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Samenvatting 

Het verslag beschrijft de ontwikkeling van 

-een assembler voor het praktikurn Fysische Informatika 

-een collegedemonstratie voor het bijbehorend college 

-een PEP kleinste kwadraten procedure pakket 

-een multi-user versie van PEP voor de LSIII/23. 
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Voor U ligt het verslag van mlJn afstudeerwerk. 
Dit afstudeerwerk heeft plaatsgevonden gedurende de 

periode sep.'83 t/m sep.'84 in de vakgroep Deeltjesfysica 
(in de onderwerpgroep Fysische Informatie Verwerking). 

Deze vakgroep verzorgt het college "Fysische 
Informatika". Het afstudeerwerk werd gevormd door vier 
opdrachten die allen betrekking hadden op dit college of op 
het bijbehorend praktikum. 

De eerste twee maanden van de afstudeerperiode 
(sep.'83-nov.'83) werden besteed aan het afmaken van een 
assembler die op het praktikurn gebruik wordt. 

De volgende maand (nov.'83-dec.'83) werd gewijd aan het 
ontwikkelen van een collegedemonstratie voor het college 
Fysische Informatika. 

Vervolgens werd gedurende een maand (dec.'83-jan.'84) 
gewerkt aan het ontwikkelen van een kleinste kwadraten 
procedure pakket voor PEP. 

De laatste periode (feb.'84-aug.'84) werd besteed aan de 
belangrijkste en uitgebreidste opdracht, n.l. het 
ontwikkelen van een multi-user PEP versie voor de LSill/23. 

Dezelfde (chronologische) volgorde is in het verslag 
aangehouden. Het verslag behandelt de vier onderdelen als 
op zich zelf staande onderdelen. Verwijzingen in een 
onderdeel zijn altijd verwijzingen binnen dat onderdeel (met 
uitzondering van de literatuurverwijzingen). 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar Jos van 
Erum, die tijdens de afwerking van het laatste onderdeel een 
grote steun is geweest. 
In de tweede plaats gaat mijn dank uit naar ir J.Voskamp en 
drs J.Emck, die mij, ondanks hun drukke werkzaamheden, met 
raad en soms ook met daad hebben bijgestaan. 
Verder wil ik Henk Bredee bedanken, die mij met de meest 
uiteenlopende zaken geholpen heeft. 
Tenslotte dank aan mijn afstudeerhoogleraar, prof Verster, 
die met zijn stortvloed van ideen en raadgevingen een 
uitstekende begeleider is geweest. 
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De afdeling Technische Natuurkunde verzorgt voor het 
vijfde trimester het vak Fysische Informatika. Bij dit vak 
hoort een praktikum. 

De praktikanten gebruiken als hogere programmeertaal 
PEP; een door de vakgroep Deeltjesfysica ontwikkelde 
(PASCAL-achtige, interpretatieve) taal. 

Een onderdeel van het praktikurn is het maken van een, in 
een assembleertaal geschreven, programma. Dit programma 
wordt getest door het als procedure aan een PEP-programma 
toe te voegen. 

Voor de praktikurn komputers, die geen eigen 
achtergrondgeheugen hebben, was tot voor kort hiervoor geen 
geschikte assembler en editor aanwezig. 

In de loop van 19~3 is de opzet gemaakt voor een editor, 
een (in PEP geschreven) assembler en een begin met de 
uitwerking hiervan (N.F.Verster). 

Het voltooien van de editor is gebeurd door H.Bredee, 
medewerker van de vakgroep Deeltjesfysica. Het afmaken van 
de assembler, vormde het eerste onderdeel van mijn 
afstudeerwerk. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft in het kort het 
ontwikkelde monitorprogramma EDASSl, dat de editor bevat. 

Vervolgens wordt uitgebreider stilgestaan bij de 
assembler ASSll. 

De praktikanten hebben een LSill/02- en een 
LSill/03-komputer tot hun beschikking. Onlangs (september 
1984) is hier een LSlll/23 aan toegevoegd. Voor MACROll (de 
assembleertaal die op LSill-komputers gebruikt wordt) 
bestaat een (vrij uitgebreide) assembler. In het volgende 
hoofdstuk worden de ASSll-assembler en de MACROll-assembler 
vergeleken. 

De volgende twee hoofdstukken Z1Jn gewijd aan de 
praktijkervaringen met, en de toekomstverwachtingen van, het 
EDASSl-monitorprogramma en de ASSll-assembler. 

