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SAN:ENVATTING.

Tot nu toe is in de literatuur de omschrijving van
interaktieve pakketten bijna geheel gericht op de mogelijk
heden van de applicaties •

In dit rapport wordt uitgaande van literatuur over
andere pakketten een studie gemaakt over de opzet , struktuur
en doelstellingen van interaktieve systemen , waarbij vooral
de interaktieve aspekten en de systeemopzet belicht worden.

Het SATER-pakket wordt praktisch en theoretisch met
andere pakketten vergeleken. Uit deze vergelijking en de
opgedane praktische ervaring worden konklusies getrokken en
aanbevelingen gedaan die vooral betrekking hebben op
systeemontwikkeling , systeemgebruik en de beveiliging van
het systeem en de software.

ASPECTS OF THE DESIGN AND REALISATION OF INTERACTIVE SYSTEMS.

SUMMARY.

Up till now nearly all published papers on interactive
packages describe only the features of the applications.

In this report a study is made of the design , structure
and goals of interactive systems. This study is based on
papers on other packages and deals mainly with the
interactive aspects and the system design.

The SATER-package will be compared with the other packages
with regard to theoretical and practical aspects. Out of
these comparison and the gained practical experience
conclusions are drawn and recommandations are given ,
specialy dealing withsystem-development , system-use and
the protection of the system and the software •
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1. INLEIDING.

Dit rapport behandelt het afstudeerwerk verricht in het
kader van het afdelingsprojekt ER 13 : het Saterprojekt.

De opdracht was door een praktische kennismaking met het
systeem o.a. als programmeur, ontwerper, systeembouwer, begeleider
en door literatuur-studie tot een vergelijking te komen met andere
plli~ketten en vanuit deze vergelijking conclusies te trekken en
aanbevelingen te doen, maar ook waar mogelijk deze toe te passen.
Het ontbreken van vergelijkingsmateriaal en literatuur in de
beginperiode hebben geleid tot een grote betrokkenheid bij de
praktische realisatie van Sater.

De vergelijking met de andere pakketten is in de laatste
fase gedaan, o.a. door een beter inzicht dankzij de praktische
ervaring en de beschikking over meer literatuur.

De roeeste referenties handelen over de grote lijnen van des
betreffendepakket en dit rapport zal daarom een inleidend,
globaal karakter dragen. Voor een eventuele verdere bestudering
geven de vermelde referenties en aanbevelingen een te kiezen
weg aan.
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2. GESCHI3DENIS

De ontwikkeling van de computer in de v~ftiger jaren
heeft zUn invloed op vele disciplines gehad. Zo kennen de
regeltechniek en ook het onderwijs vele toepassingen.

Deze ontwikkelingen begonnen met een eenvoudige machine
met als achtergrondgeheugen een magneetband. Door deze
struktuur was de invoer, verwerking en uitvoer van de
gegevens sequentieel. De volgende stap was het "Batch
processing" systeem. Een kleine machine zorgt voor het
op magneetband zetten van de verschillende programma's.
Deze band wordt als invoer voor de grote machine ge
bruikt die zijn uitvoer ook op de magneetband zet. De
kleine machine verzorgt weer de uitvoer.

Rond 1960 werd autonome randapparatuur ontwikkeld waar
door de invoer en uitvoer onafhankelijk van de machine
verlopen. De sequentiele ordening van de programma's is
nog weI aan de orde, maar de verwerking loopt al veel
soepeler. De sYnchronisatie wordt verzorgt door het geven
van interrupts. Deze interrupts zijn tekens aan de machine.
De machine kontroleert na elke instruktie of het teken
gegeven is en gaat in het geval van een interrupt naar
een verwerkingsprogramma. Na beeindiging hiervan vervolgt
het programma zijn loop of wordt een andere interrupt ver
werkt. Dit is globaal "multiprogrammering". Dit kan ook
gerealiseerd worden door elk programma een bepaalde tijd te
geven. Meerdere programma's kunnen nu op een machine tegelijk
verwerkt worden. Dit noemt men "Multiplexing" of "Time
sharing" systemen.

De komst van grote en snelle achtergrondgeheugens zoals
trommel- en schUvengeheugens maken het gebruik van multi
programmering met konstante stromen invoer en uitvoer
mogelijk.
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Deze "Spooling systemen" hebben een invoer, uitvoer en
"Scheduler" programma en een gebruikersprogramma waartussen
geschakeld wordt. De "Scheduler" regelt de volgorde van de
verschillende delen en afhandeling in de juiste volgorde.
De invoer van data kan nu vooraf gebeuren, terwijl de uit
voer ook achteraf verzorgd kan worden. Het geheugen wordt
als een buffer gebruikt.

De laatste tijd wordt de ontwikkeling van interaktieve
systemen meer en meer gezien. De opkomst van de mini
computer heeft hier toe bijgedragen. Deze goedkope machines,
in vergelijking met grote systemen, rechtvaardigen een
relatief klein aantal gebruikers waardoor een goede inter
aktie mogel~k is.

Deze interaktie kan velerlei zijn, zoals het invoeren van
een programmatekst, vraag en antwoord programma's en spel
letjes, instrukties, waarbij in vele gevallen een beeld
scherm te prefereren valt i.v.m. de snelheid van de inter
aktie.,Hierop wordt in § 3.4 teruggekomen.

Parallel met deze ontwikkelingen loopt de ontwikkeling
in de gebruikerssfeer. De starre programma's van vroeger
zijn nu vervallen tot methode's in een veelomvattend
systeem. Deze systemen worden niet aIleen gebruikt in de
regeltechniek, maar overal. De educatieve aspekten van een
interaktief systeem zUn veel groter dan van welk ander
systeem. De gebruiker wordt aktief betrokken bij de data,
invoer, verwerking en uitvoer. Hij moet de processen sturen,
begeleiden maar andersom geeft de machine terugkoppeling
aan de gebruiker. Deze situatie leidt volgens enkele
referenties tot een hoger rendement (Arden,Gaines,Rouse,
Rosenbrock) •
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3. DOEL3T:~LLINGEN, 3TRUKTl1UR EN OPZBT VlIN INTERAKTIEVE

SY3TEldEN.

§ 3.1 Systeemopzet.

Tot nn toe is vrij algemeen op intoraktieve systemen
inc:eg[;:..an. Om nu 'llat eksakter te oillschrijven wat er mee
bedoeld wordt het volgende.

Uit hoofdstuk 2 is ~ebleken aat Llet de ont'.1ikkeliI1..g
VS.ll de cOl:rputersystemen en randappare.tuur een aantal
faciliteiten gekomen zUn, die het illogelUk maken om
tijdens de executie van een programma zelf data in te
voeren.

De leesopdracht in een programma, om van een toetsen
bord deta binnen te halen, kan men reeds als een eenvoudig
i~teraktief programma beschouwen.

Doch QIs men aktief in de loop van een programma
ken ingrljpen, data kan veranderen of de operatie op de data
k~Ul bepalen en vervolgens de uitvoer kan specificeren,
pas d~~ is er sprake van een echte interaktie tussen de
computer en de gebruiker. Deze interaktie kan op drie
rmnten ingrljpen: invoer, verwerking en uitvoer. De wijze
waarop zal per punt in de volgende paragrafen beschreven
norden.

Een voorbeeld van een echt interaktief systeem is een
analoge rekenmachine , waar tUdens de executie van een
programma parameters en kondities kunnen worden veranderd.
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§ 3.1.1 Invoer.

Zonder meer kan gesteld worden dat de invoer het
meest interaktieve deel van het systeem zal zijn. ne ge
bruiker zal het systeem moeten initialiseren en de oper
aties en data-sets kiezen waarmee hij wil werken. Er staan
ons versohillende mogel~Kheden ter beschikking om dit te
realiseren. In de volgende punten zullen zij qua voor- en
nadelen met elkaar vergeleken worden.

a) Command language.
nit zijn e;ekodeerde opdrachten in de vorm van een af

korting, waarmee operaties of datasets gespecificeerd
kunnen worden (Thiga & Gough). Bijvoorbeeld het opslaan
van data in het geheugen wordt verzorgd door het kom
mando STO, d.i. een afkorting van STORE. Getracht wordt
de keuze van de afkortingen logisch overeen te laten
komen met de gewenste aktie. Helaas is daze logika niet
eenduidig.

Het voordeel van dit type systeeminbouw is de grote
flexibiliteit b~ de keuze van de verschillende opereties.
De aansluiting bij de wiskundie;e beschrijving van het sys
teem ken goed zijn b.v. de konvolutie-algebra bij een
regeltechnisch systeem.

Het nadeel is dat de struktuur van een Command language
niet eenduidig is in z~n afkortingen. Een vorm van uitleg
over de taal moet gegeven worden. nit kan een handleiding
zijn of een instruktie-middag vooraf. Een andere mogelijk
heid is een geprogrammeerde woordenlijst, met verklaringen
en aanwijzingen, welke aangepest kan zijn aan het ervarings
nivo van de gebruiker.
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b) Vraag en antwoord programma's met help-optie.

De gekodeerde opdrachten van a) worden vervangen door

een set vraeen waarop een antwoord verlangd wordt en waar

b0 een help-optie voor uitleg zorgt indien de vraag niet

begrepen wordt. Afhankel~k o.a. van de randapparatuur kan

dan nog een keuze gedaan worden uit programma's, die met

vra[en en antwoorden, menu's of een mengvorm hiervan werken.
(Van den Bosch,Van den Boom & Lemmens,Grepper).

Het voordeel is dat het systeem door z~n vragen en de

help-optie zelf-explicerend en korrigerend is.

Het nadeel is het minder flexibele gebruik in vergel~king

met een Command language systeem, omdat de volgorde van

de vragen door de programmeur vooraf vastgelegd is.

BU programma verandering bestaat de mogel~kheid dat de

tekst van de vragen ingr~pend veranderd moet worden hetgeen

tUdrovend is. Dit kan voorkomen worden door de tekst van de

vragen in een aparte file te zetten en deze vragen via een

nummer weer op te roepen (Van den Boom & Lemmens).

:;) And ere o~~,lossinfen.

lJierondcl' v211en de toepa.ssingen van de "c..rtificiCJ.l

intelli[;ence" en de natuurlijke taal (Minor).

De toegepaste "artificial intelligence" kan een bepaald

.';.~ .. troan herkennen in de relatie data 1 - opero.tie 1- data 2 

- operatie 2 - ••••••••••• - operatie n-l - data n en bU

~8~even dc..ta. 1 en gewenste data n de juiste Beg C.Q.

crerutiea aanpeven. Het pad kan anderbroken z~n door een
J:1t jJrG~\::mde c'J ·~tnset. Het :3ystl'?ern zal nu 80n oplos sing
jO,':t;,~n zo,~l:::c;n mn rleze dat/lset in het systeem te krijcen

J •..1. v. eGn interG.ktie net de gc:bruik8r {Nilson) •

D'.; ont.:ikkelinf: VUll ~3ystljUen ,lie het i':eb:cuik v~n n~~

tuu:::'lijkt~ Vlal lilogel ijk ill:--'.kClJ is nag in volle gdnS. rroch

.\ il ikLlier Je lilOgelijlilleclen voor interal-::tieve systemen

reeds G.8.ngeven.
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De flexibiliteit van de Command language wordt hier ge
kombineerd met het gebruik van de natuurl~ke taal(Minor).
Bijvoorbeeld: PRINT LIST IF THS Ni~ME IS Jl~NSEN. De nadelen
zullen nu liggen in de uitgebreide programmatuur die nodig
is voor de verwerking van de natuurl~ke taal. De informatie
moet geput worden uit een databank. Deze databank zal
gekreeerd maar ook beveiligd moeten worden. De eisen die
dit nan de grootte van de installatie stelt zal dan ook
wel voorlopig de beperkte faktor z~n'Lunbeck en Remmen).

d) Grafische invoer.

Wat apparatuur betreft wordt hier nog op teruggekomen
in § 3.4. Deze vorm van invoer kan opgezet worden met
behulp van onder a) en b) geschetste methodes. Het schetsen
van blokdiagrammen, analoge netwerken e.d. is nu mogel~k.

