voor zowel modules als includes is verwarrend. Het oplossen van
include afhankelijkheden wordt ook al bij de Put en Get tools opgelost. Het is onlogisch dit
nu ook door de queue server te laten doen. Een queue meehanisme dat veel enkelvoudige
opdraehten kan verwerken zonder de file erg te laten groeien lijkt logiseher.

De queue server zal waarschijnlijk veel overbodig werk verriehten. Wanneer na elkaar twee
versehillende includes geput worden, waarvan veel dezelfde modules afhankelijk zijn, zullen
vee1compilaties van de eerste libput opnieuw gedaan worden bij de tweede libput. Daar de
libraries alleen vroeg in de morgen stabiel verondersteld worden heeft een naehtelijke 'make'
die geen overbodige eompilaties verricht waarsehijnlijk evenveel effect als het continue
compileren op de queue server.

2.7 Test Versies

Voor het aanbrengen van wijzigingen, het verhelpen van fouten en het uitbreiden van de
software wordt een standaard procedure gebruikt gebaseerd op SCR nummers (Software
Change Request).

2.7.1 SeR nummers

Iedere verandering in de software is gekoppeld aan een SCR. SCR's bestaan uit een code
plus volgnummer. De code geeft de bron en soort van de aanvraag weer, het valgnummer
is uniek voor iedere SCR. SCR aanvragen kunnen van buiten komen in de vorm van 'bug'
meldingen. Bij de ontwikkeling worden ook SCR's gegenereerd voor nieuwe funeties in de
software. ABe SCR aanvragen komen bij een centrale coordinator binnen. Hij kent aan de
aanvraag een SCR nummer toe en zoekt uit door welke groep het probleem opgelost moet
worden. Zodoende komt de SCR bij een groepsleider terecht die deze binnen zijn groep
doorgeeft aan een geschikte systeemontwerper. Bij een systeemontwerper aangekomen kan
deze het probleem op laten lassen door de juiste ontwikkelaars.
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2.7.2 Wijzigingen
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Het door een ontwikkelaar aanbrengen van wijzigingen in de source vindt plaats in twee
fasen. Eerst worden de te wijzigen modules opgehaald met GETR.EXE en de benodigde
libraries met GETLIBS.EXE. Er zit nu nog geen lock op de modules op het netwerk in
PVCS en deze kunnen dan nog steeds door andere ontwikkelaars opgehaald worden. Het
ophalen van de libraries moet met overleg gebeuren om er zeker van te zijn dat stabieJe
libraries verkregen worden. Vanwege het queue mechanisme kunnen de hele dag libraries
automatisch aangemaakt worden. De afspraak is dat maandag morgen de libraries stabiel
zijn. Op maandag morgen mogen dus geen put acties gedaan worden. De overige dagen van
de week is men aIleen vroeg in de ochtend redelijk zeker van stabiele libraries.

De ontwikkelaar heeft nu lokaal de benodigde libraries en sources om de wijzigingen te
kunnen uitvoeren en testen. De lokale libraries, modules en includes garanderen een tijdelijk
stabiele stand van de software tijdens het wijzigingsproces. Het testen kan plaatsvinden met
automatische test procedures mits beschikbaar (INTACf) of met de hand. Het streven is om
bij wijzigingen automatische test procedures aan te leveren. De software wordt getest met
maximale switch setting. Hierbij zijn aIle klant specifieke opties dus geselecteerd. De testver
sie wordt gemaakt met een standaard make file. Deze make file heeft een include file nodig,
waarin de gebruiker extra te compileren modules op kan geven. Dit geeft de mogelijkheid
om het systeem uit te breiden en te testen zonder steeds de make file aan te hoeven passen.
Op dit punt wordt terugmelding gemaakt van de gemaakte wijzigingen bij de SCR coordina
tor. Deze beoordeelt of de wijzigingen op dit moment doorgevoerd kunnen worden. Tot
uitstel wordt besloten wanneer er te veel wijzigingen nodig zijn voor het verhelpen van een
klein foutje vlak voor een nieuwe produktie versie.

In de tweede fase worden opnieuw libraries en modules opgehaald, maar nu met een lock
op de PVCS bestanden (GETW.EXE). Met behulp van een PVCS merge utility worden de
gemaakte wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe modules. Nu moet in principe het testen
opnieuw plaatsvinden, omdat de libraries inmiddels veranderd kunnen zijn en de modules
zelf eveneens door andere ontwikkelaars gewijzigd kunnen zijn met de kans op onvoorziene
conflicten. Wanneer deze tweede test gunstig is verlopen kan met het terugzetten van de
modules begonnen worden (PUT.EXE). Bij de put worden SCR's en een korte beschrijving
van de modificaties in de PVCS history opgenomen. Het terugzetten wordt met een formuJier
aan de SCR coordinator gemeld.

Eventueel worden difference listings aangemaakt van de oorspronkelijke source en de bij de
tweede stap doorgevoerde wijzigingen. Het hangt van de systeemontwerper af of dit gedaan
wordt!

Wanneer wijzigingen in het modulen bestand noodzakelijk zijn (modules toevoegen, include
afhankelijkheid veranderen enz.) vinden deze wijzigingen plaats via een formulier aanvraag
systeem dat door de SCR coordinator centraal verwerkt wordt. Als het modulen bestand up
to date is vindt een correcte library update op de queue server plaats.

2.7.3 Opmerkingen

Voor het twee fasen systeem is gekozen omdat de software te weinig structuur heeft om in
de eerste fase al file locking toe te passen. Sommige wijzigingen kunnen weken tot maanden
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in beslag nemen en de onderlinge afhankelijkheid van modules is dermate groot dat het
gelsoleerd werken van een ontwikkelaar aan een subsysteem meestal uitgesloten is.

Het update systeem wordt vaak als omslachtig en traag ondervonden. Dit heeft ook te maken
met de huidige debug voorzieningen. Het debuggen van de totale software moet nu nog op
een debug station gebeuren-. Symbolisch debuggen is niet mogelijk en het aanmakenvan een
testversie in EPROM een debug station kost uren. Dit gaat weI eens ten koste van het testen
in de tweede fase. Gezien de grote aantallen SCR's per week (10 tot 30) is juist snelheid
gewenst.

Het kopieren van de iibraries naar de iokaie PC kost veel diskruimte. VaGi de VI00 is ca.
10Mb diskruimte nodig. Wanneer meerdere releases tegelijk getest worden is de standaard
30Mb harddisk te klein. Dit is een reden waarom de nieuwe 386-AT's zijn uitgerust met
minstens 110Mb schij-ven. - -

Binnen een release worden de wijzigingen in de source tot een minimum beperkt. Zodoende
blijven difference listings klein en kunnen fouten ontstaan door reparatie van fouten eenvou
diger gevonden worden. Dit heeft het nadeel dat duidelijke structuur verbeteringen binnen
een release ruet plaatsvinden. Het 'opruimen' van een file vindt hooguit plaats bij de maak
van een nieuwe release. Dit is een rem op de modernisering van de NC-software. Het
gedeeItelijk opslaan van uitgeprinte difference listings in een archief is overbodig. Deze
kunnen bij problemen aItijd met PVCS teruggewonnen worden. Het is een gebruik dat
ontstaan is toen SVCS gebruikt werd, een veel minder krachtig version control system.

Ondanks coordinatie van de SCR's zijn conflicten niet altijd te voorkomen en moet vaak
extra werk verzet worden om tot resuItaat te komen. Een enkele maal per jaar moeten
somrnige SCR's geheel teruggedraaid worden, omdat de verbeteringen meer problemen
geven dan er oorspronkelijk waren vanwege onverwachte interacties tussen modules.

2.8 Produktie

Onder de produktie van de NC-software wordt verstaan het genereren van klant specifieke
versies van de software in eprom. De klanten versies worden bepaald door de drie include
files CONFIG.PLM, CONFIG.ASM en CONFIG.H voor respectievelijk de PLM, ASM en
C modules. De drie configuratie files worden automatisch gegenereerd uit een dbase systeem,
waarin aIle klanten zijn opgenomen met de gewenste configuratie.

Het maken van produktie versies vindt plaats op een voor produktie doeleinden gereserveer
de Pc. Allereerst worden de huidige stabiele libraries opgehaald. Vervolgens worden de drie
config files voor de te leveren versie aangemaakt. Daarna wordt met een toOl gekeken weike
switches veranderd zijn sinds de vorige productie slag. Alleen die modules met veranderde
switch settings worden opnieuw gecompileerd. Hiertoe wordt een afwijkende versie van de
make file gebruikt die vom test versies bedoeld is. De afwijking zit in het mee linken van
object files gecompileerd met klant specifieke switches.

In de praktijk worden produktie versies niet grondig getest. Er zijn teveel verschillende
configuraties, zodat meestal aIleen de maximale configuratie getest wordt. Deze tests zijn
vaak voldoende maar garanderen geen goede werking bij uitschakeling van opties. Er is kans
op interacties tussen de 17 switches die er niet uit kamen bij maximale canfiguratie.
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De NC-software bestaat uit ruim 500 modules die samen meer dan 500.000 regels source
inhouden. De uitgebreidheid en complexiteit van de software laat niet toe dat nieuwe
generaties geheel van de grond af aan opnieuw opgebouwd kunnen worden. Releases van
verschillende produkten worden gemaakt uit grote aantallen soms elkaar gedeeltelijk overlap
pende modules. Reparatie van fouten en uitbreidingen kunnen daardoor meerdere produkten
bei'nvloeden.

Configuration Management is het onder controle houden van de organisatie en constructie
van software en de maintenance aan software. Het is niet het meest gewaardeerde aspect aan
software ontwikkeling, maar voor grotere projecten is het onvermijdelijk. Op het eenvoudig
ste niveau betekent configuration management het onthouden uit welke sources een software
systeem bestaat en het opslaan van de kopieen van de files. Wanneer de complexiteit van een
project groeit, neemt complexiteit van het management van het resulterende systeem even
eens toe.

Bij software ontwikkeling is het van groot belang dat de veranderingen in de source op de
juiste manier tot uiting komen in de executable. Een ander punt is het in de hand houden
van de wijzigingen aan bestaande sources. ledere verandering kan grote gevolgen hebben.
Het coordineren en bijhouden en documenteren van de veranderingen is daardoor essentieel
voor de voortgang van een project.

3.1 SAE

Voor configuration management bestaan inmiddels kant en klare oplossingen waaronder het
binnen Philips ontwikkelde SAE systeem. SAE is de afkorting van Software Administration
Environment en is oorspronkelijk een ontwikkeling van Philips Telecommunicatie en Data
Systemen Nederland (PTDSN). De lAD (Internal Automation Department), een afdeling van
I&E heeft het pakket opgekocht, verder ontwikkeld en tot een produkt gemaakt met ca. twee
nieuwe releases per jaar. Voor deze paragrafen zijn literatuurbronnen 4 tot en met 7 ge
bruikt.

SAE is een software pakket bedoeld om op een centrale computer te draaien onder UNIX.
De centrale computer kan deel zijn van een gedecentraliseerde ontwikkel omgeving als een
MS-DOS netwerk. In ontwikkeling is de koppeling met LAN-manager in een OS/2 omgeving.

3.1.1 Standaarden

SAE is gebaseerd op twee binnen Philips bestaande standaarden op het gebied van documen
tatie en produkt structuur:

- TPD

Technical Product Documentation. Voor software bestaat dit oa. uit source files,
make files, user manuals, functionele specificaties, ontwerp overwegingen enz. TPD
werkt met groupnumbers van 100 tim 599. Het soort informatie per groep is in de
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- PVD
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PIQdllct_ Volume _Doc~TDentation. PVD omvat aIle informatie in relatie tot het
project. Dit in tegenstelling tot TPD die strikt produkt gericht is. Hieronder vallen
planningsdocumenten, verslagen van bijeenkomsten, voorlopige onderzoeken enz.
De structuur van de informatie wordt door de standaard vastgelegd in chapters 00
tim 99 met vaste titels. (SEROH)

SAE structureert de TPD in modules. Modules zijn opgesplitst in de standaard groupnum
bers. De groupnumbers zijn verder opgedeeld in sections, subsections en subsubsections. SAE
maakt een afbeelding van deze hierarchie op files. De files kunnen in archiven opgeslagen
zijn. Hetzelfde geldt voor PVD. Er is daar sprake van achtereenvolgens volumes, chapters,
sections, subsections en subsubsections.

3.1.2 Flexibiliteit

Feitelijk in contrast met het gebruik van standaarden staat flexibiliteit. Bij de ontwikkeling
van SAE is getracht toch een voldoende mate van flexibiliteit aan te brengen in het systeem.
De default instellingen van het programma kunnen op drie momenten gewijzigd worden.
Tijdens de installatie van het pakket, tijdens de definitie van een project of tijdens het
gebruik op user niveau met geschikte modify commando's. Langs deze weg kunnen by. de
standaard chapter titels voorgeschreven bij TPD gewijzigd worden.

Als database wordt ORACLE gebruikt. Hierdoor kunnen rapporten met standaard SQL
scripts gegenereerd worden. De inhoud en opmaak van de rapporten kunnen door een
gebruiker met SQL ervaring naar wens aangepast worden.

Ook het wordprocessor interface is flexibel gehouden. Het gebruik van verschillende populai
re tekstverwerkers is ondersteund, zoals oa. wordperfect. Er zijn standaard templates beschik
baar waarmee de layout van documenten met verschillende tekstverwerkers hetzelfde blijft.

3.1.3 User Interface

SAE is beschikbaar op verschillende ontwikkeI platforms zoals VMS/VAX/PYRAMID
UNIX en MS-DOS. Het user interface is voor aIle platforms identiek gehouden en command
driven.

Er zijn drie verschillende modes voor de bediening van SAE:

- Single Command SAE

Vanaf de operating system prompt enkelvoudige SAE commando's invoeren met
behulp van het commando SAE gevolgd door de gewenste acties en parameters.
Deze mode zal meestal door developers gebruikt worden voor het ophalen, terug-
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zetten en blocken van files.

- Interactive SAE
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Met het losse commando SAE wordt de SAE shell gestart. Zonder tussenkomst
van het operating system kunnen nu commando's ingegeven worden. Deze mode
is handig voor system managers die interactief een groter aantal handelingen
willen uitvoeren met SAE, zoals het opzetten van een nieuw project.

- Command Files

Zowel in interactive als single command SAE kunnen scripts verwerkt worden met
SAE commando's.

De eerste twee methodes zijn voorzien van uitgebreide help voorzieningen. De SAE referen
ce manual is online beschikbaar. Voor beginnende gebruikers bestaat helaas geen volledig
menu gestuurd user interface.

3.1.4 Bestaande Tools

Het SAE systeem maakt zoveel mogelijk gebruik van al bestaande tools. SAE heeft by. geen
eigen database systeem of ingebouwde tekstverwerker. In plaats daarvan zijn interfaces
gemaakt naar bestaande programma's als oracle, make, wordperfect, latex enz. Sommigen
van deze tools zijn nodig voor de werking van SAE en de functionaliteit is dan in principe
niet direct beschikbaar voor de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is oracle. Andere tools zijn
wei direct beschikbaar middels SAE commando's.

Bestaande goed werkende programma's kunnen dus ingepast worden binnen SAE door het
gebruik van geschikte interfaces.

3.1.5 User Classes

De gebruikers van SAE hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden tot hun beschikking.
Een gebruiker kan alleen acties verrichten die binnen zijn bevoegdheden liggen. SAE kent
vier gebruikersgroepen:

- SAE Manager

De SAE manager heeft volledige bevoegdheden op project niveau. Dit houdt in
het definieren, modificeren en deleten van projecten, usergroups, users en archi
ven.

- Object Manager

Object managers bestaan op het niveau van packages, volumes en modules.
Packages zijn verzamelingen van modules en volumes. Object managers hebben
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slechts bevoegdheden over de hun toegewezen objecten.

- Object Producer
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Object producers bestaan voor modules en volumes. Object producers kunnen
.. aIleen de ihformatie ptoduceren van de toegewezen objecten. Ze hebben slechts

read-only toegang.

- Developer

Deveiopers hebben iuegang ioi de hen loegewezen files. Zc kurulen deze cpha!en,
modificeren en terugzetten met behulp van SAE.

3.1.6 Releases, Issues en Revisions

SAE voorziet in een compleet version control system. Aan ieder object zijn een release en
issue nummer gekoppeld. Issue nummers worden altijd opgehoogd met een wanneer het
object gemodificeerd wordt. Dit geldt voor directe modificatie van het object of bij modifica
tie van een of meer van de objecten daaronder.

Bij het bereiken van een rnijlpaal in het project kan het release commando gegeven worden.
Dit bevriest het object en aIle daar onder gelegen objecten in het project. Het release
nummer wordt opgehoogd en het issue nummer op een gereset. Revisions worden gebruikt
bij PVD documenten en worden nooit gereset.

3.1.7 Structurering

De structuur van een onder SAE beheerd project bestaat uit personen en informatie. Een
overzicht is gegeven in figuur 7.

Modules en volumes zijn in figuur 7 niet verder uitgesplitst. In werkelijkheid is de opsplitsing
als gegeven bij PVD en TPD. Het is mogelijk users in te delen bij verschillende groepen.
Files kunnen opgeslagen zijn in archiven met delta's voor kompaktheids redenen. Uit het
plaatje blijkt de mogelijkheid van hergebruik van files bij TPD en PVD. lets dergelijks geldt
voor users. Een user kan bij verschillende 'groups' ingedeeld zijn.

3.1.8 Opmerkingen

Het SAE systeem is sterk in het toepassen van de interne Philips standaarden voor TPD en
PVD. Deze standaarden worden bij Ne met gebruikt. De hier toegepaste documentatie
methodes voldoen goed en overgaan op SAE biedt in dat opzicht geen voordelen. De version
control faciliteiten van SAE kunnen door een veel kleinere tool als pves overeenkomstig
opgelost worden. In feite valt een taak als version control geheel buiten SAE. Hiervoor
moeten bestaande tools gebruikt worden, als PVCS, sees of iets soortgelijks.

Problemen bij het huidige systeem als modificaties van files door meerdere personen en
version control van de grote UIMS bestanden worden bij SAE niet opgelost. Trucjes als het
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GetRead GetWrite scenario moeten bij SAE nog steeds op soongelijke wijze plaatsvinden
terwijl het mergen van de uit elkaar gegroeide sources niet door het systeem ondersteund
wordt.

Er is geen check op volledigheid van de documentatie binnen SAE. Het is mogelijk de
software te releasen zonder volledige documentatie. De stand van de software moet met
dbase queries geverifieerd worden door de SAE manager. Aan de hand daarvan moet beslist
worden of het project ver genoeg is voor een release.

Het systeem is oorspronkelijk ontwikkeld in een UNIX omgeving. Inmiddels is een client
server model opgezet voor MS-DOS netwerken. De server moet hierbij nog steeds op een
UNIX systeem lopen. In ontwikkeling is de koppeling met OS/2 LAN-manager. Dit is de
opzet die voor NC geschikt zou zijn. Meer Philips afdelingen gaan over op deze configuratie
(oa. Automation Modules, AM en Electronic Security Systems, ESS). Men kan dan dezelfde
UNIX mainframe (Pyramid) gebruiken als server voor meerdere afdelingen.

SAE is min of meer een offline stuk gereedschap. Het aanmaken van de software bv. gebeurt
met het commando Produce Software. De output van het commando is een make script dat
vervolgens uitgevoerd kan worden. Dit is een andere aanpak als de online queue server bij
NC.
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3.2 PVCS

3.2.1 Version Control
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Een sleutel component bij configuration management systemen is een Version Control
System. Andere btmamingen zijn'revision control system', 'change management system' of
'source code librarian'. De geschiedenis van version control systemen is begonnen met het
UNIX programma secs, source code control system.

De rol van een version control system is het controleren en het opslaan van veranderingen
aan de source code. Bier vah onder nei. uo,umenteren van de gcschicdenis vn.n de verande
ringen aan de source files en het op eenvoudige manier terug kunnen halen van oudere
versies.

Verder documenteert een version control system wie een verandering aangebracht heeft, wat
de verandering in houdt en wanneer de verandering werd gemaakt. Een version control
systeem is verder instaat om 'version labels' te koppelen aan revisies van de source code.
Hiermee kunnen de geschikte revisies van de source files geidentificeerd worden, die teza
men nodig zijn om een bepaalde versie van het produkt te kunnen maken.

3.2.2 Mogelijkheden

Polytron Version Control System (PVeS) is een basis tool voor het opzetten van een configu
ration management system. pves bestaat uit verschillende onafhankelijke programma's, die
vanaf de command line of vanuit een menu georienteerde shell bediend kunnen worden. Als
referentie is gebruikt de PVCS reference manual [10].

Tot de mogelijkheden van pves behoren:

- Revisies

Het opslaan en terughalen van meerdere revisies van source files. pves slaat aile
revisies van een source file op in een database file, de log file. Vanuit deze log file
kunnen aIle revisies teruggewonnen worden.

- History

Het bijhouden van de complete geschiedenis van een source file. pves heeft een
automatische login feature, die het mogelijk maakt om aan te geven wat er veran
derd is in een source file zonder de source listings onderling te vergelijken. Deze
informatie wordt in de log file opgeslagen.

- Locking

Het voorkomen van file access problemen. Wanneer twee of meer programmeurs
dezelfde revisie van een source file willen modificeren, voorkomt pves dat de ene
modificatie door de andere overschreven wordt. Dit gebeurt met locking van de
reVlSle.
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Mogelijkheid tot gebruik van 'Version Labels'. Een versie van een produkt kan
gedefinieerd worden als een doorsnede van de verschillende revisies van de vele
modules waaruit een produkt kan bestaan. Een module kan worden teruggehaald
met referentie van een revisie nummer of een version label.

- Compressie

Efficient gebruik van diskruimte. pves maakt gebruik van 'difference detection'
om gebruik van diskruimte bij het opslaan van verschillende versies te reduceren.
De verschillen of'deltas' tussen de revisies worden opgeslagen en niet alle revisies
afzonderlijk. Tevens ondersteund pves het gebruik van file compressie op de log
file.

- Configureerbaar

Eenvoudig configureerbaar. Het is mogelijk met configuratie files en/of environ
ment variabelen pves naar persoonlijke behoefte te configureren.

De functionaliteit van pves wordt verkregen met de volgende executables:

- GET

Met GET worden revisies teruggehaald uit log files. Het is mogelijk revisies op te
halen met of zonder revision lock. Default wordt de laatst revisie opgehaald. Met
opties kunnen version labels of revisie nummers opgegeven worden.

- PUT

Met PUT worden nieuwe revisies in een log file opgeslagen. Wanneer de log file
niet bestaat kan deze automatisch gecreeerd worden. AIleen revisies met een lock
kunnen teruggezet (geput) worden. Bij achtereenvolgende 'puts' checkt pyeS of
de nieuwe revisie veranderd is en zal wanneer dat gewenst wordt de put afbreken
bij geen veranderingen. Dit is handig bij het groepsgewijs ophalen en terugzetten
van sources. Tevens kan met PUT history informatie van de revisie ingevoerd
worden.

- VCS

ves is het programma waarmee allerlei verschillende adrninistratieve functies op
log files uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen
verwijderen of veranderen van version labels, het aanbrengen of verwijderen van
locks, het veranderen van de eigenaar van de log file enz.
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Het doel van VDEL is het verwijderen van revisies uit log files. Dit kan noodzake
lijk worden wanneer een log file erg groot wordt en een groot aantal overbodig
geworden tussentijdse revisies bevat. Het is dan tijd voor een opruim actie met
VDEL. - -

- VDIFF

VDIFF laat de verschillen zien tussen twee revisies of files. De verschillen worden
bepaaid op regei niveau: regel verdwenen, iut:gevoegd, verplaatst ci12. Het veran
deren van een woord in een regel wordt gezien als een combinatie van verwijderen
en toevoegen van die rege1.

- VJOURNAL

Met VJOURNAL kunnen selectief de journal files van PVCS bekeken worden. In
journal files worden aIle acties die met de PVCS tools uitgevoerd worden geregis
treerd. Geselecteerd kan worden op datum, log files, operaties en users.

- VLOG

VLOG genereert rapporten van log files. Een rapport bevat de namen van log en
source file, een beschrijving van de log file zoals attributen etc., een lijst van de
eventuele locks met namen van de users, het aantal revisies en een beschrijving
van iedere revisie in de log file. Wanneer gewenst kan een beperkter rapport
gegenereerd worden met behulp van opties.

- VMRG

VMRG voegt twee revisies met een gemeenschappelijke 'voorvader' samen. De
verschillen van beide revisies tOY. de voorvader worden samengevoegd in de output
file. Met VMRG is het mogelijk een branch terug te brengen naar de main trunk.

In de bovenstaande opsomming zijn de bij de nieuwste versie gei"ntroduceerde programma's
weggelaten, die een betere beveiliging van log files mogelijk maken. De beveiliging voorziet
in het nauwkeurig kunnen vastleggen, bijhouden en forceren van toegangsrechten op log files
van gebruikers. Dit gaat een stap verder dan de vormen van file protection waarin een
netwerk operating system kan voorzien, omdat het mogelijk is de toegestane acties op de
interne huishouding van een log file per gebruiker te c06rdineren. Het doe} van de beveiii
gingsmiddelen is niet het tegengaan van kwaadwillendheid, maar het voorkomen van ongeluk
ken door ondeskundig gebruik.

De PVCS tools hebben een consequent command line user interface. Voor aIle tools geldt
by. de optie -h is help. De manier waarop revisies, version labels en files opgegeven worden
is consequent en eenvoudig aan te leren. AIle tools hebben opties om batch mode toe te
laten. Dit vereenvoudigt het toepassen van de PVCS tools binnen een geautomatiseerd
configuration management systeem.

Eindrapport

M.H. Bakker 8-11-90
------------ Philips Machine Tool Controls ------------1



Configuration Management Systemen

3.2.3 Definities

35

Ter verduidelijking van een aantal configuration management termen die gebruikt worden
bij pyeS volgen hier enkele definities:

- Work file

Bij PYCS wordt met de work file de originele source file bedoeld. Dit is de tekst
die door de ontwikkelaar gemodificeerd wordt. De work files staan onder versie
beheer. Meestal zijn work files ASCII documenten maar pyeS laat in principe
ook dbase of zelfs binaire files toe.

- Log file

De log file is een database file. AIle revisies van een work file zijn hierin onder
gebracht plus aanvullende informatie over version labels, history enz. De base file
name van de log file is identiek aan die van de work file. Het onderscheid wordt
gemaakt met de extensie. Standaard wordt de derde letter van de extensie veran
derd in een V, eventueel wordt er opgevuld met underscore tekens. De log file
extensie van een .C file wordt dan .e Y.

- Revision

De terminologie, die PyeS gebruikt, maakt een duidelijk verschil tussen revisions
en versions. Ieder stel veranderingen aan een individuele work file heet een
revision. Ter identificatie gebruikt pves revision numbers. Deze getallen bestaan
uit een major en minor number gescheiden door een punt. Een voorbeeld is
revisie 1.12. Het minor number wordt automatisch opgehoogd bij een succesvolle
put actie. Bij belangrijke veranderingen kan het major number opgehoogd en het
minor number gereset worden.

Veel applicaties bestaan uit meerdere modules. Ontwikkelaars maken min of meer
onafhankelijk veranderingen aan de source files. Header files zullen als het goed
is veel minder vaak gemodificeerd worden als de overige files. De revisie numme
ring van de work files is dus niet met elkaar gekoppeld. am overzicht te behouden
op complete systemen bestaande uit meerdere files zijn daarom version labels
ingevoerd.

- Version

Onder een versie wordt een complete doorsnede van een software systeem ver
staan. Dit is per work file de revisie, die nodig is om het produkt te maken. Om
de administratie van de revisie nummers te vergemakkelijken, deze kunnen immers
allemaal verschiIlend zijn, laat PyeS het gebruik van version labels toe. Dit zijn
symbolische namen die aan een revisie gekoppeld kunnen worden en zijn onder
deel van de log file. Het label "Initial Release" zou by. gebruikt kunnen worden
om de eerste werkende versie van een produkt aan te geven. Er kunnen in princi
pe onbeperkt version labels toegekend worden en een zelfde revisie mag meerdere
labels hebben.
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De manier waarop revisies in een log file zijn opgeslagen kan het best gezien worden als een
boom, de revision tree. Achtereenvolgende revisies, langs de oorspronkelijke lijn van ontwik

.keling, vormen- de starn (trunk) van de boom, waarbij de meest recente revisie aan de top
van de boom zit. Default wordt altijd deze top gebruikt door de PVCS tools. Alternatieve
ontwikkel lijnen worden branches genoemd en vormen de takken van de boom. Iedere
branch heeft zijn eigen 'top revisie'.