Besloten wordt met een appendix waarin o.a. tabellen 
met reserved words voor de PEP-mode en voor de ASS-mode en 
een overzicht van de foutmeldingen van de ASSll-assembler 
gegeven worden. 
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Om het programmeren in PEP mogelijk te maken, beschikt 
de gebruiker over een zgn monitorprogramma EDITOR. Dit, in 
PEP geschreven, programma bevat een ingebouwde editor. De 
output van de editor komt in het werkgeheugen als "current 
program". Het current program bevat de programmatekst in 
compacte en reversibel gecodeerde vorm. 

Het monitorprogramma werkt op regelbasis en accepteert 
drie soorten regels: 

wordt door het !)genummerde regels: deze regel 
monitorprogramma als programmaregel 
volgens de PEP standaard en toegevoegd 
program. 

opgevat, gecodeerd 
aan het current 

2)monitorcommando's: deze worden uitgevoerd. 
3)een ongenummerde regel, die geen monitorcommando is: de 
regel wordt als "direct statement opgevat; het PEP programma 
dat ontstaat, wanneer "BEGIN" vooraan en "END" achteraan 
toegevoegd worden, wordt uitgevoerd. 

Het verwerken van deze input gebeurd voornamelijk door 
het editorgedeelte van het monitorprogramma. 

EDITOR is door een (relatief klein) aantal veranderingen 
en uitbreidingen geschikt gemaakt om behalve 
PEP-programmaregels ook assemblerprogrammaregels te kunnen 
accepteren en coderen. 
Dit nieuwe monitorprogramma heeft de naam EDASSl gekregen. 

Monitorcommando's. 

EDASSl kan zich in twee verschillende toestanden 
bevinden: PEP-mode en ASS-mode. 

ln de PEP-mode is het monitorprogramma EDASSl gelijk aan 
EDITOR. 

In de ASS-mode worden de ingevoerde (genummerde) 
programmaregels opgevat als programmaregels uit een 
assemblerprogramma. De ongenummerde regels worden verwerkt 
als in de PEP-mode; nagenoeg alle monitorcommando's uit 
EDITOR kunnen gebruikt worden (bv edit-commando's als FIX, 
REP_LIT, DEL etc). 
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l)EDIT PEP: de monitor wordt in de PEP-mode gebracht. 
2)EDIT-ASS: de monitor wordt in de ASS-mode gebracht. 
3)ASS:-het assemblerprogramma dat zich in het werkgeheugen 
bevindt wordt geassembleerd. (Het ASS-commando kan alleen 
in de ASS-mode gebruikt worden) 

Behalve de drie extra monitorcommando's kent EDASSl een 
andere werking van het commando LIST. 
In de PEP-mode werkt LIST als in EDITOR. 
In de ASS-mode wordt eveneens een listing gegeven. In het 
laatste geval echter zorgt de monitor voor de juiste 
tabeleringen indentaties (inspringen op een regel). 

Coderingen. 

Een PEP-programma wordt door EDITOR opgeslagen in een 
aantal tabellen, die samengevoegd kunnen worden tot een file 
met extensie "C" (dev:flname.usC). 
In principe wordt ieder lexicografisch element (identiefier, 
lees- of rekenteken) gecodeerd in een (l) byte en in een 
codetabel opgeslagen. Reserved words en lees- of 
rekentekens krijgen een waarde tussen l en 128 (zie 
Appendix). De overige identifiers worden achter elkaar 
opgeslagen in een namentabel als lengte plus ASCII-tekst en 
gecodeerd als (256 - volgnr in de namentabel) (tellend vanaf 
1). Het gedeelte uit de file, dat nodig is om het programma 
uit te voeren bestaat uit: aantal namen in de namentabel, de 
namentabel en de codetabel. 
De resterende tabellen in de file dienen 
reconstructie van de programmatekst en 
regelnummers, bijbehorende pointers in de 
inspringdiepten en commentaar. 

voor de 
bevatten 

codetabel, 

Een assemblerprogramma wordt op soortgelijke manier 
gecodeerd. Het belangrijkste verschil is het gebruik van 
een andere tabel met reserved words (zie Appendix). De 
assembleertaal die de praktikanten gebruiken is afgeleid 
van, en nagenoeg gelijk aan MACROll. De mogelijkheden die 
ASSll toestaat zijn echter beperkter (geen conditionals en 
macro's). Nagenoeg alle instructie-mnemonics die MACROll 
kent zijn opgenomen in de tabel met reserved words. Verder 
zijn in de tabel enkele veelgebruikte symbolen (@, #, rO, rl 
etc) en enkele directives ( WORD, END etc) opgenomen. In 
de tabel is ruimte gelaten voor eventuele uitbreiding met 
andere instructies en/of directives. 

De files van gecodeerde assemblerprogramma's hebben 
fileextensie "1" (dev:flname.usl) i.p.v. fileextensie "C". 
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In de PEP-mode neemt het monitorprogramma 8.8kb geheugen 
in beslag (dit is 1.3kb meer dan EDITOR). 