Menu's en programma's in Command language leveren een
grafische weergave waarmee de gegevens worden ingevoerd.
Bijvoorbeeld met een joy-stick of lightpen. Het grote voor
deel is de duidelijkheid van de visuele presentatie voor
de gebruiker, in vergelijking met de omschr~ving in woorden.
Een simpel blokdiagram maakt soms meer duidel~k dan een
hele pagina tekst!
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o 3.1.2 Verwerking.

Dit dee1 van het systeem is het minst interaktief van karakter.

Met de gekozen operaties en datasets wordt de gewenste
dataset gevormd. De meeste referenties maken geen notitie
van dit punt.Slechts Pollack w~dt er een paragraaf aan.
De meest voor de hand liggende oplossing wordt gekozen
nl. de verwerking als bij een "Batch systeem". Biertegen
is geen bezwaar als de verwerking maar kort duurt, een
paar sekonden b~voorbeeld.

Duurt de verwerking langer dan kunnen enige maatregelen
getroffen worden-indien dit gewenst is, en weI:

a) een schatting van de rekentUd geven
b) een mogelijkheid het programma af te breken met

behoud van de tot dan toe berekende waarden
c) het aanpassen van het model door b~v. de orde van

de overdrachtsfunktie of het aantal te schatten
parameters te verlagen. Dit gaat samen met een ver
lies aan nauwkeurigheid, maar het kan een flinke
tijdwinst bij de verwerking opleveren

d) een indikatie geven aan de gebruiker dat de machine
bez,ig is, bijv. door het plotten van een grafiek
of een rij getallen.

e) het gebruik van. een timesharing systeem bij een opzet

met meerdere gebruikers.

In het kort kunnen we stellen dat de keuze van de operatie
interaktief gebeurt, ter~jl de uitvoering ten hoogste
afgebroken kan worden.
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§ 3.1.3 Uitvoer.

Onder uitvoer wordt verstaan: de representatie, in
welke vorm dan ook, van de resulteten van de operatie op de
ingevoerde dataset(s). Ook hier gelden dezelfde mogelUk
heden als die welke reeds b~ de invoer behandeld zUn.
De grafische weergave zal hier in tegenstelling tot de
invoer de meest gebruikte methode z~n. De bU de verwer
king genoemde punten zUn ook van toepassing op de uitvoer.
BU de behandeling van de edukatieve aspekten en de appara
tuur wordt bier nog op ingegaan.
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§ 3.2 Struktuur.

Na eerst een keuze t.a.v. het systeem gemaakt te hebben
komt nu het volgende probleem. Welke struktuur? Deze wordt
mede bepaald door de taal waarin geprogrammeerd wordt, doch
ook de opzet van het systeem heeft zUn invloed.

De meeste pakketten zijn in FORTRAN en/of ASSEMBLER geschreven
slechts enkele in AI,GOL, PASCAL, APL of andere talen (zie
ook hoofdstuk 7). De referenties uit § 4.2.4 vermelden alle
het gebruik van FORTRAN (m.u.v. Shanka~. Dit is te verklaren
uit de grote verbreiding van FORTRAN. Bijna elke computer
fabrikant levert een FORTRAN softwarepakket bij zijn minicomputer.
De programma's zUn dus niet sterk machine gebonden. Om de
snelheid van de modules op te voeren is in ankele gevallen
gebruik gemaakt van ASSEMBLER-subroutines in een FORTRAN-pakket.
(Van den Boom& Lemmens, Grepper, Bingulac, Van den Bosch)
Door Barraud worden de nadelen van FORTlliL~ reeds gesignaleerd,
ondanks de genoemde verbreiding van de taal. H0 wijst tevens
op de invloed van de systeemgrootheden en weI de grootte van
het kerngeheugen, rekentijd en de machine onafhankelijkheid
van de taal. AIle referenties ~aar in deze paragraaf na&r
verwezen is spreken van de modulaire opzet van de pakketten.
(vgl. oak Kylstra hoofdstuk 4)

Programmatechnisch is deze modulaire opzet 81tijd te pre
fereren met inachtneming van de volf,ende punten:

1) 8en" goede module" heeft een eenvoudige en overzichtelijke
opzet qua funktie en inhoud.

2) een "goede module" kan los van de rest getest worden.
3) een ngoede module" kan eenvoudig veranderd worden

zonder het systeem ingrijpend aan te passen.
[;,:et deze modules zijn enkele strukturen mogelijk, waarmee een
systeem opgebouwd kan worden.
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Een mogelUkheid is het kreeren van een bibliotheek of
een set van subroutines waarmee een programma geschreven
kan worden (Grepper). Maakt men voor elke operatie een
programma, bestaande uit een set subroutines, dan wordt
een aantal losse programma's gekreeerd waartussen nog
geen samenhang bestaat. Bet "Operating System" moet nu
voor de samenwerking zorgen.

Een andere mogelijkheid is deze losse programma's te
schrijven als een aantal subprogramma' s welke door een be
paald hoofdprogramma bestuurd worden. Op lager nivo is
weer een bibliotheek van subroutines aanwezig waaruit de
subprogramma's en het hoofdprogramma kunnen putten.
Deze systeemopzet is te prefereren boven de losse
lirogramma' s.
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" 3.3 Edukatieve aspekten.

In deze paragraaf zal vooral de gebruiker aandacht
krijgen. Bij de opzet moet namelijk goed overwogen worden
voor wie het systeem bedoeld is. Bij de gebruikers denk ik
dan aan studenten in de verschillende studiefases en
researchmedewerkers.

Tot deze groep behoren ook de applicatie-programmeur
en de systeemontwerper, die een uitbreiding van het systeem
verzorgen, z~ worden echter niet tot de gebruikers gerekend.

Voor de gebruikers is een mogelijkheid geschapen een
veelheid aan methodes naast elkaar te zien en ermee ver
trouwd te raken. Dit geldt vooral voor studenten in de
J-:andidaatsfase. Voor de na-kandidaats studenten kan het
systeem gebruikt worden om er een opdracht op uit te
voeren of een eigen probleem met de beschikbare methodes
te analyseren. Hij ken nu van een computer gebruik maken
zonder zelf te moeten programmeren.•

De researchmedewerker heeft een aantal analysemethodes
of andere applicaties van methodes ter beschikking zonder
de programma's zelf te hoeven schrijven.

Voor al deze gebruikers zijn de volgende punten van
belang:

1) de gebruiker moet geen lange lUst van afkortingen te
hoeven leren om met de computer te communiceren.

2) algemene antwoorden moeten gestandariseerd worden,
bljv. een "0" voor "nee" en een "1" voor "jan, i.p.v.
"3" voor "nee" en "7" voor "jan, hoewel het gebruik
van de woorden zelf te prefereren valt.
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3) manuele invoer van data moet vrij gespecificeerd
kunnen worden, bijv. 100 is hetzelfde als 100.0
en als .1E 3 •

4) de al eerder vermelde eis wat betreft de rekentijd
en het geven van een vorm van terugkoppeling.

5) de schaling van het eventueel gebruikte beeldscherm
moet aangepast worden aan de weer te geven data en
aan de wensen van de gebruiker.

6) de gebruiker moet zijn voorgaande resultaten kunnen
bekUken zonder de laatste resultaten te verliezen.

7) de gebruiker moet in staat zUn datasets te genereren
en te veranderen en operaties hiervoor te kiezen.

8) een "raulti-user" systeem verhoogt de toegankelijk
heid van het systeem en daardoor ook de edukatieve
waarde voor de gebruikersgroep.

De punten 1 tim 4 z~n vrU algemeen te realiseren, de rest
is afhankelijk van de systeemopzet en de flexibili teit
biervan.

De applicatieprogrammeur en de systeemontwerper hebben
met de voornoemde punten te maken. Het is hun taak zoveel
mogelijk bij de f.estelde punten aan te sluiten. Di t wordt
mogelijk gemaakt door het gebruik van de aanwezige systeem
modules waardoor de applicatieprogrammeur aIleen maur
zorg draagt voor z~n eigen applicatie. De opzet van de
interaktie ligt vast evenals de andere faciliteiten zoals
ue grafische verwerkings-modules, invoer en uitvoer van
parameters.
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Hierdoor kan in korte tijd een groot systeem opgebouwd
worden. De programma's kunnen sneller en grondiger getest
worden door de interaktieve opzet. De programmeur treedt in
deze fase zelf als gebruiker op •.

Ook de situatie komt voor waarin de programmeur, na
eerst een stuk programmatuur ontwikkeld te hebben, zelf
als gebruiker optreedt en het totale systeem gebruikt om
theoretisch en/of toegepast-statistisch onderzoek te doen •
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§ 3.4 Apparatuur.

In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van mini
komputer systemen. In enkele gevallen wordt via een
"intelligente terminal" met een groot systeem gewerkt.
Een "intelligente terminal" kan bi.jv. een door een micro
komputer gestuurd beeldscherm zijn met een bepaalde geheugen
kapaciteit, wIJ.Qrdoor een beperkte programmaverwerking
mogelijk is. De data opslag en de verwerking geschieden bijv.
op de grote machine terwijl de interaktie verzorgd wordt
door de "intelligente terminal". Een verwerking op een

II Timesharing systeem" is mogel:jk indien de respans1e-
tijd binnen redelijke grenzen bl~ft. Alleen real-time data
verwerking is niet mogel~k.

De keuze van randapparatuur is de volgende step. HierbU
wordt reeds bij de systeem opzet rekening gehouden.
Ben systeem opzet moet eigenlijk zo onafhankelijk mogelijk
z~jn van de randapparatuur. Het is daarom aan te bevelen om
bUy. een grafisch pakket te ontwerpen, dat met een kleine
toevoeging gebruik maakt van een ander apparaat bUv.
een x-y schrjjver in plants van een beeldscherm. Een aantal
rroldapparaten wordt nu bekeken op hun bruikbaarheid bij
interaktieve systemen. Geheugenfaciliteiten als sch~f

en magneetband worden tot het achtergrond geheugen gerekend
en dus niet als aparte randapparatuur beschouwd.

-Teletype: voor de interaktie bruikbaar doch vrij traag.
Voor de grafische weergave vrUwel ongeschikt, het voor
deel is dat men een kopie heeft van de interaktie en
van de uitvoer.

- Beeldscherm: het meest gebruikte apparaat bij inter
aktieve systemen door zijn snelle responsie-tijd. Er
kan een onderscheid gemaakt worden tussen de geheugen
skoop (CRT) en het video-beeldscherm (VDU). Het aantal
beeldpunten van een CRT is meestal groter dan.van een VDU.
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Een CRT met de voordelen van de VDU is de refreshable
CRT. Deze vereist echter een grotere hoeveelheid pro
grammatuur voor de grafische weergave.

Een hulpmiddel bij het werken met bijv. menu's is de
light-pen. De nauwkeurigheid is klein maar dat weegt op
tegen het gemak. Voor nauwkeurige positionering van de
cursor kunnen we beter de "joy stick" gebruiken.

Een uitbreiding van een VDU is de dimensie kleur.
De ekstra dimensie spreekt voor zich. De voordelen zijn
vooral de betere scheiding van de verschillende grafieken
en de afwijkende kleur van een waarschuwing of het over
treden van een grens door een bepaalde numerieke waarde.
Een nadeel is echtar dat de meeste commerciele apparaten
slechta een sturing in matrix-vorm gebruiken en niet
voorzien zijn van een z. g. "graphical mode" waardoor men
elk beeldpunt apart kan aansturen.

-Hard copy unit: dit is een haast onmisbare toevoeging
aan een of meer beeldschermen om van de uitvoer een
afdruk te maken.

-Lineprinter: kan bij alfanummerieke uitvoer gebruikt
worden. Er zUn ook apparaten met een plot-faciliteit
waardoor grafische uitvoer mogeljjk wordt. Voor de
programmeur ideaal om een "listing" van zijn programma's
te maken.

- Papertape unit: het goedkopere alternatief voor een
magneetband. De gebruiker kan zUn data die hij wil
bewaren op papertape zetten en de volgende keer ala
invoer gebruiken. De programmeur kan een duurzame
kopie van zi~r, i'l'3.gneetband maken.
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-Plotter of x-y schr~ver: dit grafisch randapparaat
kan in kombinatie met b~v. een teletype werken. Nu
is geen hard-coPY unit nodig. B~ een systeem met meer
dere gebruikers kan men b~v. een enkele plotter hebben.