Bij PVCS worden branches gei'dentificeenl door ten iIieuw koppel majOi en minor revisie
nummers. Een voorbeeld van een branch op revisie 1.12 is revisie 1.12.1.0. Achtereenvolgens
ontstaan in deze branch revisie 1.12.1.1, 1.12.1.2 enz. Er mogen meerdere branches vanuit
een zelfde revisie ontspringen-, door andere major nummers te kiezen (bv. 1.12.2.0). Om het 
refereren naar de top van een branch te vereenvoudigen zijn branch version labels mogelijk.
Bij het gebruik van een branch version label wordt automatisch de top van die branch
geldentificeerd zonder dat men hoeft te weten welk revisie nummer daarmee gepaard gaat.
Het gebruik van de branch labels maakt het werken in de branch overeenkomstig aan het
werken in de starn, waarbij default altijd de laatste revisie bedoeld wordt.

3.2.5 Opmerkingen

PVCS is geen compleet configuration management systeem als by. SAE. PVCS is een 'low
level' version control tool, die vanwege zijn consistente interface en uitgebreide mogelijkhe
den een uitstekende basis vormt voor configuration management.

PVCS is een portable systeem. Momenteel zijn er versies beschikbaar voor IBM PC compati
bles onder DOS of OS/2, DEC VAX mini's onder VMS, Apple Macintosh Programmers
Workbench en SUN UNIX workstations. Het interne log file formaat is onder deze platforms
identiek, zodat log files met behulp van file transfers van het ene naar het andere systeem
geporteerd kunnen worden, zonder dat deze opnieuw samengesteld hoeven te worden uit de
afzonderlijke revisies.

In tegenstelling tot de UNIX sces tool werkt pves met zgn. reverse deltas. Dit wil zeggen
dat de top revisie van de trunk in zijn geheel aanwezig is in de log file en dat oudere revisies
met delta's worden gereconstrueerd vanuit de top. sces werkt met 'forward deltas', wat
minder efficient is, omdat de revisie waar het meest mee gewerkt wordt dan altijd berekend
moet worden. Een groot nadeel van forward deltas is dat hoe groter de revision tree hoe
langzamer het systeem, wat remmend zal werken op een optimaal gebruik van version
control.

Bij branching werkt pves weI met forward deltas. De top revisie wordt bepaald vanuit de
wortel van de branch. Dit maakt branching uit efficientie overwegingen rninder aantrekkelijk.
Veel branches zijn echter tijdelijk, omdat deze vaak na verloop van tijd met de trunk samen
gevoegd zullen worden. Efficientie overwegingen mogen geen groot effect hebben op de
besluitvorrning rond het maken van een branch met de steeds sneller wordende hardware.
De recent bij NC gekochte 386 en 486 PC's hebben genoeg CPU reserve am ook bij bran
ching voldoende respons van PVCS op te leveren. Het structureren van software en daarmee
het tegen gaan van monolitische sources helpt daarbij eveneens.
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Software ontwikkel omgevingen bestaan in oplopende gradaties van complexiteit. Van
eenvoudige eenpersoons omgevingen tot gecompliceerde groepsprojecten waar tientallen
ontwikkelaars in team verband aan werken.

De eenpersoons projecten zijn relatief goed in de hand te houden. Configuration manage
ment is eenvoudig. Het is bv. voldoende de toestand van de software te fixeren op floppies
bij een mijlpaal in de ontwikkeling. De ontwikkelaar weet precies waar hij moet zijn, welke
veranderingen hij heeft aangebracht en waarom, althans in de ontwikkel fase. Het ligt
misschien anders bij onderhoud aan de software een jaar later.

Er ontstaan pas echt complicaties wanneer een software systeem zo groot wordt dat er door
meer dan een persoon aan gewerkt moet worden. Het idee dat tien ontwikkelaars samen een
tienmaal zo hoge produktiviteit hebben als een gaat niet op. Er ontstaat snel een grate
overhead aan communicatie tussen de personen onderling. De beste manier om de pradukti
viteit te verhogen is aIle overbodige communicatie te verminderen. Dit is mogelijk door een
opsplitsing van het project in zo onafhankelijk mogelijke delen met een vastgelegd goed
gedefinieerd interface.

Wanneer een dergelijke opsplitsing bereikt is zijn discussies over interne implementatie
details tussen ontwikkelaars overbodig en hebben wijzigingen aan het werk van de ene
ontwikkelaar geen grote gevolgen voor het werk van de anderen. Het algemene idee achter
het op deze manier verhogen van de produktiviteit is 'information hiding'.

4.1 Software Hierarchie

Behalve voor de produktiviteit van een team is een goede structuur van de software ook
essentieel voor configuration management van het project. Deze structuur wordt bereikt door
hierarchie aan te brengen in de onderdelen waaruit het systeem is samengesteld. De hierar
chie begint op het niveau van functies of procedures. Voor configuration management is een
file de kleinste eenheid. Van laag naar hoog in de hierarchie komen de volgende onderdelen
voor:

- File

Programma tekst is opgeslagen in twee soorten files: source files en header files.
De source files bevatten de definitie van het programma. Onder definitie wordt
verstaan aIle programma tekst die geheugen allocatie veroorzaakt in de vorm van
data of code, dwz. functies of static data. De header files bepalen de interfacing
tussen de verschillende modules. In header files staan aIleen declaraties, dat houdt
in type informatie voor de compiler over extern te gebruiken datastructuren en
functies uit de module. Ook #defines zijn declaraties. De termen declaratie en
definitie zijn hier toegepast als in de taal C, maar het principe is algemeen geldig
voor andere modulaire talen.
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Een module bestaat uit twee files, een source file met bijbehorende header file.
Beide files hebben dezelfde base name. Het onderscheid wordt gemaakt met de
extensie. In het geval van de taal C dus een .C file en een .H file. Een module
bevat eeri overzichtelijk aantal functies, die bij elkaar horen. Als vuistregel worden I

bij voorkeur niet meer dan 7 tot 10 functies per module aangehouden. Een module
heeft een goed gedefinieerd interface met de buitenwereld. Er wordt zo mogelijk
niet met globale data gewerkt voor interfacing met andere modules maar met
access functies, die een ontkoppeling vormen van de implementatie van de modu
ie.

- Subsysteem

Een subsysteem bestaat uit een aantal bij elkaar behorende modules, die tezamen
een goed gedefinieerd stuk van de functionaliteit van de component opleveren.
Voor een bovengrens van het aantal modules in een subsysteem wordt opnieuw
7 tot 10 aangehouden. Een subsysteem bevat verder een extra header file, de
export header file, die de interfacing van het subsysteem met andere subsystemen
bepaald en een make file nodig om de library van het subsysteem te genereren.
De export header zorgt voor een zo hoog mogelijke mate van 'information hiding'
over de interne implementatie. De export header bevat daarom aIleen de declara
ties die het interface vormen met andere subsystemen en geeft zo weinig mogelijk
implementatie details. Om deze reden vindt interfacing tussen subsystemen ook
nu bij voorkeur aIleen plaats met access functies in plaats van met globale data.
Bij een subsysteem is dit nog belangrijker als bij een module wil deze als een
'black box' te gebruiken zijn, die zonder problemen uitwisselbaar is. Een subsys
teem produceert twee 'deliverables', de export header en een library file met
daarin de object code van de modules in het subsysteem.

- Component

Een component is een verzameling van een overzichtelijk aantal subsystemen, ook
hier geldt de 7 tot 10 regel. Een component is een zelfstandig onderdeel van het
totale eindprodukt en kan een afzonderlijke executable zijn of een library. Het
moet mogelijk zijn componenten te kunnen uitwisselen zonder grote complicaties
of redesign. Voorbeelden van componenten bij bv. het tekstverwerkingspakket
Wordperfect zijn de spelling checker en de thesaurus.

- Produkt

Een produkt bestaat uit een of meer componenten. Het is mogelijk dat meerdere
produkten opgebouwd worden met gedeeltelijk dezelfde componenten.

4.2 Project Onderverdeling

Voortbouwend met componenten en produkten is het mogelijk een onderverdeling te maken
naar grootte en complexiteit van een project. Dit geeft de mogelijkheid het configuration
management probleem van NC te partitioneren en op te lossen in beter te hanteren stappen. 1
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Een ..single Component -Single Product project is het eenvoudigst mogelijke meer
mansproject. Er is een produkt dat uit een component bestaat. Gezien de afme
ting van een component en de aanname van een persoon per subsysteem bestaat
een SCSP project uit niet meer dan 10 personen. Met dit aantal is het mogelijk
voor de projectleider een redelijk gedetailleerd totaaloverzicht te hebben van het
project. Tevens is informele communicatie over de voortgang nog goed mogelijk
wat het configuration management vereenvoudigt.

- MCSP

Een Multi .component -Single Product project heeft als doel een produkt bestaan
de uit meerdere componenten. Het is een voortzetting van een SCSP project. Er
is een laag in de hierarchie toegevoegd, omdat een partitionering in slechts subsys
temen een onhandelbaar groot aantal of onmogelijk grote subsystemen zou opleve
ren. Het aantal personen dat kan werken aan een dergelijk project is al snel zo
groot dat informele communicatie minder geschikt is.

- MCMP

Multi Component Multi Product. Meerdere eindprodukten bestaande uit meerdere
componenten. Er kan overlap zijn in het gebruik van de componenten. Dit type
vormt een uitbreiding op het MCSP project door het hergebruik van componenten
voor verschillende produkten. De NC-software is van dit type en dus het meest
uitgebreide project in deze onderverdeling.

4.3 Project Activiteiten

Voor de drie in paragraaf 4.2 genoemde project typen kan een ruwe indeling gemaakt
worden naar de belangrijkste activiteiten die daar zeker mogelijk moeten zijn. Er zijn in
totaal drie hoofdactiviteiten te onderscheiden:

- Development

Onder development wordt verstaan het aanbrengen van nieuwe functionaliteit en
het verhelpen van fouten in de laatste versie van het produkt. Het is de activiteit
waar het grootste aantal ontwikkelaars mee bezig is bij een groeiend produkt. Het
development pad is de hoofdlijn waar langs de software zich ontwikkelt.

- Integration

Integratie is het samenvoegen van de diverse onderdelen van een software systeem
tot een stabiel eindprodukt. Dit is meestal de taak van een persoon, de integrator.
Integratie vindt plaats in de development versie van het produkt. Daar zijn de
wijzigingen het meest ingrijpend en is het uitvoerig testen op het onderling samen
werken van de verschillende delen van het systeem het meest nodig. Integratie
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vindt plaats in nauwe samenwerking met ontwikkelaars.

- Maintenance

40

Met maintenance worden aIle activiteiten bedoeld, die plaats vinden in oude
versies van het prodiIkt. Dit is vaak bug fiXing; maar ook het aanbrengen van een
feature uit een nieuwere versie in een oudere is mogelijk. Maintenance is meestal
veel beperkter van karakter als development.

Het configuration management systeem moet het mogelijk maken dat libraries en sources van
het produkt zich altijd in een consistente en bekende toestand bevinden bij boven genoemde
activiteiten. Bij voorkeur moet het systeem zo ver rriogelijk geautomatiseerd zijn als mogelijk
is, zonder dat de te hanteren procedures omslachtig en belemmerend worden. In de praktijk
betekent dit het automatiseren van de gangbare procedures en het mogelijk maken van
handmatige procedures bij minder vaak voorkomende ingewikkelde situaties.

4.4 Implementatie Fase

Yoor configuration management is de implementatie fase een belangrijke fase tijdens de
ontwikkeling van het produkt. In figuur 8 is een toestandsdiagram gegeven van de koppeling
van development en integratie activiteiten. Dat is de feitelijke implementatie van het produkt.
Er zijn twee soorten feedback in het diagram mogelijk:

- Lokaal

De 'compile - debug loop' op subsysteem niveau en de 'link - debug loop' op
component niveau. De lokaliteit slaat op het feit dat terugkoppeling plaats vind
binnen de handelingen van een persoon. Deze loops zuIlen daardoor vaker
doorlopen worden. Dit geldt het sterkst voor de compile - debug loop. De link 
debug loop van de integrator is meer ontkoppeld van de snelle opeenvolging van
ontwikkelingen op subsysteem niveau met de bedoeling een stabiele component
op te leveren.

- Globaal

De 'release subsysteem - bug report loop' op subsysteem niveau en de 'release
component - bug report loop' op component niveau. Deze loops zijn globaal in de
zin dat de terugkoppeling zich uitstrekt over twee niveaus en dus over meer
personen. De subsysteem - bug loop passeert het grensvlak subsysteem / compo
nent en er is daarbij overleg tussen integrator en ontwikkelaar. De component 
bug loop loopt bij een SCSP project van klant naar integrator en heeft daarna een
subsysteem - bug loop tot gevolg. Ook voor de globale loops geldt dat hoe lager
deze in het diagram voorkomen hoe lager de frequentie ervan is.

De figuur kan eenvoudig uitgebreid worden naar een MCSP project door het toe voegen van
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een extra sectie onderaan in figuur 8. Verder zijn de analysis en design fasen, die plaats
vinden voorafgaande aan de implementatie niet verder llitgewerkt.

Voor de eenvolld van figullr 8 is de DEVELOPMENT fase geschetst voor een sllbsysteem.
In de praktijk wordt gelijktijdig door meerdere mensen gewerkt aan meerdere subsystemen.
Dit vereist een drie dimensionale voorstelling van dat dee!.

ANALYSIS & DESIGN
I
• •
I

----------------------------------------------------------
DEVELOPMENT I

I

EDIT
modules

compile • • debug

INTEGRATION

TEST
subsystem

release • subsystem

INTEGRATE
subsystems

bug
• report

link • • debug

TEST
component

bug
• report

I

I
release • component

I
.......................................... --- - - - ..

I
I
I

fig. 8 Implementatie Fase
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4.5 Implementatie Complicaties
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Het gelijktijdig werken van meerdere ontwikkelaars aan een component is volgens Babich
[1] de oorzaak van de volgende drie algemene problemen bij configuration management:

- Double Maintenance Problem

Dit probleem is het duidelijkst, wanneer aUe ontwikkelaars een kopie krijgen van
de source en daarmee verder werken. Hoe worden wijzigingen die een ontwikke
laar in zijn kopie maakt doorgegeven aan de kopieen van de oveiige ledcn van het
team, m.a.w hoe blijven al deze kopieen onderling up to date?

Shared Data Problem

Om double maintenance te elirnineren wordt een centrale kopie van de source
aangehouden. Hoe wordt voorkomen dat wijzigingen die een ontwikkelaar uitvoert
het werk van anderen te niet doen? In het ergste geval introduceert een ontwikke
laar by. een bug die de verdere vordering van de software stil legt.

- Simultaneous Update Problem

In antwoord op het shared data problem wordt de source opgesplitst in modules
en wijzigingen worden in lokale kopieen uitgevoerd en grondig getest voordat deze
teruggezet worden in de centrale database. Hoe wordt tegengegaan dat gelijktijdig
een module lokaal wordt aangepast en achtereenvolgens wordt teruggezet, zonder
dat de laatste terugzet actie de voorlaatste overschrijft?

Een werkwijze die bij een goed gestructureerd ontwerp een bruikbare oplossing kan bieden
voor bovenstaande moeilijkheden is de volgende:

- Partitioneer het antwerp in subsystemen die klein genoeg zijn om door een
ontwerper te kunnen worden gelmplementeerd en die onderling zo onafhankelijk
mogelijk zijn.

- Wijs iedere ontwerper de verantwoordelijkheid over een subsysteem toe.

- Hou een centrale database van de sources van de subsystemen bij.

- Ontwikkel en test de subsystemen lokaa!.

- Gebruik een file locking mechanisme om dubbel uit checken van een source file
uit de database te voorkomen. Dit is toch al gerninimaliseerd door de 'ten man
per subsysteem' regeI.

Het double maintenance probleem is nu afwezig, omdat slechts een centrale versie van de
source beschikbaar is. Het shared data probleem is geminimaliseerd door de opsplitsing in
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subsystemen die onderling zo los mogelijk gekoppeld zijn en het lokale testen, voordat er
teruggezet wordt. Het simultaneous update problem is verdwenen door de file locking en de
'een ontwikkelaar per subsysteem' regel.

De vijf richtIijnen zijn simpel en vormen daarom een goede basis voor een single component
singel product ontwikkel omgeving.
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5. FAST SCSP Ontwikkel Omgeving
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Een voorbeeld van een SCSP omgeving waarin de ideeen uit het vorige hoofdstuk zijn
toegepast is het FAST project bij I&E Philips. Het FAST project is de moeite waard om
nader te bekijken, omdathet een nieuw_ project isdat vanaf h~t b~gin af 3can goed gestructu
reerd is, met daardoor een relatief eenvoudige configuration management. Een gebrek aan
de FAST omgeving is dat vanwege de recentheid van het project de maintenance activiteit
ontbreekt. Vee1elementen van FAST zijn opgenomen in de NC C standaarden en deze dient
dan ook als referentie bij dit hoofdstuk [9]. -

De belangrijkste kenmerken van FAST voor configuration management:

- goede structuur in het ontwerp: ontworpen met PROMOD.

- SCSP, 1 produkt bestaand uit 1 component.

- 6 software developers.

- 1 developer per subsysteem.

- geen maintenance.

- netwerk.

- 1 programmeertaal, C.

De oplossing van het configuration management probleem bij FAST is gevonden in een
geschikte directory structuur op het netwerk, coding standards, een set 'operation rules' en
het version control system PVCS van Polytron.

5.1 Directory Structuur

In figuur 9 is een directory boom gegeven vergelijkbaar met de boom bij het FAST project.
De activiteiten DEVEWP en INTEGRATE zijn hierin te herkennen. De component bestaat
in dit voorbeeld uit twee subsystemen XXX en YYY. De gehele boom bevindt zich op het
netwerk, zodat deze toegankelijk is voor aIle ontwerpers.

De DEVELOP en RELEASED takken zijn 'gesubstitute' naar de logische drives H: en I:
respectievelijk. De reden hiervoor is het verbergen van de feitelijke lokatie van de subsyste
men achter standaard drive letters. Dit leid tot onafhankelijkheid van lokale of netwerk drive
en fysieke lokatie op disk. Een bijkomstig voordeel is het verkorten van padnamen, omdat
lange paden op de DOS command line een probleem vormen (de command line mag niet
langer worden dan 127 karakters).
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I
develop (H:)