In de ASS-mode worden code- en namentabel van 
de tabel met reserved words (voor de 
binnengehaald. EDASSl beslaat dan 14.Skb (dit is 
dan EDITOR). 

ASSll en 
ASS-mode) 
7kb meer 
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Het nu volgende gedeelte behandelt de eisen, gesteld aan 
de assembler. 

Allereerst twee eisen die betrekking hebben op de input 
van de assembler. 

De assembler moet de output van het monitorprogramma 
EDASSl kunnen verwerken. D.w.z. De assembler moet kunnen 
werken met het current program als input. 

Een, daarmee samenhangende, tweede eis luidt: de 
assembler moet programma's kunnen verwerken die geschreven 
zijn in een assembleertaal overeenkomend met MACROll. Voor 
praktikumdoeleinden is een assembleertaal met geringere 
mogelijkheden voldoende. 

Zoals eerder vermeld worden, als onderdeel van het 
praktikum, de assemblerprogramma's getest in 
PEP-programma's. Files met assemblercode kunnen in 
PEP-programma's ingepast worden als ze aan bepaalde eisen 
voldoen (zie "ASSll-assembler: L- en A-files"). De ASSll 
assembler moet als output files kunnen leveren die aan deze 
eisen voldoen. 

De laatste eis die gesteld wordt, is de eis van 
duidelijke foutmeldingen. Dit met het oog op het gebruik 
van de assembler onder praktikumomstandigheden. 

De assemblercodering van een assemblerprogramma. 

De LSill-computers ZlJn twee-adres-computers. D.w.z. 
een assemblerprogrammaregel, die een CPU-instructie 
vastlegd, bestaat uit een operatie, eventueel gevolgd door 
de adressen van een of twee operanden (source en/of 
destination). 
Voorbeeld: 

mov lt 10, RO 
mov: operatie 
#10: source, adres van eerste operand (10) 

RO: destination, adres van tweede operand (inhoud van RO) 

Van een assemblerprogrammaregel wordt 
vastgelegd in een, twee of drie woorden 
De operatiecode is terug te vinden in het 

de assemblercode 
(Woord = 2 bytes). 
eerste codewoord. 
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De operandadressen worden in datzelfde woord gecodeerd 
eventueel uitgebreid met een extra woord per operandadres. 
Voor het coderen van de operandadressen wordt altijd gebruik 
gemaakt van een van de 8 beschikbare registers: RO t/m R7 
(R6=SP, R7=PC). Het eerste codewoord bevat voor elk 
operandadres de mode (manier van adressering) en het 
gebruikte register. 

Hode 
0 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rn 
(Rn) 
(Rn)+ 

@(Rn)+ 

-(Rn) 

@-(Rn) 

X(Rn) 

@X(Rn) 

(Rn) is operand 
(Rn) is adres van operand 
(Rn) is adres van operand 

en (Rn) :=(Rn)+2 
(Rn) is adres van adres van operand 

en (Rn): =(Rn)+2 
(Rn):=(Rn)-2 

en (Rn) is adres van operand 
(Rn):=(Rn)-2 

en (Rn) is adres van adres van operand 
(Rn)+X is adres van operand; 
X in extra woord 

(Rn)+X is adres van adres van operand; 
X in extra woord 

Speciale vertalingen: #n => (PC)+ daarna n in extra woord 
op adres (PC) 

@i! A => @(PC)+ daarna A in extra woord 
op adres (PC) 

A => X(PC) instructieadres+4+X = A 
@A => @X(PC) 

instructieadres+4+X = adres van A 

Hoe wordt nu de volgende regel vertaald. 

mov 1!10, RO 

mov: operatiecode 01SSDD (SS: adres van source; 
DD: adres van destination) 

#10: (PC)+ met 10 in extra woord (zie speciale vertalingen) 
SS = 27; mode 2, register 7 (zie Mode tabel) 

RO: DD = 00; mode 0, register 0 (zie Node tabel) 

eindresultaat: 012700 
000010 

mov 1110, RO 

I.p.v. een assemblerinstructie kan in het 
assemblerprogramma ook een directive voorkomen. Directives 
zijn aanwijzingen voor de assembler en resulteren niet in 
assemblercode. 
Voorbeeld: RADIX 7 maakt de geldende radix gelijk aan 7. 
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Naast instructies en directives kunnen in het 
assemblerprogramma user-symbol assignments voorkomen. 
D.w.z. een door de gebruiker gedefinieerd symbool wordt een 
waarde gegeven. 
Dit kan gebeuren op de volgende twee manieren: 

1) ALPHA = 4 
2) START: NOV RO,Rl 

Het usersymbool 'START' is een zgn 'label' 
waarde van het adres van de geheugenplaats 
van de volgende instructie begint. 