-AD-DA converters: deze z~n nodig als men wil meten
en regelen aan echte processen, dus ook b~ real-time
toepassingen.

-Grafische invoerapparatuur: dit kan een beeldscherm
z~n met een light-pen of een joy-stick, maar ook een
tafel met positieopnemers langs de rand. Deze worden
o.a. gebruikt b~ het ontwerpen van ruimte~ndelingen

van kantoren e.d. en b~ cartografisch onderzoek.
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4. SATER

§ 4.1 Motivering van de keuze van opzet.

Inhet voorgaande hoofdstuk zUn een aantal mogelijk
heden van systeem-opzet enastruktuur met elkaar vergeleken.
De edukatieve aspekten hiervan zUn ook vergeleken. Uitgaande
hiervan kan de keuze voor de opbouw van Sater nader uiteen
gezet worden. Met de instruktieve kant in gedachten wordt
de keuze voor het vraag en antwoord spe1 met help-optie
en v66rgeprogrammeerde antwoorden duidelUk. Nu hebben we
echter met ervaren en onervaren gebruikers te maken. Om
een systeem te maken dat voor beide groepen bruikbaar is
moeten er meerdere faciliteiten aanwezig zUn. De onervaren
gebruiker moet met een noodzakelijkebegeleiding zijn doel
bereiken maar de ervaren gebruiker wenst met een simpel
commando zijn doel te bereiken. Hoe dit praktisch gereali
seerd is zal in een volgende paragraaf omschreven worden.

De keuze voor een modulaire opzet is duidelijk. De
scheiding tussen enerzUds systeemroutines, die de interaktie,
de grafische verwerking, bijwerking van het logboek e. d.
verzorgen, anderzUds de operaties zelf, is nu goed mogelUk.
['J& een bepaalde periode van ontwikkeling zal het systeem
operationeel zUn. Ret aantal systeemroutines zal niet veel
illee~ toenemen maar de toevoeging van operaties ken gewoon
doorgaan. De programmeur heeft nu een uitgebreide bibliotheek
tot z;,in beschikking.. Buiten z~jn specifieke applicatie zal
de :rest van z:,in programma's bestaan uit aanroepen van z.g.
systeemmodules.

Om kort te gaan, voor de gebruiker wordt gestreefd near
o.i. de illeest optimale situatie. Hetzelfde geldt voor de
programmeur hoewel de taal (Fortran) dit weI in de weg staat.

(vgl. White,Mills t sammet)
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§ 4.2 De opzet van het systeem.

j 4.2.1 Struktuur.

Voor een omschrUving wordt verwezen naar de paper van

Van den Boom en Lemmens.Hier volgen enkele van de
de belangrijkste punten hieruit om de struktuur te begrijpen.
Verder zullen de punten die in de paper weinig of geen
aandacht kregen hier toegelicht worden.

,
I

tabel
len

externe
data
files

fig.l

In fig. 1 staat een grof schema. De tabellen bevatten de
omschrljving van de verbanden tU8sen datasets en operaties.
De messages zijn de mededelingen welke de tekst bevatten die

anders in de programmatuur gebruikt wordt. Een tekst als
""lielke procesorde ?" wordt nu vervangen door een nummer.
De vertaler zorgt voor het omzetten van de tabellen in voor

het systeem bruikbare vorm. De indeler heeft een soort-
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gelijke funktie voor de message file. Deze files behoren
niet tot het systeem en kunnen dus veranderd worden zonder
het systeem te veranderen.

De operaties kreeren datasets. AIleen binnen het systeem
ontstane files beschouwen we als interne datafiles, nIle
andere files beschouwen we als externe datafiles. Dit kunnen
bi,ivoorbeeld oude interne datafiles zijn die een andere naam
hebben gekregen. Een toekomstige uitbreiding moet het moge
lijk maken deze externe datafiles bij het systeem te betrekken.

De opbouw van het eigenl0ke systeem is als voIgt schema
tisch weer te geven in fig. 2.

I N T E E

fig.2

EXTERNE

D A T

F I L E S

F I L E S

De executive, de interpretatie van de interaktie en de up
date van het logboek vormen samen een "supervisor". De
:'.;::Jplicatie IJrograrnma's zL,;n de operaties die samen met de
systeenroutines de interne datasets kreeren.
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§ 4.2.2 Datasets, operaties en tabellen.

Centraal in aIle beschrijvingen staan operaties en data

sets. Wat zijn dit nu? Enkele voorbeelden zullen dit duide
l:jk mnken.

dataset: de bU een model behorende parameters, de
ingangs- en uitgangs monsters van een proces

etc.

operatie: simulatie van een gegeven proces met een
gegeven ingangssignaal, berekening van polen
en nulpunten uit de gegeven parameters etc.

Hiermee kan op de volgende w~ze een operatie op een twee
tal datasets weergegeven worden.

[=1
ds.2

fig. 3

craarin: ds.l
ds.2
op.l

ds.3

signaal omschrLiving
parameters van het proces
simulatie
signaalwaarde aan in- en uitgang van het
proces.

De keuze v&~ datasets en operaties gebeurt in een inter
aktie met de gebruiker. Van de gebruiker wordt verwacht
dat hij de gevvenste dataset of operatie geeft. De reaktie

hierop is het geven van de mogelijke operaties waarmee de

dataset te kreeren is en het geven ve~ de eventuele ont

brokende dataset(s).
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Van de gebruiker wordt nu, indien er ontbrekende datasets
zijn, een aktie verwacht om te zorgen dat deze datasets er
komen. Hier is reeds de eerder vermelde scheiding tussen
ervaren- en onervaren gebruikers te signaleren. De inter
aktie met de onervaren gebruiker gebeurt in natuurl~ke

taal, terwijl voor de ervaren gebruiker een Command
language mogelijk is. De onervaren gebruiker zal daarb~

via de datasets de operaties bereiken, de ervaren gebruiker
ken door het geven van het operatienummer direkt toegang
krijgen tot de operatie.Een voorbeeld besluit deze sektie.

Met in de vorige paragraaf reeds genoemde uitbreiding
kunnen externe datafiles toegestaan worden. Ret systeem
kent aIleen de interne datafiles als bruikbare datasets. Deze
uitbreiding moet dus ook de externe datafiles identificeren
met de interne datafiles (b.v. proces parameters) en dit
kenbaar maken aan de supervisor.

De verbanden tussen de datasets en operaties zijn in
drie tabellen opgeslagen: een tabel met sleutelwoorden, een
tabel met datasets en een tabel met operaties. De sleutel
woorden z~h genummerd, synoniemen hebben hetzelfde nummer.
Ret terugvinden van het nummer bU een gegeven sleutelwoord
of het vinden van het woore b~ een gegeven nummer is een
voudig. Datasetnamen en operatienamen zDn samengesteld uit
de sleutelwoorden. Datasets zUn ook genummerd. Door de
synoniemen kunnen nu verschillende namen aan ~~n dataset
worden toegekend. Een dataset is behalve door zijn nummer
ook terug te vinden door de nummers van de sleutelwoorden
waaruit de datasetnaam bestaat. Ret zUn deze nummers die
in de dataset-tabel staan samen met de nummers van de
operatie die deze dataset kreeren. Andersom kan ook hier
door het nummer te geven de naam van de dataset gevonden
worden.

De operatie-tabel bevat de operaties en de nummers van
de datasets die nodig zijn. De opertlties zijn aIleen via
hun nummer te beI';?iken.
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ileze tabellen veranderen niet t~dens een interaktie. In
een logboek wordt het gebruik van de tabellen b~gehouden.

Een uitvoering van een operatie en dus de kreatie van een
dataset wordt hierin b~gehouden. Als een operatie een data
set nodig heeft wordt het logboek gekontroleerd of deze
dataset aanwezig is. Hoe worden deze tabellen nu gebruikt?
Een voorbeeld zal dit toelichten. Zoals al eerder vermeld
is, wordt van de gebruiker een datasetnaam of operatie
nummer verwacht. We nemen hier een datasetnaarn :
SIGNAL VALUES de afkorting SIG.VAL. zou reeds voldoen,
want het gaat erom dat er eenduidige sleutel gegeven wordt
om het sleutelwoord terug te vinden. In de tabel wordt nu
gevonden dat er twee operaties mogel~k zUn :

4 : SAMPlED SIMlJLATION
6 : INPUT SIGNAL VALUES.

De gebruiker kiest bijvoorbeeld de operatie 4 • Nu wordt de
operatienaam aan de gebruiker gegeven sarnen met de ont
brekende datasets : DISCRETE PROCES PARAMETERS en SIGNAL
PARPJAETERS en de operaties waarmee deze datasets te kreeren
zijn: 7 (invoer proces parameters) resp. 8 (invoer signaal
parameters). Als deze datasets aanwezig z~n kan operatie
4 uitgevoerd worden.
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§ 4.2.3 Systeemsubroutines.

Om de taken van de programmeur te verlichten, het systeem
zoveel mogelijk machine-onafhankelijk te maken en de betrouw
heid te vergroten zijn een stel systeemsubroutines ontsta~l.

Deze subroutines verzorgen een aantal funkties die in de
meeste gevallen machine-afhankelijk zijn zoals b.v. de lees
en schrUfopdrachten van resp. naar de randapparaten waarmee
de interaktie gepleegd wordt. Zij zorgen ook voor de nvertaling"
van de ingetypte symbolen in de juiste operatiekeuze.

De voar oe programmeur bedoelde subroutines worden om
schreV2:J ir1 de'l Sl!.TER programIJers manual" van Lemmens 3L de
grafischs subroutines in het stageverslag van Louvenberg.

Buiten de omschreven subroutines bestaan er nog een groot
aanta1 subroutines die nodi,:': zijn voor de systeemsubroutines,
maar die voor de programmeur niet van be1ang zijn b.v. REKB ;
die een rij sYmbolen van het toetsenbord leest.

§ 4.2.4 Presentatie aan de gebruiker.

In de vorige paragraaf is gewezen op de systeemsubroutines.
Bier wordt ingegaan op het effekt dat deze subroutines voor
voor de gebruiker hebben. Dit kan nu gesp1itst worden in
twee soorten interaktie :

1) de dataset- en operatiekeuze.
2) de vraag/antwoord blokken van een gekozen operatie.

Bet eerste gedee1te wordt duide1ijk omschreven door Van den
Boom & Lemmens en is ook in § 4.2.2 aan de orde geweest.
Hier wordt vo1staan met het voorbee1d in fig.~

~e komen dus nu aan het tweede punt. De vo1gorde waarin
de vragen aan de gebruiker geste1d worden is vastge1egd door
de programmeur, evena1s het eventuele voorgeprogrammeerde
antwoord. De gebruiker wordt bij d.e aanvang van de sessie
geinformeerd over het aanta1 te gebruiken symbo1en tijdens de
interaktie voor :
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a) het afbreken van het operatiesubprogramma
b) het afbreken van de sessie
c) het verkrijgen van uitleg indien dit gewenst is.

In een blok met vragen wordt elke vraag genummerd, aan het
einde van een blok voIgt een mededeling over de mogelUkheid
~~n of meer antwoorden te veranderen door het nummer van
de betreffende vraag in te typen en daarna het gewenste ant
woord te geven. AIle vragen met de laatst gegeven antwoorden
worden opnieuw weergegeven na het intypen van "0". De program
meur kan een antwoord laten kontroleren op het overschrUden
van een minimum of maximum. ~ordt in dit geval een fout

antwoord gegeven dan voIgt hierover een mededeling. Het is
pas mogel~k een blok met vragen te verlaten als aIle antwoorden
korrekt zijn. Zie voor bovenstaande ook fig. 4.

Het systeem zelf is beveiligd tegen overflow door te groot
gegeven numerieke antwoorden in de vragenblokken maar is
niet beveiligd tegen een overflow in een rekenprogramma. (zie
ook § 6.3)

Uit een rU letters herkent het systeem ja, ne(e), ye(s)
en no als goed antwoord. Het laatst herkende woord wordt als
antwoord geaccepteerd.