-- - ··-""--1 - I I

~~~
src inc obj lib test src inc obj lib test src inc obj test

fig. 9 FAST Directory Structuur

5.1.1 Develop

I
released (I:)

rh
sec inc lib
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Ieder subsysteem in de develop tak heeft vijf subdirectories onder zich. De namen van de
subsystemen bestaan uit precies drie characters. Dit geeft genoeg combinaties om redelijk
kenmerkende subsysteem namen te bedenken. De subsysteem naam wordt tevens gebruikt
als prefix in de namen van modules en functies. Het is daardoor altijd duidelijk in welk
subsysteem een module of een functie thuis hoort. Er zijn beperkingen aan de subsysteem
naam. Namen als NUL, CON en PRN zijn althans onder DOS of OS/2 uitgesloten. Een
opsomming van de vijf directories:

- SRC

De directory met aIle sources van de modules ongeacht programmeertaal. In deze
directory kunnen dus bv. zowel .C en .ASM modules voorkomen. Tevens bevindt
zich hier de make file om de subsysteem library te genereren. De make file wordt
ook beschouwd als source file, omdat deze afhankelijk is van de stand van het
subsysteem. De make file staat net als aIle andere sources onder version control.
De namen van de sources beginnen met de drieletterige subsysteem naam gevolgd
door vijf characters die de module identificeren. (3 + 5 = 8 tekens is de beperking
die het DOS filing systeem oplegt voor file base names). De vijf characters geven
een redelijke keuzeruimte voor de module naam.

- INC

AIle header of include files van het subsysteem bevinden zich in deze directory,
ook de subsysteem export header. Dit zijn de lokale revisies, die in ontwikkeling
zijn. Wijzigingen aan de export header kunnen dan eerst uitgetest worden, voordat
deze vrij gegeven wordt voor gebruik in andere subsystemen. Daarom staat deze
directory als eerste op het include pad van de compiler. De headers zijn gekoppeld
aan een gelijknamige source file in de SRC directory en verschillen aIleen in
extensie. De export header is uniek en heeft de speciale file naam XXXEXPRT.H,
waarin XXX de subsysteem naam voorstelt. De module naam EXPRT mag dus
ruet voorkomen.

Eindrapport

M.H. Bakker 8-11-90
Philips Machine Tool Controls ------------



FAST SCSP Ontwikkel Omgeving

- OBJ
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Aile object output van de compiler wordt in deze directory geplaatst. Hierdoor
wordt de SRC directory overzichtelijker, deze bevat dan aileen een klein aantal
source files. De OBJ directory past in het object georienteerd denken om verschil
l~nde directories voor verschiIlende typen files te gebruiken.

- LIB

In de LIB directory wordt een library aangemaakt waarin de object modules uit
de OBJ directory zich hevinden. Dit is een lokale library die gebruikt wordt voor
het testen van het subsysteem. Deze directory staat als eerste op het library search
path van de linker. Zodoende kan het in ontwikkeling zijnde subsysteem getest
worden zonder gevolgen voor anderen. Wanneer deze library een redelijk stabiele
staat bereikt heeft, kan deze vrij gegeven worden voor de andere subsystemen. De
naam van de library ligt eenduidig vast. XXX.LIB, XXX is de subsysteem naam.

- TEST

In de test directory wordt het subsysteem getest op goede werking. Er wordt hier
gebruik gemaakt van de lokale libraries om het subsysteem te testen met een apart
geschreven test programma.

5.1.2 Integrate

Een speciale tak in de develop directory op dezelfde hoogte als de subsystemen vormt de
INTEGRATE directory. De integrator voegt hier de verschillende subsystemen samen tot een
component, deze component is bij FAST tevens het produkt. De subdirectories onder
INTEGRATE hebben hier min of meer de zelfde betekenis als bij de subsystemen.

- SRC

Hier bevindt zich de source code voor het opstarten van het programma, de
module met de main functie.

- INC

Eventuele include files voor de opstart module worden in deze directory geplaatst.

- OBJ

De object file(s) van de source(s) uit de source directory. Er is minstens een
object file nodig om een executable te kunnen linken.

- TEST

Hier worden testversies van het gehele systeem aangemaakt en uitgeprobeerd.
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5.1.3 Released
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De released tak in figuur 9 heeft een minder diepe structuur als de develop tak. Hier vindt
version control plaats en libraries en headers die een min of meer stabiele staat bereikt
hebben worden hier vrij gegeven voor gebruik in andere subsystemen.

- SCC

De Source Code Control directory. Het versie beheer van de sources en de inclu
des vind hier plaats in PVCS log files. De log files hebben dezelfde base name als
de modules. De extensie wordt samengesteld uit de oorspronkelijke extensie
waarbij het derde character een V wordt eventueel aangevuld met underscores (.C
wordt .C_V etc.). AIle sources uit alle subsystemen hebben hier een corresponde
rende log file. Het aantal files in deze directory overschrijdt dus verre de 7 tot 10
regel. Op zich is dat geen bezwaar, omdat aIleen geautomatiseerde Put en Get
operaties hier plaats vinden.

- INC

De INC directory bevat aile bijna stabiele reVlSles van de subsysteem export
header files. Deze headers zijn door de subsysteem ontwikkelaars vrijgegeven voor
gebruik in andere subsystemen. Deze directory staat op het include pad van de
compiler, na de lokale include directory. Oil heeft tot gevolg dat iedere omwikke
laar met de stabiele export headers van de andere subsystemen werkt en met de
in ontwikkeling zijnde eigen export header.

- LIB

Hier bevinden zich de vrij gegeven subsysteem libraries. Deze directory staat na
de lokale LIB directory op het zoek pad van de linker. Net als bij de export
headers komen zo de stabiele libraries van de overige subsystemen ter beschikking,
terwijl de lokale libraries getest kunnen worden.

5.2 Artificial Scoping

De directory structuur van FAST heeft tot gevolg dat de structuur van het programma
weerspiegeld wordt in de lokatie van de modules op het netwerk. Dit geeft de ontwikkelaars
een beter overzicht op het project. De fysieke lokatie op disk is voor de programmeertaal
echter onbelangrijk. In de gebruikte taal moet daarom een mechanisme beschikbaar zijn om
de visibility van functies en data structuren op module, subsysteem en component niveau te
beperken. Daarmee korot de noodzakelijke 'information hiding' die in de directory structuur
zit verwerkt ook tot uiting in de programrnacode zelf.

De bij het FAST project gebruikte taal, C, kent slechts twee soorten van scoping van functies
en data (auto variabelen met slechts zichtbaarheid binnen functies buiten beschouwing
gelaten):
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- STATIC

Static data en functies zijn zichtbaar binnen de source file waar ze gedefinieerd
zijn. Dit komt overeen met visibility op module niveau.

- ·EXTERN

Extern data en functies zijn globaal voor het hele programma, dus zichtbaar voor
aIle modules in aBe subsystemen. Zichtbaarheid op component niveau dus.

fig. 10 Source Fragment

/* Hierna voIgt de programma tekst*/

"XXXEXPRT.H"
II XXXYYYYY .HII

/1 include
/linc1ude

1/define
fide fine

Wat ontbreekt aan de taal C is een
standaard mechanisme dat zichtbaarheid
van data en functies tot subsysteem
niveau beperkt. Met behulp van de C
preprocessor en discipline van de ge
bruikers is het mogelijk deze gewenste
vorm van visibility te creeren. In iedere
source (.C) file worden daartoe voor de
header include statements twee prepro
cessor variabelen gedefinieerd, de drie
letterige subsysteem naam (XXX) en de
achtletterige complete module naam
(XXXYYYYY). Zie figuur 10.

In de header file (.H) van de module worden de twee preprocessor variabelen gebruikt om
de scope van declaraties te verminderen met conditional compilation directives. Zie figuur
11.

De preprocessor heeft tot gevolg dat
binnen het subsysteem aIle declaraties
zichtbaar zijn, buiten het subsysteem
geen. Tevens is scoping op module ni
veau mogelijk. In de export header ko
men de declaraties, die globaal zijn voor
de hele component. Het succes van de
methode hangt af van ANSI compati
biliteit van de gebruikte compiler
(prototyping) en het gebruik van een
geschikt 'warning level'. De compiler
moet warnings kunnen genereren op het
gebruik van functies en data die niet
gedeclareerd zijn.

/* File XXXYYYYY.H */

/Iifdef XXX

/* Declaraties op subsysteem niveau */

/fifdef

/* Declaraties op module niveau */

/Iendif
lIendif

fig. 11 Header Fragment

Een en ander houd in dat geval in, dat bij afwezigheid van warnings na compilatie van een
subsysteem, voldaan is aan de eis van information hiding. Ongewenst gebruik van implemen
tatie details uit andere subsystemen veroorzaakt warnings en deze moeten als errors gelnter
preteerd worden.
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5.3 Operation rules

In figuur 12 is een blokdiagram gegeven van de ontwikkeling van de software wanneer aileen
ontwikkeling gedaan wordt en geen maintenance, zoal bij het FAST project.

Version 2.0

Version 1.0

Version 0.0

DeveLopment.

Development.

De voortgang van de software ontwikkelt zich
in een richting. Er is sprake van 'major relea
ses' en 'minor releases'. De minor releases
zijn het tussen resultaat van de ontwikkelin
gen en bug fixes aan het produkt, die uitein
delijk uitlopen op een major release of versie.
In figuur 12 zijn alleen de releases te zien van
het eindprodukt. Het eindprodukt bestaat uit
subsystemen en modules. De revisie numme
ring van de modules staat los van de numme
ring van versies. Voor versie 1.0 kan bv. revi
sie 3.15 van een bepaalde module gebruikt
zijn. Voor iedere versie vindt dus een 'labe
ling' plaats van de diverse modules. De labe
ling is een faciliteit van het version control
system PVCS en wordt door de integrator
uitgevoerd. De eenvoud van het model zonder
maintenance blijkt uit het feit dat aIleen in de
laatste revisie, de onderste rechthoek in figuur
12, gewerkt wordt door alle ontwikkelaars.
Voor de developers en de integrator zijn de
taken en de volgorde van uitvoeren in grote fig. 12 Ontwikkelpad
lijnen vast te leggen in standaard procedures,
die vaak met make scripts uit gevoerd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de 'put' en
'get' van subsystemen en de make van het subsysteem zelf.

5.3.1 Develop

Het FAST project kenmerkt zich door een goede design fase, voordat begonnen is met
coderen. De interfacing tussen de diverse subsystemen was hierdoor vastgelegd, maw. de
prototypes van de export functies van aIle subsystemen waren vooraf bekend. Dit houdt in
dat iedere ontwerper in eerste instantie de volgende stappen kan uitvoeren:

1. Vul de export header template file van het subsysteem in.

2. Vul de template files van de diverse source files en headers in.

3. Vul de template make file van het subsysteem in.

4. Make subsysteem. Voer een 'make' van het subsysteem uit. Wanneer aIle templa
tes goed ingevuld zijn is deze make foutloos, zo niet ga terug naar stap 1.
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5. Make put. Doe een 'put' van het subsysteem. Hiermee wordt het subsysteem als
revisie 1.0 in PVCS opgeslagen in de \RELEASED\SeC directory.

6. Kopieer de export header files en de in stap 4 gemaakte libraries naar de \RELE
ASED\INC en respectievelijk \RELEASEO\LIB directory.

- -

De template files zijn standaard files, die geschikt gemaakt zijn voor algemeen gebruik. In
de template make file hoeven aIleen de source files en header files opgegeven te worden en
eventueel het 'library recept' wanneer dat niet standaard is.

Wanneer aIle ontwerpers langs deze weg een revisie 0.0 van hun subsystemen hebben
aangemaakt is de integrator in principe instaat een 'doe niets versie' van het produkt aan te
maken, versie 0.0. Het nut hiervan is de interfacing tussen de subsysteirien te testen. Op die
punt aangekomen kan de eigenlijke codering van het subsysteem beginnen:

7. Schrijf code van de diverse modules.

8. Make subsysteem.

9. Make put. Put n-de revisie van het subsysteem en kopieer libs naar released
directory.

10. Schrijf test progmmma om het subsysteem functioneel te testen.

11. Test subsysteem.

12. Los bugs op.

13. Ga naar stap 8.

Uiteindelijk ontstaat op deze manier een lokaal werkend en getest subsysteem. Het is dan
tijd om het subsysteem te integreren met het werk van de anderen.

5.3.2 Integrate

Het integratie proces bestaat uit het samen linken van de released libraries van de verschil
lende subsystemen en de startup en/of test code van het produkt. Het imegreren en testen
van het totale systeem wordt gedaan door een persoon. Bij moeilijke problemen kunnen
ontwerpers van subsystemen hulp bieden.

Een mijlpaal in de ontwikkeling van het produkt is wanneer de eerste werkende versie klaar
is. Op dit punt aangekomen worden aIle ontwikkelingen en terugzet acties tijdelijk gestopt.
De integrator moet nu aIle log files in de see directory labelen. Dit is het markeren van aile
sources die de huidige libraries geproduceerd hebben met een label, bv. "Latest Version". Oit
is het label dat steeds gebruikt wordt om de laatst gelntegreerde versie te markeren. Vrij
gegeven versies krijgen een nieuw label by. "Release 1.0" etc. Met behulp van deze markerin-
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gen is bet in de toekomst mogelijk de stand van de software terug te krijgen, zoals die was
bij aanmaak van de labels.

Vanwege de eenvoudige set vuistregels en bet feit dat meerdere ontwikkelaars gelijktijdig aan
bet systeem werken, ontstaan bij de integratie de volgende complicaties:

- Ongewenste library updates

De integrator vindt een nieuwere revisie van een library op de released subdirecto
ry, terwijl de vorige nog getest wordt.

- Indirecte library updates zonder 'put'

De integrator krijgt regelrecbt van de ontwikkelaar een library waarin bugs opge
lost zijn. De ontwikkelaar vergeet deze library terug te zetten op de released
directory, voordat bet produkt gereleased wordt door de integrator. Dit beeft tot
gevolg dat bij de volgende testversie van bet produkt de oude fouten weer verscbij
nen, omdat de oude libraries opnieuw gebruikt worden.

- Verkeerde labeling van revisies

Dit komt voor wanneer libraries weI tijdig geput zijn en de sources niet. Nu
komen bij bet terugbalen van een oude versie opnieuw problemen te voorschijn,
die bij die versie al opgelost waren.

De twee laatste problemen bebben de overeenkomst dat de released libs niet up to date zijn
met de sources onder version control of andersom. Dit zou eenvoudig te voorkomen zijn door
de regel in te stellen dat bij bet terugzetten van modules altijd libraries en sources gelijktijdig
worden geput en informele updates verboden zijn. Deze regel boudt in de praktijk geen
stand, omdat afzonderlijke updates soms nodig zijn. Een voorbeeld biervan is wanneer de
component zo groot wordt dat niet aIle subsystemen standaard gecompileerd kunnen worden
met symboliscbe debug informatie in de ontwikkel fase. Het kan dan voorkomen dat een
library update gewenst is om debug informatie te krijgen in een bepaald subsysteem tijdens
integratie. Deze library wordt dan bij de ontwikkelaar van bet subsysteem verkregen en op
dat moment kan er verschil ontstaan in de stand van de libs die getest worden en de stand
van de source code control files.

Een goede communicatie tussen de integrator en ontwikkelaars van de subsystemen is
noodzakelijk om een goed gedefinieerde stand van de released libs en log files te kunnen
garanderen. De volgende punten verkleinen de kans op moeilijkbeden:

- PUT na overleg

Een subsysteem put moet in overleg met de integrator plaatsvinden. Dit vermin
dert de kans op ongewenste updates.
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- Regelmatige PUT
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Het terugzetten van subsystemen moet regelmatig plaatsvinden en ruet pas na
ontwikkelingen van weken of maanden. De revisie nummering bij PVCS is vrijwel
ongelimiteerd (65535 major en 65535 minor numbers enz.), lOdat PVCS niet als

. een beperking gezien kan worden: Hierdoor is de see directory zoveel mogelijk
up to date met de stand van de subsystemen in de develop directory en zal vooral
de kans op het laatste probleem verkleinen.

De twee punten zijn tegenstrijdig. Bij regeimatige terugzt:i. aciies is voofidurend overleg met
de integrator te tijdrovend. Dit geldt zeker voor een veel groter ontwikkel team als het FAST
team. Voor grotere teams is het nodig dat zoveel mogelijk procedures geautomatiseerd zijn.
Dit verminderd de kans op fouten die bij procedures die met de hand uitgevoerd moeten
worden zeker zullen optreden. Handmatige procedures moeten alleen toegepast worden bij
uitzonderingsgevallen, die anders de automatische procedures onnodig gecompliceerd lOuden
maken.

5.4 FAST met maintenance

Het toevoegen van de maintenance activiteit geeft nieuwe complicaties aan het single
component single produkt model. Vit de definitie van maintenance eerder in dit hoofdstuk
blijkt dat maintenance in feite development in oudere revisies is, kortom aIle activiteiten die
ouaere revisies veranuert:n. Hierdoor is de voortgang van de software grafisch voorgesteld
niet een dimensionaal maar twee dimensionaai. In figuur 13 is een voorbeeld gegeven van
een produkt waaraan zowel development als maintenance gedaan wordt. Hierin is tevens te
zien dat de laatste revisie is ontstaan uit het samenvoegen van een maintenance pad met een
development pad. Dit heet 'merging'. Het aftakken van de development lijn met maintenance
paden wordt ook weI 'branching' genoemd.

Het mergen van twee uit elkaar gegroeide sources kan maar beperkt automatisch uitgevoerd
worden. Zodra verschillen tussen files teveel vervlocbten zijn is handmatig mergen noodzake
lijk. Een automatische tool als bv. PVCS VMRG.EXE kan mergen op het niveau van
toegevoegde en verwijderde source lines, maar is niet instaat te werken met de betekenis van
de veranderingen. Hierdoor moeten conflicterende verschillen altijd met intelligentie opgelost
worden. Dit maakt branching een ongewenst maar noodzakelijk iets.

De revisie nummerings methode in figuur 13 werkt met 'major revision' nummer, het eerste
getal, 'development revision' nummer, het tweede getal en 'maintenance revision' nummer,
bet laatste getal.

Bij de maintenance activiteit in figuur 13 is parallelle maintenance achterwege gelaten. Een
voorbeeld hiervan is in figuur 14 gegeven. Hierbij is het mergen van revisies urgenter
geworden. Eerst worden de drie maintenance takken gemerged en het produkt daarvan word
weer gemerged met de stand van de revisie onder development.
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Versie 0

DeYelopment

Maintenance
I

DeYelopment

Maintenance
I

DeYelopment

Versie 3 ontstaan na merging

fig. 13 Development en Maintenance

5.4.1 Directory structuur
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De directory structuur voorgesteld bij FAST zonder maintenance is met direct toepasbaar
meer wanneer de maintenance activiteit wordt toegevoegd. Development en maintenance
vinden gelijktijdig plaats in verschillende revisies van de software en dat zou een meervoudig
gebruik van de subsysteem directory bomen gaan inhouden. Dit kan aIleen wanneer de
source files umeke file namen krijgen per revisie, dus bv. een revisie nummer in de extensie.
Een dergelijke methode is met in de hand te houden. Het aantal files per directory zal zeer
snel toenemen, waardoor het overzicht verloren gaat.

5.5 Opmerkingen

De zwakke kanten van FAST zijn integratie en maintenance. Integratie gaf problemen en
maintenance is geheel afwezig. De integratie problemen worden veroorzaakt door een te
sterke koppeling tussen developer en integrator. De integrator zou zelf de stand van de
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libraries muekn kUImen bepalen. AThankelijkheid van een ontwikkelaar voor bv. debugging
informatie in de libraries is dan verdwenen.

De LIB directory in de development boom bevat slechts een file, de subsysteem library.
Deze had zonder verlies aan overzicht op de structuur ook in de OBJ directory geplaatst
kunnen worden. De library is in feite een object file en een file extra in de OBJ directory
is geen probleem.

De gebruikte methode van artificial scoping heeft het nadeel dat zuiver lokale declaraties in
de header file van de module geplaatst worden. Deze header kan geinclude worden door aIle
andere modules uit hetzelfde subsysteem. Een lokale wijziging in een module, die een
verandering aan de declaraties in de bij behorende header file vereist, heeft daardoor
onnodige compilaties van al die modules tot gevolg. Dit komt door de geautomatiseerde
make van een subsysteem. MAKE bepaalt aan de hand van de time stamp van een header
file of de afhankelijke modules up to date zijn. Wanneer de header nieuwer is dan de source
file wordt deze per definitie opnieuw gecompileerd, ongeacht de inhoud van de header.

AIle declaraties van een module op een plaats, in de header file, heeft behalve het bovenge
noemde nadeel dat het altijd duidelijk is waar declaraties te vinden zijn. Dit weegt misschien
zwaarder dan een paar overbodige compilaties. Bij een goed gedimensioneerd subsysteem
(geen te grote modules) valt de compilatie tijd op snelle 386 en 486 PC's best mee.

De artificial scoping technieken en naming conventions zijn al geadopteerd door NC in de
NC C-standaard. Deze standaard is van toepassing op nieuw te ontwikkelen software.
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Dit hoofdstuk vormt het vervolg op de FAST ontwikkel omgeving uit hoofdstuk 5. De goede
elementen zijn overgenomen en waar problemen ontstonden is de omgeving aangepast. Dit
geldt vooral voor de maintenance en integratie activiteiten.

6.1 Centrale Source Database

De moeiIijkheden bij FAST hebben als hoofdoorzaak een te sterke koppeling tussen de
activiteiten. Bovendien loopt deze koppeling over meerdere paden. Bij integratie vormen
zowel de subsysteem libraries als de sources onder version control de verbinding tussen
integratie en development bezigheden. Dit is het double maintenance problem. Hoe blijven
libraries en log files onderling up to date? Het lukt misschien via ingewikkelde afspraken en
procedures, maar die zullen al snel als beperkend en tijdrovend gezien worden.

De eisen die de integrator aan de libraries stelt zijn anders dan die van de developer. De
developer werkt met de nieuwste versies van de libraries. Deze libraries zijn, ondanks lokaal
testen op subsysteem niveau voor vrijgave, behoorIijk instabiel en onderhevig aan veranderin
gen. Het is nodig zoveel mogelijk met de laatste libs te testen om de afstand tussen subsys
teem in ontwikkeling en released libraries klein te houden. Dit voorkomt 'big-bang' effecten
bij het releasen.

De integrator ligt vaak een paar stappen achter met het integratie proces. Hij is dus niet per
definitie met de meest recente libraries bezig. Bovendien kan het voor het integratie proces
nodig zijn de libraries te compileren met andere compiler opties dan de developer gebruikt.
Het ligt daardoor voor de hand de libraries per activiteit te scheiden.

6.1.1 Vendiagram

Het interface tussen integratie, maintenance en development moet geheel lopen via de
centrale database van sources. Dit elimineert het geschetste double maintenance problem
tussen libraries en version control. De integrator kan nu in veel grotere onafhankelijkheid
werken ten opzichte van de developers. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen set libraries,
die hij met de voor hem geschikte opties kan aanmaken. Tevens is het nu mogelijk om op
eenvoudige manier de maintenance activiteit aan het systeem toe te voegen.

De maintainer heeft een soortgeIijke scheiding van de developer nodig als de integrator. Ook
hij werkt met eigen libraries, want deze behoren bij een oudere versie van de software. De
enige verbinding met het hoofd ontwikkel pad zijn de sources onder version control.

In figuur 15 is de bovenstaande scheiding van activiteiten afgebeeld. De centrale spil voor
de afgebeelde INTEGRATE, IMPLEMENT en MAINTENANCE activiteiten is sec, Source
Code Control, de centrale database van revisies. Voor de overzichteIijkheid van de figuur is
er slechts een MAINTENANCE schil getekend. In de praktijk zijn meerdere maintenance
activiteiten mogelijk. In principe kan aan elke versie van de software maintenance gepleegd
worden. In figuur 15 uit zich dat in extra ellipsen rond de centrale sce cirkel.
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fig. 15 Activiteiten Ven-Diagram

Maintain

De hoofdactiviteit DEVELOPMENT uit paragraaf 4.3 is vervangen door IMPLEMENT. Met
IMPLEMENT wordt dus bedoeld development in de laatste versie van de component. Deze
verandering van naamgeving is nodig, omdat onder iedere hoofdactiviteit de twee ellipsen
DEVELOP en RELEASED zijn terug te vinden. RELEASED staat voor de voar iedere
hoofdactiviteit gescheiden database van libraries en export headers. Met DEVELOP wordt
per hoofdactiviteit de directory boom bedoeld waarin aIle werkzaamheden op de component
plaats vinden. Voar de implementor en de maintainer staat dat waarschijnlijk dichter bij de
letterlijke betekenis van het woord.

6.2 Directory Structuur

Het vendiagram uit figuur 15 laat zich een op een vertalen in bijbehmende directory
structuren voor de sesp ontwikkel omgeving. Deze directory structuren zijn identiek voor
aIle drie de hoofdactiviteiten. Er zijn per activiteit drie directory bomen te onderscheiden:
see, DEVELOP en RELEASED. De interne objecten uit de hoofdactiviteiten van figuur
15. De drie bomen varmen tevens logische drives op het netwerk vanuit het oogpunt van de
gebruiker gezien. Dit verbergt de werkelijke plaats van de directories op het netwerk.

In figuur 16 is een voorbeeld gegeven van de hoofd directory structuur van een component.
Er is slechts een maintenance tak getekend, meerdere zijn mogelijk. De DEVELOP, RELE
ASED en see takken worden in de volgende drie paragrafen verder uitgesplitst.
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fig. 16 Component Directory Boom

6.2.1 Source Code Control
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De SCC of Source Code Control directory boom heeft de structuur geschetst als in figuur 17.
Het is een platte structuur opgedeeld naar de verschillende subsystemen van de component.
In figuur 17 zijn als voorbeeld de subsystemen SS1 tot en met SS4 getekend.

Een subsysteem subdirectory bevat aIle log
files van dat subsysteem. Met behulp van
deze log files moet het mogelijk zijn aIle
gelabelde versies te kunnen hergenereren.
Dit houdt in dat aIle headers en sources
onder version control staan. Verder staan
de subsysteem make file en eventuele confi
guratie en documentatie files eveneens
onder version control. Met behulp van de
informatie in de log files is de maintainer
by. in staat oudere versies van een subsys
teem in de toen gefixeerde staat terug te
krijgen.

see (J: )

I

~I I I I !

I I I I II

BUILD SSl SS2 SS3 SS4

fig. 17 SCC Directory Boom

Er is een bijzonder subsysteem in figuur 17: BUILD. Dit is geen subsysteem in de betekenis
van een gei'soleerd stuk code van een component, maar een dummy subsysteem van waaruit
de component beheerst wordt. BUILD bevat de log file van de make file, die de gehele
component opbouwt. Verder is de startup code van de component hier te vinden, de source
met de main functie.

De SCC boom komt, wat betreft zijn functie, overeen met de SCC directory uit het FAST
project. Het monolitische karakter van de FAST SCC directory is echter verdwenen. Per
subsysteem zijn er ca. 10 sources, 10 headers, 1 export header, 1 make file en enkele eventue
Ie overige files. Er zullen naar verwachting dan niet meer dan ongeveer 25 log files onderge
bracht zijn per subsysteem directory. Dit is nog een redelijk overzichtelijk aantal. Verder kan
het geen kwaad am ook bij version control de verschillende subsystemen als objecten te
beschouwen door dat in de directory boom tot uiting te laten komen.

Het was mogelijk geweest per subsysteem een onderverdeling te maken naar het soort log
files dat opgeslagen wordt. Te denken is aan bv. SRC, INC, DOC en CFG subdirectories per
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subsysteem. Toch is gekozen is voor de platte structuur, omdat deze universeler is. Toevoe
ging van een nieuw type file aan het version control system, geeft geen verandering aan de
bij behorende directory boom. Daar aIle tools van het configuration management systeem
zullen afhangen van de sec boom is gewenst dat deze universeel en stabiel is. Zoals gezegd
i~ het aantal files van eengoed gedimensioneerd subsysteem beperkt en vormt dus geen groot
probleem bij de platte structuur.·· .

De see boom bevindt zich geheel op het netwerk, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.
De toegang tot de log files moet met behulp van tools en procedures afgeschermd worden
van regelrechte accesses door willekeurige gebruikers. Over het algemeen zullen slechts via
automatische procedures PUT en GET operaties op de log files verricht worden.

6.2.2 Develop

De DEVELOP subdirectory boom komt sterk overeen met de bij FAST gebruikte boom. In
figuur 18 is nogmaals een schets gegeven van een component met twee subsystemen, XXX
en YYY. Opnieuw een opdeling in subsystemen met scheiding van de diverse file typen. Deze
scheiding is hier weI belangrijk, omdat er actief gewerkt wordt door personen. Door de
scheiding naar file typen wordt het overzicht op het subsysteem makkelijker gemaakt.

develop (H:)

,....---------+I------t··- --------,1
I I

bui ld

~I~I~
sre inc obj lib mise test sre inc obj lib mise test sre inc obj lib mise test

fig. 18 Develop Directory Boom

De directories SRe, INC, OBJ, LIB en TEST per subsystemen behoeven geen gedetailleerde
uitleg meer. Een precieze beschrijving van de functies van deze directories is al gegeven bij
het FAST project in paragraaf 5.1.1. Een nieuwe directory in het geheel is de MISe subdirec
tory per subsysteem. De MISe directory is bedoeld om allerlei (miscellaneous) files te
herbergen, die geen directe source files zijn. Hieronder vallen bv. documentatie files en batch
files, die de subsysteem environment instellen.

De BUILD tak neemt hier opnieuw een bijzondere plaats in. BUILD is geen echt subsysteem
maar een dummy waar component globale operaties plaats kunnen vinden. De component
make file en eventuele start-up code bevinden zich hier. Deze files zijn van belang voor de
integrator.