Korte uitleg van de werking van ASSll. 

en krijgt de 
waarop de code 

Het programma ASSll wordt afgewerkt als het monitor 
comando "ASS" gegeven wordt (zie: "EDASSl 
monitorprogramma"). 

ASSll is een two pass assembler; het te assembleren 
prograwna wordt twee maal doorlopen. In de eerste pass 
worden alle (genummerde) regels, waarvoor het mogelijk is, 
geassembleerd. Regels die onbekende identifiers bevatten 
(bv verderop geplaatste labels) worden in de tweede pass 
geassembleerd. 

Dit assembleren gebeurt door de procedure "translate". 
Worden geen (syntax)fouten ontdekt dan wordt een listing 

gegeven. 
Het programma biedt daarna de mogelijkheid deze listing 

ASCII-gecodeerd in een file op te laten slaan. 
Tenslotte kan een file, die voldoet aan de eisen, 

gesteld aan assemblercode-files die in PEP-programma's 
gebruikt worden, verkregen worden. 

Enige extra aandacht zal besteed worden aan de procedure 
"translate", die het assembleren van de (gecodeerde) 
assemblertekst voor zijn rekening neemt. 

Allereerst controleert de procedure "translate" of een 
regel met een label begint. De procedure "label" voert deze 
controle, eventueel de nodige tests uit en geeft, indien 
sprake is van een label, de identifier (het label) de juiste 
waarde. 

Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen 
assembler-instructies, directives en een groep "overigen". 

De assemblerinstructies resulteren op de volgende W1JZe 
in assemblercode: De instructies worden gesplitst in; 
"branch-", "address-address-", "register-address-", 
"address-", "registerinstructions", "SOB" en "MARK". Bij 
elk van deze deelgroepen worden de nodige tests uitgevoerd. 
De assemblercode, behorend bij de instructie, wordt in de 
tabel "ass instr" opgezocht, en in een woord "result" 
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opgeborgen. De adres~ringsmodes en gebruikte registers 
worden aan "result" toegevoegd. Daarna wordt result met 
eventuele extra (adresserings)woorden opgeborgen in een 
array. (Zie: "De assemblercodering van een 
assemblerprogramma"). 

Zoals eerder vermeld resulteert een directive niet 
rechtstreeks in assemblercode. Enkele hebben invloed op 
waarden van variabelen ( RADIX op de (nat2-)variabele 
"radix"; END op de boolean "c end"). Andere houden 
aanwijzingen in die betrekking hebben op de volgende woorden 
van de assemblercode (_WORD, _BLKW, _ASCII). 

Tot de groep "overigen" behoren programmaregels van de 
vorm ".=.+expressie". Deze regels hebben aanpassing van de 
index in het assemblercode-array tot gevolg. Verder behoren 
tot deze laatste groep user-symbol-assignments (TWAALF = 14) 
en regels met een expressie die afgehandeld worden als 
" WORD 'expressie'". Tenslotte behoren tot deze groep ook 
lege regels. 
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PROCEDURE translate 
BEGIN 

{initialiseer} 
ON 0 DURING 

DO 

OD 
END 

{controleer op label, voer tests uit} 
IF {code)39} AND {code(l46} THEN %ASSINSTRUCTION 

{bepaal machinecode behorend bij instructie} 
IF {code<61} THEN {bereken expressie} %BRANCH 

{bereken sprongafstand, voer tests uit} 
{vul machinecode aan} 

ELSIF {code<75} THEN %ADR,ADR 
{ontleedt souree adressering, constateer","} 
{ontleedt destination adressering, vul machinecode aan} 

ELSIF {code(83} THEN %REG,ADR 
{ontleedt souree adressering, constateer","} 
{ontleedt destination adressering, vul machinecode aan} 

ELSIF {code=83} THEN %SOB 
{ontleedt adressering, constateer ","} 
{bereken expressie, bereken sprongafstand} 
{vul machinecode aan} 

ELSIF {code(ll9} THEN %ADR 
{ontleedt adressering, vul machinecode aan} 

ELSIF {code=ll9} THEN %t-1ARK 
{bereken expressie, voer tests uit, vul machinecode aan} 

ELSIF {code(l29} THEN %REG 
{ontleedt adressering, vul machinecode aan} 

FI 
{berg machinecode in array op} 

ELSIF {code=l46} THEN %RADIX 
{lees getal, voer tests uit, pas radix aan} 

ELSIF {code=l47} THEN %WORD 
{zet volgende waarde in machinecode array} 

ELSIF {code=l48} THEN %BLKW 
{lees expressie, voer tests uit} 
{pas index in machinecode array aan} 