De programmeur is verantwoordel~k voor de te geven uitleg
bU de vragen behorende bU de operatie. Is een vraag niet
duideli,ik dan kan de gebruiker een "?" intypen waarna uitleg
voIgt, indien hierin door de programmeur voorzien is, anders
voIgt de mededeling : "no help provided yet".

Aan het einde van de sessie wordt een logboek gegeven
waarin o. a. vermeld staat welke operaties gebruikt zijn en
welke datasets gekreeerd zUn.

Samenvattend kan het volgende gezegd worden :
~et de systeemsubroutines kan een interaktie samengesteld
worden die beveiligd is tegen numerieke overflow en foute
spelling. De voorgeprogrammeerde antwoorden en de help-optie

clr~i.gen bij tot een duidelijke en zelf-explicerende interaktie.
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Vragen die qua inhcud met elkaar te maken hebben kunnen in

~~n blok gezet worden en worden dan ook als ~~n blok gepresen

teerd. In veel gevallen wordt een vraag gesteld en afhankelijk
van dit antwoord voIgt een stel vragen met voorgeprogrammeerde

antwoorden. (zie ook fig.4 ) Deze blokstruktuur geeft de
mogelijkheid om hele blokken met vre.gen snel na elkaar te ver
werken, terwijl hiervoor slechts weinig antwoorden gegeven
llOeven worden. Dit verhoogt de snelheid van de interaktie
terwijl toch aIle antwoorc'~en snel bereikbaar zijn voor een even
tuele v8L'cndering.

l-1oe andere pakketten t;eorganiseerd zijn op bovenstaande
punten is i.h.a. nogal vaag omschreven. In het kort zullen

de twee bel~lgrUkste methodes en indien mogel~k enkele speciale
kenmerken genoemd worden per referentie.

Vraagjantwoord methodes.

Gray: gebruikt vragen met suggesties en geeft uitleg met
een help-optie. H~ geeft aan dat een snelle overgang
van een rekenprogramma naar een data-invoerprogramma
mogelijk is.

Allen & Atkinson : gebruiken een vraag/antwoord methode met
een genummerd menu wRaruit gekozen moet worden.

Ve~ den Bosch: interaktief uit menu's kiezen m.b.v. een
lightpen. Het voorgeprogrammeerde antwoord k81l g:eQccep
teerd worden, het antwoord kan veranderd worden of
de vraagstelling -'c'orclt opnieuVl gestart. AIleen het
l[l8.tste antwoorc:) kcm veranderd riOrden.

1reD~er : zebruikt de vraag/antwoord ruethode met een help
optie die op elk illo~ent uitleg geeft ever de laLtst

'e~coL;en oper~; Lie ell die zeli':3 een heel voerbeald kan
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L~c. Corkell : :,'(:bruil\t ,3",:11 Vrc.agjunt·\'.'oord t;letl::.ode met een

helI'-OI)t i::~.

(;Or:.lllian(~:-l1LTl[U3};e methodes.

Bingulac : s80ruikt een soort algoritlwliscne taal. Over de

~~;e':wzcm ol.'eratie Kun uitleg [';evru. __~J. '.,;ord.en. Een lijst

,78.arin aIle operdtied vermeld staen kllll ook 71eer[e

seven ':orden. l:et geven van eem gedetailleerd 10['

boei\. is 11ie1' liloCelijk •

.~}er~)er : .. ebruikt een connJ1::~nd-langl1aDe \l:.H..rbij het nivo vun

de g801'ui1\.e1' ingelJ(Jst ken worden. Je ui tIes is zod<inig

c1 e,_ t @:een comimt81'erva:cin:: vereist is.

::Jen [lncler.'e methode wor-cit door Shankar gegeven. ::Uerb.'; is

sl8uentaire kennis van APL vereist. uit een stel progra~lla's

die ell:: een specifieke o.peratie uitvoeren (in veel .gevallen

17l::lchine o.fhankelijk) worden de t:ewenste operaties samenge

Yoegd tot een progrUh'Ulla.

~ot slot noy een PR2T konklusies en een aanbeveli~g. De

(Coor on;:3 cekozen lllethode hee rt ill ve1't~,ell.iking met een cor.nand

L-:nr~u~~r:e !lot naeleel van eon meer ~3to.rre interclkti e cn een

-!einiJ; :~edokulIlenteerd 10Gboek. Hier te[:enover staet de grote

duideliJkheid, :0elf-eXl)licatie en - ko1'rektie van OllZe methode.

~en geuruiker kWl zonder vooraf een handleiding te moe ten

bestuderen TTan SAT~~R gebruik maken.

Om tot een betel' vergelUk te komen qua bevei1iging, opzet

van interaktie e~ gebruik van de help-optie is bet raadzaam

voor een volgend onderzoek om in een vroeg stadium kontakt

op te nemen met de genoemde referenties en de programma

teksten o.i.d. or te vragen.
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§ 4.2.5 Applicatie-programma opzet

Er is een vrij algemeen geldend blokdiagram voor een
applicatie-programma te geven.Dit blokcliagram Z:ll ook

getekend worden met een aantal toekomstige uitbreidingen.

fig.5

In fig. 5 zien we de volgende blokken.

O.S.
QSUBI

OP.

QSUB2
GSUB
SSUB

het "operating system"
vragen over parameters e.d. nodig voor de oper
atie
de verwerking van de parameters en datasets
vrngen over de vorm van de uitvoer
de grafische verwerking
verzorgt terugkeer nnar het O.S.

De vragen-routines geven de gebruiker de mogel~kheid voor
tijdig nnar de supervisor terug te keren of de sessie te
beeindigen, dus terugkeer naar het O.S.
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fig. 5Q

In fig. 5ais een beeld gegeven van de toekomstige opbouw.
De blokken hebben dezelfde betekenis alleen zijn de operatie
en grafische verwerking ~~n blok geworden met ook hier
de mogelUkheid om deze operatie te onderbreken. QSUB3
vraagt of er nog een andere grafische verwerking moet
komen en start dan de operatie opnieuw maar met andere ge
gevens over de grafische verwerking.

De bIokdiagrammen zjjn algemeen en in de programma's
zelf hoeven dus niet aIle blokken teruggevonden te worden.
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§ 4.3 Logische struktuur.

Met het T.R.E. systeem van Dijkstra in gedachte kunnen
we voor Sater een soortgel~ke opbouw voorstellen.

75 64'3

fig.6

nivo 0 hier vinden we de cOillillunicatie met de hardware
te weten bet "I/O-system" en de lees- en
schrljfroutines van Sater.

Met behulp van deze instruktie-set kunnen de
volgende nivo's opgebouwd worden.

nivo 1 op dit nivo kunnen we met de instrukties van
nivo 0 een rU letters, cijfers e.d. naar het
scherm sturen of van het toetsenbo~d binnen
halen, hiervoor wordt bUv.REKB (READ KEYBOARD)
gebruikt. Voor intern data-transport wordt
hier gezorg~ door READ en ~~ITE.

nivo 2 hier hebben we te maken met een machine die,
zonder nadere specificatie, . data weergeeft en
grafische faciliteiten heert die onafh. van de
scbermpunten werken en woorc..en, getallen of
speciale symbolen kan onderscheiden.
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nivo 3 hier 'Norden de scherm-coordinaten van de
gebruiker gegeven en kunnen vragen herkend en

beantwoord worden. Ui teen rij van symbolen
herkent het systeem nu woorden die ingetypt

z~n b~v. ja, ye, yes e.d. Het laatste herkende
woord wordt gebruikt als een geldig antwoord.
De antwoorden worden tevens op hun korrektr?id
gekontroleerd t.a.v •. minimum en maximum. Het systeem
accepteert ufree-format" antwoorden •

nivo 4 vragen programma's en grafische programma's.
De afkortingen of de namen van datasets kunnen

herkend worden en de operaties z~n via hun
nummer bereikbaar.

nivo 5 : gebruikers programma's, interpretatie van
datasetnummer en het geven van de benodigde

operaties en de ontbrekende datasets, het b~

houden van een logboek, het PIP-programma dat
zorg draagt voor het kommuniceren met de
perifere apparaten zoals disk e.d. om daarmee
een uitwisseling van datasets te verzorgen.

nivo 6 de executive, die het runnen van de subprogramma's
verzorgt.

nivo 7 : het operating system.

me kunnen hier dus zien dat bij verandering van de hardware
aIleen nivo 0 verandert, zodat we vanuit de andere nivo's
weer dezeIfde virtuele machine zien.
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5. VOORBEELDEN VAN APPLICATIE-PROGRAMMA'S

§ 5.1 Proces- en signaa1 parameters.

In bet Sater systeem wordt gewerkt met kontinue en
diskrete proces-parameters. De kontinue parameters zUn
nodig voor Ny~uist en Bode diagrammen,worte1banen e.d.

De parameterschattings-a1goritbmen werken in het inverse
Z-vlak. Ret simu1atie-pakket is in eerste instantie opgezet
om de schattingsalgoritbmen te kunnen testen en gebruikt
daarom de procesparameters in het inverse Z-vlak. De ge
bruikte proces modellen vinden we in fig.7 en fig.8.

c

B

1+D

l+A

+

fig. 7 model 1

c

B

l+D
..

l+A

fig. 8 model 2

Aan de hand van deze mode1len worden de processen ge
sim111eerd. De simu1atie vereist twee uatasets:

1) proces-parameters (operatie 7).
2) signaa1-omschrijving (operatie 8).
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De simulatie werkt volgens model 1 terw:jl de verstoring
volgens model 1 en 2 kan worden gegeven. Bierdoor is een
korrektie voor de D parameters nodig. In het vragenblok
over het stoorproces wordt afhankel~k van de modelkeuze de
juiste set D parameters gegeven. De gegevens worden nu aIle
in de file PRPAR.DAT weggeschreven op disk.

De signaalparameters worden met operatie 8 gekreeerd.

Het hoofdprogramma zorgt hier voor dezelfde taken met als
uitbreiding het lezen van de boolean OUT uit de file PRL'\R.D)'.T.
De vragenroutines in dit geval zijn INPPAR en OUTPJ1R.

De vragen over het ingangsigneal bieden de keuze uit
6 verschillende signal en:

1) sinus
2) transient
3) witte uniforme ruis
4) signaal van disk
5) max. lengte reeks
6) witte gaussische ruis.

Bi,: deze signalen zi,in een aantal specifieke parameters
v.;reist nameli.ik bij:

1) 8mIJli tude, frekwentie en fase
2) vermenievuldigingsfaktor, impuls stap ramp of hogere

graad, begintUdstip
3) vermenigvuldigingsfaktor, startwaarde
4) vermenigvuldigingsfaktor, omschr~ving

5) verlllenigvuldigingsfaktor, omschrijving
6) gemiddelde, spreiding, startwaarde.

Uit deze signalen kan een signaal samengesteld worden dat
uit 6 komponenten bestaat, waarb~ 1 en 2 meerdere keren
mogen vocrkomen •. Vervolgens wordt de sample-t~d gevraagd.
Deze zelfde procedure geldt ook voor het stoorsignanl. De
keuze van de signaalvorm is een open vraag, de specifieke para

meters 2 i ,in voorgeprogrammeerd. Afhankeli,ik van de boolean OUT

'::orden oak de sif,nnal-parmneters van het stoorproces t'evra.agd.

De ~:;ip:n[lal-pC:l.rameters sarnen r.J8t verdere gegevens worden in

de file SIPAR.DAT weggeschreven op disk.
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Bij de proces parameters vwrdt ui t{.;egaan van een proces

met parc~!cleters A en B en \lOrdt de gebruiker de mogelijkheid

~~'(~geve:r: '.vel of niet een stoorproces met parameters C en D

toe te voegen. Daze informatie "wrdt in de boolean OUT oPCe

slagen sumen met de proces parameters.

De operaties 7 en 8 kunnen met hetzelfde blokscheme. v~:n

fig. 9 ~eergegeven worden.

:L1CC'FD

~:~C,J •

iUST

--\ ''''T:r"' ("""l rT"I
, '"'\..;) .:J ., J..