De develop tak kan meervoudig voorkomen op het netwerk. Bij iedere hoofdactiviteit hoon
een develop directory structuur. Dit maakt het mogelijk om aan meerdere versies van de
software gelijktijdig te werken door verschiIlende personen.
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6.2.3 Released

De RELEASED directory boom is gegeven in figuur 19.
Het verschil met de bij FAST gebruikte released tak is
het ontbreken van de SCC directory. De INC directory
bevat alle vrijgegeven export header files van de compo
nent en de LIB directory de released libraries. De RE
LEASED tak komt in evenveel verschijningen voor als er
hoofdactiviteiten zijn. Op deze mamer is het mogelijk
libraries van diverse versies van de software gelijktijdig
beschikbaar te hebben op het netwerk.

6.3 Activiteiten
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released (I:)

I
I

fig. 19 Released Directory Boom

Zowel implementor, integrator als maintainer werken aan de software op de DEVELOP
directory boom, die bij hun activiteit past. Ze hebben daar de beschikking over aile sources
van aIle subsystemen van de component, verkregen uit de centrale database Sec. Het is
belangrijk dat de gangbare operaties op de sources en de log files volledig geautomatiseerd
zijn. Dit verhoogt de produktiviteit en voorkomt onnodige menselijke fouten.

De operaties moeten met een eenvoudig command line georienteerd interface gegeven
kunnen worden, zonder veel verschillende moeilijk te onthouden opties. Boven alles moeten
de commando's de integriteit van de released libraries, export headers en vooral de log files
waarborgen.

De toegestane commando's hangen af van de hoofdactiviteit waaronder men ingelogd is.
Voor de integrator zijn bijvoorbeeld andere commando's mogelijk als voor de implementor
of maintainer. In de volgende drie paragrafen voIgt daarom een inventarisatie van de
mogelijke automatische procedures onderverdeeld naar soort gebruiker.

6.3.1 Implementor

De implementor is werkzaam op subsysteem niveau. Hij is verantwoordelijk voor het door
hem afgeleverde subsysteem. De standaard procedures die hij kan volgen werken dan ook
op subsysteem niveau. De volgende procedures moeten zeker beschikbaar zijn in geautomati
seerde vorm:

- ALL

All is het commando waarmee de lokale subsysteem library wordt aangemaakt. All
is het default commando en voert een subsysteem make uit. AIle sources die
veranderd zijn of afhangen van headers die veranderd zijn worden opnieuw gecom
pileerd. De zo ontstane object files worden gecombineerd in een library met als
file name de naam van het subsysteem en met extensie .LIB.

De aanmaak van de subsysteem library vindt aIleen plaats als aIle compilaties
succesvol zijn, dwz. bij afwezigheid van warnings of errors in de compilatie messa
ge output. De make moet bij fouten in een module niet afgebroken worden maar
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door gaan met de andere modules. De make wordt dus maximaal uitgevoerd
zonder het ingrijpen van de developer. Hij kan in de tussentijd andere dingen doen
en hoeft niet aanwezig te zijn. Bij fouten worden er error files gegenereerd. Deze
files hebben als base name de module naam waar problemen mee zijn en de
extensie .ERR. De afwezigheid van .ERR files geeft aan dat de make succesvol is
geweest.

- DEPS

Deps is het commando waarmee de afhankelijkheden tussen modules en andere
subsystemen bepaald 'Norden. Deps za! gebaseerd zijn op een indude file mecha
nisme zoals dat gebruikelijk is in de programmeertaal C. AIle subsysteem modules
moeten 'gescanned' worden op include statements, bij voorkeur programmeertaal
onafhankelijk. Zo mogelijk moeten geneste includes ondersteund worden. De langs .
deze weg verkregen dependancy informatie moet automatisch in de make file
verwerkt worden.

Het commando Deps wordt aIleen gebruikt wanneer de afhankelijkheden in de
modules veranderd zijn. Dat is wanneer includes zijn toegevoegd of verwijderd.
Het verdiend sterk de voorkeur om geen geneste includes te gebruiken, omdat
deze de afhankelijkheidsrelaties onoverzichtelijk maken. Bij een goed ontworpen
subsysteem zal dit commando niet vaak gegeven hoeven worden. De afhankelijkhe
den zijn dan voor de implementatie fase van de component al vastgelegd en
hopelijk onveranderlijk.

Deps voorkomt het moeizame en daardoor fouten op leverende handmatige
doorzoeken van modules op afhankelijkheden en draagt daardoor bij aan de
consistentie van de subsysteem library.

- GET

Met Get worden de laatste revisies van aIle files behorende tot het subsysteem uit
het version control systeem gehaald. De log files moeten hierbij standaard voor
zien worden van een lock om verder uitchecken van de revisies door anderen te
voorkomen. Dit impliceert min of meer de 'een developer per subsysteem' regel
en daardoor een goede isolatie tussen de subsystemen.

Het commando Get moet gebaseerd zijn op de time stamping van de revisies.
AIleen die revisies moeten uitgecheckt worden, waarvan de work file verouderd
is ten opzichte van de laatste revisie in de log file. Het is daardoor mogelijk Get
met kleine aanpassingen ook voor de integrator en de maintainei te gcbruiken. Dit
mechanisme werkt ook als beveiliging. Het is niet mogelijk per ongeluk work files
te overschrijven met oudere revisies door verkeerd gebruik van opties bij het
commando. Get wordt in nauwe samenwerking gebruikt met het commando Put.

Get is een uitbreiding van de basis get functie (op file niveau) van het gebruikte
version control system. Get verzorgt de rompslomp om een subsysteem up to date
te houden met de laatste stand in de sec database. De gebruiker heeft geen
omkijken meer op het niveau van losse files.
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- PUT
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Met Put worden aIle work files, die tot het subsysteem behoren, teruggezet in de
bijbehorende log files. Wanneer er geen verschil is met de laatste revisie in de log
file blijft deze ongewijzigd. Na de Put zijn alle work files verdwenen uit de subsys
teem directories en zijn de locks uit de log files verwijderd. Hieruit blijkt eenduidig
of een subsysteem geput is of niet. Het subsysteem wordt in zijn geheel terugge
haald met het Get commando. Put wordt uitgevoerd om de stand van het subsys
teem te fixeren.

Put moet gelmplementeerd worden met de elementaire put functie van het ge
bruikte version control system. De gebruiker heeft geen ornkijken meer op file
niveau, dit verbetert de consistentie van de stand van het subsysteem in de sec
centrale database.

- UPDATE

Het commando Update verzorgt het releasen van de uitgeteste library en export
header file. Dit komt neer op het kopieren van de subsysteem library en de export
header file naar respectievelijk de released library en released include directories.
Met dit Update mechanisme wordt de laatste stand van het subsysteem vrijgegeven
voor gebruik door de andere subsystemen. Tevens moet automatisch een subsys
teem Put gedaan worden om de stand van de sce database gelijk te houden met
de toestand van de released directories.

Update moet aIleen gebruikt worden na het grondig testen van de library. Aan de
andere kant moeten er regelmatige updates plaats vinden om problemen in
combinatie met andere subsystemen in een vroeg stadium te kunnen elimineren.

- GET COMPONENT

Get Component is een bijzonder commando in de zin dat deze alleen vanuit het
BUILD subsysteem gegeven kan worden. De persoon die verantwoordelijk is over
dit (dummy) subsysteem kan met het commando de complete component uit de
sec database halen. Deze persoon is bij voorkeur de integrator.

Get_Component voert voor ieder subsysteem het Get commando uit. Tevens
worden eventuele nieuwe subsystemen aangemaakt. Dit bestaat uit het creeren van
de directories wanneer deze nog niet bestaan en het kopieren van de template files
in de SRC en INC directories. Er zijn templates voor de make file, de export
header, de module header en de module source.

Get Component zal in drie situaties gebruikt worden: Het opstarten van een
geheel nieuwe component, het herstarten van een oude component, die aileen in
een sce database beschikbaar is of het uitbreiden van een bestaande component
met een of meer subsystemen. In aIle drie de gevallen is na afloop de component
geheel up to date met de laatste stand van de SCC database voor zover deze al
bestaat.
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6.3.2 Integrator
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De integrator werkt op component niveau. Hij voegt de subsystemen, die nog in ontwikkeling
zijn, samen tot een component en test deze op de goede werking. De integratie stap geeft
stabiliteit aan de software. Het integreren moet beginnen in een vroeg stadium van de
ontwikkeling, -eventueel met het gebruik van stubs voor nog niet gei"mplementeerde functies.
De problemen worden op deze manier beter verspreid in de tijd ondervonden, waardoor er
meer tijd is voor het vinden van oplossingen.

De integrator doet in principe geen development of zelfs bug fixing aan de component. Dat
'Nil niet zeggen dat hij tegelijkertijd geen developer kan zijn. AIle gewenste modificaties aan
de sources veroorzaakt door het integratie proces worden uitgevoerd door de verantwoorde
lijke subsysteem ontwikkelaars.

Dit betekent dat de integrator niet de beschikking heeft over de PUT en DEPS commando's.
Hij kan aIleen sources ophalen uit de sce database om te integreren. Wanneer hij de
sources modificeert om eenvoudige bugs op te lossen, moeten deze altijd definitief door de
ontwikkelaar doorgevoerd en teruggezet worden in de sec database. De integrator heeft dus
aIleen read-access tot de inhoud van de sce database. Deze scheiding van taken is noodza
kelijk om de stand van de SCC database onder controle te kunnen houden.

De stand van de sec database wordt bijgehouden met een labelingssysteem door de integra
tor. Met labels moet altijd vastgelegd zijn welke revisies de integrator bezig is te integreren.
Het GET commando van de integrator moet daarom de opgehaalde revisies automatisch
Iabelen met een standaard lahel, het integratie label. Wanneer een werkende versie ge'inte
greerd is, voegt de integrator aan de gemerkte revisies een uniek version label toe. Hierdoor
is de versie vastgelegd en reproduceerbaar geworden.

Een nauwkeuriger omschrijving van de commando's, die de integrator moet kunnen verrich
ten:

- COMPONENT

Dit commando voert een subsysteem make uit voor aIle subsystemen van de
component, die de integrator wil integreren. Na succesvolle afloop van de afzon
derlijke subsysteem compilaties worden de subsysteem libraries samen gelinkt tot
een component (executable). Door zijn globaliteit kan het commando aIleen
uitgevoerd worden vanuit het BUILD subsysteem. Het commando Component
voert de feitelijke integratie van de component uit.

- GET COMPONENT

Get Component haalt de gehele component uit de SCC database voor integratie.
Zo nodig worden directory structuren aangemaakt van subsystemen die nog niet
eerder gelntegreerd zijn. Get Component wordt vanuit het BUILD subsysteem
opgestart en lijkt op het gelijknamige commando van de implementor.

Een belangrijk verschil is dat er geen locking van de opgehaalde revisies plaat
vindt. Verder worden aIle nieuw verkregen revisies 'gelabeled' met een standaard
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label als by. "Integrate". Default worden aIleen de met dit label gemerkte revisies
opgehaald. Het mechanisme dat de integrator gebruikt om de nieuwste revisie van
een bepaalde file op te halen is eenvoudig. Wanneer hij de revisie, die hij al heeft,
verwijdert en opnieuw een Get Component uitvoert zal automatisch de top revisie
uit de trunk opgehaald worden.

De allereerste keer dat Get Component gedaan wordt, worden aIle top revisies
uit de SCC database verkregen en automatisch gelabeld. De daarna volgende
keren worden aIleen de top revisies verkregen en gelabeld van de files die de
integrator wilde verversen door deze eerst te deleten. Tevens wordt steeds automa
tisch een update uitgevoerd van de export header files van aIle subsystemen, zodat
vervolgens de component in zijn geheel gemaakt kan worden met het eerder
beschreven commando Component.

Het principe achter Get_Component is simpel. Wanneer er fouten zijn gevonden
in een module verwijdert de integrator de module en verkrijgt daarop de nieuwste
revisie uit de SCC database. Hier is overleg met de verantwoordelijke ontwikke
laar bij nodig. Deze moet dan in de laatst revisie de bug(s) verwijderen, die de
integrator gevonden heeft en een subsysteem put doen. Wanneer de modificaties
niet in de laatste revisie kunnen plaats vinden zijn handmatige procedures nodig.

- LABEL COMPONENT

Label Component is weer een commando dat op component niveau werkzaam is.
Hiermee worden aIle revisies, die gemerkt zijn met het standaard integratie label,
gelabeld met een door de integrator op te geven version label. Het commando
wordt gebruikt na een succesvolle integratie stap. De gei'ntegreerde versie wordt
hiermee voor later gebruik gemerkt met een door de integrator gekozen uniek
version label. Met dat label is die versie altijd te reproduceren.

- DELETE COMPONENT

Delete Component is bedoeld om op eenvoudige manier de gehele component te
verversen. AIle files uit de component worden gedelete, zodat vervolgens met een
Get Component de laatste revisies van aIle files verkregen kunnen worden. Het
voorkomt het handmatig uit voeren van een vrij omvangrijke procedure en vermin
dert de kans op overbodige fouten als het vergeten te deleten van aIle files of het
deleten van make files.

- DELETE

Delete doet hetzelfde als Delete Component maar nu op subsysteem niveau. Alle
files van het subsysteem van waaruit het commando opgestart is worden gedelete.
Met een daaropvolgende Get komt de laatste stand van het subsysteem beschik
baar.
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6.3.3 Maintainer
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De maintainer heeft de beschikking over alle commando's, die al bij de implementor beschre
yen zijn (paragraaf 6.3.1). Maintenance is in feite een beperkte vorm van development in een
andere versie dan de allerlaatste. Voor het version control system houdt dit branching in. Er
-moet nu een voorziening zijri, waardoor de get en put achtige commando's functioneren in
de bijbehorende branch in plaats van de revisie trunk. Deze voorziening moet automatisch
zijn en geen ingrijpen van de maintainer vereisen om fouten te voorkomen. De volgende
commando's zijn beschikbaar voor de maintainer:

- BRANCH COMPONENT

Dit is het commando dat initieel uitgevoerd moet worden om binnen het versiori
control systeem een volledige branch te realiseren op alle log files van de gehele
component. Bij dit commando moet het version label, van de versie waarop de
branch gemaakt wordt, gegeven worden en de naam van het te gebruiken branch
version label, waarmee voortaan de top revisie van de branch wordt aangeduid.

Na afloop van het commando zijn alle directories van alle subsystemen gecreeerd
en gevuld met de revisies van de gewenste versie. Tevens zijn de branch revisies
gelocked in de SCC database, zodat een soortgelijk effect is verkregen als na een
Get Component actie. Het verschil met Get Component is dat de branch gecre
eerd is binnen het version control system en dat de export header files meteen
gereleased zijn.

- GET COMPONENT

Na het aanmaken van de branch met Branch Component worden eventuele
nieuwe subsystemen toegevoegd met Get_Component. De werking is het zelfde als
bij de implementor. Nieuwe subsystemen worden gemaakt en gevuld met template
files en bestaande subsystemen worden up to date gebracht met de laatste revisies
in de branch. Een en ander wordt vanuit het BUILD subsysteem opgestart.

- LABEL COMPONENT

De maintainer heeft de beschikking over een labelingsmechanisme om de bijge
werkte en geteste maintenance versie te kunnen markeren in de SCC database
voor latere reconstructie. AIle top revisies in de branch worden voorzien van een
version label opgegeven door de maintainer. Het labelen vindt plaats vanuit het
BUILD subsysteem.

- ALL,DEPS,GET,PUT,UPDATE

Identiek aan de commando's beschreven bij de implementor, zie pagina 59 en
verder. Get en Put zijn nu werkzaam in de top van de branch in plaats van de top
van de trunk.
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- COMPONENT

Identiek aan het commando beschreven bij de integrator, zie pagina 62.
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Vit het bovenstaande blijkt dat de maintainer ook integratie-achtige taken verricht in de
branch. Hij voert labeling uit en is in staat de hele component te maken. De labeling is
echter eenvoudiger, deze vindt altijd plaats in de top van de branch. De integrator heeft de
mogelijkheid om oudere revisies dan de laatsten te labelen. Zijn integratie werk loopt iets
achter bij de ontwikkelingen. Dit geldt niet voor de maintainer. De ontwikkelingen zijn
beperkt en de integratie daarvan eenvoudig.

De totale activiteit in de branch is veel geringer als in de trunk. Dit maakt het mogelijk dat
de maintainer verschillende activiteiten kan combineren, die in de trunk gescheiden van
elkaar zijn (integrator / implementors). Wanneer er weI grote maintenance taken verricht
moeten worden waarbij diverse ontwikkelaars nodig zijn, is het nodig om integratie en
maintenance te scheiden. Of dit nodig is zal van de omgeving afhangen en in dat geval moet
de branch gezien worden als een geheel zelfstandige ontwikkeling.

6.4 Interface Systeem en Gebruiker

6.4.1 Software Installatle

De in de paragraaf 6.3 beschreven activiteiten moeten op eenvoudige manier ge'implemen
teerd kunnen worden. Het schrijven van grote en complexe programma's om de beschreven
functionaliteit te bereiken is niet gewenst, omdat dit vee1tijd kost en op langere termijn veel
onderhoud met zich meebrengt. De hoofdactiviteit van NC is niet het ontwikkelen van een
configuration management systeem maar de ontwikkeling van hard en software voor numerie
ke besturingen. De volgende punten beperken de complexiteit van het invoeren van het
systeem:

- Kant en klare Tools

Het gebruik van bestaande tools in plaats van de ontwikkeling van geheel eigen
programma's, waar dat maar mogelijk is. Van deze tools wordt verlangd dat ze
universeel genoeg zijn om op eenvoudige manier ingepast te kunnen worden
binnen het systeem.

Dit betekent het gebruik van gekochte programma's, die samenwerken met relatief
eenvoudige interfaces. De interfaces, die als lijm werken tussen de niet geheel op
elkaar afgestemde tools, zullen zeU ontwikkeld moeten worden. De moeite nodig
voor de ontwikkeling van deze interfaces moet beperkt blijven.

Het schrijven van bv. een eigen version control system of complete make utility
behoort niet tot de basis activiteiten van NC en is ongewenst. Bovendien is het
resultaat van zo'n ontwikkeling op langere termijn meestal inferieur aan een kant
en klaar gekocht pakket. Een firma als Polytron kan zich specialiseren op version
control systemen en daardoor regelmatig met verbeterde versies uitkomen.
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- Of the Shelf Installation
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De installatie van kant en klare software moet eenvoudig zijn. Er moet zo min
mogelijk afgeweken worden van standaard installaties, waarmee pakketten gele
verd worden. Dit is om het upgraden van software in een later stadium simpel te
houden. Het maken van by. gecombineerde custom installaties van verschillende
pakketten is niet aan te bevelen. Het bespaart misschien een paar megabyte
diskruimte maar het geeft op langere termijn altijd meer problemen om zo'n
installatie te onderhouden.

- Siandaard PC liideHiig

AIle PC's moeten een standaard indeling krijgen, waarvan niets verwijderd mag
worden. AIleen het toevoegen van software op daarvoorgereserveerde drives is
acceptabel. Met een standaard indeling wordt bereikt dat alle PC's door iedereen
zonder veel problemen te gebruiken zijn. Op de PC's moet aile software staan, die
nodig is op de afdeling, ook al heeft een individuele gebruiker sommige software
misschien nooit nodig.

De standaard indeling slaat niet aIleen op de beschikbare software maar oak op
de configuratie van de PC's (environment, residente programma's, hardware etc.).
Er moet een goede scheiding zijn tussen de standaard configuratie en custom
configuratie van PC's. De custom configuratie is een toevoeging, die eenvoudig uit
te schakelen moet zijn. Hiermee wordt bereikt dat in geval van problemen, die
met de configuratie te maken hebben (de meeste!), makkelijk gecheckt kan
worden of het probleem met de standaard configuratie opgelost is. In dat geval
heeft de gebruiker iets vcrkeerd gedaan en valt het probleem buiten de systeem
groep.

De standaard indeling vereenvoudigt het onderhoud aan de PC's aanzienlijk. Met
een gestandaardiseerde directory indeling is het leveren van automatisch updates
van software over de afdeling via het netwerk eenvoudig.

6.4.2 Information Hiding

Information hiding is een algemeen gebruikte techniek bij software engineering. De bedoe
ling ervan is zoveel mogelijk niet relevante informatie te verbergen, waardoor het overzicht
op de informatie die weI belangrijk is verbetert. Information hiding is op verschillende
manieren te gebruiken binnen het voorstel voor configuration management. Het komt daarbij
voornamelijk neer op een scheiding tussen glubale en lokale informatic. Op de volgende
manieren kan er gebruik van gemaakt worden:

- Make file

Bij make files is een zeer duidelijke scheiding mogelijk tussen een globaal en een
lokaal deel. Het globale deel is vrijwel onveranderlijk bij verschillende projecten.
Dit deel bevat onder andere de default rules voor het uitvoeren van compilaties
met verschiJIende compilers en programmeertalen, de zgn. suffix-rules. Deze rules
zijn project onafhankelijk en moeten daarom afgeschermd worden voor de gebrui-
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kers om ongewenste veranderingen en de daaraan gekoppelde complicaties te
voorkomen.

Een ander deel van de make file is zeer project afhankelijk. Het deeI waar de
afhankelijkheden tussen sources wordt vastgelegd zal voor ieder project opnieuw
ingevuld moeten worden. Dit geldt ook voor oa. object macro's, link en library
statements.

Een eenvoudige manier om een goede scheiding tussen deze twee delen te krijgen
is de opsplitsing in twee files. Met behulp van een include mechanisme kan het
globale deel door de project afhankelijke make file ingelezen worden. Het globale
deel is READ-ONLY voor de gebruikers en vah onder het beheer van de systeem
groep.

- Logische drives

Het toekennen van logische drive letters aan directory bomen is eveneens een
vorm van informatie achterbouden. Het wordt gebruikt voor de directory bomen
van de DEVELOP, RELEASED en SCC takken. De werkelijke lokaties van deze
structuren op bet netwerk zijn geheel verborgen achter de bijbehorende drive
letters. Deze lokaties zijn helemaal niet belangrijk voor de gebruiker. Wanneer
deze weI bescbikbaar zouden zijn lokt dat waarschijnlijk het schrijven van tools uit,
die lokatie afhankelijk zijn, met aUe beperkingen van dien.

Wanneer een ontwikkelaar ingelogd is op zijn project ziet hij, achter de dan
toegekende logiscbe drive letters, aHeen de versie van de component waaraan hij
bezig is. Oit levert duidelijkbeid op en voorkomt fouten. Een bijkomend voordeel
van logische drives is de verkorting van de gebruikte pad namen. Vooral onder
DOS, met de weI erg korte command line van maximaal 127 tekens, is dit handig.

- Environment

Ook bij bet gebruik van de environment is een scheiding tussen globale en lokale
instellingen nuttig. Wanneer tools via environment variabelen geconfigureerd
worden, is bet vaak mogelijk een opsplitsing te maken tussen project afhankelijke
en project onafhankelijke environment insteUingen. Oit geldt met name voor
compiler en linker opties. Hier ligt een duidelijk verband met de standaard PC
indeling uit paragraaf 6.4.1.

Een probleem met environment variabelen is dat ze niet onzichtbaar gemaakt
kunnen worden voor gebruikers. WeI kunnen de batch files, die de insteHingen
bepalen onder bet beheer van de systeem groep geplaatst worden en afgeschermd
worden voor gebruikers. Een netwerk geeft bier goede mogelijkheden voor. Het
project afhankelijke deel van de environment vah onder de verantwoordelijkheid
van de gebruikers zelf en is vrij te configureren.

- NC C-standaard

De artificial scoping tecbniek van de NC C-standaard (paragraaf 5.2) is een directe
toepassing van information biding. Het doeI is hier om een goede isolatie tussen
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de verschillende subsystemen te bereiken.

6.4.3 Beveiliging
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De verzameling log files in de sec directory boom vormen de gehele configuratie van de
component. Aile versies van de component zijn hierin aanwezig. De sec database is onver
vangbaar en moet met zorg behandeld worden. Dit betekent natuurlijk het regelmatig maken
van backups. De backups vormen de enige beveiliging tegen falen van hard- en software.

~ • • , L .,.. '.J' ~ 11 ,to f f . f.t:en anuere Kl(tSse van Uevelligmg is nOuig om OiiOOiuCCuGlnuig, ongewenst o••out:e.
handelen van gebruikers te voorkomen. Dit gaat niet zo ver als het tegen gaan van kwaadwil
lende acties en is daarom eenvoudiger. De beveiliging kan plaats vinden op twee niveaus:

- Netwerk

Aile voorzieningen, die het te gebruiken netwerk biedt voor het afschermen van
ongewenste file accessen, kunnen benut worden. Het is zinvol de toegang van
ontwikkelaars te beperken tot de versie van de component waaraan men bezig is.
Dit kan opgenomen worden in de login procedure, die al nodig is voor het kiezen
van de juiste activiteit (implementeren, integreren of maintenance). Beveiliging is
hier dus een effect dat samen gaat met de gewenste information hiding.

- Version Control

De beveiliging, die met het netwerk bereikt kan worden, beperkt zich tot file en/of
directory access privileges. Dit is niet genoeg voor de bescherming van de see
database. Iedereen zal bv. write access tot de log files moeten hebben. De maintai
ners en implementors moeten minstens files terug kunnen zetten en de integrator
moet version labels kunnen aanleggen. Met aIleen netwerk beveiliging is dus
iedereen instaat om alles met de log files te doen. Beveiliging tegen individuele
acties op de log files moet daarom met het version control systeem zelf plaats
vinden.

De integrator mag geen put permissie hebben. De implementor mag aileen aan
de top revisies van de trunk werken en moet geen version labels kunnen maken
of veranderen. De maintainer moet dat alles weI kunnen, maar aIleen in de branch
waar hij werkzaam is. Vanzelfsprekend kan een revisie aIleen geput worden door
de persoon, die oorspronkelijk de get met lock heeft uit gevoerd. Verder mogen
aIleen subsysteem revisies gelockt worden door de verantwoordeiijke oniwikkeiaar
van dat subsysteem en niet door anderen.

Deze voorzieningen moeten op een zo laag mogelijk niveau in het version control
systeem verwerkt zijn. Het principe van de werking van de beveiliging mag niet
eenvoudig te omzeilen zijn, zoals bv. het read-only attribute bit van het DOS filing
systeem. De beveiliging moet ook niet PC gebonden zijn, maar afhangen van wie
er ingelogd is. Utilities die de beveiliging van de log files kunnen opheffen mogen
niet algemeen beschikbaar zijn, want die werken misschien goed bedoelde maar
voor het systeem ongewenste acties in de hand.
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Dit betekent dat de beveiliging van de log files op het niveau van de elementaire
basis tools, zoals beschreven bij het version control systeem PVCS, gelmplemen
teerd moet zijn. De put en get programma's moeten altijd gebruik maken van
configuratie informatie, die de individuele toegangsprivileges van de gebruikers
bepaalt. De gebruiker mag niet in staat zijn dat te verhinderen of te veranderen.

De toekenning van privileges aan de verschillende gebruikers van het systeem wordt centraal
beheerd door een persoon, de manager van het project (component). Hij bepaalt wie
toegang heeft tot wat en verandering daarvan kan aIleen via hem plaats vinden.
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7. Implementatie SCSP Ontwikkel Omge'ling
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In dit hoofdstuk worden de basis ideeen uit het vorige hoofdstuk gebruikt om tot een
concrete implementatie van een SCSP ontwikkel omgeving te komen. Er is bij dit implemen
fatie voorstel- steeds rekening gehouden met de mogelijkheid om het ·systeem toe te kunnen
passen bij bestaande projecten. Dit vereenvoudigt de invoering van het systeem. Het is wei
gewenst om nieuwe ontwikkelingen strikt volgens de nieuwe standaarden op te bouwen en
op langere termijn herstructurering van bestaande code door te voeren.

7.1 Tools

7.1.1 Vereisten

De praktische basis van een configuration management systeem vormen de tools, die het
systeem van de gewenste functionaliteit moeten voorzien. De keuze van deze tools bepaalt
mede de moeite, die nodig is om het systeem te implementeren. Wanneer de tools aan
universeelheid missen of niet goed op elkaar aansluiten is er aanzienlijk meer 'lijm' nodig om
een werkend systeem te realiseren. Het kan daarom geen kwaad om de keuze van de tools
en de eisen die eraan gesteld worden verder toe te lichten.

Een belangrijke eis is een hoge mate van onafhankelijkheid van operating system en hardwa
re platform. Bij Numerical Control zal het systeem zowel onder MS-DOS als OS/2 moeten
functioneren met bij voorkeur dezelfde tools. In het geval van DOS en OS/2 is aan deze eis
relatief makkelijk te voldoen vanwege de verwantschap van beide systemen. Veel software
beschikbaar onder DOS is of wordt geporteerd naar OS/2. Er zijn zelfs 'family mode'
executables, die in beide omgevingen kunnen draaien.

Behalve de overkoepelende eis van OS onafhankelijkheid, worden er aan de afzonderlijke
tools eveneens eisen gesteld. De tools zijn onder te verdelen in vier soorten. De vier groepen
zijn nodig om het configuration management systeem als geheel te laten functioneren.

- Netwerk

Het gebruikte netwerk is niet zozeer een tool als weI een onderdeel van het
operating system. Het is vaak mogelijk om bij een gegeven operating system
meerdere netwerken te kiezen en daarom wordt het netwerk hier toch bij de tools
genoemd.