ELSIF {code=l49} THEN %END 
{registreer dat "end" geconstateerd is} 

ELSIF {code=l50} THEN %ASCII 
{vul ASCII-coderingen in machinecode array in} 

ELSIF {code=l5} THEN %dot 
{constateer ".=.+", bereken expressie} 
{pas index in machinecode array aan} 

ELSIF {code)=240} AND {code<250} %user symbol 
AND {na user symbol code volgt "="} THEN %ASSIGNMENT 

{voer tests uit, neem nieuwe identifier in administratie op} 
ELSIF {code=lOOO} THEN %EMPTY LINE 
ELSIF {expressie} THEN 

{bereken expressie, vul waarde in machinecode array in} 
ELSE {geef foutmelding "NOT IMPLEMENTED"} 
FI 
IF {code()lOOO} THEN {geef foutmelding "RUBBISH LEFT"} FI 

{geef foutmelding met betreffende regel} 
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Voorgaand programma, geschreven in een fantasietaal die 
de structuur van PEP heeft, is bedoeld om een globaal indruk 
van de verwerking van een programmaregel te geven. De PEP 
tekst van de procedure "translate" is opgenomen in de 
Appendix. Voor een nauwkeuriger begrip is het noodzakelijk 
een complete listing van ASSll ter hand te nemen. 

Foutmeldingen. 

MACR011 heeft, zoals iedere computertaal, een nauwkeurig 
omschreven syntax. Tijdens de procedure "translate" wordt 
gecontroleerd of de programrnaregel aan de syntax voldoet. 
Wordt een syntaxfout ontdekt, dan wordt een een fout 
geforceerd met de systeemprocedure "quit". De PEP 
interpreter zorgt dan, dat het programma de geneste 
procedures netjes verlaat. In een dergelijk geval worden de 
statements tussen "DO" en "OD" (zie voorgaande bladzijde) 
afgewerkt, d.w.z. er wordt een foutmelding gegeven. Deze 
foutmelding bestaat uit een nauwkeurige omschrijving van de 
fout plus een listing van de regel waarop de fout voorkomt. 
De procedure "translate" is dan voor de betreffende regel 
afgelopen. ASS11 gaat verder met het uitvoeren van 
"translate" voor de volgende prograrnrnaregel. 

Er worden maximaal 10 fouten door de assembler gemeld. 
\~ordt dit maximurn bereikt, dan wordt de assembiering 
beeindigd. 

"L-" en "A-files". 

Worden door de assembler geen syntaxfouten vastgesteld, 
dan wordt een listing op het scherm gebracht. De listing 
bestaat uit assernblercode, mnemonische code en een tabel met 
identifiers. Deze listing kan (ASCII gecodeerd) opgeslagen 
worden in een file met extensie "L". 

ASS11 levert, in eerste instantie, een assemblercode, 
die geldig is als de code begint op adres 0. Als een 
assemblerprogranuna begint met een label "START" zal deze 
identifier in de assemblercode de waarde 0 hebben. Wordt de 
code in het computergeheugen geplaatst, beginnend op adres 
1000 dan moet 1000 bij de door de codefile geleverde waarde 
van "START" opgeteld worden; "START" moet positief 
gereloceerd worden. 

In PEP-progranuna's kunnen rnbv het comm·ando "laad code" 
geassembleerde files gebruikt worden. Deze files moeten als 
volgt opgebouwd zijn: 
-assernblercode beginnend op adres 0 
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-indices van de woorden die positief gereloceerd moeten 
worden 

-indices van de woorden die negatief gereloceerd moeten 
worden 

De assembler kan (op verzoek) een file leveren die aan 
bovenstaande eisen voldoet. Deze file krijgt de extensie 
"A" • 
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Nu volgen de belangrijkste verschillen 
ASSll-assembler en de MACROll-assembler. 

tussen de 

Het welbepaalde toepassingsgebied van ASSll 
(assemblerfiles leveren, die onder praktikumomstandigheden, 
in PEP-programma's gebruikt kunnen worden) heeft o.a. de 
volgende verschillen tot gevolg: 
a)A-files kunnen m.b.v. het monitorprogramma EDASSl en de 

assembler ASSll op eenvoudige wijze verkregen worden. 
Eenzelfde file maken met RT11 als operating system is een 
tijdrovende bezigheid. M.b.v het systeemprogramma EDIT 
wordt een tekstfile gemaakt. Deze file is input voor de 
assembler (MACROll) die een objectfile (met binaire code 
en nadere informatie) als output levert. Deze OBJ-file is 
input voor het systeemprogramma LINK. Output van LINK is 
een file met binaire code en relocatie gegevens 
(REL-file). Het PEP programma CVTREL vertaalt deze 
REL-file in een A-file. 

b)ASSll levert alleen "1-","L-" en "A-files". MACROll 
levert "OBJ"-files, die grotere (algemenere) 
verwerkingsmogelijkheden hebben. 

c)ASSll heeft uitgebreidere, nauwkeurigere foutmeldingen dan 
MACROll heeft. 

d)Enkele instructies, die de processorstatus kunnen 
heinvloeden (bv "HALT") worden door EDASS1 niet als 
instructie gecodeerd en door ASS11 niet geassembleerd. 