ROUT.

fig. 9
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Het versehil tussen operatie 7 en 8 zit in de vragen

subroutines en het feit dat de signaal-omsehr~ving van een

stoorsignaal pas zin heeft als er een stoorproees gedefini

eerd is. De benodigde dataset voor operatie 8 is het resul
tant van operatie 7 : de proees parameters en de evt.
stoorproees parameters. Deboolean OUT wordt uit deze dataset
gelJruikt om weI of geen parameters voor het stoorsignaal te

Het ;lOofdI~'oGramma zorgt voor ini tialiso.tie, subroutine
calls in de juiste volgorde (zie ook § 6.2) en de kreatie
van de datafile op disk. De systeem blokken zDn in hoofd
stuk 4 al behandeld. Dan resten PRPAR en OPRPAR. De vragen
over het proees vinden we in de subroutine PRPAR. Hier wordt
eerst naar het model van het proees gevraagd. Vervolgens
een vraag of men het voorgeprogrammeerde proees gebruikt of
zelf een proees wil invoeren. Afhankelijk van deze vra&g
worden de vragen over orde en parameters gegeven met een
antwoord of als open vraag gesteld. Uiteraard is men vrU
antwoorden te veranderen mits men er rekening meehoudt, dat
een verandering van de orde een verandering van het aantal
parameters veroorzaakt waardoor men genoodzaakt kan zi-jn deze
parameters alsnog te geven, ook bij het voorgeprogrammeerde
proees.

Uit de parameters wordt de versterkingsfaktor bij(0= a
berekend. Voor&,= 0 is het bemonsterde signaal"konstant. Een

eenvoudige stabiliteitskontrole is nu mogel~K n.1. instabiliteit
als ~A = - 1. De versterkingsfaktor geeft tevens een indikatie
voor de toe te passen sehaling voor het plaatje. Is deze
oneindig dan wordt een mededeling gefeven i.v.m. instabiliteit
V8n het proees.

Hierna vol~t een vraa8 of een stoorproees gewenst is. Af
h'.111kelijk va~ deze vraag voIgt een ini tialisatie en een identiek
stel vragen over het stoorproees of worden de proees parameters

aIleen met de boolean OUT weggesehreven naar disk. De vragen
over het stoorproees z::n dezelfde als de vragen over het
IToees.
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§ 5.2 De simu1atie.

HOOFD
FROG.

QUST

HSIMQ

HSIM QUST

SIMGQ

HGRAF

RQUEST
BQUEST
I QUEST

SERVo
ROUT.

fig. 10

GRAF.1

GRAF.O

In fig. 10 staat het blokschema van operatie 4: de
simu1atie. De betekenis van de blokken is hetzelfde als
bij fig. 9. De blokken GRAF 1 en GRAF 0 komen overeen met
de faciliteiten van nivo 3 resp. nivo 2 + nivo 1 uit 4.3.
BSIMQ stelt vragen over de simulatie, SIMGQ over de vorm
geving van de grafische weergave. HSIM is het simulatie
berekeningsblok. HGRP.F is het grafische verwerkingsblok.
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De invoer van de pro~es- en signaal parameters gebe~rt door

het van disk lezen van LlPAR.DAT. De vragen over de simulatie
z~jn:

1) het aantal samples
2) weI of geen stoorsignaal
3) weI of geen grafische weergave.

~'le zien hier een mogelijkheid het stoorproces te onderdrukken
terwijl toch aIle vragen over het stoorproces beantwoord .3:jn.
Dit is gedaan om anel een ongestoorde versie van de signaal
wnarden te maken.

Eet blcl:: -.-·:JIH bevat een stel subroutines die samen de
signaalgeneratie en de s8IDple-berekening verzorgen en de
resultaten naar disk schrijven in de file SIGN.D~T. Voor sen
duirleLjke omschrijving over de samenhang wordt naar het
logboek en de programmateksten verwezen.
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§ 5.3 Polen / Nulpunten beeld.

Met operatie 2 kan van prcces-parameters, gegeven in

het inv3rse Z-vlak, een polen / nulpunt3n beeld getekend
en berekend worden in het Z-vlak. Tevens wordt een kontr~le

op de stabiliteit uitgevoerd. Deze houdt in dat de polen
binnen de eenheidscirkel moeten liggen in het Z-vlak.
Volgens Elgerd en Kuo is dit een voldoende eis om stabili
teit te garlli~deren. Deze berekeningen en de grafische
verwerking worden door STATST verzorgd. PCL~T berekend de
wortels van een polynoom. QPZ bevat de vragen. De verdere
blokken worden bekend verondersteld uit de vorige paragrafen.

HOOFD
PRJG.

r ....

OUST STATST

1
QPZ

1
IQUEST

ROUEST POLRT GRAF.1
BQUEST

1 1
SERVo

GRAF.O
ROUT.

fig.II Polen /nulpunten programma.
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§ 5.4 Ervaringen als programmeur.

Door vanaf het begin bU de opbouw van het systeem
op de PDP 11 betrokken te zijn geweest hebben mijn programma's
een voortdurende verandering ondergaan. Ret aantal beschik

bare service routines was in het begin nihil. Rierdoor z~n

in het begin veel beschikbare voorzieningen van de
FORTRAN bibliotheek gebruikt. Dat deze aanpak zijn nadelen
had bl~kt weI uit het aantal voorzieningen wat is getroffen
om di t gebruik van de bibliotheek te vermijden. De ontwikke

ling van de subroutines R~UEST, BQUEST, I~UEST en 1~SSAG

en ook van DISPLY en IDISPL om getallen weer te geven
maken het schrijven van een applicatie een stuk eenvoudiger.

De vanouds lastige "Formatting" van de in- en uitvoer is
volledig vervangen door een stel subroutines die veel voordelen

bieden. Zij geven de mogelijkheid een data-invoer vooraf te
laten gaan door een vraag met nummer waarbij zelfs een ant
woord voorgeprogrammeerd of veranderd kan worden. Ret zijn
vooral deze voorzieningen, die nu grotendeels vastliggen,
die het een programmeur eenvoudig maken een goede interaktie
op te bouwen. De applicatie is vaak niet meer dan het
schrijven van een algori t.h.me. De rest is nu niet meer dan het
aanroepen van een set subroutines. Voor de progra.mmeur is
een bibliotheek met subroutines gekreeerd die hem een hoop
onnodig programmeerwerk bespaart als hij slechts in de werking
vanzijn algori thme is geinterresseerd. Dat dit werkelijk zo
is heb ik ervaren toen ik operatie 2 aan het systeem heb
toegevoegd. Ret ontwerpen, programmeren en implementeren
kostte nog geen week tijd en dat bij de meer dan 100 % be
zettingsgraad op de bescllikbare rekenmachines. De meeste
tijd gaat over het algemeen zitten in de korrekties van de
programma's op logische fouten en het met foute argumenten
aanroepen van subroutines, of het aanroepen in een verkeerde

volgorde. Ret aanroepen met foute argurnenten wordt in de

meeste systeem-subroutines gesignaleerd en gevolgd door het

geven van een mededeling: Error N, waarbij N een num.mer is

dat informatie geeft over de eksakte plaats van optreden.

Na zO'n fout voIgt automatisch terugkeer naar de supervisor.
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6. SYSTEEMBOmr.

§ 6.1 Software management.

Dit is een punt dat nogal vaag is binnen ons projekt.
In een normaal projektteam vinden we een systeemanalist,
een systeemontwerper, applicatieprogrammeurs, systeem
programmeurs, een systeembouwer en de projektleiders. In
een goede organisatie heeft ieder z~n eigen speciale taken.
Men kan stellen dat de "interfaces" tussen de verschillende
modules net zo goed of slecht zijn als de "interfaces" tussen
de groepen die aan deze modules werken. Of om het volgens
de wet van Conway te formuleren (Tsichzitzis & Bernstein)

I
II een systeemstruktuur weerspiegel t die van de organisatie

die hem ontwierp.
Helaas moet ik konstateren dat dit voor ons systeem

ook geldt. De systeemopzet, modules en subroutines zijn door
dezelfde groep ontworpen en geprogrammeerd en op dit punt
is de vergel~king positief. Zoals uit voorgaande hoofdstukken
blUkt is het systeem goed overwogen opgezet. De problemen
doen zich voor bij de aanpak van de applicatie-programma's.
Hier zi,in drie groepen te onderscheiden : medewerkers, afstudeer
ders en stagairs. Deze volgorde is in overeenstemming met
de beschikbare tijd en ervaring op programmeergebied. Van
een medewerker mag een zekere programmeerkennis verwacht
worden. Heeft hij die niet en is hU slechts in de applicatie
geinteresseerd dan kan evt. een ander ingeschakeld worden
die voor het programmeerwerk zorgt. De afstudeerder heeft
een opdracht die uitgevoerd moet worden met het systeem. Hij
heeft ruimschoots de tijd zich in te werken op de rekenmachine
en van hem mag een goede kennis van zijn applicatie verwacht
worden. Zijn kennis van de systeemopzet is afhankeli,jk van zijn
verdere interesse en de tijd die hij hiervoor over heeft. In
de meeste gevallen beperkte deze interesse zich tot dat

~cdeelte van het systeem dat noodzakelUk was voor de cigen
modules.
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De bruikbaarheid van deze applicaties is in het algemeen

goed. Zij zijn ruimschoots getest •
De inpassing in het systeem is een andere zaak waarbU

nogal wat hulp noodzakelijk is door de gebrekkige kennis
van het systeem. Van de afstudeerders wordt een goede
kennis van de applicatie verwacht, voor een stagair ligt
dit anders. De opdracht wUst meestal een te volgen richting
aan. De beschikbare tUd voor het projekt is beperkt door
het studieprogramma en de kennis van de programmeertaal
is meestal niet toereikend. Hierdoor moet men eerst de teal
leren en de rekenmachine leren kennen. Hierna moet men het
Satersysteem enigszins begrUpen en daarna een programma
schrUven en testen. Zie hier de problemen waarvoor een stagair
zich geplaatst ziet. Dat een en ander een compromis wordt
tussen enerzi,!<ls het verdiepel1. in de applicatie en anderzijds
het werken met het systeem met z1jn afwijkende lirogramrneertc.:.al
is weI duidelUk. Veel programma's van stagairs geven dan ook
problemen op het gebied van programmalogika, "robustness~' en
numerieke stabiliteit. Bet inpassen in het systeem is tot nu
toe helemaal een probleem. Van de door stagairs geschreven
applicaties zUn er slechts enkele in gebruik. Deze applicaties
zUn in die gevallen ingevoegd door de terzake deskundige
personen en vaak nadat de nodige veranderingen waren aange
bracht. (vgl. literatuur- zie Lemmens & Van den Boom)

De uitbreiding van de systeemmodules is een heel ander
probleem. Van de studenten, die een stage of hun afstudeer
werk in de groep ER verrichten mag een goede kennis van de
regeltechniek verwacht worden. Kennis van numerieke methoden
en/of procescomputers is een vereiste, maar kennis van
computerscience en informatica heeft men niet nodig. Voor
een stuk uitbreiding van het systeem Ls kennis van deze laatst
genoemde vakgebieden min of meer onontbeerlUk.
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am al deze problemen op te vangen zou men een beheerder
van het systeem moeten hebben die zich met de volgende
punten bezighoudt :

1) het onderhoud van de systeemsubroutines, de uitbreidil~

en updating hiervan. Dit bUhouden gebeurt op mag
neetbanden. Op deze magneetbanden behoren dan de
lantste goedwerkende versies van alle subroutines
(dus ook de applicutiesubroutines) te staan.

2) het bepalen wie voor een bepaalde applicatie zorgt.
Door zUn inzicht moet hU kurulen bepalen of dit
specialistisch werk is voor hem zelf of een andere
ervaren programmeur of dat het als stage of afstudeer
werk uitgevoerd kan worden.

3) het doorlezen van de tussent~dse rapporten van studenten
en programmeurs, om zodoende een goed overzicht over
de vorderingen v&~ de aktiviteiten te behouden.

4) het beleggen van vergaderingen en daarb~ de leden
stimuleren in de onderlinge samenwerking.

5) het bUhouden van de bibliotheek met informatie over
de beschikbare subroutines (ook op papertape).