Het netwerk vervult een sleutelrol. Bij een 'meermans' project is een netwerk
onmisbaar. De gehele component moet er op beschikbaar zijn, in de vorm van de
beschreven directory structuren uit paragraaf 6.2. De component is dan toeganke
lijk voor aIle betrokkenen. De voorgestelde directory structuren zijn gekoppeld aan
logische drives. Het netwerk operating system moet instaat zijn logische drives te
kunnen 'mappen' of 'substituten' op willekeurige plaatsen in de directory structu
ren op het netwerk. Dit mechanisme moet bij voorkeur dynamisch zijn, met andere
woorden het maken of verwijderen van logische drives moet onbeperkt plaats
kunnen vinden door de gebruikers zelf.
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De reden hiervan is het aantal en soort logische drives noodzakelijk per compo
nent. Er is altijd een drive nodig voor de SCC database. Verder komen er per
versie, waaraan maintenance gedaan wordt, steeds twee logische drives bij, de
develop en released takken. De integrate en implementatie activiteiten vereisen
ook ieder een develop en released drive. Vooral de maintenance activiteit geeft
het dynamische karakter aan de drive toekenning.

Elementaire beveiliging is eveneens een requirement van het netwerk. De moge
lijkheid tot het beperken van de toegang tot files en directories moet aanwezig
zijn. Een access list mechanisme is gewenst om de individuele toegang tot versies
van de component in te kunnen dammen.

Voor DOS en OS/2 komen Novel Netware 386 en Microsoft LAN-manager in
aanmerking. Novel is meer flexibel in het gebruik van logische drives. Deze
kunnen geheel dynamisch toegekend worden. Bij lAN-manager zijn logische drives
statisch. Ze zijn gei'mplementeerd met zogenaamde share names. Share names
worden door de systeem beheerder beschikbaar gemaakt. Bovendien is het aantal
mogelijke share names per server gebonden aan een bovengrens. De voorkeur ligt
dus bij Novel.

- Version Control System

De efficientie en functionaliteit van het gebruikte version control system bepalen
in hoge mate het succes van het configuration management system als geheel. De
functies die verricht moeten kunnen worden zijn minimaal:

Revisies in- en uitchecken

Locking

Labeling

Branching

De achterliggende methodes, die gebruikt worden om deze functies te verkrijgen
zijn minder belangrijk. Een systeem dat de revisies in zijn geheel opslaat en dus
niet werkt met delta's is in principe goed bruikbaar. Vit oogpunt van efficientie
kan echter beter en systeem gekozen worden dat gebaseerd is op reverse deltas.
Dit geeft een aanmerkelijke besparing in disk ruimte en de responsie tijden blijven
minimaal in de laatste revisies.

Het beschreven PVCS systeem van Polytron (paragraaf 3.2) voldoet aan de gestel
de eisen. PVCS is beschikbaar op diverse PC, work station en mainframe plat
forms. PVCS werkt in de trunk althans met reverse deltas en is opgebollwd uit een
stel universele tools met een duidelijk interface. In de bestaande ontwikkel omge
ving van NC zijn positieve ervaringen opgedaan met dit systeem. Bij toepassen van
PVCS is slechts een beperkt aantal kleine en eenvoudige zelf te maken tools nodig
om een compleet systeem te realiseren.
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- Make
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Onafhankelijkheid van het operating system wordt sterk verbeterd door het toepas
sen van de program builder make. Make is voortgekomen uit UNIX systemen en
is beschikbaar in verschillende vormen op verschillende platforms. Make ontkop
pelt de implementatie van typische operating system afhankelijke zaken als file
time stamps en process return codes.

Make is een tool die werkt met een script of make file waar een beschrijving in
staat van de opbouw van het programma. In de make file worden onder meer de
onderlinge afhankeHjkheden tussen files v2Stge!egd. Wanneer de make file onder
version control staat, vormt deze een sleutelrol in de configuration management
van het systeem.

Met een krachtige make tool is het niet aileen mogelijk het maken van program
ma's te automatiseren, maar kunnen by. ook version control procedures geautoma
tiseerd worden. Het gebruik van make scripts voorkomt het implementeren van
een deel van het systeem in een veellagere taal als by. C. Dit komt het onderhoud
en een snelle implementatie ten goede.

Een make tool die krachtig genoeg is voor dit doeI is PolyMake. PolyMake heeft
behalve de bij iedere make tool beschikbare suffix rules en dependancy lines ook
een interne programmeertaal. Deze gei'nterpreteerde taal vereenvoudigt het
werken met files, directories en programma's in hoge mate en maakt het program
meren in e vrijwel overbodig. Verder geeft PolyMake ondersteuning bij de schei
ding van objecten in verschillende directories. Er zijn directives om de lokaties van
objecten als sources, headers, object files en libraries te specificeren. Dit sluit goed
aan op de voorgestelde directory bomen.

PolyMake is net als pves ontwikkeld door Polytron en is daardoor op de hoogte
van het interne formaat van de pves log files. PolyMake kan werken met de time
stamps van de revisies binnen log files. Dit yoorkomt het trage uitchecken van een
revisie om de tijd en datum van de work file te achterhalen. PolyMake is beschik
baar op dezelfde platforms als pyeS en is daardoor portable.

Het bovenstaande betekent niet dat PolyMake een vereiste is voor de implementa
tie van het systeem. Een eenvoudiger make tool is voldoende, maar het gevolg
daarvan is dat veel procedures in e geschreven zullen moeten worden.

- Editor

De voorgestelde directory bomen zijn nogal vertakt. Vooral de scheiding van
sources en headers in verschillende directories maakt een editor noodzakelijk, die
een goede ondersteuning geeft van verschillende paden en meerdere files. Voor
een efficiente mamer van werken is het verder gewenst dat compilaties vanuit de
editor gelanceerd kunnen worden. De editor moet na afloop van een compilatie
met fouten automatisch de cursor kunnen plaatsen op de regeJ(s) in de file(s) met
de fout(en).

De program editor Brief van UnderWare voldoet aan het bovenstaande en vormt
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al een onderdeel van de standaard installatie van PC's bij NC. Brief is tenminste
beschikbaar onder DOS en OS/2. Het gebruik van Brief is geen strikte vereiste,
maar vereenvoudigt het werken aan software binnen de voorgestelde omgeving
aanzienlijk.

7.1.2 Configuratle

Het configuration management voorstel is gebaseerd op het PVCS version control system en
de PolyMake make utility van Polytron. Heide paketten zijn universeel van opzet en bezitten
dan ook een hoge mate van configureerbaarheid. De configuratie wordt voornamelijk
vastgelegd in files en in enkele environment variabelen. De files bevinden zich in een
subdirectory op het netwerk en vallen volledig onder het beheer van de systeem groep. Voor
alle andere gebruikers zijn deze files principieel read-only, omdat ze de integriteit van het
systeem bepalen.

De netwerk subdirectory heeft de gestandaardiseerde naam NCINC gekregen. NCINC is
afgeleid van Numerical Control Include directory. Een gedeelte van de configuratie is
gei'mplementeerd als include files, vandaar. Er bevinden zich de volgend files:

- BUILTINS.MAK

BUILTINS.MAK is de configuratie file van PolyMake en wordt met behulp van
een include mechanisme door iedere make file meegenomen. ABe configuration
management procedures beschreven in paragraaf 6.3 voor zowel implementor,
integrator als maintainer zijn hierin vastgelegd. De file bevat het project onafhan
kelijke deel van aBe beschikbare make procedures en biedt ondersteuning voor de
noodzakelijke directory structuren van develop, released en scc takken. Een
uitgebreide beschrijving van BUILTINS.MAK voIgt in paragraaf 7.2.

- MAKEFILE.SKL

Dit is de template subsysteem make file. De file bevat het project afhankelijke
deel van de make procedures en zal door de gebruiker gedeeItelijk ingevuld
moeten worden. De file bevat directory macros, object macros en een voorbeeld
van een library of link target voor Microsoft tools. Een gedetaileerde beschrijving
van deze elementen voIgt in paragraaf 7.2

- VCS.CFG

Dit is de configuratie file van PVCS. AIle PVCS tools gebruiken voor zover nodig
deze default configuratie informatie. Het volledige pad van de file wordt met de
environment variabele VCSCFG aan de diverse tools doorgegeven. Wanneer er
een VCS.CFG op de current directory beschikbaar is wordt deze gebruikt in plaats
van de file, die via de environment gespecificeerd is. Dit is ongewenst, want de
instellingen zijn cruciaal voor het functioneren van het systeem. Het is dus niet
toegestaan er een lokale configuratie file op na te houden. De nieuwste versie van
PVCS (V3.3) is uitgerust met onder andere een beter beveiligd configuratie
mechanisme en het is sterk aan te bevelen om daarop over te stappen in de
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toekomst. De belangrijkste configuratie parameters In de huidige versie van
YCS.CFG zijn:

A1)TOCREATE

Bij een put actie op een niet bestaande log file wordt deze automatisch gecre·
eerd. Anders zou een error boodschap worden gegenereerd.

CHECKLOCK

Hiermee wordt aangegeven dat aIleen gelockte revisies geput mogen worden.
De put kan aIleen gedaan worden door dezeIfde persoon die de revisie gelockt .
beeft.

DELETEWORK

Na een checkin wordt de work file gedelete. Dit benadrukt het feit dat de file
geput is en met een get operatie opgehaald moet worden om er verder aan te
kunnen werken.

NOEXCLUSIVELOCK

Deze parameter maakt het mogelijk dat meerdere reVISles uit een log file
gelockt mogen worden. Dit is nodig voor maintenance. Een beperking is dat
per persoon slechts een lock toegestaan is.

FORCEUNLOCK

Wanneer een put wordt gedaan op een niet veranderde work file, wordt de put
gecanceled. De lock wordt van de revisie verwijderd en de work file wordt
gedelete. Het effect is dus het zelfde als wanneer de file weI gemodificeerd
was, aIleen wordt er niet een onnodige nieuwe revisie aangemaakt.

WRITEPROTECT

De log files worden automatisch write protected gehouden, zodat per ongeluk
deleten onmogelijk is. AIle schrijf acties via PYCS tools worden niet bei"nvloed
door deze parameter.

Op de WRITEPROTECT parameter na mogen de bovenstaande parameters niet
veranderd worden, omdat deze de goede werking van het systeem als geheel
bepalen.

YCSID is een belangrijke configuratie parameter en bevindt zich in de environ
ment. De variabele YCSID identificeert de gebruiker aan PYCS. Deze moet gelijk
zijn aan de naam waaronder ingelogd is op het netwerk.
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- MKDEPS.CFG
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Dit is de configuratie file van de tool MAKEDEPS.EXE. Het is onderdeel van het
PolyMake pakket. MAKEDEPS.EXE is een tool, die de include dependancies van
source files kan bepalen en dat aan de make file toe kan voegen. MKDEPS.CFG
bevat oa. informatie over header en source file extensies. De tool is programmeer
taal onafhankelijk van opzet en de configuratie file moet daarom ook de reguliere
expressies geven waarmee de specifieke include statements in de source gevonden
kunnen worden.

- CCDEP.H

CCDEP.H valt eigenlijk buiten het kader van het configuration management
systeem. Het is een algemene header file voor aIle C modules. Zijn functie is het
opheffen van verschillen tussen de gebruikte C compilers. Het gaat daarbij om
diverse Intel en Microsoft compilers. De modules zelf kunnen daardoor compiler
onafhankelijk blijven.

- XXXTMPLT.C, XXXTMPLT.H, XXXEXPRT.H

Dit zijn de template files voor C sources, headers en export headers. De templates
zijn voorzien van de artificial scoping faciliteiten en bevatten een header waar
informatie als auteur, programmeertaal, afdeling, datum, status enz. ingevuld
kunnen worden. Nieuwe modules moeten begonnen worden met behulp van deze
templates.

- ENVSET.BAT, ENVSET.CMD

Template batch files voor respectievelijk DOS en OS/2. Deze batch files worden
gebruikt voor het instellen van de environment per subsysteem. De batch files
geven een standaard instelling van de environment en kunnen door ontwikkelaars
aangepast worden. Hierover meer in paragraaf 7.1.3.3.

7.1.3 Setup

Onder de setup van het systeem worden aIle environment instellingen verstaan, die noodza
kelijk zijn voor het functioneren van de tools. Het gebruik van de environment is hierarchisch
opgebouwd, waardoor individuele aanpassingen eenvoudig mogelijk zijn.

Een groot nadeel van de environment is het feit dat de variabelen globaal zijn met aIle
gevolgen van dien. Er is toch voor een setup in de environment gekozen om de volgende
redenen:

- Context Wisseling

Op produktie niveau van de NC-software worden Intel compilers gebruikt,oa.
omdat de code in EPROM geplaatst moet kunnen voor de dedicated target
machines. De ontwikkeling vindt in een PC omgeving plaats en daar zijn de Intel
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C compilers minder geschikt. Symbolische debugging behoort niet tot de mogelijk
heden en ze zijn minder snel en betrouwbaar als de Microsoft C compilers. Dit
geldt voor het compileren zelf en voor de runtime code! In de praktijk wordt
daarom vaak met Microsoft C compilers gewerkt en wordt af en toe getest op de
target machine met Intel code.

Een methode om snel om te kunnen schakelen tussen Intel en Microsoft is daarom
gewenst. Environment variabelen maken een snelle context wisseling mogelijk,
zonder voortdurende modificatie van de make file. De make file is daardoor
vCider ontkoppeld van de toegepaste compiler(s) zonder gebmik van ingewikkelde
conditionele constructies.

- Brief Compilaties -

De programma editor Brief behoort tot de standaard tools en maakt compilaties
binnen de editor mogelijk. Bij syntaxfouten kan met brief handig door de lijst met
fouten genavigeerd worden. Het laden van de file en het positioneren van de
cursor op de regel met de fout gaat daarbij automatisch. Dit geeft een efficiente
manier van werken.

De compilaties moeten nu met dezelfde opties uitgevoerd kunnen worden als bij
een subsysteem make anders is de gegenereerde object code onbruikbaar. Dit
houdt in dat compiler vlaggen beschikbaar moeten zijn voor Make en Brief. De
definitie van de vlaggen moet zich op een plaats bevinden om een double mainte
nance probleem te voorkomen. Een elegame en eenvoudige manier is het gebruik
van de environment.

7.1.3.1 Selectie Variabelen

Bovenaan in de hierarchie van de gebruikte environment variabelen bevinden zich de
variabelen die compiler soort en versie bepalen. Deze variabelen moeten als eerste ingesteld
worden, zodat ze gebruikt kunnen worden bij de instellingen op lagere niveaus. Drie van de
in totaal zes environment variabelen zijn conditioneel. Met conditioneel wordt bedoeld dat
slechts de definitie van belang is en niet de bijbehorende waarde. Ze worden gebruikt als
switches:

- REAL

De Intel C, ASM en PLM compilers zijn beschikbaar in twee soorten, real-mode
en protected-mode. Met de definitie van de variabele REAL worden de real-mode
compilers geselecteerd anders de protected-mode compilers. De variabele heeft
geen invloed op de Microsoft compilers, omdat daar geen onderscheid gemaakt
wordt tussen real- en protected-mode compilers.

- INTELC

Deze switch bepaalt de keuze tussen Intel of Microsoft C. Bij definitie worden de
Intel C compilers geselecteerd.
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- INTELASM
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INTELASM bepaalt de keuze tussen Intel of Microsoft assemblers. Bij definitie
worden de Intel assemblers geselecteerd, anders Microsoft MASM.

De voorgestelde keuze van de switches houdt in dat binnen een subsysteem of in real-mode
of in protected-mode gewerkt wordt. Dit vormt geen beperking gezien de aard van deze
modes. Bet samen linkeD van real- en protected-mode code is technisch niet mogelijk en
nooit nodig. Dit geldt ook op component niveau. Verder is er geen INTELP switch, omdat
de taal PLM een zuivere Intel aangelegenheid is.

Bij de NC-software bestaat (helaas) een sterke afhankelijkheid tussen versies van de software
en versies van de gebruikte compilers. De ondersteuning hiervoor wordt geboden met overige
drie variabelen. De waarde geeft de versie van de compiler aan:

- CVERSION

De versie van de gebruikte C compiler. Mogelijkheden zijn by. MSC51, MSC60,
IC286V40, IC286V41, IC286V42, IC86V40, IC86V41 enz.

- AVERSION

De versie van de assembler: MASM51, ASM286V13, ASM286V21 enz.

- PVERSION

De versie van de toegepaste PLM compiler.

7.1.3.2 Compiler Setup

De zes compiler soort en versie bepalende environment variabelen worden gebruikt op drie
niveaus van environment bepalende batch files. Op het hoogste niveau bevinden zich de
batch files, die de globale instellingen van de compilers en bijbehorende tools bepalen. Dit
zijn systeem instellingen van de tools en sterk soort en versie afhankelijk. Ze zijn niet project
of component afhankelijk. De batch files komen vaak in twee soorten voor. Met extensie
.BAT voor DOS en .CMD voor OS/2 systemen:

- BSETUP.BAT / BSETUP.CMD

Deze batch file verzorgt de standaard instelling van de editor Brief. BSETUP
maakt gebruik van REAL, INTELC en INTELASM om bij compilaties binnen de
editor de juiste compiler aan te kunnen roepen. In het kort de environment
variabelen voor Brief:
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BPATH
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Bepaalt het zoek pad voor Brief macros. Als eerste op dit pad wordt de lokale
directory gezet en als tweede de Brief systeem macro directory. Dit maakt
c~stomizingvan macros mogelijk zonder wijzigingen aan de standaard instelling
van Brief uit te voeren. -

BBACKUP

Bepaalt de directory waar backup files geplaatst zullen worden.

BC???

Specificeert het compiler executie commando voor een gegeven extensie. De
drie vraagtekens stellen de extensie voor. Hierin schuiIt de afhankelijkheid van
BSETUP voor soort compiler. Voorbeelden zijn BCC, BCASM, BCPLM voor
respectievelijk .C, .ASM en .PLM files.

BPACKAGES

BepaaIt het soort van 'smart editing' dat Brief ondersteund voor sommige
programmeertalen. Dit werkt aIleen voor standaard extensies van de talen. Dus
.C voor C en .PAS voor pascal enz.

BFLAGS

Hierin kunnen Brief startup opties gegeven worden.

BTMP

De directory waar Brief tijdelijke files plaats kan hiermee op gegeven worden.
BTMP zal aIleen gebruikt worden op DOS systemen zonder expanded memory
om zichzelf weg te swappen naar disk tijdens compilaties.

PATH

De operating system search path variabele. BSETUP voegt hieraan de lokatie
van de Brief executables toe.

Bovenstaande variabelen krijgen een standaard instelling met gebruik van BSE
TUP. Eventuele persoonlijke instellingen moeten op eigen verantwoordelijkheid
met een eigen batch file gerealiseerd worden.

- MSCSETUP.BAT / MSCSETUP.CMD

MSCSETUP stelt de gewenste Microsoft C compiler in. Momenteel worden versie
5.1 en 6.0 van de compiler gebruikt. Ze bevinden zich in gescheiden directory
structuren. De installatie is standaard. Iedere compiler heeft een eigen koppel
MSCSETUP batch files, een voor DOS en een voor OS/2. De environment
variabelen voor Microsoft C zijn:
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INCLUDE
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Hiermee word het zoek pad gegeven waarmee de compiler naar include files
moet zoeken. INCLUDE wordt hier alleen gebruikt voor de bij de compiler
behorende systeem includes, die oa. de interfacing met de standaard library
bepalen.

LIB

Specificeert het zoek pad voor libraries. De Microsoft linker gebruikt deze
variabele. LIB wordt hier gebruikt om de bij de compiler behorende standaard
libraries te kunnen vinden.

LINK

Met de LINK variabele kunnen opties aan de Microsoft linker doorgegeven
worden. Gebruik van LINK is ongewenst, omdat dat niet ondersteund wordt
in de standaard omgeving. LINK wordt daarom standaard uitgeschakeld.

CL

CL specificeert opties voor de compiler. CL krijgt een standaard instelling voor
algemeen gebruik.

HELPFILES

Met HELPFILES kan een zoek pad opgegeven worden voor de help files. Oit
pad wordt gebruikt door de QH.EXE tool, Quick Help.

INIT

INIT bepaalt de lokatie van de TOOLS.INI file. In deze file kunnen allerlei
defaults vastgelegd worden voor Microsoft tools als CodeView, Make en de
Programmers Workbench.

TMP

Met TMP kan de lokatie van door de compiler gegenereerde tijdelijke files op
gegeven worden.

PATH

De lokatie(s) van de compiler executables worden aan het operating system
PATH toegevoegd.

Het gebruik van INCLUDE, LIB en CL geeft een goede ontkoppeling tussen
compiler versie en make file.
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- ICSETUP.BAT
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Iedere Intel C compiler is gei'nstalleerd op een aparte directory structuur. Iedere
compiler heeft een eigen ICSETUP.BAT file waarmee de compiler ingesteld

. wordt.lnteLC is aIken beschikbaar ond~r DOS, d\.ls de .CMD Jile ontbreekt. De
environment variabelen voor Intel C zijn:

:INCLUDE:

Hiermee kan een directory opgegeven worden waar include files gevonden
moeten worden. Het is dus geen zoek pad. Dat vormt geen bezwaar, want
analoog aan de Microsoft C instelling wordt met de variabele aIleen naar de
compiler includes verwezen en deze bevinden zich op een directory.

PATH

Als bij de andere batch files wordt de executable lokatie toegevoegd.

Er ontbreekt aan de Intel C compilers oa. een equivalent van de LIB en CL
variabelen zoals Microsoft C die kent. Toch wordt het aangeraden om LIB op
analoge marrier te gebruiken, omdat deze dan bij PolyMake als macro beschikbaar
is. Dit geeft de noodzakelijke ontkoppeling tussen standard library lokatie en de
make file. Gelukkig kan wei via de command line aan de compiler een include
zoek pad opgegeven worden.

- PLMSETUP.BAT

De PLM compilers maken nauwelijks gebruik van de environment. Het systeem
is weI hetzelfde gehouden, dwz. per versie een eigen setup file. De gebruikte
variabelen zijn:

:Fl:

Hiermee kan een include directory opgegeven worden. :Fl: is sterk gekoppeld
met de geschiedenis van de NC-software.

:F2:

Eveneens de lokatie van include files. Zie :Fl:.

PATH

Als bij de andere batch files wordt de executable lokatie toegevoegd.

De :Fl: en :F2: variabelen vormen een anachronisme uit de ISIS ontwikkel omge
ving van Intel (8085 based floppy system) en stelden daar referenties naar drives
voor. Ze hebben het grote nadeel dat de strings :Fl: en :F2: hard in de sources
gecodeerd moeten zijn in de specificatie van de include file! Helaas is er geen
include file zoek mechanisme, dat ontkoppeld is van de source files bij de Intel
PLM compilers.
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- IASMSET.BAT
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De Intel assembler setup file. Hierover vah hetzelfde op te merken als bij de
PLMSETUP batch file. Opnieuw het ongewenste gebruik van :Fl: en :F2:.

- MASMSET.BAT / MASMSET.CMD

De Microsoft assembler setup batch files. MASM wordt niet gebruikt bij de NC
software en wordt hier daarom aileen genoemd.

7.1.3.3 Component Setup

Het tweede niveau bij het instellen van de environment bevindt zich op component niveau.
Op dit niveau worden de compiler opties (flags) gedefinieerd, die globaal zijn voor de gehele
component. Ook deze setup is verschillend per compiler en hangt dus af van de selectie
variabelen uit paragraaf 7.1.3.1.

De instelling wordt bereikt met de batch files ENVSET.BAT en ENVSET.CMD voor DOS
en OS/2. De logische plaats voor component globale instellingen is het BUILD nep subsys
teem. ENVSET bevindt zich dan ook in de BUILD\SRC directory. De environment variabe
len, die met ENVSET bepaald worden, zijn geordend naar programmeertaal:

- CL

CL specificeert de component globale C compiler opties. Dit zijn by. include
paden voor de subsysteem headers, warning levels en misschien memory model.
Op het include pad staat als eerste de subsysteem INC directory, vervolgens de
released INC directory en tot slot de global include directory waar CCDEP.H te
vinden is.

Tevens wordt met CL een 'define' meegegeven, die de compiler versie definieert,
dus de CVERSION variabele. Met die definitie kan in de CCDEP.H header file
compiler afhankelijke code geselecteerd worden.

- AL

AL specificeert de component globale assembler opties.

- PL

PL specificeert de component globale PLM compiler opties.

De CL, AL en PL variabelen mogen op subsysteem niveau niet meer veranderd worden.
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7.1.3.4 Subsysteem Setup
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Voor de instelling van subsysteem specifieke compiler opties bestaat er per subsysteem een
ENVSET batch file. Deze bevindt zich op de subsysteem SRC directory. Dit is het derde en
laagste niveau van environment instelling. Op subsysteem niveau zijn er naar analogie met
het component niveau opnieuw drie -variabelen van belang: - -

- CFLAGS

Met CFLAGS worden opties aan de gebruikte C compiler door gegeven, die
subsysteem afhankelijk kunnen zijn. Een ontwikkelaar kan CFLAGS naar wens
gebruiken zolang de instellingen niet geen conflict geven met die in de CL variabe
Ie. Opties voor het genereren van object code met symbolische debugging informa~

tie en het compiler optimalisatie niveau liggen hier voor de hand.

- AFLAGS

AFLAGS heeft een identieke functie als CFLAGS, maar nu voor de gebruikte
assembler.

- PFLAGS

PFLAGS heeft een identieke functie als CFLAGS, maar nu voor de gebruikte
PLM compiler.

Voor CFLAGS, AFLAGS en PFLAGS geldt eveneens afhankelijkheid van de compiler versie
en zijn dus afhankelijk van CVERSION, AVERSION en PVERSION respectievelijk.

AIle ENVSET batch files gezamenlijk bepalen de totale setup van de component en moeten
dan ook onder version control staan willen oudere versies reproduceerbaar zijn. ENVSET
kan net als de subsysteem make file beschouwd worden als onderdeel van de source van het
subsysteem en is onmisbaar voor het maken van de component. Met het put/get mechanisme
moeten deze files dus automatisch mee genomen worden in het version control gebeuren.

De ENVSET batch files hebben als uitgangspunt de templates uit NCINC directory. Van de
templates mag niet afgeweken worden om een goed gedefinieerde environment te kunnen
garanderen.

7.1.4 Login Procedure

De environment instellingen op drie niveaus maken het automatiseren van de aanroep van
bijbehorende batch files een must. Deze instelling van de environment vormt een onderdeel
van de login procedure tot een subsysteem. De informatie noodzakelijk voor de login
procedure bestaat uit:
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- Component
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Er kunnen meerdere componenten bestaan op het netwerk. De naam van de
component is daarom noodzakelijk om in te loggen.

- Activiteit

Een van de drie mogelijke activiteiten moet geselecteerd kunnen worden. Gekozen
kan worden uit IMPLEMENT, MAINTAIN of INTEGRATE.

- Versie

In het geval van de MAINTAIN activiteit moet de versie van de component
bekend zijn.

- User

De naam van de gebruiker. De default kan zijn de user name waarmee ingelogd
is op het netwerk of het version label van de C: drive voor standalone systemen.

- Compiler

Per toegepaste programmeertaal de versie en type van de compiler.

- Subsysteem

Het gewenste subsysteem.

Gezien de hoeveelheid noodzakelijk informatie zijn default instellingen belangrijk. Per user
moeten defaults beschikbaar zijn, die interactief gewijzigd kunnen worden tijdens inloggen.
Met de login informatie worden de volgende acties uitgevoerd:

- Logical Drive Mapping

Aan de hand van component naam, activiteit en versie kunnen de gewenste
directory bomen beschikbaar gemaakt worden via logische drives. H:,I: en J: voor
achtereenvolgens de DEVELOP, RELEASED en SCC directory bomen.

- Version Control Instellingen

Ten behoeve van het version control system is het noodzakelijk een aantal envi
ronment variabelen te definieren. De variabelen zijn:

IMPLEMENT

De variabele wordt gedefinieerd wanneer de implement activiteit gekozen is.
Anders wordt de variabele verwijderd uit de environment.
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MAINTAIN
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De variabele wordt gedefinieerd wanneer de maintenance activiteit gekozen
is. Anders wordt de variabele verwijderd uit de environment.

INTEGRATE

De variabele wordt gedefinieerd wanneer de integratie activiteit gekozen is.
Anders wordt de variabele verwijderd uit de environment.

VEkSION

In het geval v~n maintenance bepaalt deze variabele de maintenance versie
ofwel branch version label. . -

VCSID

Geeft de user name van de ingelogde aan. Deze variabele wordt gebruikt door
de PVCS tools.

VCSCFG

Specificeert de lokatie van de PVCS configuratie file, die gebruikt wordt door
de PVCS tools.

- Selectie Variabelen Instelling

Met de gekozen compilers kunnen de zes selectie variabelen gedefinieerd worden.
Dat zijn REAL, INTELC, INTELASM, CVERSION, AVERSION en PVERSION.
Deze variabelen worden door de verdere setup gebruikt.

- Compiler Setup

De geschikte compiler setup batch files en de Brief setup batch file worden
uitgevoerd, zodat de juiste tools beschikbaar worden voor de gebruiker.

Voordat deze batch files aangeroepen kunnen worden, moet de variabele PATH
gereset worden naar het standaard pad, sm PATH. Dit is noodzakelijk, omdat
de tools setup steeds toevoegingen aan PAill doet. De toevoegingen zouden bij
herhaald inloggen het pad onbruikbaar en uiteindelijk te lang maken.

De variabele SID PATH bevat het pad dat de gebruiker tot zijn beschikking wi)
hebben. Dit pad mag geen verwijzingen hebben naar compiler en Brief directorie.
om conflicten te voorkomen met de setup batch files. Blijvende veranderingen aa
PATH moeten via SID_PATH doorgevoerd worden.

- Component Setup

De ENVSET batch file op de BUILD\SRC directory wordt gedraaid om d
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component afhankelijke compiler opties in te stellen.

- Subsysteem Setup

85

De ENVSET batch file in de gewenste subsysteem SRC directory wordt geexecu
teerd om de subsysteem afhankelijke compiler opties in te stellen. Tevens wordt
de current directory veranderd in deze source directory.

Na afloop van de login procedure bevindt de ontwikkelaar zich in de verlangde subsysteem
source directory. Het is essentieel voor de stand van de environment, dat de login procedure