Het feit dat ASSll veel minder uitgebreid is dan MACROll 
blijkt uit de volgende verschillen. 
e)ASSll heeft de beschikking over (slechts) enkele 

directives: WORD, BLKW, RADIX, END en ASCII. In de 
tabel met instructies-en directives is ruimte gelaten voor 
eventuele uitbreidingen met andere directives. 

f)MACROll verschaft de mogelijkheid tot gebruik van macro's 
(macro-aanroep expandeert tijdens de assembiering tot de 
gedefinieerde prograrnmatekst). ASSll kent het gebruik van 
macro's niet. 

g)De ASSll-assembler kent, in tegenstelling tot ~~CROll, 
geen zgn conditionals. Deze conditionals maken het 
mogelijk gedeelten van het assembler-programma al of niet 
te assembleren, afhankelijk van de waarden van bepaalde 
variabelen. 

Enkele van bovenstaande nadelen 
assembler minder geschikt voor 
uitgebreide programma's. 

van ASSll maken deze 
het assembleren van 
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Na voltooing van de assembler trad de testfase in. 
Uiteraard werd getest op het vormen van de juiste 

assemblercode. Daarnaast werd uitgebreid aandacht besteed 
aan de foutmeldingen. 

Om meer over de gebruiks(on)gemakken te weten te komen 
is besloten het monitorprogramma EDASSl en de assembler 
ASSll in praktijk te testen bij de vakgroep 
"Oppervlaktefysica". Op deze manier Z1Jn enkele kleine 
onvolkomenheden en ongemakken aan het licht gekomen en 
verbeterd. 

waren onbegrijpelijke 
vaak conflicten met de 

van de syntaxboom, 
vertakkingen optrad. 
het gedrag van de 

De meest voorkomende problemen 
foutmeldingen. Deze ontstaan doordat 
syntax pas ontstaan bij vertakkingen 
terwijl de eigenlijk fout al bij eerder 
Verbetering vereist enig inzicht in 
gebruiKers. 

De gebruikers van EDASSl en ASSll van de vakgroep 
"Oppervlaktefysica" Z1Jn tevreden over de monitor en de 
assembler. Er worden zelfs vrij grote programma's geedit en 
geassembleerd. 

Na deze fase is een info-file gemaakt. Een info-file is 
een ASCII-file die met het PEP-commando "INFO" gevolgd door 
de filenaam op de console verkregen kan worden. De 
info-file PEP:ASS.PET kan dus met het commando "INFO ASS" 
verkregen worden. Deze file beschrijft (summier) de 
mogelijkheden van de ASSll assembleertaal en legt de nadruk 
op de verschillen tussen de ASSll-assembler en de 
MACROll-assembler. 

De volgende fase was het invoeren van de assembler op 
het praktikurn behorend bij het vak Fysische Informatika. 
Het belangrijkste probleem dat daar naar voren kwam, was een 
geheugenruimte probleem. 

Tijdens dit praktikurn wordt vaak met een z.g.n. 
DUO-programma gewerkt. Dit programma stelt twee gebruikers 
in staat met een (1) computer te werken. Dit is mogelijk 
gemaakt door de tweede gebruiker als parallelle taak op te 
starten en de vrije werkruimte te verdelen. In de 
oorspronkelijke versie van het monitor-programma EDASSl 
worden de code- en namentabel van ASSll en de symbolentabel 
binnengehaald bij het omschakelen naar de ASS-mode. Deze 
werkwijze resulteert in een zodanig geringe werkruimte (ong. 
3Kb/user), dat het editten en assembleren van programma's 
van redelijke omvang niet mogelijk is. 

De praktikumleiding heeft de volgende oplossing bedacht: 
EDASS4.KZ (een gewijzigde versie van EDASSl) haalt de 
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benodigde tabellen permanent binnen (ook in de PEP-mode). 
Het opstarten van de tweede user gebeurt op een moment dat 
de tabellen al binnengehaald zijn; de twee users gebruiken 
dus dezelfde tabellen. 
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Vanuit de groep "Oppervlaktefysica11 Zl.Jn positieve 
geluiden, m.b.t. de ASSll assembler te horen. 