6) het verzorgen v&~ de gebruikersversie van het systeem
op de aparte disk voor gebruikers en het zorgen voor
voldoende ruimte op de disk voor de applicatie~rogam

meurs.

7) het inwerken en begeleiden van nieuwe mens en in het
projekt en het wegwijs maken van gebruikers.



8) het schrijven van hO.ll-:leidingen en z.g. Satermededelingen.
Deze mededeling8n handelen over voorschriften, g"e
en verboden voor programmeurs en gebruikers. AIle
veranderingen die het systeem ondergaat worden langs
deze weg kenbaar gemaakt.

9) de kontrole van programmatuur en het helpen b0
fouten en problemen.

10) het bepalen van namen en vormen van datasets en het
toekennen van operatienummers, alsmede het bijwerken
van de betreffende tabellen.

11) het samenvoegen van de losse modules tot een werkend
Sater pakket.

12) begeleiden en plannen van het gebruik van het pakket.

13) het verzamelen van indrukken en klachten van gebruikers
en hierover een lOfboek bijhouden.

Bij punten 6 en 7 kunnen we een kritische opmerking over het
Operating System plnatsen. Bet door ons gebruikte 0.8. eeeft
programmeurs de mogelijkheid andere dan aIleen hun eigen
programma's te bereiken. De systeempI'ogr8.lJllila's staan S8Illen
met aIle andere programma's op de disk. Het risico dnt door
foute commando systeemfiles en/of programma's verloren gaan
is vr~ groot. Ret voordeel is dat de geinteresseerde
programmeur een beter inzicht in de opbouw en de werking van
het O.S. kan kr~gen.

Het is zeer waarschljnl~k dat er nog een aantal zakenis
waar de beheerder b~ betrokken is. Het aantal genoemde
punten lijkt mij reeds een volledige dagtaak, zeker als het
aantal gebruikers - ::~:eemt.
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Een aantal van deze punten is tot nu toe door bege
leiders en enkele studenten verzorgd. In de toekomst is door
de grootte van het systeem dit een taak die de begeleiders
zelf zullen moeten uitvoeren, omdat het steeds groter
wordende systeem voor een student in de hem ter beschikking
staande tljd bUna niet meer te doorgronden is.

§ 6.2 Het sarnenstellen tot een systeem.

Het aantal modules waaruit het systeem bestaat is zo
groot dat zU nooit sarnen in het kerngeheugen van de ge
bruikte machine passen.

Om nu een systeem sarnen te stellen is gebruik gemaakt
van een overlay-struktuur. Dit was de enige praktisch
uitvoerbare mogel~kheid. Theoretisch kan ook gebruik
gemaakt worden van chaining. Het systeem wordt dan in een
aantal losse programma's opgedeeld die door het Operating
System met elkaar verbonden worden. Door Holt worden nog
twee andere methodes aangegeven : Segmenting en Paging.
Voor een beschr~ving wordt naarhoofdstuk 5 van de referentie
verwezen.
Een aantal subroutines wordt in sen file gezet, op deze
manier krUgen we een aantal files. dat kleiner is
dan het beschikbare aantal subroutines. Gestreefd wordt
naar het samenvoegen van die subroutines, die elkaar vaak
aanroepen. Elke file krUgt een vast gedeelte van het kern
geheugen toegewezen. BU een aanroep wordt de file waarin de
subroutine zich bevindt in het kerngeheugen gelezen. Het
geheugen is hiervoor in een aantal regions ingedeeld. De
grootte van een region wordt bepaald door de grootste file
die srin moet passen. Elke file heeft dus een region waarin
hU terechtkomt. Het aantal regions is klein. Hierdoor maken
een aantal files gebruik Van dezelfde region. Bet is dus
duidelUk dat twee subroutines die in verschillende files
zitten elkaar weI mogen aanroepen als zU niet dezelfde
region bezetten en dat dit fout gaat als z~ in dezelfde
region ingedeeld zUn. Ben voorschrift is verder dat men
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alleen in een hierarchische volgorde van de overlay regions

gebruik mag maken. Een subroutine A uit b.v. region 4 mag

geen subroutine B uit region 3 aanroepen, omdat subroutine

C die oorspronkelijk in region 3 zat dan overschreven wordt

en er geen terugkeer naar de oorspronkel~ke subroutine C
meer mogelijk is vanuit subroutine A. Het kerngeheugen
wordt in ons geval ingedeeld in v~f regions. Er is een ge
deelte dat vast in het kerngeheugen bl~ft : de ROOT; hierin
vinden we de executive samen met een aantal service routines
die in elke subroutine gebruikt mogen worden. Dit zUn o.a. de
subroutines uit de Fortran bibliotheek, samen met veel ge
bruikte systeemsubroutines die in elke region gebnlikt mogen
worden b.v. MESSAG. Over de Fortra.n bibliotheek nog een op
merkinf,.Als in een gebruikerssubroutine b.v. een exponentiele
funktie berekend wordt dan is deze subroutine uit de bib1io
theek in de ROOT opgenomen, ook als hij maer een keel' nodig
is. ~e moeten dus terdege overwegen of het zinvol i~ hiermee de
ROOT uit te breiden. De gebruiker kan zelf met een reeks
ontwikkeling ook de exponentiele funktie benaderen. Dit
is echter een uitbreiding van een file in een overlay
region. Als de file niet de grootste van de region is en door
de uitbreiding met de reeks dit niet wordt dan is dit laatste
zeker te prefereren. ~Ve kunnen dus stellen dat een uit
breiding van de ROOT een zekere ver6Tcting van de benodi8de
ruimte veroorzaakt. Een uitbreiding van een file in een
overlay region kan een vergroting veroorzaken.

In de eerste region vinden we de hoofdprogramma's en de
routines die voor de interaktie over de datasets en operaties
en de initialisatie zorg dragen. In de tweede region vinden
we de meeste rekenprogramma's en een aantal service - subroutines.
In de derde region moeten de vragensubroutines komen en ook
hier vinden we enkele service-subroutines voor de interaktie
over de tabellen. In de vierde region vinden we de grafische-
en service-subroutines en enkele rekensubroutines en in de
v~fde region vinden we de grafische- en service-subroutines
die in feite ook tot de ROOT gerekend roogen worden omdat
zij door aIle subroutines uit de andere regions gebruikt mogen

worden.
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De overlay struktuur wordt met fig.ll nog toegelicht.

OOT

5

fig.11

Het verschuiven van subroutines van de ene region naar
de andere is een verantwoordel~kheidvan de systeembouwer.
Hij kan hiermee aan de wensen van een bepaalde applicatie
voldoen maar een groot aantal veranderingen in de andere
applicaties veroorzaken. De aanpassing van de ene applicatie
is in dat geval beter. De systeembouwer is in deze fase
behuIpzaam bij de bepaling van de volgorde van de aanroepen
van de subroutines en de samenvoeging in de betreffende files.
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De uiteindelJke linkprocedure best&at uit het samenvoegen
van ± 40 files. Dat het ondoeDlijk is deze files elke keer
bU een linkprocedure te moeten intypen is duidelijk.

Ret programma BATCH biedt llierbU uitkomst. Dit programma
is in staat aIle beschikbare programma's van het Operating
System, die normaal interaktief aangeroepen worden, in een
Batchprocessing-mode uit te voeren. De opdrachten daarvoor
worden in een z.g. Batchfile opgeborgen op disk. Bet uit
voeren van de linkprocedure is dan teruggebracht tot het
runnen van Batch en het specificeren van de te gebruiken
file.

§ 6.3 3ysteembeveiliging.

Hoe is het systeem te beveiligen tegen fouten w2ardoor
het programma afgebroken wordt en er een automatische terug
keer naar het Operating System plaatsvindt? Is het wenselijk
dat deze fouten altUd voorkomen worden? Deze vragen zullen
in deze sektie behandeld worden.

De beveiliging is in eerste instantie in de vragen-
subroutines ingebouwd. Er is een mogelij~leid om op min.
en max. te kontroleren. Een vraag waarop met ja of nee moet
worden geantwoord accepteert ook aIleen ja of nee als ant
woord. In aIle gevallen moet een fout antwoord gekorri
geerd worden voordat we de subroutine kunnen verlaten. De
vragen zijn zelfs beveiligd op overflow t.g.v. te groot ge
kozen getallen. De problemen treden dus op bU numeriek
instabiele algorithmen, of althans bij algorithmen die door
foutief gekozen parameters numeriek instabiel kunnen worden.
~at kunnen we hieraan doen?

Als voorbeeld wil i~hier de simulatie nemen. De simulatie
maakt ~ebruik VAn proces parameters. Van deze proces
parameters kan een pole~nulpunten beeld getekend worden.

Deze operatie kontroleert het door de parameters gegeven

proces ook op stabiliteit.
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~ordt met instabiele parameters tach een proces gesimuleerd

dan kan men zeggen dat de gebruiker dit op eigen risico
doet en dat een eventuele overflow voor zijn eigen rekening

is. Een beveiliging is in te bouwen in de berekeningssub

routine door hiermee mantisses van de met elkaar te ver
menigvuldigen getallen te kontroleren en zodoende zelf een
overflow-indikatie te geven. Dit gaat ten koste van de
snelbeid van het algorithmen omdat een ekstra kontrole

uitgevoerd moet worden. De ekstra kontroles kunnen een
zodanig effekt op de rekent~jd hebben dat het interaktieve
nspekt in het gedrang komt. Ben oplossing die nag verder

gaat is bet schrijven van de benodiede software am een
o~tredende overflow te signaleren vanuit de status van de
processor. Dit komt dus neer op bet kopieren van een stuk
van het Opercting System en dit bruikbQ2r maken voor het
eigen "Operating System" van Sater, dut reeds zljn ei[;en
vorm van datatrunsport verzorgt en kontroles uitvoert op
door het toetsenbord gegeven symbolen.

Ben gebeel andere benadering is het inscbukelen van de
gebruiker. nit kan met een grafiscb pakket waarmee een
simultane weergave vnn de berekende resul taten mogelijk is.
De gebruiker kun via het toetsenbord de berekening afbreken
bt een naderende overflow.

Na het noemen van de mogelijkheden kunnen we ons afvr::[en
of de 80eite die men steekt in progr8nllnabeveiliging op
wee[t tegen het voordeel hiervun.

De frekwentie vun optreden van overflow k.:..n zo laaL; z jn
dat oak hierdoo_~' geen rechtvaardiging vaal' de t::drovende be
veiliging te vinden is.

3&illenvattend kunnen we het volgende stellen :
de processortUd wordt steeds goedkoper door de coedkope h~rd

';l~lre, :'1.8 llrijs die \,.'e -iTOOJ~ p:r'ogrnmma- ont':;ikkelinE b,~t(~lell

.·o~'dt steed:~ clUUl' 1 e1'. De b:?oogcle ofJ'IJiliging moet dus op-
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7. BEN BLIK OF DE TOEKOMST.

§7.1 Software en hardware.

De huidige vorm van de meeste pakketten is afgesternd op
het gebruik van minicomputers. De meest gebruikte taul is
Fortran, om redenen van conventie en verbreidheid. De dokumen
tatie van veel Fortran subroutines is goed.cDe meeste fabrik&nten
van mini's leveren een Fortran-pakket voor hun machine's. Het
nadeel zit meestal niet in de beperking t.a.v. de MJSI stan
daard maar juist in de ui tbreidingen ('.vhite). '1Ilil men een
sterk machine-onafhankel~ksysteem maken dan moet het gebruik
van uitbreidingen t.a.v. de standaard vermeden worden. De uit
breidingen zijn echter veelal grote verbeteringen t. a. v. deze
standaard. Het is dus zaak een tussenweg te vinden. De meeste
Fortran-compilers zijn uitgerust met een uitbreiding voor de
"filehandling" van de zg. "binary files" met de bijbehorende
READ en ~ITE en FIND statements. Ret zou zeer ti,jdrovend zijn
qua executiet~d om deze te vervangen door subroutines. Dit
geldt voor Fortran. Ret wachten is dus op de uitbreiding van
de ANSI standaard waarop white reeds doelt. Soortgel~ke

problemen zullen zich b~ andere talen els Algol, APL, PL/1 e.d.
ook voordoen. Voor een vergelijking qua voor- en nadelen van
deze talen \':at systeembouw betreft wordt verwezen naar Sanmet.
Ret is niet ondenkbaar dat in de toekomst de pakketten samen
gesteld worden met gebruikmaking van speciale talen voor de
verschillende funkties b.v. Lisp voor het verwerken van
lijststrukturen en Pascal voor de applicatie-programma' s en
de Assembler-kode's voor snelle machine-afhankelUke gedeeltes.
De mogelijk.heden van de taal voor Heal-time toepassingen moet
ook in ogenschouw genomen worden, evenals de mogel~kheden voor

" "een multi-user systeem. Op dit laatste wordt nog teruggekomen in
§ 7.3.
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De hier genoemde ontwikkeling blUft gericht op het gebruik
van een mini-computer configur5.tie met een aangepaste set
randapparaten.