herhaald wordt, wanneer een ander subsysteem gewenst is. Bij een goed ontworpen compo
nent is dat geen veeI voorkomende situatie. Iedere ontwikkelaar is een subsysteem toegewe
zen en de subsystemen zijn goed gebalanceerd. Dezelfde ontwikkelaar voor meer dan een
subsysteem is minder gewenst, omdat dat de isolatie tussen de subsystemen kan verminderen.

Momenteel is de procedure gei"mplementeerd met eenvoudige batch files. Een meer interac
tieve manier is nodig vanwege het belang van een efficiente login procedure. Een feature van
de huidige implementatie is dat de prompt een functie is van de gekozen activiteit. Bijvoor
beeld: [IMPLEMENT] H:\BUILD\SRC. Het is dan duidelijk op welke activiteit men
ingelogd is.

7.1.5 CC Compiler Driver

Zoals uit de vorige paragrafen is gebleken worden verschillende programmeertalen gebruikt
en oak verschillende compilers per taal. De gebruikte compilers zijn afkomstig van Intel en
Microsoft en hebben een verschillende interfacing met de gebruiker. Aileen een batch file,
die de specifieke setup van de compiler verzorgt, is niet voldoende om de compiler in te
passen binnen het systeem. Dit blijkt al uit het gebruik van de environment. De Ihtel C
compilers kennen bijvoorbeeld de CL variabele niet.

Om de verschillende compilers te integreren in de omgeving is een universele driver geschre
yen: CC.EXE. Deze compiler driver roept de gewenste compiler aan en probeert de onder
linge verschillen zoveel mogelijk weg te werken. De diverse compilers worden gekozen met
behulp van een command line optie. CC.EXE is een relatief kleine tool, die op drie gebieden
de onderlinge verschillen aanpakt:

- Environment

CC verzorgt de afhandeling van de compiler optie variabelen CL, AL, PL,
CFLAGS, AFLAGS, PFLAGS. Wanneer de gebruikte compiler deze environment
variabelen zelf niet mee kan nemen, voegt CC deze toe aan de command line bij
de interne aanroep van de compiler. Dit wordt dan ook gedaan voor aIle variabe
len, uitgezonderd CL bij de Microsoft C compiler. Het nut hiervan is tweevoudig:

Er ontstaat een scheiding tussen subsysteem en component afhankelijke opties.

Compilaties binnen Brief worden gelijkwaardig aan compilaties vanuit Make.
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Dit geldt voor aile compilers, die CC.EXE ondersteunt.

- Error Output
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De error output van de compilers is meestal verschillend. Onder error output
wordt verstaan: File- name, regel nummer en foutboodschap bij syntaxfouten. De
Intel compilers zijn hierbij niet erg consequent. Afuankelijk van de omstandighe
den zijn er in totaal 7 verschillende varianten mogelijk waarop deze informatie
doorgegeven wordt! De Microsoft compilers zijn minder chaotisch op dit gebied I

en gebruiken een universeel formaat.

De editor Brief ondersteunt geen van deze Intel error output formaten, maar weI
het Microsoft formaat. CC converteert daarom de diverse Intel formaten naar het
Microsoft formaaf Dit geeft de mogelijkheid van automatische cursor positionering
bij syntaxfouten bij compilaties binnen Brief.

CC verwijdert verder aile regels uit de error output die geen foutmeldingen zijn.
Dit zijn headers en trailers met copyright boodschappen en andere overbodige
informatie. De totale error output krijgt daardoor lengte 0 bij afwezigheid van
errors en/of warnings. Deze feature wordt gebruikt in combinatie met modificatie
van return codes door de make file.

- Return Codes

De return codes van aile compilers worden genegeerd. CC geeft, onafhankelijk van
wat de bewuste compiler teruggeeft, return code 0 terug. Return of exit codes
worden gewoonlijk gebruikt om foute compilaties te melden. Return code 0 is de
standaard code voor een succesvolle voltooiing van een process onder DOS en
OS/2.

Detectie van een foute compilatie vindt nu plaats met de aan of afwezigheid van
error output. Bij compilaties binnen Make wordt aile error output geredirect naar
error files. AIle compilaties van een subsysteem worden uitgevoerd ongeacht
eventuele fouten. Pas bij de aanmaak van libraries of executables wordt gekeken
of aile error files leeg zijn. AIleen als dat het geval is wordt de Make voongezet.

Het afbreken van Make op dit punt is gerealiseerd met een kleine tool ZERO
LEN.EXE. ZEROLEN verwijdert aile error files met lengte O. Wanneer er een
of meer niet lege error files bestaan worden deze met rust gelaten en een return
code ongelijk 0 aan Make gegeven, die Make doet stoppen.

Het resultaat is dat een subsysteem make maximaal wordt uitgevoerd. De ontwik
kelaar kan intussen iets anders gaan doen en hoeft niet op te letten om kleine
fouten te corrigeren die anders de hele make zouden stoppen. Verder worden bij
fouten geen ongeldige libraries of executables aangemaakt.

CC is geschreven in Microsoft C. Nieuwe compilers, error formaten enz. zijn redelijk eenvou
dig toe te voegen. CC biedt ondersteuning voor aile momenteel gebruikte C, ASM en PL
compilers. Details over CC.EXE zijn in bijlage I te vinden: CC.EXE V1.9 User Manual.
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7.2 Make
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Alle version control en compilatie procedures uit paragraaf 6.3 zijn ge"implementeerd met
behulp van de Polytron make tool, PolyMake. Er is een scheiding gemaakt tussen een
subsysteem afhankelijk deel en vaste ingebouwde voorzieningen. Dit zijn respectievelijk de
MAKEFILE en BUILTINS.MAK.

Een vereiste bij het ontwerp van BUILTINS.MAK en MAKEFILE is dat deze combinatie
bij de drie hoofdactiviteiten zonder wijzigingen toepasbaar moet zijn. De make file moet
daarvoor ontkoppeld zijn van directory lokaties, version labels en gebruikte compilers.

7.2.1 Makefile

De make file is het voor de gebruiker zichtbare en modificeerbare deel van make. In iedere
subsysteem source directory bevindt zich de file MAKEFILE. Deze file is afgeleid van de
template make file uit de NCINC systeem directory. De make file is ruwweg op te splitsen
in drie gebieden met de volgende functies:

- Macro Definities

Het eerste dee1van de make file bestaat uit macro definities. Deze macros moeten
ingevuld worden door de gebruiker, voorzover de defaults ruet geschikt zijn. Deze
macros vormen de koppeling tussen de subsysteem afhankelijke zaken en BUIL
TINS.MAl<

- Targets

Het tweede deel bevat de target definities. Een of meer targets kunnen door de
gebruiker gedefinieerd worden. Een target is op te vatten als een taak, die door
Make verricht kan worden. In de template bevinden zich voorbeelden van een
subsysteem library target en een subsysteem link target, die als uitgangspunt
kunnen dienen. Deze targets zijn sterk tool en subsysteem afhankelijk en vallen
volledig onder het beheer van de subsysteem ontwikkelaar. Helaas is hiervoor
enige kennis van (Poly)Make noodzakelijk. Het default target heet ALL en zal bij
afwezigheid van een target specificatie op de command line uitgevoerd worden.

- Dependancies

In het laatste stuk van de make file bevinden zich de afhankelijkheidsregels van
het subsysteem. Dit deel van de make file wordt automatisch gegenereerd door
Make met het DEPS commando (target) en vereist geen ingrijpen van de ontwik
kelaar. Het stuk dat automatisch geupdate wordt is gemarkeerd met de regels
#UPDATE# en #ENDUPDATE#.

Een dependancy is opgebouwd uit de naam van de object file gevolgd door de lijst
van files waar deze file van afhangt. De object file, of in het algemeen de target
file, wordt opnieuw gemaakt wanneer minstens een file uit de afhankelijkheidslijst
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nieuwer is dan de target file. Make is dus gebaseerd op date en time stamps van
files. Op deze manier worden aIleen sources gecompileerd waarvan de object code
verouderd is.

De macro definities zijn essentieel voor het functioneren van make binnen het systeem en
verdienen verdere toelichting. Bij PolyMake kunnen macros op drie niveaus gedefinieerd
worden:

- Command Line Macros

Op het hoogste-niveau bevinden zich de macro definities, die op de make com-_
mand line meegegeven worden. Deze definities overrulen aIle andere gelijknamige
macro definities. Command line macros zijn ideaal voor het doorgeven van gebrui
kers specifieke informatie aan Make.

- Make File Macros

Macro definities kunnen ook in de make file zelf plaatsvinden en overrulen
gelijknamige environment macros. De make file macros zijn geschikt voor het vast
leggen van gebruikers onafhankelijke informatie.

- Environment Macros

Op het laagste niveau staan de environment macros. Dit zijn gewone environment
variabelen. ABe environment variabelen zijn binnen PolyMake beschikbaar als
macro definities, wat het configureren van make vereenvoudigt. Environment
macros lenen zich voor het configureren van Make voor de drie hoofdactiviteiten,
dus activiteit afhankelijke informatie.

Herdefinitie van een environment macro in de make file of op de command line
veranderd de environment variabele niet. AIleen de macro waarde binnen Make
wordt opnieuw gedefinieerd.

Van de drie verschillende soorten macros wordt intensief gebruik gemaakt. De make file
macros uit de template make file kunnen onderverdeeld worden in drie soorten: directory,
file en applicatie macros. Dezen worden in de volgende drie paragrafen toegelicht.

7.2.1.1 Directory Macros

De directory macros leggen de subsysteem directories vast. Ze geven de mogelijkheid de
directory namen anders te kiezen dan de standaard namen. Tevens bestaat er de mogelijk
heid een subsysteem op een andere plaats te situeren. Dit maakt lokale ontwikkelingen aan
een subsysteem mogelijk met dezelfde make file. Er zijn vier macros, die een absolute lokatie
of directory boom specificeren:
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- GIDIR
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De global include directory. Deze moet naar de NCINC directory wijzen. Dit is de
lokatie van de templates, CCDEP.H en andere systeem files.

- DEVELOP

Deze macro bepaalt de lokatie van de complete develop directory boom. Stan
daard is dat de logische drive H:, maar een pad is ook mogelijk. Logische drives
hebben de voorkeur vanwege het information hiding effect, pad naam verkorting
en vooral ontkoppeling van de make file van de werkelijk lokatie of activiteit.

- RELEASED

Hier kan de lokatie van de released directory boom ingevuld worden. De default
is I:.

- SCC

SCC bepaalt de plaats van de source code control boom. Standaard is dat de
logische drive J:.

De volgende zeven directory macros specificeren de directory namen van een subsysteem
develop tak:

- SUBSYS

De specificatie van de subsysteem naam en tevens subsysteem directory naam.
Volgens de NC-standaarden is dat een drieletterige naam, maar BUILTINS.MAK
is ruet afhankelijk van de lengte van de naam.

- SOURCE

Met SOURCE wordt de naam van de subsysteem source directory opgegeven.
SRC is de standaard naam, maar TEST kan ook gebruikt worden voor de make
file in de TEST directory. Met de huidige stand van BUILTINS.MAK moet de
feitelijke subsysteem source directory SRC heten. Dit is nodig voor het kunnen
vinden van de subsysteem make file en evironment setup file(s).

- INCLUDE

De INCLUDE macro bepaalt de directory naam van de lokale include files.
Standaard is dat INC.

- OBJECT

De object directory naam wordt gegeven met de OBJECT macro. De default is
OBJ, maar andere namen kunnen gekozen worden om bv. een scheiding tussen
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Intel en Microsoft object output te krijgen.

- LIBRARY

De lokale library directory. De standaard instelling is LIB.

- MISCELLANEOUS

90

De plaats van allerlei files, die geen directe sources zijn, dwz. files die niet gecom
pileerd worden. Hieronder vallen bv. documentatie files. De default is MISe. Men
'Kan n-' .,P~l_ - _1- C"'n,..., L: ..... 1_ ...J ....... _L~:...I:_,... ..... ,..,.. ........... ri"",...,..,..,ont'l+;o ~n CAllrr-pc

alUUlllJI'.. UUI\,. ~1'L. Jlo.JCLCll aJ~ UC :l\,.U\,.lUH15 LU""":".. uv.... uu."' ......... '" ",u U~~. ~~u

niet gewenst is.

- TEST

De naam van de lokale test directory. Gewoonlijk is dat TEST.

De directory macros uit de make file ontkoppelen BUlLTINS.MAK van de feitelijke lokaties
op disk en verhogen daarmee de flexibiliteit van het systeem. Binnen BUILTINS.MAK wordt
aIleen gewerkt met logische referenties, die opgebouwd zijn met directory macros. Wanneer
de directory macros ingevuld zijn, komen daardoor automatisch de volgende macros voor de
gebruiker ter beschikking:

- SDIR

Specificatie van de subsysteem source directory.

- IDIR

Specificatie van de lokale subsysteem include directory.

- ODIR

Specificatie van de subsysteem object directory.

- LDIR

Specificatie van de lokale subsysteem library directory.

- MDIR

Specificatie van de miscellaneous directory.

. TDIR

Specificatie van de test directory.
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- RSDIR

Specificatie van de released source ofwel SCC database directory.

- RIDIR

Specificatie van de released include directory. De lokatie van export headers.

- RLDIR

Specificatie van de released subsysteem libraries.

91

De directory macros tezamen geven een complete definitie van de subsysteem directory
opbouw. Bij het schrijven van eigen targets in de make file, die afhankelijk zijn van de
directory opbouw, kunnen deze macros met voordeel gebruikt worden.

7.2.1.2 File Macros

De tweede macro groep bestaat uit de file macros. De file macros definieren de work files
van een subsysteem en worden gebruikt door de targets van BUILTINS.MAK. Deze macros
zijn gekoppeld aan de scheiding van files in de verschillende subsysteem directories:

- INCFILES

De lijst van include files die door MAKEFILE geinclude worden. Standaard is dat
aIleen BUlLTINS.MAK in GIDIR. De include vindt plaats na de directory en file
macro definities, zodat deze beschikbaar zijn in INCFILES.

- SFILES

De lijst van subsysteem source files. De files moeten compleet met extensie
gegeven worden. Meerdere extensies zijn mogelijk. Er is dus geen scheiding naar
programmeertaal. SFILES wordt gebruikt voor compilaties en version control. De
files moeten zich in SDIR bevinden, de subsysteem source directory.

- HFILES

De lijst van lokale subsysteem header files. Ook nu moeten de extensies meegege
ven worden, wat meerdere programmeertalen toelaat. HFILES is noodzakelijk om
de headers onder version control te houden. De files moeten zich in IDIR bevin
den, de lokale include directory. Normaal zijn er evenveel HFILES als SFILES,
want binnen de C standaarden heeft iedere source file een corresponderende
header.

- EFILES

De opsomming van export header files, compleet met extensies. De default is de
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subsysteem export header waarvan de naam binnen de C standaarden vast staat.
EFILES wordt voor version control en het releasen van de export header(s) naar
RIDIR gebruikt. De EFILES bevinden zich ook in de IDIR.

- MFILES

De lijst van miscellaneous files. Standaard zijn dat de make file en de environment
setup file. Deze files staan via MFILES onder version control. Het zijn kopieen
van MAKEFILE en ENVSET.BAT uit SDIR en heten XXX.MAK en XXX.BAT.
XXX is hierbij de subsysteem naam. BUILTINS.MAK verzorgt de koppeling
tussen MFILES en de feiteiijke make en envset fiies. Op deze manier zijIl lit:zt
files altijd beschikbaar ongeacht de stand van het version control systeem. Hier
over meer bij de implementatie van PUT en GET. MFILES worden verondersteld
zich in MDIR te vinden. De gebruiker kan zijn eigen miscellaneous files toevoe:
gen.

- LIBS

De lijst van libraries, die het subsysteem exporteert. Default is dat XXX.LIB, met
XXX de subsysteem naam. LIBS bevinden zich in LDIR. De macro wordt gebruikt
voor het releasen van libraries naar RLDIR. De keuze van de macro naam is met
opzet afwijkend van de anderen (dus geen LFILES) om verwarring te voorkomen.
LIBS is de enige macro die binaire files specificeert en geen ASCII files.

De keuze van de file macros is gebaseerd op het flexibel houden van het systeem. LIBS,
EFILES en HFILES zijn in principe niet nodig bij strikt gebruik van de NC C standaarden
en het programmeren in aIleen C. De macros zijn toegevoegd om de koppeling met bestaan
de software te vergemakkelijken, die niet volgens de standaarden is opgebouwd.

De gebruiker ondervindt hiervan relatief weinig last binnen de standaard. Het enige wat er
nu extra moet gebeuren, bij het geschikt maken van de template make file, is een block copy
van de SFILES naar de HFILES en de extensies veranderen van .C naar .H. De overige
macros hebben een correcte default waarde.

Wanneer de SFILES macro en de directory macros ingevuld zijn komen een tweetal macros
automatisch ter beschikking, die nuttig zijn voor link en lib targets:

- OBJ

De volledige lijst van subsysteem object files. Dit zijn de SFILES voorzien van de
extensie .0Bl

- FOBJ

Dezelfde lijst van object files als OBJ, maar nu voorzien van een complete pa
specificatie.
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7.2.1.3 Appllcatie Macros
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De derde macro groep bestaat uit applicatie macros. Met deze macros kunnen opties
doorgegeven worden aan de version control tools, die door BUlLTINS.MAK gebruikt
worden. Het gebruik van deze macros zal zelden nodig zijn en moet met kennis van zake
gebeuren. Er zijn drie macros in deze categorie:

- GETOPTS

Hier worden de pves Get opties mee op gegeven. De mogelijkheid bestaat om
met deze macro de subsysteem files zonder lock te 'getten'. Met lock is de default.
Verkeerde GETOPTS kunnen de see database integriteit nadelig belnvloeden en
moet daarom niet of met overleg gebruikt worden.

- PUTOPTS

Hier worden de pves Put opties mee opgegeven. De default van PUTOPTS is het
doorgeven van standaard history informatie, die opgegeven moet worden bij iedere
put. Deze default is "Make Return", ofwel geen echte history informatie. Een en
ander is configureerbaar, zodat history informatie uit een vooraf geprepareerde file
gelezen kan worden of geprompt wordt voor handmatig invoeren.

- DEPOPTS

Hier worden de PolyMake Makedeps opties mee opgegeven. Dit is de tool die het
automatische updaten van de dependency lines in de make file mogelijk maakt.

Verder is de gebruiker vrij om persoonlijke applicatie macros te definieren voor gebruik in
de zelfgemaakte make file targets. Dit geeft de mogelijkheid opties op de make command
line door te geven. Een voorbeeld is LFLAGS, waarmee linker opties bepaald worden.

7.2.2 Builtins.mak

BUILTINS.MAK wordt door de make file geinclude na het definieren van de directory en
file macros. Op deze manier wordt automatisch het project onafhankelijke deel toegevoegd
aan iedere make file. In BUILTINS.MAK zijn achtereenvolgens drie delen te onderscheiden:

- Directives, Macro Definities en Expansies

In dit deel worden oa. de directory macros uit de make file gecombineerd. Yerder
worden paden gedeclareerd, waardoor PolyMake in staat is files automatisch te
vinden. Dit wordt gedaan voor log files, object files en header files.

Vervolgens wordt de koppeling gevormd tussen PolyMake en PyeS log file
revisies. Daarvoor zijn speciale directives beschikbaar, die PolyMake in staat
stellen de interne time stamps van log file revisies te gebruiken.
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- Target Definities
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De target definities vormen het dynamische deel van BUILTINS.MAK. Alle
configuration management procedures zijn hiermee gelmplementeerd. Hier worden
de volledige mogelijkheden van PolyMake uitgebuit. PolyMake bezit krachtige
program flow constructies als "%if %elseif %else %endif' en "%foreach %endfor".
Verder is er een uitgebreid interface met het onderliggende operating system
beschikbaar voor het werken met files, directories, processen en environment.

De tarQets ziin verdeeld in drie afzonderliike i!roeoen overeenkomstii! de driefo..,I J ... _ .. _

hoofdactiviteiten, implement, maintain en integrate. De groepen zijn mutual
exclusive en worden geselecteerd met de drie environment variabelen IMPLE
MENT, MAINTAIN en INTEGRATE. Een uitvoerige beschrijving over de achter-.
gronden van de afzonderlijke targets wordt in de volgende paragrafen per activiteit
gegeven.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van interne targets. Er is geen verschil met
de andere targets, aIleen is het de bedoeling dat ze slechts intern door BUIL
TINS.MAK gebruikt worden en niet door gebruikers vanaf de command line. Ze
worden gebruikt als functies met het voordeel van hergebruik van code en daar
door een compactere BUILTINS.MAK.

- SutrlX Rules

Het derde deeI van BUILTINS.MAK bevat de suffix rules. Dit zijn de generalise
rende regels, die PolyMake gebruikt voor het updaten van targets. Met deze regels
kan worden vastgelegd welke acties gedaan moeten worden om een file met
bepaalde extensie (suffix) naar een file met een andere extensie te converteren.

Over het algemeen wordt met de suffix rules beschreven hoe compilaties plaats
moeten vinden van extensie tot extensie. De rule '.C.OBl:' bijvoorbeeld beschrijft
het compileren van een C source file. Het gebruik van suffix rules hoeft niet tot
compilaties beperkt te blijven. In BUILTINS.MAK is het 'getten' van revisies uit
log files hier onder andere mee gegeneraliseerd.

De suffix rules in BUlLTINS.MAK hangen af van de compiler selectie variabelen
uit de environment. De variabelen REAL, INTELC en INTELASM, die als
environment macros beschikbaar zijn, worden in conditionele constructies gebruikt
om de suffix rules aan te passen afhankelijk van de gewenste compilers.

De suffix rules zijn gebaseerd op file extensies. Dit maakt het huidige gebruik van
extensies bij NC ongewenst. Het gebruik van verschillende extensies bij verschillen
de versies voor dezelfde file types vereist een nieuwe set suffix rules voor iedere
nieuwe versie. Daarmee is BUlLTINS.MAK afhankelijk geworden van de versi
van de NC software. Dit is een onnodige en ongewenste situatie. De selectie va
een specifieke compiler versie vindt in het voorgestelde systeem niet meer plaat.
met specifieke file extensies, maar met inschakeling via PATH en gebruik van d
CC.EXE compiler driver.
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AIle targets en suffix rules in BUlLTINS.MAK geven zoveel mogelijk relevante informatie
door aan de gebruiker via het console. AIle belangrijke stappen in de geautomatiseerde
procedures worden gemeld, zodat men altijd op de hoogte is van de acties die uitgevoerd
worden.

7.3 Implement

In de volgende paragrafen voIgt een beschrijving van de implementatie van de diverse
commando's of targets, die de implementor tot zijn beschikking heeft. De specificatie ervan
is al gegeven in paragraaf 6.3.1.

7.3.1 All

Het target ALL is het default target en is het enige uit de template make file. De overigen
bevinden zich allemaal in BUlLTINS.MAK. ALL valt onder de verantwoordelijkheid van de
gebruiker, omdat het sterk tool en subsysteem afhankelijk is. Yoor de realisatie van ALL zijn
aIle directory en file macros beschikbaar. De template make file is uitgerust met twee
voorbeelden voor Microsoft tools. De voorbeelden hebben de volgende opbouw:

- Definitie van afhankelijkheid tussen ALL en de gewenste library of executable.

- Definitie van afhankelijkheid tussen library of executable en de lijst van object
files. Deze zijn beschikbaar in de OBJ macro. Met deze regel zal make de object
files up to date houden volgens de suffix rules in BUlLTINS.MAK en de afhanke
lijkheidsrelaties in de make file.

- Operation lines, die de aanmaak van library of executable specificeren. Yooraf
gaande aan het feitelijke lib of link statement wordt de tool ZEROLEN.EXE
aangeroepen met de lijst van .ERR files. Op dit punt wordt make afgebroken bij
niet lege error files.

Bij een Microsoft link target kan met voordeel de macro LFLAGS gedefinieerd worden. Het
is dan mogelijk om vanaf de command line Make op te geven of met of zander debugging
informatie gelinkt moet worden. Yoor de Intel omgeving kunnen dit soort definities ook
handig zijn.

Bij de subsysteem make file moet het ALL target de subsysteem library maken. Deze library
en de export header zijn de deliverables van het subsysteem. De make file in de TEST
directory zal deze library gebruiken om een test executable te linken.

7.3.2 Deps

DEPS is het target waarmee automatisch de afhankelijkheden tussen subsysteem sources en
headers bepaald wordt. De implementatie van DEPS berust op de tool MAKEDEPS.EXE
van Polytron. De tool is onderdeel van de PolyMake package en volledig configureerbaar
voor verschillende programmeertalen. De configuratie van MAKEDEPS.EXE bevindt zich
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in MKDEPS.CFG in de NCINC systeem directory.
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Het principe van MAKEDEPS.EXE berust op het scannen van sources naar include state
ments. Wanneer zo'n statement wordt gevonden wordt de naam van de include file aan de
dependancy lijst toegevoegd van de bijbehorende object file. Om dit mechanisme taal
onafhankelijk te krijgen wordt de syntax van include statements met reguliere expressies
opgegeven in de configuratie file MKDEPS.CFG. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
systeem includes en gebruikers includes. In de taal C worden gebruikers includes onderschei
den van systeem includes door de naam van de header te plaatsen tussen dubbele quotes in
plaats van grater en kleiner dan tekens. (dus: #include "xxxexprt.h") Een en ander is zodanig
+~ ~~-+:~ ........." An • .,11..0., A.. n ..h ..... ;}, " ;.,,,1,,,1..,, oP'7;pn u!"rApn pn nipt np ~v~tppm inrllldp,
L\,... "",,Vl11.JEbUJ'-'J'-'J.J. ,",,,",L &.4&&""' ..... " .. UV E>..... VAy.& .." .., .& • .&"' ... w __~ b--.a ..... • .. _ ... __ ..... _ .............. _ .. -- ...J ..... ----- _. .~.

Het target DEPS uit BUILTINS.MAK roept MAKEDEPS.EXE aan met de lijst van subsys
teem sources uit de SFILES macro. Dit heeft tot gevolg dat aile subsysteem sources gescand·
worden. MAKEDEPS.EXE plaatst de langs deze weg verkregen dependancy infarmatie
automatisch in de make file. Het gebied in de make file dat hiervoor gereserveerd is wordt
gemarkeerd door de regels #UPDATE en #ENDUPDATE. Aile informatie tussen deze
regels kan overschreven worden door MAKEDEPS.EXE. De implementatie van het target
DEPS berust dus op een 'self modifying make file'!

Met DEPS is het in principe mogelijk om nested includes te scannen, hoewel nested includes
geen favoriete constructies zijn bij de NC C standaarden. Dit is op elegante wijze mogelijk
door de hoge mate van integratie tussen Polytron MAKE.EXE en MAKEDEPS.EXE.
MAKEDEPS.EXE kent de syntax van de PolyMake make files. De directory macros en pad
declaraties uit BUILTINS.MAK en MAKEFILE zeU kunnen daarom gebruikt worden door
MAKEDEPS.EXE voor het vinden van include files.

Conditionele constructies (%if %endif) worden gebruikt om binnen BUILTINS.MAK en
MAKEFILE de delen te isoleren, die door MAKEDEPS gelezen mogen worden. Het werkt
als voigt: MAKEDEPS.EXE leest MKDEPS.CFG. In MKDEPS.CFG wordt de macro
MAKE DEPS gedefinieerd en daarna wordt MAKEFILE geinclude. Met behulp van de
definitie van MAKE DEPS wordt aIleen het macro deel in de make file tot en met het
includen van BUILTfNS.MAK gelezen. In BUILTINS.MAK worden vervolgens op analoge
wijze aIleen de expansies van de directory macros en de pad declaraties van headers gelezen.
MAKEDEPS.EXE heeft aan deze informatie voldoende om de headers te lokaliseren en
deze vervolgens recursief te scannen op includes.

Met de huidige versies van MAKEDEPS.EXE (V1.0 voar DOS en V1.1 voor OS/2) zijn de
volgende problemen:

- Er zitten ernstige bugs in de afhandeling van reguliere expressies. Bij de taal C is
door het herschrijven van de expressies een werkende oplossing gevonden. Bij
PLM en ASM is dat niet gelukt. PLM en ASM sources moeten helaas nog met de
hand gescanned worden op afhankelijkheden.

- De OS/2 versie geeft een protection violation bij het lezen van BUILTINS.MAK.
In BUILTINS.MAK bevinden zich erg ingewikkelde macros, die kennelijk teveel
zijn voor MAKEDEPS.EXE. Om deze reden is de default van DEPS momenteeJ
ingesteld op ongeneste includes (MKDEPS.CFG).
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Deze problemen zijn hopelijk opgelost met de nieuwste PolyMake V3.3. Ongeacht van de
versie van de tool is er nog een complicatie:

- Conditional compilation constructies in de sources kunnen niet worden geevalu
eerd. Includes, die binnen conditioneIe constructies plaats vinden, worden dan ook
altijd meegenomen. Op zich is dat niet ernstig. De lijst van afhankelijkheden wordt
aIleen groter dan strikt noodzakelijk.

Door deze complicaties is het target DEPS momenteel aIleen betrouwbaar te gebruiken voor
e sources. Dit is de taal die bij voorkeur gebruikt wordt in nieuwe ontwikkelingen, zodat met
de huidige stand DEPS tach nuttig is.

7.3.3 Get

De implementatie van GET berust volledig op gebruik van suffix rules. Dit is mogelijk
doordat de extensie van de log file anders is dan de extensie van de resulterende work file.
De suffix rules bieden de mogelijkheid om het interface tussen PolyMake en pyeS te
gebruiken, waardoor interne log file time stamps beschikbaar komen.

GET is afhankelijk gemaakt van de complete lijst van files, die version control vereisen. Deze
lijst bestaat uit de concatenatie van SFILES, HFILES, EFILES en MFILES uit de make file.
De corresponderende suffix rules zijn erg eenvoudig bij de implementor. De geschikte rules
worden geselecteerd met de environment macro IMPLEMENT. PYCS GET.EXE wordt
aangeroepen met de opties uit de applicatie macro GETOPTS en de gewenste work file met
bijbehorende log file lokatie. De default GETOPTS zijn: "-0 -L"

- Quit

De optie -0 specificeert quit mode. AIleen error condities worden gemeld. Be
staande work files, die per definitie niet meer up to date zijn vanwege het suffix
rule mechanisme, worden overschreven. De optie is geschikt voor het batch mode
karakter dat een subsysteem GET heeft.

- Lock

Met -L wordt revision locking verlangd. De gewenste revisie zal gelockt worden
met het VCSID uit de environment. Er wordt geen version label opgegeven en dat
betekent, dat de top van de main trunk verkregen wordt. Wanneer deze revisie al
gelockt is, is er sprake van een foutsituatie.

Dit kan voorkomen wanneer work files gedelete zijn zonder te 'putten' of bij een