Ook op het praktikurn "Fysische Informatika" voldoet 
ASSll uitstekend. Net de komst van een LSlll/23 komputer en 
een multi-user PEP versie, waarbij iedere user in de 
ASS-mode ongeveer 18kb vrije werkruimte heeft, is hier ook 
het geheugenruimte probleem opgelost. 

Uiteraard zal het gebruik van ASSll beperkt blijven tot 
de PEP gebruikers. Daar deze familie nog steeds groeiende 
is zal, naar mijn mening ASSll de komende jaren veelvuldig 
gebruikt worden. 

Men is in de vakgroep "Deeltjesfysica" bezig met het 
vervangen van de LSill komputers door voornamelijk M68000 
computers. Als de N68000 onder de PEP gebruikers de 
overhand krijgt verdwijnt de (potentiele) gebruikersgroep 
van ASSll en zal eventueel een soortgelijke assembler voor 
de M68000 gemaakt moeten worden. Ik betwijfel of dit te 
realiseren is met een opzet, gelijk aan die van ASSll; de 
assembleertaal van de M68000 is namelijk veel uitgebreider 
dan MACROll. Hier ligt misschien een interesante klus voor 



.. 
***ASSll-assembler*** 
Appendix 

R (t. S{dX v e.d ~rd 5 P E. R mede_ 
~code Meanin!i 

-------
0 ProsraJJ• terminator 43 
1 IF 44 
2 WHILE 45 
3 ON 50 
4 FOR 51 
5 LOOP .,..., 

...J,._ 

15 THEN 53 
16 PROCEDURE ~i4 
17 DURING ss 
18 WHEN 56 
25 BEGIN 57 
26 END 58 
27 OD 59 
28 FI 60 
29 DECLARE 62 
30 ELSE 70 
31 RETURN ï1 3 . ., 

.:. ARRAY 72 
33 OF 73 
34 REF 74 
35 CONST 80 
36 DO 81 
37 ELSIF 82 
38 AT 83 
39 EXIT 84 
40 NOT 85 
41 MOD 86 
42 AND 87 

88 

OR 
DIV 
IN 
+ 

* I 

** 
> 
= 
>= 
<.= 
<> 
•• ··-
*·-·-
/t= 
( 

) 

[ 

J 

100 1 b~te inteser constant (followed bv value> 
101 2 bvte inteser constant Cfollowed bv value> 
102 3 b~te inteser constant (followed bv value> 
103 4 bvte inteser constant (followed b~ value> 
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104 real constant <followed b~ lensth + characters> 
105 character constant 
106 strins constant (followed b~ lensth + characters) 
107 inte!ier constant 0 
108 inteser constant 1 
109 inteser constant 2 
110 radix constant (followed b~ lensth + characters> 
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Res\?.rV~td W{;rcts r~s~ rnC..:Cle 
Code Heanin!l 

.l 

6 
/ 

\j' 

10 
11 
12 
13 
14 
:i5 
:i.ó 
.l.ï 
18 
.l7 

_;_ 1 

... · . ._ 

.·:.:. -~) 

... : .. 

37 
38 
39 
40 
41 

43 
44 
45 
46 
47 

-48 
49 
50 

NOT 

+ 
;l. 

I 

=-

s s' .i."" 
:~ '{ .... ~ ü 

,:, . ! .. / .. -.·~ 

Rl 

R4 
R3 
Ré. 
Rï 
SF' 
FC 
-. •.t .... , .... 

of,:I..J 

S'f:~6 

SYJ/ 
5'{~8 

SY39 
BR 
BNE 
BEQ 
BGE. 
BLi 
BGT 
BLE 
BF'L 
BHI 
:BHl 
BLO i:· 

34 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

. ..,,-., 

/ .•::. 

,. -.) 

; .·:;-

/ / 

-' c:-

80 
o1 
82 
83 
84 

89 
'iO 
91 
92 
,"'\-, 
7,:1 

94 

'7'6 
97 
-;· 8 
'i' 9 
100 

.Bvc 
Bv:; 
BCC 
BCS 
BHlS 
BLO 
SY3/ 
s '{~jij 
SY~i9 

8Y 6\) 
MOV 
rit)lJB 
CMP 
CHPB 
BI 'ï 
BiïB 
BIC 
8[CB 
BIS 
8.U-iB 
HÜ.(I 

3U['\ 

dUi... 
DI;.) 
i~ Si-i 
ASHC 
:.<OF\ 
J5R 
S"{8? 