Een heel andere ontwikkeling is de toepassing van intelli
gente terminals als randapparaten voor een grote centrale

computer (Grepper). De kleinere job's worden door de terminal
verwerkt, de grote job's ~orden via een verdeelsleutel op de

grote machine verwerkt. ~j deze benadering is het gebruik van
een Data Bank ook mogelUk. Voor de verzorging van de Data Bank
hebben we het zg. Data Be~ Management systeem nodig,hetgeen
ongeveer 50K woorden in beslag neemt (zie ook Lunbeck,hoofd
stuk 10). Dat dit te groot is voor een gewoon mini-computer
systeem is wel duidelUk.

Door Van den Bos worden een paar alternatieve oplossingen
gegeven met behulp van speciaal voor dat doel ontwikkelde

micro-computers. De i.h. a. vrij omvangrijke programma's voor de
recursieve lineaire filterine,'korrelatieberekening en de

Fast-Fourier-transformatie kunnen door een microprocessor
vervangen worden,die speciaal voor die ene funktie ontworpen
en geprogrammeerd is en dan in het pakket opgenomen kan
worden.

§ 7.2 Systeemgebruik.

Op dit moment vlordt het systeem nog grotendeels bc'aruikt
voor aPl1lice.ti.e-ui tbreidinp; en het testen hiervan. De meeste
applicaties die door de stagairs geschreven z~Jn llloeten nog
toegevoegd ~orden. Als dit gedaan is kan met de rr&ktische
toepassing van Sater gestart worden. Voor de gebruiker wordt
ean aparte disk geprepareerd met een grote ruimte voor data
opslag. Bet gebruik van een "multi-user" systeem zal de
bereikbaarheid van het pakket zeker doen toenemen.

Het ontbreken van praktisch vergelUkingsmateriaal laat

hier alleen het wijzen op de prakt ische mogelijkheden toe.

Deze mogel~kheden, die liggen op het vlek van de parameter
sc~ntting en het toepassen Vffil regeltechnische aspekten, kunnen

nu in een praktische omgeving getest gabll worden.
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De resultaten die hieruit voortkomen zullen waardevolle

informatie over de bruikbaarbeid van het systeem bevatten

en b~dragen tot een beter inzicht in de mogel~~leden en be
perkingen van het gebruikte systeem (zie ook § 7.4).

§ 7.3 Konsekwenties van een multi-user gebruik voor softwGre
en hardware.

Het opzetten van een multi-user systeem kan op meerdere

lliilllieren. In deze paragruaf zullen twee mogel~kheden be
handeld worden waarb~ voor ieder enkele voor- en nadelen

eenoemd worden.
De eenvoudigste oplossing is het bestaande systeem voor

elke gebruiker te dupliceren. Het toegepaste operating system
zal met een "user-code" de datafiles uit elkaar houden. Een
"sharing mechanis:'J'3" L al de gemeenschappelijke files zoals de
me~tiage-file en de tabellen voor aIle gebruikers toegClnkelijk
maken.Het voordoel is dut met weinig effort een bestuand systeem
in een multi-user systeem omgezet kan worden. Door de grote

feheugenruimte die voor elke gebruiker nodig is kan slechts

met een beperkt a~tal gebruikers gewerkt worden. Dit is in
eerste instantie geen nadeel doch met een groter aantal ge
b~~Likers in de toekomst kan dit problcII'en geven.

Een meer 31egante oplos3=-ng is het "reentrant" maken van
het systeem. Dit houdt in dat elke subroutine aIleen met
ar~lmenten als variabelen mag werken en geen eigen variabelen
mag bezitten. De code van de subroutine mag niet veranderen.
Een "reentrant" subroutine mag op elk punt cnderbroken
worden voor een andere gebruiker. Dit betekent dat niet
aIleen de inhoud van de registers, maar ook de inhoud van aIle
werklokaties en de link met de gebruiker,bij wie onderbroken
wordt, gered moeten worden. Assembler routines kunnen
reentrant gemaakt worden. Onderzocht moet worden of Fortran

routines op de PDP 11 ook reentrant gemaakt kunnen worden.
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Het reentrant maken van een subroutine vereist in dat geval
een goede kennis van de assembler-code van de gebruikte
machine en van de Fortran compiler. Dit zal een karwei
zUn dat een ruime programmeerervaring vereist. De hele systeem
opzet moet in dit geval aangepast worden. Het voordeel is dat
de systeem-subroutines bewaard kunnen worden op een informatie

drager waarvan aIleen gelezen mag worden (read only memory).
Het benodigde werkgeheugen kan b~ een reentrant systeem veel
kleiner zijn voor hetzelfde aantal gebruikers.

Het praktische resultaat zal een tussenweg z~n, wcarbij
intelligente terminals als pre-processors gebruikt zullen
worden. De subroutines die de interaktie verzorgen zullen
reentrant zijn en door de pre-processor verwerkt worden, de
applicaties(operaties) zullen gedupliceerd worden voor elke
gebruiker en dan op het grote systeem verwerkt worden
(vgl. Grepper). De executie-tijd zal nu invloed moeten hebben
op de prioriteit. Een job die b.v. 5 min duurt zal moeten
wachten op een job die slechts 30 sec. duurt, dit om een

optimale interaktie met de gebruiker te waarborgen.
Voor een verdere vergelUking wordt verwezen naar Kylstra

(hoofdstuk 4), Mills en Eckhouse.

§ 7.4. Invloed van andere disciplines.

De al eerder genoemde mogelUkheden van de artificial
intelligence (~~ilson) maar ook de databank toepassingen maken
het langzamerhand noodzakelijk om specialisten op :"jet gebied
van de informatica bij het projekt te betrekken. De benodigde
kennis maar vooral ook de ervaring is hier veel groter.

Buiten deze specifieke computerkennis is er ook weI be
hoefte aan een ondersteuning op het didaktische gebied ~ls

we de bestaande vorm willen optimaliseren voor een gebruik bij
b. v. een voorknndidaats-jlrakticum.
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Voor ervaring op bovenstaande punten l~kt het mij zinvol
om ook eens kontakt op te nemen met de referenties uit
§ 4.2.4 om met hun van gedachte te wisselen, omdut in hun

publikaties hierover niets vermeld wordt.
Ben geheel andere vorm van ervaring kunnen we opdoen

door het pakket als een raamwerk voor andere applicaties te
gebruiken. Op dit moment bestaat er belangstelling vanuit de
medische, medischtechnische en psychologische afdelingen van
de diverse universiteiten en hogescholen.
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9 APPENDIX

AlEen praktisch voorbeeld van de overlay struktuur.

In fig. 12 is het blokschema van de opbouw van de regions
gegeven voor de simulatie. De blokken stellen files voor.
De beginletter duidt op de aard van de subroutine(s) uit
deze file : Q voor vragensubroutines, G voor grafische sub
routines, S yoor de rest, met als opmerking dat de SASR ••
hoofdprogramma's zijn die al tijd in region 1 zitten en SSUE .•
systeemsubroutines zDn. Van het getal geeft het eerste cijfer
de region aan en het tweede een volgnummer. (m.u.v. SASR .• )
Di t tweede cUfer kan ook een letter zijn omdat er anders
slechts 10 files per region gedefinieerd kunnen worden met
de gebruikte afkortingen, dus 38, 39, 3A, 3B etc. zUn files die
in region 3 thuishoren. In de fig. is de volgorde waarin de
files in een region gelezen worden van links naar rechts~m.u.v.

In het Yolgende zal globaal de inhoud en de funktie van de region5).
files omschreven worden.

ROOT

R'!:GION 1

SATER ; bevat de executive sarnen met de subroutines
die veel gebruikt worden door subroutines uit
aIle regions, b.v. MESSAG voor het weergeven
van mededelingen op het beeldscherm.

SASR •• het hoofdprogramma van de operatie.

REGION 2 :

REGION 3

QSUB 20

SSUB 25

GSUB 21

QSUB 32 ;
i~SUB 3H ;

subroutine QUST.
rekensubroutines voor signaalgeneratie en
sampleberekening.
HGRAF tekensubroutine om van de be
rekende samples de gewenste plaat te
tekenen.

HSIMQ, vragen over de simulatie.
HQG, vragen over de grafische uitvoer.



REGION 4 QSUB 40
GSUB 40
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bevat IQUEST, RQUEST en BQUEST.
bevat de grafische routines als
STRTPL, DR~AS etc.

REGION 5 SSUB 5. 0 bevat o.a. systeemsubroutines als,
FILOP en FILCRE.

GSUB 5. 0 bevat grafi.sche systeemsubroutines,
zoals VECT, SCAlE etc.

Opmerking, de verbindingspUlen naar REGION 5 ontbreken. Dit
is gedaan om de duidelUkheid van de fig. niet te beinvloeden
met een wirwar van verbindingen naar REGION 5. Deze subroutines
worden nl. vanuit alle andere REGIONS aangeroepen en ze zijn
dan ook als een uitbreiding van de ROOT te beschouwen.
llijvoorbeeld in de SASR •• worden FILOP en FILCRE veel gebruikt.
Om dezelfde redenen zijn de pUlen naar de ROOT weggelaten.
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ROOT SATER

REGION 1 SASR2

~-
.......... - -

SASR4 I
l

- -- -.;:",

SASR8

GSUB21QSUB20

~ L ~ ~~---,

REGION 2 QSUB20 ~SUB2~

,

REGION 3 QSUB32 QSUB3H

REGION 4 QSUB40 GSUB40

1

REGIOND

5 L:J ISSUB5111 SSUB52 I

fig. 12.
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~4.2) L~jst vc-n applicaties.

A) Kontinue sign,,-'.leI.1. en J,iI'OCessen.

~;Y1'-list- en Bode- diagrarr..men : Grispen

niet geimplementeerd vanwege fouten in sources en. te ,.;:.:'cte

~.)e~~~odil!.18 ~:reheu8enruimte. Op l1i t ondel"v;e:cp komt nog (;8n

vervolg~tni~"(;.

~oot-Locus : V2n Jen Hovon

Polen/nulp'.llltell VE.11 coefficienten en olli.::;ekeerd.

ill test:t\i.3e en kan zo geimilleillenteerd>vorden.

Louven00re;

2-:3 convel"sie Koenraads

is E~etest, l;ja;.~r moet nog ui tgebreid worden met 3-2 cOllversie

en [let uitdelen van ~e sample en hold f'u.nktie •

..'·,rw.loge signnlen O{;1Z etten in sigll.'lal-ril(~I'denreeks : ;, uyt,j 2118

daze 2pplic~... tie lean nu d .L1.. v. de clwining t08[;eVOclScl ;101'1 en.

B) Diskrete signalen en proccssen.

Schattingsl:1ethodes : Van J:~:egen

extended matrix methode

generalised least squaresmethode

deze zUn getest en geimplementeerd

Invoer van proces- en signaalparameters Engelen

Simulatie van processen met een .c;ekozen ingangssignual

retest en geim~lementeerd.

Sngelen
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c) Systeemfunkties.

Grafische routines : Louvenberg.
getest en geimplementeerd.

~elaties tussen operaties en datasets : Van 3rning.
een andere opzet is in voorbereiding en zal de tot TIll toe
gebruikte vorm met de tebellen vervancen.

D) In voorbereiding.