verkeerde work file time stamp. In die gevallen is de work file niet meer up to
date en wordt opnieuw een get op de gelockte revisie gedaan. GET wordt in deze
situatie afgebroken. Wanneer het probleem opgelost is kan GET voortgezet
worden. De files die al correct uitgecheckt waren worden nu niet opnieuw ver-
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werkt, zij zijn up to date volgens het suffix rule mechanisme.
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De -L optie kan veranderd worden in -W. De subsysteem files worden dan zonder
lock verkregen. Dit wordt binnen de standaarden sterk afgeraden. De files kunnen
dan met zonder meer geput worden en anderen kunnen de files eveneens uitchec
ken. Deze mogelijkheid is open gelaten voor gebruik bij de bestaande NC software
met zijn monolitische subsystemen. Het is daar vaak nodig dat meerdere ontwikke
laars tegelijkertijd aan dezelfde module werken.

Uitzonderingsgevallen bij GET zijn MAKEFILE en ENYSET.BAT. Yoor beiden geldt dat
ze beschikbaar moeten zijn, ook na een PUT actie. MAKEFILE heeft bovendien geen
extensie, zodat aparte behal1deling nodig is. Beide files staan onder version control met
MFILES onder de namen XXX.MAK en XXX.BAT (DOS), XXX is de naam van het
subsysteem. De suffix rules automatiseren het kopieren van deze twee files uit MDIR naar
MAKEFILE en ENVSET in SDIR. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in de .MAV.MAK,
.BAY.BAT en .CMY.CMD suffix rules. Modificaties aan de make en setup files moeten niet
aan XXX.MAK en XXX.BAT gedaan worden. Deze files worden overschreven met de
inhoud van respectievelijk MAKEFILE en ENVSET door het PUT target.

Een nadeel van de suffix rule implementatie van GET is dat de work file extensies bekend
moeten zijn. Dat wil zeggen: voor iedere mogelijk file type moet een corresponderende suffix
rule in BUILTINS.MAK beschikbaar zijn, met bijbehorende pad en log file declaraties.

Het gebruik van standaard extensies bij programmeenalen voorkomt dit probleem bij aIle
files, behalve de MFILES. Dit zijn miscellaneous files en het kan van de gebruiker afhangen
welke extensies hier gebruikt worden. Natuurlijk zijn de voor de hand liggende extensies als
.DOC, .TXT en .WP opgenomen, want de MFILES zullen door de gebruiker meestal voor
version control van documentatie files gebruikt worden.

7.3.4 Put

Het PUT target heeft een algoritmische implementatie gekregen in BUILTINS.MAK. Het
gebruik van suffix rules is hier niet mogelijk, omdat ook de work files die niet gemodificeerd
zijn toch geput zuBen moeten worden voor het verwijderen van revision locks. Het PUT
algoritme bestaat uit drie delen:

- Check Put

Eerst wordt nagegaan of de PUT mag plaats vinden. Het is niet zinvol om te
proberen een subsysteem dubbel in te checken. Hoewel het op zich geen kwaad
kan voor de conditie van de SCC database zal het een enorme lijst van foutmel
dingen geven.

De check op dubbel terugzetten is eenvoudig: De aan of afwezigheid van de
version control versie van de make file (???.MAK) in MDIR is bepalend voor de
stand van het subsysteem. Na een geslaagde PUT actie is ???MAK verdwenen.
In dat geval faalt de check en wordt PUT afgebroken met de melding da
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???MAK niet bestaat.

99

Het mechanisme is daarmee gebaseerd op de DELETEWORK en FORCEUN
LOCK parameters uit VCS.CFG. Deze twee parameters samen verzorgen dat na
een succesvolle PUT de work file altijd verdwenen is.

- Copy

In het tweede deel worden XXX.MAK en XXX.BAT / XXX.CMD up to date
gemaakt. Dit wordt gedaan door de inhoud van respectievelijk MAKEFILE en
ENVSET er overheen te kopieren. De veronderstelling daarbij is dat de time en
date stamps mee gekopieerd zuBen worden, wat het geval is bij DOS en OS/2. Dit
is noodzakelijk voor de corresponderende GET, die op suffix rules gebaseerd is
en dus afhankelijk is van time stamps. Bij falen van de copy commando's wordt
PUT afgebroken, omdat anders de oude work files zonder eventuele modificaties
zouden worden teruggezet.

- Put

De laatste en grootste stap is het inchecken van aBe subsysteem files die onder
version control staan met de PVCS tool PUT.EXE. Dat zijn de SFILES, HFILES,
EFILES en MFILES. Er kunnen zich hier drie uitzonderingen voordoen:

GeeD Work File

De work file opgegeven in de make file bestaat niet. In dat geval wordt een
warning op het console gegeven en de PUT wordt verder voortgezet. Een fout
ingevulde make file kan de oorzaak zijn.

GeeD Log File

Een nieuwe module, die nooit eerder is teruggezet, bezit nog geen correspon
derende log file. In dat geval wordt deze gecreeerd door een put voorzien van
het integratie version label, dat beschikbaar is in de macro INTLABEL. Dit
garandeert dat de log files altijd een met INTLABEL gelabelde revisie hebben.
Dit is noodzakelijk voor het functioneren van de integratie taken. De default
van INTLABEL uit BUILTINS.MAK is de string "Integrate".

Het controleren op de aanwezigheid van de log file gebeurt met een nogal
complexe macro, die de log file naam construeert volgens het standaard door
PVCS gebruikte algoritme. Dat is: derde letter van de extensie veranderen in
een 'v' en underscores toevoegen als de oorspronkelijke extensie minder dan
drie tekens bevat. Deze macro veroorzaakt bij Vl.l van MAKEDEPS.EXE
onder OS/2 een protection violation.

GeeD RSDIR

De bijbehorende SCC subsysteem directory RSDIR bestaat niet. Dit komt voor
bij de allereerste subsysteem PUT. De aanwezigheid van RSDIR wordt gecon
troleerd en wanneer nodig wordt deze directory gecreeerd.
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De opties, die aan PUT.EXE worden gegeven, bevinden zich in de applicatie
macro PUTOPTS uit de make file. De defaults hiervan zijn:

Quit

Quit mode met de optie -0, dat betekent dat aIleen error condities gemeld
worden. Dit is handig vanwege het batch mode karakter van PUT.

Negative Response

De optie -N. AIle vragen, die interactief beantwoord zouden kunnen worden,'
worden automatisch negatiefbeantwoord. Dit geldt voor het inchecken van niet
gewijzigde work files, het inchecken van work files met oudere time stamp dan_
de corresponderende revisie en het verplaatsen van een bestaand version label
bij een poging tot inchecken met dat label.

AI deze vragen worden dus met 'neen' beantwoord. Dit vereenvoudigt een
subsysteem PUT, want vooral de kans op inchecken van ongewijzigde work
files is groot. Toch is hier voorzichtigheid geboden. Bij het falen van bv. de
CMOS hardware klok in een PC (lege batterij!) kan de work file time stamp
ouder zijn dan de bijbehorende revisie time stamp en zal de work file zonder
check in gedelete worden. Controleer daarom altijd de systeemtijd voor ge
bruik van PUT.

History

AIs standaard history wordt met de -M optie de string "Make Return" opgege
ven. Dat komt neer op geen history. Wanneer deze optie weggelaten wordt, zal
PUT.EXE de gebruiker prompten om de history handmatig in te voeren. Dit
kan omslachtig zijn wanneer meerdere work files veranderd zijn. In dat geval
is het mogelijk de history informatie voor te bereiden in een ASCII file, die
met behulp van de optie -M@<filename> opgegeven wordt.

De optie -T bepaalt de initiele history, die eenmalig gebruikt wordt bij het
maken van de log file. De default is "Initial Archive" en zal over het algemeen
voldoen. Er bestaan hier verder dezelfde mogelijkheden als bij de -M history
optie.

Bij aBe foutcondities van PUT.EXE wordt het target PUT afgebroken. Tot fouten
behoren een PUT met een andere VCSID dan waarmee de oorspronkelijke GET
gedaan was of, het inchecken van een work file waarvan de bijbehorende log file
revisie om de een of andere reden niet gelockt is.

7.3.5 Update

Het UPDATE target verzorgt het kopieren van export header(s) en subsysteem lib(s) naar
de released directories RIDIR en RLDIR. Door de implementatie in BUlLTINS.MAK is he
mogelijk om aIleen die files te releasen, die opgegeven zijn in de make file. De make fiI
bepaalt volledig de specificatie van subsysteem files. Dit verhoogt de betrouwbaarheid va
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het systeem als geheeI. UPDATE bestaat uit vier delen:

- Check Put
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Een check identiek aan de check bij het target PUT wordt uitgevoerd om de status
van het subsysteem te controleren. Bij een geput subsysteem zijn de export hea
der(s) immers niet aanwezig met als mogelijk gevolg inconsistentie tussen gerelea
sede export headers en libs. Bij een geput subsysteem wordt UPDATE afgebroken.

- Copy Export Headers

Dit deel is ge"implementeerd als een intern target met de naam UPDATE_EXP.
AIle files uit de EFILES macro in IDIR worden gekopieerd naar RIDIR en zijn
dan beschikbaar voor gebruik in andere subsystemen. UPDATE wordt afgebroken
bij een falen van de kopieer actie. Wanneer een export header niet bestaat wordt
een warning gegeven en UPDATE voortgezet.

- Copy Libs

Op analoge manier worden de libraries, gespecificeerd met de LIBS macro,
gekopieerd naar RLDIR, de released libraries directory. Hiervoor wordt het
interne target UPDATE_LIB gebruikt.

- Put

Om te garanderen dat de sec database up to date is, bij een mijlpaal als het
releasen van libs en headers. wordt per definitie het PUT target aangeroepen.

Het bestaan van RLDIR en RIDIR wordt gegarandeerd door het hierna te bespreken target
GET_COMPONENT, zodat UPD ATE van hun aanwezigheid mag uit gaan.

7.3.6 Get_component

GET COMPONENT is een target op component niveau en is daarom aileen beschikbaar
in hetBUILD subsysteem. Het functioneren van GET_COMPONENT is afhankelijk van een
extra macro definitie SSYSTEMS in de BUILD make file. SSYSTEMS specificeert de lijst
van subsystemen waaruit de component is samengesteld. GET_COMPONENT bestaat uit
de volgende drie delen:

- Check Build

Als eerste vindt controle plaats op de lokatie van waaruit het target gestart wordt.
De enige make file met een definitie van SSYSTEMS, is de make file in de
BUILD source directory. Als de macro niet gedefinieerd is, is het target kennelijk
vanuit een gewone subsysteem source directory gestart en wordt er afgebroken met
een geschikte foutmelding. De implementatie bevindt zich in het interne target
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CHECK BUILD.

- Check Released Directories
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De aanwezigheid van RIDIR en RLDIR wordt gecontroleerd. Bij afwezigheid
worden ze gecreeerd; Dit komt aileen voor bij het beginnen van een geheel-nieuwe
component of het herstarten van een bestaande, waarvan aIleen de SCC database
overgebleven is.

- Get Subsystems

De volgende stap is het verkrijgen van aIle subsystemen opgegeven in SSYSTEMS.
Hierbij doen zich twee mogelijk.heden voor:

Niet Bestaand Subsysteem

Het bewuste subsysteem bestaat (nog) niet. De methode om dit aan de weet
te komen is te checken op aan of afwezigheid van de bijbehorende see
subsysteem directory. Wanneer deze directory niet bestaat gaat het om een
nieuw te creeren subsysteem. De nieuwe subsysteem develop directory boom
wordt dan aangemaakt met als subsysteem subdirectory namen de specificaties
uit de directory macros van de BUILD make file. Dat zijn de standaard namen
voor de component.

Na aanmaak van aIle subsysteem directories worden deze voorzien van de
nodige template files. In de subsysteem SRC directory worden kopieen ge
plaatst van MAKEFILE.SKL, ENVSET.BAT / ENVSET.CMD en
XXXTMPLT.C. De subsysteem INCLUDE directory krijgt kopieen van de
beide header templates XXXTMPLT.H en XXXEXPRT.H. Tot slot krijgt de
subsysteem MISe directory kopieen van XXX.MAK en XXX.BAT /
XXX.CMD, om het nieuwe subsysteem meteen in een 'putbare' toestand te
brengen. Omdat dit systeem files zijn krijgen deze automatisch de subsysteem
naam mee (in plaats van XXX).

De andere templates vallen onder verantwoordelijkheid van de subsysteem
ontwikkelaar. Hij moet de templates als uitgangspunt gebruiken. Zijn eerste
taak is het hernoemen van de templates naar de juiste namen en het invullen
ervan.

Bestaand Subsysteem

De tweede mogelijkheid is een reeds bestaand subsysteem. Met andere woor
den, de sec subsysteem directory bestaat al. Deze redenatie is geldig, omdat
deze directory gecreeerd wordt door het PUT target bij de allereerste subsys
teem PUT.

Ook nu moeten de bijbehorende subsysteem develop directories gecreeerd
worden wanneer deze nog niet bestaan. Deze zijn verdwenen wanneer een
component opgeruimd is en aIleen de sce database nog bestaat. Nu ontstaat
de complicatie dat voor de creatie van de subsysteem subdirectories eigenlijk
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niet de namen (directory macros) uit de BUILD make file gebruikt mogen
worden. Deze namen kunnen immers per subsysteem afwijken van de stan
daard en zijn gespecificeerd in de bijbehorende subsysteem make files.

Het probleem is op te lossen door de bewuste subsysteem make file uit de
SCC database te halen en hiermee een geneste Make op te starten. Oat wil
zeggen, vanuit Make wordt een tweede Make gestart met als script de subsys
teem make file en target CREAT DDIRS. Dit is een intern target dat de
subsysteem develop directories maakt aan de hand van de directory macros uit
de subsysteem make file. Na afloop van deze secondary Make zijn de subsys
teem directories aanwezig zoals gespecificeerd in deze make file en is de
current directory de subsysteem source directory.

Momenteel worden de subsysteem directories nog verondersteld overeen te
komen met de specificatie uit de component make file in het BUILD subsys
teem. Dit geeft aIleen moeilijkheden bij het herstarten van een component met
afwijkende subsysteem directory namen.

Nu de subsysteem directory structuur en make file aanwezig zijn, kunnen de
bijbehorende subsysteem files opgehaald worden. Ook hier is een nested Make
de oplossing, want de specificatie van aIle subsysteem files bevindt zich in de
bijbehorende make file. Het daarbij gebruikte target is het al besproken GET
target. (paragraaf 7.3.3)

Na afloop van de geneste GET moeten de export headers gereleased worden.
Dit wordt gedaan met een geneste Make en het interne target UPDATE EXP.
Dit target kopieert aileen de export header(s) naar RDIR. -

Dit process wordt herhaald voor aIle subsystemen in SSYSTEMS. Na afloop is dan
de complete component opgehaald of aangemaakt en wordt teruggesprongen naar
de BUILD source directory van waaruit het allemaal begonnen was.

De toepassing van geneste Makes maakt het mogelijk de afzonderlijke subsysteem make files
te gebruiken vanuit het BUILD subsysteem. Dit weerspiegelt de hierarchie van een compo
nent. De BUILD make file bevindt zich aan de root van hierarchie, de component make file.
De subsysteem make files liggen een niveau lager en zijn 'child' make files van de compo
nent.

7.4 Integrate

De integratie activiteit vindt op component niveau plaats. Oat komt tot uiting in de beschik
bare targets. Ze zijn allen van toepassing op component niveau. De bijbehorende subsysteem
targets zijn weliswaar ook beschikbaar, maar worden niet afzonderlijk besproken. Bij aile
component targets wordt gecontroleerd of het target vanuit BUILD opgestart is. Dit principe
is al besproken bij GET COMPONENT van de implementor en wordt niet meer herhaald.
AIle component targets zijn vanzelfsprekend gebaseerd op geneste Makes.
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7.4.1 Component
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Het COMPONENT target is het equivalent van ALL op component niveau. De eerste stap
is executie van het interne CHECK_BUILD target, Zie paragraaf 7.3.6. Voor aile subsyste
men uit de SSYSTEMS macro worden vervolgens de volgende vier stappen uitgevoerd:

- Change Directory

De current directory wordt veranderd in de subsysteem source directory. Bij de
l __ .:J: __ : __ 1 _ : _...1 • ...J __ ,.I,..._ ,...1,J CDr" ." \.., _ " ,... ~o I
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configureerbaarheid van de directory namen in de make file hoeft deze veronder
stelling niet juist te zijn. Bij aanname van SRC wordt de implementatie echter wei

- veel eenvoudiger en sneller.

Het alternatief is om een geneste Make te gebruiken om naar de nog onbekende
source directory te springen. Daartoe moet eerst de met INTLABEL gelabelde
make file uit PVCS gehaald worden. In deze make file is de source directory naam
gespecificeerd.

Ongeacht van de methode, die wordt toegepast om van directory te veranderen,
wordt een warning gegeven wanneer de directory niet bestaat. In dat geval bestaat
het subsysteem niet, want het GET COMPONENT target van de integrator had
anders de directory aangemaakt. Dh kan voorkomen wanneer een subsysteem al
in ontwikkeling is maar nog nooit is teruggezet in de SCC database.

- Environment Setup

De lokale environment van het subsysteem wordt gei"nstalleerd. Dit wordt gedaan
door de BUILD ENVSET en de lokale subsysteem ENVSET batch files in die
volgorde te draaien. Hierdoor zijn de compiler opties van het subsysteem bepaald.
In de gehele component moet dezelfde set van compilers gebruikt worden.

- Compile

We bevinden ons nu op de subsysteem source directory en het standaard ALL
target wordt opgestart met een geneste Make. Dit heeft tot gevolg dat de subsys
teem library up to date gemaakt wordt.

De geneste Make met het ALL target vereist veel geheugen. Onder DOS, met zijn
640K geheugen limiet, vormt dat een probleem. Iedere PoiyMake schii kOSI
ongeveer 120K, waardoor er te weinig over blijft voor de feitelijke compilaties.
Met V3.3 van PolyMake moet dit probleem verholpen zijn. Deze versie is in staat
zichzelf weg te swappen naar disk om ruimte te maken tijdens compilaties.

Zolang V3.3 niet beschikbaar is onder DOS zal COMPONENT nagebootst moeten
worden met batch files, die naar de source directories springen, de environment
instellen en Make ALL aanroepen. Daarmee verdwijnt het nesten van Make en
is er genoeg geheugen beschikbaar.
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- Update
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Na een succesvolle executie van ALL vindt releasen van de subsysteem library
plaats. Dit wordt gedaan middels een geneste Make met target UPDATE_LIB. Oit
is een intern target dat de files uit de LIBS macro kopieert naar RLDIR. Oit
target is een onderdeel van het uitgebreidere UPDATE target dat beschikbaar is
voor de implementor. (paragraaf 7.3.5)

7.4.2 Get_component

Het algoritmische deel van het GET COMPONENT target bij de integrator vertoont grate
overeenkomst met dat van de implementor en is eenvoudiger. De afhandeling van de
uitzonderingssituatie van een niet bestaand subsysteem (SCC subsysteem directory bestaat
niet) is verschillend. Het maken van de directories en het kopieren an de template files is
nu niet nodig, er wordt dan ook alleen een warning gegeven. De integrator zal nooit een
nieuw subsysteem gaan ontwikkelen en heeft dus geen templates nodig. Voor details over
GET_COMPONENT zie paragraaf 7.3.6.

De belangrijke verschillen bevinden zich in de suffix rules gebruikt door de onderliggende
geneste GET per subsysteem. De verschillen ten opzichte van de implementor zijn:

- Labeling

Elke revisie, die uitgecheckt gaat worden, wordt gemerkt met een version label.
Dit is, vanwege de aannames bij de integrator, per definitie de top revisie. Het
gebruikte label wordt bepaald door de macro INTLABEL uit BUILTINS.MAK.
Hiervoor wordt de PVCS tool VCS.EXE gebruikt. INTLABEL verplaatst zich
daardoor steeds naar de laatst ge'integreerde revisie uit de log file.

- Geen Lock

De aanroep van GET.EXE voor het uitchecken van de revisie vindt altijd met de
opties -0 en -W plaats. De macro GETOPTS wordt niet gebruikt. Het gevolg is
dat de top revisie zonder lock verkregen wordt, wat voldoende en gewenst is voor
de integrator. Dit is onafhankelijk van de make file.

De macro INTLABEL wordt in het geval van de integrator gebruikt in de directives, die de
communicatie verzorgen met PVCS log files. GET werkt daardoor met de time stamps van
de met INTLABEL gelabelde revisies. Het opnieuw uitvoeren van GET of GET_COMPO
NENT zal daarom geen nieuwe work files opleveren. Ook niet als de implementors inmiddels
voor nieuwere revisies gezorgd hebben. Pas wanneer de integrator work files out of date
maakt of delete worden de corresponderende nieuwste revisies opgehaald en gelabeld.
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7.4.3 Label_component
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Met LABEL_COMPONENT worden aIle revisies, die automatisch zijn gemerkt met INTLA
BEL, voorzien van een door de integrator op te geven version label. De naam van dat label
wordtgewoonlijk op de command linegegeven met een macro definitie van LABEL. LA
BEL COMPONENT heeft de volgende twee initiele stappen:

- Check Build

Het interne CHECK_BUILD target, Zie paragraaf 7.3.6.

- Check LABEL

De macro LABEL moet gedefinieerd zijn anders heeft verdere voortgang geen zin.

Wanneer beide checks slagen worden voor aIle subsystemen uit SSYSTEMS de volgende
acties uitgevoerd:

- Change Directory

De subsysteem source directory wordt de current directory gemaakt. Yoor details:
Zie de gelijknamige alinea bij het target COMPONENT in paragraaf 7.4.1.

- Label Subsysteem

Dit vindt plaats via een geneste Make met het target LABEL. Dit target verzorgt
de labeling van aile SFILES, HFILES, EFILES en MFILES. De complete compo
nent markering met INTLABEL blijft hierbij ongewijzigd. Het version label word
aIleen toegevoegd aan de ge'integreerde revisies. Op log files die niet bestaan
wordt een warning gegeven.

De geneste Make geeft een complicatie bij de definitie van LABEL op de com
mand line. PYCS laat version labels die bestaan uit strings met oa. spaties toe
Zo'n version label moet gequote opgegeven worden aan de YCS.EXE tool ander
wordt het label als een serie afzonderlijke parameters opgevat. Door de nestin
van Make gaan de quotes verIoren en moet het label met een extra stel quote
opgegeven worden. Dit is afhankelijk van de gebruikte operating system shell.

De aanroep van VCS.EXE wordt gedaan zonder de -0 optie. Geen quiet mod
dus. Dit geeft beveiliging tegen het gebruik van bestaande version labels. Bij he
verplaatsen van een bestaand label moet nu permissie gegeven worden door d
gebruiker.

LABEL_COMPONENT kan oak gebruikt worden om component version labels te verwijde
reno Definieer daartoe INTLABEL op de command line met DELETE en LABEL met he
te verwijderen version label. DELETE is een door PyeS voor dit doel gereserveerd label
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7.4.4 Delete_component
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DELETE_COMPONENTsluit aan op de implementatie van GET_COMPONENT. Wanneer
men een geheel nieuwe versie wit integreren, moeten aIle work files van de component
opgeruimd worden. Vanwege de uitgebreide directory structuren is dat met de hand een heel
werk. Voor dit doel is DELETE COMPONENTaanwezig. Alle work files uit de component,
die onder version control staan, worden gedelete. Ook de gereleasde export headers en
gereleasde en lokale libraries worden verwijderd. De stappen na de bekende check op
aanroep vanuit bet BUILD subsysteem zijn voor ieder subsysteem in SSYSTEMS:

- Change Directory

De subsysteem source directory wordt de current directory gemaakt. Voor details:
Zie de gelijknamige alinea bij het target COMPONENT in paragraaf 7.4.1.

- Delete Subsysteem

Hier draagt een geneste Make met target DELETE zorg voor. AIle files, die
bekend zijn vanwege specificatie in de make file, worden verwijderd. Bij niet
bestaande files wordt de gebruiker geattendeerd door een warning op het console.

Het target DELETE is ook afzonderlijk beschikbaar voor het verversen van het
current subsysteem.

Een voordeel van DELETE COMPONENT boven batch files is dat aan de ene kant niets
vergeten wordt en aan de andere kant niets teveel wordt gedaan. Files die niet tot een
subsysteem behoren en dus niet in de make file staan worden met rust gelaten.

7.5 Maintain

AIle version control activiteiten van de maintainer vinden plaats in branches van de software
revision tree. Om het werken met branches te vergemakkelijken voorziet PVCS in zogenaam
de branch version labels. Branch version labels bevinden zich aan de root van de branch en
specificeren de bijbehorende top revisie. Dit maakt het werken in een branch overeenkomstig
aan het werken in de trunk.

Om te zorgen dat de maintainer altijd in de juiste branch werkzaam is moet hij de gewenste
versie opgeven bij de login procedure. Deze versie specificeert een branch version label dat
in de environment variabele VERSION geplaatst wordt. In de conditie van maintainer wordt
VERSION door BUlLTINS.MAK meegenomen in aIle version control activiteiten. Inloggen
en BUILTINS.MAK garanderen daarmee dat de maintainer in de juiste branch aan het
werken is.
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7.5.1 Branch_component
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Het enige geheel nieuwe target bij de maintainer is BRANCH_COMPONENT. Dit target
initialiseert de branch voor aIle log files uit de component. Dit is nogal afhankelijk van de
implementatie van PYCS. Het maken van een branch gaat bij PYCS als voIgt: Het terugzet
ten van een andere revisie dan de top veroorzaakt automatisch een branch. Het maken van
de branch is dus niet aIleen een administratieve handeling in de log file maar het achtereen
volgens uitvoeren van een Get en Put actie.

Wanneer tussen deze Get en Put geen wijzigingen aan de work file plaatsvinden ontstaat
naast de rev-isle in de trur~ ccn rc·visic die daaraan identiek is. Dit is de root rc'visie van de
branch en wordt gemarkeerd met een branch version label. De root revisie geeft weinig
overhead in de log file, want er zijn nog geen delta's met de trunk. AIleen de interne huis
houding van de log file wordt iets groter. De administratie van de branch root revisie kost
hooguit een paar honderd bytes.

De taak, die BRANCH COMPONENT uitvoert, is het creeren van al deze branch root
revisies, met bijbehorende labeling. De oorspronkelijke versie van waaruit de branch begint
blijft geheel onaangeroerd. Oat wi! zeggen: De labeling bIijft bestaan en de revisies zelfl
veranderen niet. Er wordt aIleen een paraIlelle ontwikkellijn gestart met een eigen branch
version label. Dit schema maakt het eenvoudig mogeIijk om vanuit een versie in de trunk
meerdere onafhankelijke branches of maintenance versies te laten ontspringen. Dit komt
overeen met de toestand uit figuur 14.

Door het principe van PYCS om een branch te maken met Get en Put, ligt het voor de hand
om BRANCH COMPONENT tevens het verkrijgen van een complete maintenance versie
te laten verzorgen. Oat betekent het creeren van de noodzakelijke develop directory structu
ren en het vullen ervan met de component work files. BRANCH_COMPONENT heeft
hiermee dus overlap met GET_COMPONENT, met als oorzaak de PYCS implementatie.

Het target BRANCH COMPONENT bestaat uit de volgende initiele stappen:

- Check Build

Het interne CHECK_BUILD target, Zie paragraaf 7.3.6.

- Check LABEL en BRANCH

De macros LABEL en BRANCH moeten allebei gedefinieerd zijn anders heeft
verdere voortgang geen zin. De definitie vindt gewoonlijk op de command iine
plaats. LABEL geeft het version label van de versie waaruit de branch moet
ontspringen en BRANCH geeft de naam van het te genereren branch version
label.

Als de checks slagen worden vervolgens voor aile subsystemen uit de SSYSTEMS macro de
volgende stappen verricht:
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- Create Subsysteem Directories
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De subsysteern directory boom wordt gemaakt. De opmerkingen in de alinea
'Bestaand Subsysteem' bij GET COMPONENT van de implementor (paragraaf
7.3.6) zijn hier volledig van toepassing. De huidige implementatie werkt met de
namen uit de BUILD make file.

- Change Directory

De subsysteem source directory wordt de current directory gemaakt. Ook nu kan
voor details verwezen worden naar de gelijknamige alinea bij het target COMPO
NENT van de integrator in paragraaf 7.4.1.

- Branch Subsysteem

De branch wordt gerealiseerd met een geneste Make. Het target is daarbij
BRANCH. BRANCH verricht de volgende stappen voor de SFILES, HFILES,
EFILES en MFILES:

Get

De revisie gespecificeerd door LABEL wordt met een lock verkregen. Dit geeft
complicatie als deze revisie toevallig nog gelockt is. Daarover straks meer. De
gebruikte opties zijn -0 -L, voor respectievelijk quiet mode en locking.

Put

De verkregen work file wordt onmiddellijk teruggezet en veroorzaakt daarmee
een branch. Met BRANCH wordt het branch version label gespecificeerd dat
dan autornatisch met de put gecreeerd wordt. De gebruikte opties zijn, -Y -FE.
-Y is de optie die alle vragen met 'Yes' beantwoord. Dat is nodig, omdat
PUT.EXE anders zal prompten of er een branch gemaakt mag worden. -FB
forceert een branch wanneer de revisie toevallig een top revisie is, anders lOU

een normale put gebeuren.

De optie .y is gevaarlijk, want deze geeft ook een positief antwoord op het
verplaatsen van een bestaand version label. Wanneer voor BRANCH een
bestaand label is gekozen heeft dat ernstige gevolgen. Het is daarorn nuttig om
een tool te hebben die het bestaan van version labels kan controleren, voordat
deze stap gedaan wordt.

Get

Tot slot wordt de branch root revisie teruggehaald uit de sec database. De
opties zijn quiet mode en lock.

Er is controle op aanwezigheid van de log files. Bij afwezigheid wordt een warning
gegeven. Dit zou nooit voor mogen komen, omdat van gei'ntegreerde ver~ies

uitgegaan wordt. Er kan immers aIleen vanaf een version label gebranchd worden
en de integrator is de enige, die version labels uitdeelt aan werkende versies in de
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trunk.

- Release Export Headers
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Analoog als bij integrator en implementor worden de export headers gereleased
- methet-interne targetUPDATE_EXP. Zie oa. paragraaf 7.3.5.

De geschetste implementatie functioneert aIleen onder de aanname dat de revisies waarop
een branch gemaakt worden ruet door anderen gelockt zijn of worden. In de praktijk houdt
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uitgecheckt en gelockt zijn door implementors. De kans bestaat dat daar revisies bij zitten,
die langere tijd niet veranderd zijn. Aan zulke revisies kunnen dan meerdere version labels