Tally schatter

I.V. methode
Fast Fourier transformatie
Orde test routines
Een systeemuitbreiding voar het verwerken VEtil de datafiles,
vergelUkbaar met het P.I.P. programma.
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A3) Een praktisch voorbeeld van een sessie.

Toelichting bU de afbeeldingen Al tim A32. De onder
streepte symbolen zijn de antwoorden die door de gebruiker
ingetypt zijn.

Al) de mededelingen van het systeem, gevolgd door de keuze
van dataset en operatie

A2) vragen over de procesparameters
A3) vraag met een voorbeeld van de help-optie
A4) vragen over het stoorproces, gevolgd door een nieuwe

operatiekeuze
A5) vraag over polen/nulpuntenbeeld
A6) pin beeld van het Astromproces
A7) pin beeld van het stoorproces
A8) operatiekeuze
A9) vragen over net iD£angssignaal van het proces
A10) idem
All) operatiekeuze

De volgende afbeeldingen laten enkele mogel~ke ingangssignalen
zien.

A12) uniforme witte ruis
A13) gaussische witte r~is

A14) max. lengte reeks
A15) stapfunktie + kwadratiscbe funktie (zie A10)

De volgende afbeeldingen z~jn responsie::.. van verschillende
processen op enlcele ingangssignalen.

A16) inpulsresponsie van het Astrom proces

A17) idem met andere sampletijd
A1S) sinusresponsie van het ~strom proces



.A2l)

li22 )

A23)

.A24)

1,25)

A26)
A27)

A28)

.A29)

;130 )

..~~n )
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. . 1 8 dcoslnusrespOnsle van een or e prcces
sinusresponsie van het Astrom proces, verstoort met

gekleurde ruis (proces : A6) en ~7) )
idem voor een lagere frekwentie
stapresponsie van het Jstrom proces, verstoort ~et

gekleurde ruis
responsie op een samengesteld signaal (stap + sinus)
van het Astrom proces
pin beeld VWl integrerend proces
stapresponsie van A24)

rampresponsie van A24)

idem
cosinusresponsie vel} A24)

I b 1 ' , 0 .pI> 0 o'p n -ee Q VQn Ql~lerentlerend proces
responsi e op kVl'ldrTtische f'unktie v~~n ./;29)

sinusresronsie van A29)
• o. ~'A \COSlnusresponSle van .J:1C'»)



p

d
•

~
•

THIS IS SATER. HOY ARE YOU? SLEPT UELL TONIGHT?
ME TOO •••
YELL# LET'S START THE SHOY. IN A ~HILE YOU UILL IE
ASKED TO ENTER DATASET NA~ES OR OPERATION NU~IERS.
PLEASE TVPE THE NU~8ERS IF YOU KNOW THE~. SAVES "E
A LOT OF TROUBLE. OTHERYISE. YOU JUST THINK OF ANY
NA~E THAT SUITS THE DATA YOU WANT AND I'LL TRY
TO SEE IF I KNOW IT. IF NOT, I'LL LET YOU KNOU.
IF YOU ~ANT TO RESTART A CERTAIN SEOUENCE, SI"PLY
PRESS 'ESC' ANY TI"E A QUESTION IS ASKED. YOU "AY
ALSO PRESS '1' IF YOU DON'T KNOW WHAT TO ANSWER,
OR '.' IF YOU ~ANT TO FINISH.
WELL, THERE ~E GO.

TYPE DATA NA"E OR OPERATION NU"IER
s PAR.

HA"E UNKNOUN •
TRY AGAINI PRO.PAR.
PROCESS PARA"ETER

POSSIILE OPERATIONSI
3 IPARA"ETER ESTI"ATION EXTENDED "ATRIX "ETHOD
7 IINPUT PROCESS PARA"ETER

18 sPARAftETER ESTI"ATION QEHERALISED LEAST SQUARES ~THOD
11 sPARA"ETER ESTIRATION TALLY "ETHOD
12 IPARA"ETER ESTI"ATION I.U. "ETHOD

PRESS RETURN. IF NECESSARY PRECEDED 8Y OP HR. OR DS NA"E
I ?

OPERATION TO IE PERFOR"EDI INPUT PROCESS PARA"ETER

PRESS 'RETURN' TO CONTINUEI



QUESTIONS YITH PRE-PROQRA""ED ANSYERS
l' QUESTIONS ABOUT THE PROCESS

••****************.****.*****
DO YOU ~ANT TO USE YOUR OYN PARA"ETERS? NO

2 • ORDER OF THE PROCESS. a
3 - 1 • COEFFICIENT A( 1)1 -1.5••••
3 - 2 1 COEFFICIENT A( a)1 •• 7•••••
4 - •• COEFFICIENT I( • )1 •
4 - 1 • COEFFICIENT I( 1 )t 1
4 - 2 • COEFFICIENT I( a). ..5•••••
5 • DO YOU ~ANT OUTPUT NOISE ADDED ? YES

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE.
~ '.' TO LIST ALL THE QUESTIONS
. TVPE THE QUESTION NU"IER IF YOU LIKE TO CHANGE AN ANSWER

CLOSE YOUR ANSWER WITH 'RETUR"#.t



•

QUESTIONS ~ITH PRE-PROQRAM"ED ANSWERS
1 a

TVPE '1' FOR "ODEL 1 OR '2' FOR MODEL 2 ??
('.MOOn: OIC OF THE. "'ODILS TO SII'tULlilTE THE Nocr..

unu....
WHITE' • +
-------)1 C+l 1----)0---------------------------------.I'fOISE' ... I I
XI(I:) U -I IICIC) I

" • I I
.----. D '(-. r.. ,

.......... I.......... +'
UlK) I I + + U YUO

---------------)1 1+11 .---------------------)0---------------)0--)•• ... I
.......... -I I

,. • I
.---. 1Il .(-• •..........

•••••••
• a .......

YHIT[. • +
-------). C+l .----)0----------------.NOISE. I
)(1(1:) -, ........a I[UOI' .,

.----. D .(-,
• • 1
.......... I

~ 1+
uuo •• + U ..,UO

--------------). 1.11 .------------)0--------)
•• ... I
........a -, I

I' • I
.---. 1Il '(-.• •..........

...,.L I
•••••••

T'YP[ 'I' Oft '2' 1 I
TVP£ ' l' ,Oft "OIEl. I 011 ' 2' FOft "ODIL I ,



a I
QUESTIONS ABOUT THE DISTURBING PROCESS

•• ~••**.t*t**t*.****.***.*****'*.'*'*'*

DO VOU ~ANT TO USE VOUR OYN PARA"ETERS? YES
3 I ORDER OF THE PROCESS? 1
~ - e : COEFFICIENT C( e )1 -1.8
4 - 1 I COEFFICIENT C( 1 )1 ~
5 - 1 • COEFFICIENT D( 1 )1 ~

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE.
'e' TO LIST ALL THE QUESTIONS

; TYPE THE QUESTION NU"BER IF YOU LIKE TO CHANGE AN ANSWER
~ CLOSE YOUR ANSWER YITH 'RETURN'.'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ IF YOU WANT TO "AKE A POLE-ZERO PLOT
CHOOSE OPERATION NU"BER 2•
••••••••••••••••••••••••••••••••••J••

TYPE DATA NA"E OR OPERATION NU"IER
I .A.

DATASET TO BE CREATED. SA"PLED POLE-ZERO DIAGRA"

OPERATION TO IE PERFORftED' SA"PLED COEFFICIENT TO SA"PLED POLE-ZERO

PRESS 'RETURN' TO CONTINUE'



QUESTIONS ~ITH PRE-PROQRAM~ED ANS~ERS

1 I DO YOU ~A"T TO ~AKE A POLE-ZERO PLOT OF.

1) THE ESTI~ATED PARA"ETERS (OPERATION 3 OR 11)

2) THE PARA~ETERS INSERTED BV OPERATION 7

? 2

PRESS JRETURN' TO CONTINUE.
'I' TO LIST ALL THE QUESTIONS

TYPE THE QUESTION NU"IER IF YOU LIKE TO CHANGE AN ANS~ER

~ CLOSE VOUR ANS~ER ~ITH 'RETURN'.'
.
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TYPE DATA NA"E OR OPERATION NU"BER
• SIG.PAR.
SIGNAL PARA"ETER

POSSIBLE OPERATIONS.
8 .INPUT SIGNAL PARA"ETER

PRESS RETURN, IF NECESSARY PRECEDED IY OP NR. OR DS NA"E
'_.~

OPERATION TO BE PERFOR"EDa INPUT SIGNAL PARA"ETER
Il'

d PRESS 'RETURN' TO CONTINUES•



JUESTIONS UITH PRE-PROGRA~~ED ANSWERS
1 a UHAT KIND OF INPUT SIGNAL DO YOU WANT?

l)SINE lJAVE
2)TRANSIENT
3)WHITE UNIFOR" NOISE
.)"-SEOUENCES
S)SIGNAL FRO" DISK
6)WHITE QAUSSIAN NOISE

? 1
21

ll'l 3 I
d 4 I
• 5 I

6 :{o

"ULTIPLICATION-FACTOR' 1
FREQUENCY • ..3•••••
PHASE ••
DO YOU WANT TO ADD ANOTHER SIGNAL? YES
WHAT KIND OF INPUT SIGNAL DO YOU WAHT?

l)SINE WAVE
2)TRANSIENT
3)WHITE UNIFOR"·NOISE
4)"-SEQUEHCES
S)SICHAL FRO" DISK
6)WHITE CAUSSIAN HOISE

1
?.A.
7 • "ULTIPLICATIOH-FACTOR'
8 • WHAT SHAPE

.)I"PULSE
I)STEP
2)RAPtP
3•• 8)PARAIOLIC OR HIGHER DEGREE FUHCTION (TYPE'DEGREE+l)

: 1
8 I STARTING TI"E • 1.

18 I DO YOU WANT TO ADD ANOTHER SIGNAL? YES



1 I

ex>o

1

s.

s
4
5
6

.i..a I MULTIPLICHTIOH-FACTORI
l UHAT $tMPE

e' I I'1PULSE
11$TEP
2)R~
3•• g)PARAIQLIC OR HIGHER DEQR[E FUNCTION (TVPEaDEQREE+l)

1
STARTING TIPE s 1.
DO "'''u WANT TO ~D ANOTHER SIQNe\La~
UHAT KIND OF INPUT SIGNAL DO YOU~

1 15IN£ WAlt£
aJTRfVtSlENT
3 'YHITE UNIFORPl NOISE
4 )"-SElAJEH\.~S
5\$IGHAL FlO" DISK
6)~ITE GAUSSI~ NOISE

' 7 I'IJLTIkICATIa..-FACTOfU
8 ~T SHAPE

e)I 1'PUt.5£
llSTEP
!)RAP!P
3 •• iJPMAIOLIC OR HI~R DECREE FUNCTION (TVPEaDEQIt£E+1>

g ST~ TIfE I ...31....
l' DO 'r'OU UAHT TO ADD AHOTtmt IIQMLa NO
II SMPLE TIP![ s 1 -

WSS 'RETURti' TCI COHTI HUE ,
'e' TO LIST ALL THE QUESTIONS

ryp£ THE QUESTION ttUPlIER IF YOU LIICE TO awtQE M MMR
:LOSl 'fOUR AHSUER ~ITH 'RE,"",,"'. I

TVPE DATA HN'IE OR ~TJ0t4 HUI'IIOt
S_4_

•

DATASET TO IE CRE"TEDI SIC»tAL ~l.UES

OPERATION TO IE PEPFOfilft£J)I SNlPt.ED SIPlJLATIOH

PRESS ' P.ETUfitH' TO COHTI~ I l



TVPE DATA NA~E OR OPERATION NU"BER
, SIG.UAl.
SIGNAL VALUES

POSSIBLE OPERATIONSa
4 aSA"PLED SI"ULATION
6 IINPUT SIGNAL VALUES

PRESS RETURN# IF NECESSARY PRECEDED BY OP NR. OR DS NAftE
LJ..

~ OPERATION TO BE PERFOR"EDI SA"PLED SI"ULATION.
PRESS I RETURN I TO CONTINUEa

~
I-'
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