hangen. Met andere woorden: Het is mogelijk dar een top revisie gebruikt wordt in een of
meer oudere versies van de component.

De kans is groot dat een dergelijke revisie gelockt is. Zo'n revisie kan bij PVCS niet opnieuw
met lock uitgecheckt worden, zodat het branchen faalt. Bij de huidige implementatie moet
er voor gezorgd worden dat branching plaats vindt op een tijdstip dat de gehele component
geput is en niemand anders GET of GET COMPONENT in de trunk uitvoert. Dat is in
tegenstrijd met een probleemloze automatische procedure.

Er zijn twee lijnen van aanpak bij dit probleem mogelijk, waarbij in beide gevaIlen een tool
noodzakelijk is die het probleem vooraf detecteert:

- Detcctie en Overleg

Na detectie van de situatie worden aIle subsystemen vergrendeld met by. een file
semafoor, waardoor verder uitchecken door ontwikkelaars verhinderd wordt. De
maintainer zorgt ervoor, door te overleggen met de verantwoordelijke subsysteem
ontwikkelaars, dat die subsystemen teruggezet worden. Vervolgens kan de branch
gemaakt worden en de semafoor opgeheven.

- Detectie en Forceren

Bij deze aanpak wordt bij de probleem revisie de lock verwijderd met VCS.EXE.
Vervolgens wordt de branch gemaakt. De revisie moet daarna in zijn oorspronke
lijke staat teruggebracht worden door deze te lokken met de oorspronkelijke
VCSID. Ook nu is een semafoor nodig, die het geheel afschermt van tussentijds
'getten' door anderen.

De tweede aanpak heeft het voordeel van een compleet geautomatiseerde procedure maar
is minder netjes. Beide methodes vereisen een detectie tool en een semafoor mechanisme
dat op het niveau van het GET target moet werken.

Een andere complicatie die zich voordoet bij maintenance wordt eveneens veroorzaakt door
een beperking van PVCS. PVCS laat per VCSID slechts een lock in een log file toe. Er
mogen weI meerdere revisies gelockt zijn, maar niet door dezelfde persoon. Dit is niet
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onoverkomeIijk, maar weI hinderIijk. Het is niet ondenkbaar dat dezelfde persoon behalve
een implementatie taak in de Iaatste versie tevens een maintenance taak heeft aan een
oudere versie. Dit kan dan aIleen met intensief gebruik van PUT en GET.

7.5.2 Get_component

Het GET COMPONENT target is volkomen identiek aan dat van de implementor. De
verschillenbevinden zich in het onderliggende subsysteem GET target. De daarmee corres
ponderende suffix rules voor de maintainer gebruiken de environment macro VERSION om
het branch label op te geven bij aanroep van GET.EXE. Zodoende werkt de maintainer per
definitie op de ingeIogde branch. Voor verdere details wordt verwezen naar GET en
GET_COMPONENT bij de implementor.

7.5.3 Label_component

De implementatie van LABEL COMPONENT is identiek aan het target bij de integrator.
Met het branch label in VERSiON wordt er voor gezorgd dat de top revisies van de branch
gelabeld worden. Voor de labeling wordt dus niet INTLABEL gebruikt maar VERSION. Zie
verder LABEL_COMPONENT bij de integrator in paragraaf 7.4.3.

7.5.4 Put

Het skelet van het PUT algoritme is identiek aan dat van de implementor. De verschillen
in de algoritmen bevinden zich op de punten waar de feitelijke Put acties gedaan worden met
PUT.EXE:

- Geen Log File

Bij de aIlereerste put van de work file in de branch ontstaat een uitzonderingssitu
atie. Dit komt voor wanneer de maintainer een nieuwe module maakt. In de bij
behorende log file moet nu automatisch een branch geforceerd worden met het
branch version label in VERSION.

Als bij BRANCH COMPONENT wordt nu een soortgelijke Put, Get, Put actie
ondernomen om de branch te maken en het label aan te leggen.

- Gewone Put

Met behulp van het branch label in de macro VERSION wordt de put in de
branch gedaan en niet in de trunk.

7.5.5 Overigen

De targets ALL, DEPS en UPDATE zij volkomen identiek aan die van de implementor.
GET is al aan de orde gekomen bij GET_COMPONENT.
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8. Vergelijking tussen SCSP en Ne Omgeving
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De voorgestelde SCSP ontwikkel omgeving verschiIt sterk van de bestaande omgeving. Het
is nuttig om deze verschillen nader te bekijken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de NC
omgeving een MCMPkarakter heeft, zodat een complete vergelijking niet mogelijk is. In het
vervolg zal de bestaande ontwikkel omgeving aangeduid worden met NC omgeving en het
voorstel met SCSP omgeving.

A 1 niro,..tnrv ~trllt'hIrlCan
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De NC omgeving is gekenmerkt door een intensief gebruik van lokale harddisks. Het netwerk
wordt alleen voor opslag van gereleasede bestanden gebruikt. AIle ontwikkelingen spelen zich
op lokaal niveau af. Aan de directory bomen kleven de volgende vaak verwante nadelen:

- Monolitisch Directories

- Platte Structuur

- Onlogische Structuur

- Weinig Relatie met Software Structuur

- Geen Standaard

- Verschil tussen Lokaal en Netwerk

Het bovenstaande heeft oa. tot gevolg dat omschakelen tussen projecten niet eenvoudig is
en de noodzaak van ingewikkelde tools voor het managen van de platte structuren als by. de
moduJen bestanden. Samenvattend kan gesteld worden dat het moeilijk is om overzicht te
hebben bij de NC omgeving mede door de gebruikte directory structuren.

De SCSP directory structuren zijn ontworpen om het overzicht op de software te vergemak
keIijken en kenmerken zich door:

- Standaardisering

- Onatbankelijkheid van Lokatie

- Relatie met Software Structuur

- Scheiding tussen Objecten

De bomen zijn geheel ontkoppelt van hun fysieke lokatie op disk, zijn logisch van opbouw
en gestandaardiseerd. Dit maakt omschakeling naar een ander project eenvoudig. Er is geen
onderscheid tussen netwerk of lokale disk. De bomen hebben een duidelijke relatie met de
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software structuur en geven een goede scheiding tussen verschillende soorten files als sources,
headers, objects, libraries enz.

Deze scheiding wordt aanvankelijk vaak als hinderlijk ervaren, omdat intensiever met pad
namen gewerkt zal moet worden. Vermoedelijk is het een kwestie van wennen, want er is
voldoende ondersteuning voor de diepere directory structuren. Het gebruik van een editor
als Brief, die handig met meerdere files in verschillende directories omspringt, en de stan
daard make files geven afdoende ondersteuning voor de vertakte bomen.

8.2 Configuration Management

8.2.1 Modulen Bestanden

De modulen bestanden vormen in de NC omgeving de kern het configuratie beheer van de
software. De belangrijkste kenmerken van deze bestanden zijn het achterhalen van:

- Switch AJbankelijkheden

- Include AJbankelijkheden

- File Lokaties en Namen

- Compilers en Opties

Bij de SCSP omgeving worden include afuankelijkheden geheel vastgelegd met de subsysteem
make files. De file lokaties en de module namen liggen vast door de gestandaardiseerde
directory structuren en de make files. De compilers en opties worden bepaald door setup
files. AI deze files staan volledig onder version control. Met andere woorden de complete
configuratie staat onder version control en is daardoor reproduceerbaar.

Dit geldt niet voor de modulen bestanden. Deze zijn aIleen beschikbaar voor de laatste stand
van de verschillende software versies. Vanwege de afmetingen van de bestanden wordt niet
aan version control gedaan. Wat betreft het reproduceren van een configuratie is het SCSP
voorstel daarom superieur.

Het oplossen van include afhankelijkheden door Make en de make file is aanzienlijk sneller
dan de DBASEIII implementatie met modulen bestanden. Het automatisch up to date
houden van deze afhankelijkheden door de sources te scannen mat Makedeps draagt bij tot
de betrouwbaarheid van de configuratie.

Een belangrijke eigenschap van het SCSP voorstel is dat de complete configuratie bijgehou
den wordt door de verantwoordelijke ontwikkelaars zelf. Dit is mogelijk door de hierarch i
sche opbouw van een component. Een ontwikkelaar is in staat zijn deeI van de configuratie
te overzien en te beheren. Dit in tegenstelling tot het onderhoud van de modulen bestanden.
Het vereist centraal beheer en bureaucratische procedures, om de consistentie van deze
bestanden te handhaven.
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De switch afhankelijkheden kennen geen equivalent bij het sesp voorstel. Dit geeft aileen
nadelen met het oog op de efficientie. Bij een veranderde switch setting moet alles opnieuw
gecompileerd worden, omdat met te achterhalen is in welke modules welke switches gebruikt
worden. Het belang van het kennen van switch afhankelijkheden uit oogpunt van efficiemie
is aan het verminderen om twee redenen: Ten eerste wordt er naar gestreefd om het al
aanzienlijk geslonken aantal switches nog verder terug te brengen. Ten tweede is de huidige
hardware (1486) sriel genoeg om af en toe overbodige- compilaties te verrichten. Dit maakt
de modulen bestanden rninder nuttig en ze ontbreken daarom ook in het SCSP voorstel.

Het toepassen van switches in de software wordt gebruikt om meerdere produkten te kunnen
genereren uit gedeeltelijk dezelfde sources. De switches zijn daarom onderdeel van een multi
product of MCMP omgeving en vaiien daarmee eigenlijk buiten de scope van het SCSP
voorstel.

8.2.2 Version Control

De NC omgeving maakt slechts beperkt gebruik van de version control faciliteiten van het
onderliggende PVCS. Version control is daar hoofdzakelijk gebaseerd op complete scheiding
van versies in verschillende directory structuren op het netwerk. De beschikbare Get en Put
commando's hebben als belangrijkste doel het gecontroleerd transporteren van modules
tussen netwerk en lokale disks.

Bij de sesp omgeving is het de bedoeling dat Get en Put veel intensiever gebruikt zullen
worden, met het doel tussenstanden en mijlpalen in de ontwikkeling te kunnen fixeren. Het
transport idee tussen netwerk en lokale disk is hier niet echt van belang. De gehele ontwikke
ling met bijbehorende directory bomen moet bij voorkeur op het netwerk plaats gaan vinden.
Daarmee zijn commando's als GetLibs overbodig geworden. De gereleasede libraries zijn
regelrecht beschikbaar op het netwerk.

De SCSP omgeving kent commando's vergelijkbaar met Getr, Getw en Put uit de NC
omgeving. Get en Put werken bij de sesp omgeving echter op subsysteem niveau en zijn dus
gerelateerd aan de hierarchie in de software. Het is niet zinvol om een kleinere eenheid op
te halen dan een subsysteem uit oogpunt van testen en beveiliging. De modules uit een
subsysteem zullen nauw met elkaar verbonden zijn en het in zijn geheel uitchecken voorkomt
het uitchecken van afzonderlijke modules door verschillende personen met aile problemen
van dien.

Nog met beschikbaar is een GetHistory commando zoals bij de Ne omgeving. De noodzaak
van een dergelijk commando is echter rninder groot, omdat de software is opgedeeld in beter
hanteerbare stukken. De subsystemen hebben ieder een verantwoordelijke ontwikkelaar, die
goed op de hoogte zal zijn van de geschiedenis van zijn eigen subsysteem. Gei"soleerde
subsystemen maken history informatie minder noodzakelijk. GetHistory is wei eenvoudig te
implementeren binnen het nieuwe systeem. pyeS hied alle voorzieningen daarvoor. Yoor
een goede koppeling met de NC omgeving zal een GetHistory feature nog moeten worden
toegevoegd.

Geheel meuw is het toepassen van branching voor maintenance versies en het intensieve
gebruik van version labels voor de isolatie van versies in plaats van de fysieke scheiding op
zelfs aparte file server disks. Een dergelijke scheiding is, hoewel met nodig, nog steeds
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mogelijk binnen de SCSP omgeving. De middelen tot branching en labeling worden aileen
aangegeven. De extra scheiding door koppeling van file extensies aan versies is geheel
onnodig en ongewenst.

De UIMS bestanden vormen een verhaal apart binnen de NC software. Zowel de NC
omgeving als de SCSP omgeving bieden geen version control voor deze vaak zeer grate
database files. De Get en Put tools voor UIMS binnen de NC omgeving bieden aileen de
voorzieningen voor lokale ontwikkelingen, dus transport van en naar het netwerk. Version
control van UIMS in de nieuwe omgeving moet apart bekeken worden.

8.2.3 Queue Server

Het principe van de geautomatiseerde queue servers kent binnen de SCSP omgeving geen
equivalent. Het dichtst daarbij ligt nog de taak van de integrator. Het produkt van de
integrator is een gelabelde werkende versie van een component met bijbehorende libraries
en headers of executable. De integrator geeft stabiliteit aan de software op produktie niveau,
die de queue servers langs automatische weg nooit kunnen leveren. De afzonderlijke subsys
teem libraries vallen onder de verantwoordelijkheid van de bijbehorende ontwikkelaars. Zij
mogen aileen libraries en headers releasen, die een bruikbare staat van stabiliteit bereikt
hebben.

Het aanmaken van de libraries, wat een queue server automatisch doet na een Put actie,
behoort bij het SCSP voorstel tot de werkzaamheden van de implementors, maintainers en
integrators. Dit proces is verregaand geautomatiseerd met de PolyMake Make tool en make
files op verschillende niveaus in de software hierarchie. De queue servers zijn daarmee
binnen de SCSP omgeving overbodig geworden.

8.3 Produktie

Het produktie niveau vah nog geheel buiten het SCSP voorstel. Dit kan pas meegenomen
worden wanneer de ideeen over de MCMP omgeving uitgekristalliseerd zijn, want de NC
omgeving is een multi component multi product omgeving. Tot dat punt zal er een koppeling
nodig zijn, die de deliverables van de SCSP omgeving bruikbaar maakt binnen de NC
omgeving.

De koppeling tussen NC omgeving en SCSP omgeving bestaat daarom uit het beschikbaar
maken van export headers en libraries door de integrator. Deze headers en libs kunnen op
de gebruikelijke manier verwerkt worden binnen het bestaande produktie systeem. Oit is
eenvoudig als er geen compiler switches in de geexporteerde component zitten.
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De voorgestelde SCSP omgeving is opgebouwd rond bestaande commerciele produkten als
PVCS en PolyMake. Deze produkten beperken de door NC zelf te ontwikkelen tools tot een
minimum. Dit_levert een aanzienlijke besparing a~~ ontwikkeling en onderhoud op. De hoge

--mate- van configureerbaarheid van PVCS en PolyMake van Polytron maken een voor NC
geschikt configuration management systeem mogelijk, dat makkelijk naar wens aangepast en
uitgebreid kan worden aan toekomstige eisen. De Polytron tools garanderen verder portabili
teit over diverse microcomputer platforms. Dit alles sluit aan op het streven naar 'of the
shelf installaties van gekochte software pakketten.

Het is opmerkelijk dat met elkaar verwante technieken als information hiding, het aanbren
gen van hierarchie en object georienteerd werken, die noodzakelijk zijn op source code_
niveau bij software, eveneens met voordeel gebruikt kunnen worden bij het management van
de software ontwikkeling zelf. Toepassing van deze technieken in het voorstel leidt tot een
duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden. Dit levert een efficientere manier
van werken en uiteindelijk een kwaliteitsverbetering van de software op.

Er is een strikte scheiding tussen objecten als subsystemen, componenten en produkten
binnen het voorstel. Deze objecten zijn gekenmerkt door 'deliverables' en personen die daar
verantwoordelijk voor zijn. De partitionering in deze objecten maakt de software als geheel
hanteerbaar in tegenstelling tot de nu gebruikte platte structuur.

De functionaliteit van het voorstel is niet mogelijk met de huidige OpenNet netwerk softwa
re. Er wordt veel intensiever gebruik gemaakt van netwerk resources dan voorheen. De
invoering van de SCSP omgeving is pas mogelijk na de introductie van het nieuwe netwerk.
(NetWare of LAN-manager)

Het voorstel is gedetailleerd uitgewerkt op component niveau. In deze staat is het niet
mogelijk om het direct toe te passen op de gehele NC software. Het voorstel moet hiertoe
uitgroeien tot Multi Component Multi Product niveau en de NC software zelf moet een
grondige herstructurering ondergaan. De NC software is te groot om in een component
ondergebracht te worden en verder hebben de subsystemen zoals genoemd in het SCSP
voorstel een heel andere grootte orde dan de huidige subsystemen in de NC software. Deze
laatsten benaderen meer de grootte van een component.

Het herstructureren van de software in goed gei'soleerde componenten en subsystemen is dan
ook van groot belang voor de verdere doorvoering van een nieuw configuration management
systeem. Hieraan verwant zijn het kwijtraken van verouderde PLM code en het toepassen van
slechts een (C) compiler (en weI de laatste versie) bij zowe] de target omgeving als de
ontwikkel omgeving.

Op korte termijn is het implementatie voorstel direct inzetbaar voor nieuwe min of meer
zelfstandige ontwikkelingen aan de NC software. Uitbreidingen op het gebied van history
informatie van modules en subsystemen en componenten kunnen wanneer nodig eenvoudig
worden toegevoegd. Belangrijker is de uitbreiding van het voorstel naar multi component en
multi product niveau.
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1. Compiler Driver

Bij NC worden verschillende programmeertalen gebruikt en zelfs verschillende compilers bij
dezelfde taal. Bij de taal C worden bv. twee verschillende compilers van Intel gebruikt, iC86
en iC286 V4.1 en de Microsoft C compiler 5.1. Verder worden diverse PLM compilers en
assemblers toegepast. De opties, aanroep en error output van deze compilers zijn niet
hetzelfde en dat geeft complicaties bij gebruik binnen de Brief editor en bij standaard make
files.

Om de verschillen tussen deze compilers te verminderen is een driver geschreven die met de
juiste opties de gewenste compiler aanroept. ABe aanroepen van de compiler binnen Brief
en makefiles moeten dus plaats vinden middels CC.EXE.

Verder is de driver in staat twee extra environment variabelen aan de te gebruiken compiler
door te geven, wat een scheiding tussen globale compiler instellingen en project afhankelijke
instellingen mogelijk maakt.

1.1 Brief

De moeilijkheden bij Brief concentreren zich rond de Intel compilers. Deze geven geen voor
Brief begrijpbaar error output formaat. Binnen de Brief standaard installatie komen de Intel
compilers niet voor. Hierdoor is deze niet instaat om na compilaties de file met de fout te
laden en de cursor op de regel met de fout te zetten.

Dit is opgelost door de error output van de Intel compilers te transformeren naar het
standaard formaat dat Microsoft gebruikt en dus verwerkt kan worden door Brief zonder
wijziging van macro's.

1.2 MakeFiles

Bij de 'make' van subsystemen die uit meerdere modules bestaat is het gewenst de
compilaties van modules voort te zetten ook als een of meer modules fouten bevatten.
Wanneer er fouten in modules zijn is het onnodig op het einde om de link slag uit te voeren.
Op deze manier kan een 'make' maximaal uitgevoerd worden zonder dat daar iemand bij
aanwezig hoeft te zijn om kleine foutjes te verhelpen die anders de geheJe 'make' gestopt
zouden hebben.

Het negeren van compiler return values is mogeIijk bij standaard make programma's als
PolyMake. Gebruik van deze optie heeft het nadeel dat onnodig linken in de laatste fase
plaats vindt en dat kan tijdrovend zijn. .

Een andere oplossing is het redirecten van de error output van de compiler naar een file met
dezelfde base name als de module en extensie '.err'. Bij geen fouten dient deze file leeg te
zijn (lengte 0). Na afloop van aIle compilaties moeten aIle '.err' files leeg zijn wil linken
zinnig zijn. De tool ZEROLEN.EXE checkt op lege files en verwijdert deze als ze inderdaad
laag zijn. Alleen de error files met fouten blijven over en deze kunnen bekeken worden na
de 'make'.
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De CC.EXE driver verwijdert alle informatie uit de error output van de compilers die geen
fout meldingen zijn, lOals headers en footers etc.

1.3 CC.EXE -

De aanroep van CC.EXE heeft de volgende syntax :

CC

r- -iC86
-iC286
-plm86
-plm286
-asm86
-asm286

filename [options) [-v] [-r] [-1]

-masm 3-
[-msc] [options] filename [-v] [-rJ [-1]
-msc386

Bij te weinig parameters wordt de syntax en de mogelijke opties van CC.EXE uitgeprint.
Minimaal zijn nodig de optie voor het selecteren van de compiler en de naam van de te
compileren file. Bij het ontbreken van een compiler keuze wordt Microsoft C als default
gebruikt. Na de compiler keuze optie wordt het formaat aangehouden van de gebruikte
compiler. Bij Microsoft dus precies andersom als bij Intel. De parameters tussen haakjes zijn
optionee!.

1.3.1 Opties

CC.EXE kent 12 opties specifiek voor de driver. De driver opties zijn case insensitive en
moeten beginnen met het minteken (-).

-mse

-iC86

-iC286

-plm86

-plm286

-asm86

-asm286

-masm

-mse386

Selectie van de Microsoft C compiler: CL.EXE. Dit is de default.

Selectie van de 8086 Intel C compiler: iC86.EXE.

Selectie van de 80286 Intel C compiler: iC286.EXE.

Selectie van de 8086 Intel PLM compiler : PLM86.EXE.

Selectie van de 80286 Intel PLM compiler: PLM286.EXE.

Selectie van de 8086 Intel assembler: ASM86.EXE.

Selectie van de 80286 Intel assembler: ASM286.EXE.

Selectie van de Microsoft assembler : MASM.EXE.

Selectie van de Microsoft compiler : CL386.EXE.
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-v

-r

-I

3

Verbose optie. Met deze optie wordt het commando waarmee CC.EXE
de gekozen compiler aanroept naar stdout gekopieerd. Verbose moet
dus niet gebruikt worden in makefiles daar anders ZEROLEN.EXE
geen zin meer heeft, tenzij redirection met de -r optie plaats vindt. Bij
Brief kan de verbose optie geen kwaad. De programma default is geen
verbose.

Redirect optie. Met -r wordt de error output van de gebruikte compiler
niet naar stdout gecopieerd maar naar een file met de basename van
de te compileren file en de extensie '.ERR'. Deze optie verkort de
command line bij gebruik van CC.EXE binnen makefiles, want het
redirecten op de command line vervalt. Deze optie is ook noodzakeJijk
bij gebruik van het programma 'DR-SWITCH' binnen makefiles en bij
redirectie van compiler output aangeroepen vanuit batch files. De -r
optie zorgt er dan voor dat de output van de compiler geredirect wordt
en niet die van de batch file.

List file optie. Met -I wordt in het geval van Intel compilers een list file
aangemaakt, die gebruikt kan worden voor het mergen met debug
informatie.

AIle andere opties op de commandline worden door CC.EXE genegeerd en doorgegeven aan
de te gebruiken compiler. Bij aanroep zonder opties wordt help informatie op het scherm
gezet.

1.3.2 Environment

CC.EXE maakt per programmeertaal gebruik van twee environment strings. In het geval van
PLM zijn dat :

- PL Deze variabele is bedoelt voor globale instellingen als include paden,
warning level etc. Dit zijn de project onafhankelijke instellingen van de
compiler. CC.EXE voegt de PL string toe aan de command line bij
aanroep van de PLM compilers.

- PFLAGS Deze variabele kan gebruikt worden voor project afhankelijke
instellingen van de compilers. Bij PLM compilers wordt deze string door
CC.EXE aan de command line toegevoegd.

Analoog hieraan worden bij C de variabelen CL en CFLAGS gebruikt en bij assembler AL
en AFLAGS. In deze strings kunnen alleen compiler opties gegeven worden, dus geen cc
opties. Verder is de Brief environment string BCxxx nodig voor het starten van de driver
binnen Brief. Voor .PVI files is dit de variabele BCPVl.

Een voorbeeld van de instelling van de environment bij gebruik van PLM86.EXE en .PYI
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files:

SET PL=mod186
SET PFLAGS;;ot(3)
SET BCCVl ="!cc -plm86 %s.pvl"
SET :Fl:= ..\inc
SET :F2: = ..\inc

4

Een vergelijkbare instelling van de environment bij gebruik van de Microsoft compiier en
.CVl files:

SET CL=-I..\inc -Ic:\msc\include -W3
SET CFLAGS=-Ox -AL
SET BCCVl ="!cc -c %s.cvl"
SET INCLUDE =c:\msc\include

Een soortgelijke instelling met de iC286 compiler:

SET CL=dn(O) si(.. \inc\,c:\ic286\include\)
SET CFLAGS =ot(3) la
SET BCCVl ="!Cc -ic286 %s.cvl"
SET :INCLUDE: =c:\ic286\include

De instellingen kunnen met batchfiles ingeschakeld worden. Bij batchfiles moeten de o/cs.cv 1
strings veranderd worden in %%s.cvl vanwege de parameter substitutie.

Bij de bovenstaande voorbeelden is er vanuit gegaan dat de redirectie van error output
binnen Brief verzorgt wordt door de standaard Brief 'COMPILE.CB' macro. Dit uit zich op
de commando regel van Brief met ' > & filename.ERR' aan het einde. Nadeel van de
redirectie verzorgd door Brief zelf is dat CC.EXE niet vanuit een batch file aangeroepen kan
worden daar Brief dan de output van de batch file redirect en niet de output van de
compiler.

Voor aanroepen van batch files binnen Brief is de COMPILE.CB macro gemodificeerd. De
redirectie is hieruit verwijderd, deze moet nu met de -r optie van CC.EXE plaatsvinden. HIJ
gebruik van deze macro kan bij directe aanroep van CC.EXE ook de redirectie in de
environment string BCxxx staan. Een voorbeeld hiervan is:

SET BCC="!cc %s.cvl >& %s.err"

1.3.3 Warnings

CC.EXE V1.9 User Manual

Martein Bakker

Document 1

6-8-i990
------------ Philips Machine Tool Controls ------------



Compiler Driver 5

Bij sommige sources is het onmogelijk een lege error file te hebben na compilaties, omdat
er warnings gegenereerd worden die niet uit te schakelen zijn. Een voorbeeld hiervan is
asm286 source waarin priveliged instructies als 'CLI' gebruikt worden. Om de zerolen tool
dan toch te kunnen gebruiken is de file CC.CFG in het leven geroepen. In CC.CFG kan
opgegeven worden bij welke files warnings verwijderd worden uit de error output van
CC.EXE.

CC.CFG is een standaard ascii file. Er zijn twee directives mogelijk :

- .NOWARN . Default komen de warnings in de .ERR files. Alle warnings in de files
opgegeven in de daar opvolgende regels worden geredirect naar .WAR files. Per
regel kan een file opgegeven worden.

- .WARN. Het tegen overgestelde van .NOWARN. Default worden warnings nu in
.WAR files geplaatst. AIleen voor de files opgegeven in de daarop volgende regels
worden de warnings in .ERR files gezet.

.WARN en .NOWARN sluiten elkaar uil. Bij het ontbreken van een directive wordt default

.NOWARN gebruikt. AIle regels van CC.CFG die beginnen met '#' zijn comments en
worden genegeerd. CC.CFG moet zich bevinden in de current directory.
Wanneer CC.CFG ruet gevonden wordt komen aIle warnings van aIle files in de .ERR files.

Een mogelijke CC.CFG :

#-----------------------------------------------------------------------
#
# Configuratie file van CC.EXE
# Verwijdering van ruet te elimeneren warnings uit de volgende sources:
#

.NOWARN
TSTSYS.AVI
BITBLT.CVl

#-----------------------------------------------------------------------

De warnings tuit TSTSYS.AVI en BITBLT.CVl worden hiermee geredirect naar
TSTSYS.WAR en BITBLT.WAR respectievelijk.

1.3.4 Return codes

CC.EXE geeft als returncode O. Hierdoor worden makescripts maximaal afgemaakt bij syntax
fouten en warnings in de modules. AIleen fatale fouten in CC.EXE geven een return code
van 1, omdat in al deze gevallen de compilatie niet heeft kunnen plaats vinden. De mogelijke
fatale fouten zijn :
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- CC Error: too many command line arguments, only 50 aHowed.

Het maximum aantal parameters is beperkt tot 50, dit moet voldoende zijn.

CC Error: no source file name supplied.

De source file ontbreekt.

- CC Error: cannot redirect stderr.

6
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Er zijn te weinig dos file handles beschikbaar. Waarschijnlijk is de waarde van
'FILES' in CONFIG.SYS te laag.

- CC Error: cannot redirect stdout.

Er zijn te weinig dos file handles beschikbaar. Waarschijnlijk is de waarde van
'FILES' in CONFIG.SYS te laag.

- CC Error: cannot open ????????err.

De .ERR file kan niet geopend worden. Deze file wordt aangemaakt wanneer
de -r optie gegeven is.

- CC Error: cannot open stdio.tmp.

STDIO.TMP bestaat niet. Dit is een tijdelijke file die gebruikt wordt om de om
de console output van de compiler te bufferen. Deze file wordt wanneer er
geen fatale fouten zijn bij CC.EXE na afloop gedelete.

. CC Error: cannot open list.tmp.

LIST.TMP bestaat niet. Dit is een tijdelijke file die gebruikt wordt in Intel
mode om de list output van de compiler af te vangen. Deze file wordt wanneer
er geen fatale fouten zijn bij CC.EXE na afloop gedelete.

. CC Error: cannot run compiler.

De compiler executable kan niet gestart worden. WaarschijnIijk is deze niet op
het pad te vinden, er is te weinig geheugen over om de compiler te laden 0

de command line is grater dan de onder DOS maximaal mogelijke 128 bytes.
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1.3.5 Beperkingen

7

Het gecombineerd gebruik van twee environment variabelen (3 met Brief BCxxx
meegerekend) voor verschillende compilers met dezelfde programmeertaal maakt het
noodzakelijk de environment om te schakelen met batchfiles wanneer van compiler gewisseld
wordt.

Bij het gebruik van de Intel compilers binnen Brief kunnen bij fatal errors ruet de file en het
regelnummer waar de fout optrad achterhaald worden. Gekozen is om in dit geval naar regel
1 van de current source file te springen en de originele compiler output met Ap in een
window te bekijken. De meest voor de hand liggende fout in deze catagorie is het niet
kunnen vinden van include files. In aIle overige gevallen kan met AN naar de volgende fout
gesprongen worden binnen Brief.

De ASM286.EXE VI.3 en ASM86.EXE V2.1 assemblers, die getest zijn met CCEXE geven
foute informatie over regelnummers in de error messages, wanneer conditional assembly
wordt toegepast. Dit is een fout in de assemblers en kan niet eenvoudig binnen CCEXE
gecorrigeerd worden. Het gevolg is dat bij assembleren binnen brief de cursor op een
verkeerde regel gaat staan bij gevonden fouten.

Bij de Intel compilers is het gebruik van list en print controls niet meer mogelijk, omdat deze
noodzakelijk zijn voor het functioneren van CCEXE. Met de -I optie is het wei mogelijk een
list file te creeren me de basefile name van de source en extensie .LST.

CCEXE laat geen wildcards of multiple files toe op de command line zoals de Microsoft
driver CL.EXE. Er kan slechts een file tegelijk gecompileerd worden wat bij het bedoelde
gebruik binnen Brief en bij makefiles geen bezwaar is.
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