SOB 
s·r 8 :i 
sw,~:B 

J i·IF' 
CALL 
CLR 
CLF;B 
COM 
COhB 
INC 
INCB 
DEC 
IIECB 
NEG 
NEGB 
~~DC 

ADCB 
SBC 

101 
102 
103 
104 
10::i 
106 
10'/ 
108 
109 
110 
111 
112 
11 ~-\ 
114 
11!::i 
116 
11ï 
118 
11~ 

120 
.l2.i 
122 

124 
.l2::.ï 
126 
.i2/ 
128 
.l2i:r' 
130 
.1.31 
132 
133 
1:34 
13~j 

136 
137 
138 
13<;' 
140 
141 
142 
143 
144 
14!5 
146 
14/ 
148 
14~ 

150 
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S.BCB 
TST 
TSTP. 
ROR 
RORB 
ROL 
ROLB 
ASR 
ASRB 
t~SL 

ASLB 
SXT 
SY1i3 
SY 11-4 
SY:i 1:5 
HTPS 
HH'S 
SYlU-i 
riA RI\ 
S'( l.h) 
RTS 
F ~i IJl) 
FS\H-: 
Fi-ii.Jt. 
FDI \i 
:-1"{1)6 

SYJ.J/ 
:-:)'( i2.8 
RE"ILIRN 
RTI 
CLC 
SEC 
CLV 
SE IJ 
CLL 
SEZ 
CLN 
SEN 
CCC 
sec 
NOf-' 
8'(142 
SYi43 
8'(14-4 
SYi4:l 

· _RAOL< 
-~HJf.;D 
_.BU-<~1 
_nm 
_ASCII 
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Foutmeldingen 

De vorm van een foutmelding is: 

--> Foutomschrijving "at line" regelnummer programmatekst 
bv: 
--> ADDRESS EXPECTED at line 1160 NOV 

De foutomschrijvingen waarover ASSll beschikt zijn de 
volgende: 

ALREADY DEFINED 
WRONG BRACKET 
TARGET TOO FAR 
EXPRESSION EXPECTED 
TARGET ODD 
NOT RELOCATABLE 
TARGET NOT RELATIVE 
TARGET UNDEFINED 
UNACCEPTABLE VALUE 
UNDEFINED 
<character) EXPECTED 
REGISTER EXPECTED 
SYSTEN FAULT 
RENAlNDER 
TER~! EXPECTED 
ADDRESS EXPECTED 
NUMBER EXPECTED 
STRING EXPECTED 
NOT INPLENENTED 
RUBBISH LEFT 
.END EXPECTED 

(R3)+, 



18000 
18010 
1àÇ20 
1f~030 
:ià040 
iao5o 
18060 
l8Ó70 
1,8o8o 
J.8090 
113100 
iauo 
18120 
18130 
18140 
18150 
18160 
18170 
18180 
18190 
18200 
1.8210 
1.8220 
1.8230 
1.8240 
l8250 
',8260 
L8270 
l8280 
18290 
L8300 
!8310 
!,8320 
8330 

,8340 
8350 

,8360 
8370 

,8380 
8390 
8400 
841.0 
8420 
8430 
8440 
8450 
8460 
8470 
8480 
8490 
8500 
8510 

8520 
8530 
8540 
8550 
8560 
8570 
8580 
8590 
<%00 
8610 
8620 
8630 
8640 
8650 
d660 
8670 
i3680 
3690 
3700 
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PROCEDURE translate 
DECLARE 

dr cl: inteser 
BEGIN 

Ptr := cxClineJi i2 != cxCline+iJI words[lineJ l= 0 
next_s; ind_O != index; f_index[lineJ != index 
ON 0 DURING 

label 
IF es > 39 AND es < 146 THEN %ASS_INSTRUCTION 

result != ass_instrCcsJ; wordsClinel := 1 
index t:= 11 cl != csi next_s 
IF cl < 61 THEN must_expr(v, tl %BRANCH 

IF branch_test THEN 
d != v DIV 2-index 
IF d > 127 OR d < -128 THEN dist_err FI 
result +!= Cd MOD 256) 
FI 

ELSIF cl < 75 THEN %ADR, ADR 
add_addrltrue); mustl16ll add_addr(falsel 

ELSIF cl < 83 THEN %REGr ADR 
add_resltrue); mustC16ll add_addrlfalsel 

ELSIF cl = 83 THEN %SOB 
add_res<true); must!16ll must_exPr(v, tl 
IF branch_test THEN 
d l= index-v DIU 2 
IF d < 0 OR d > 63 THEN dist_err FI 
result +!= d 
FI 

ELSIF cl < 119 THEN add_addrlfalsel %ADR 
ELSIF cl = 119 THEN %MARK 

must_,e:.:Pr(v, tl 
IF t <> 0 THEN 

IF Pass = 1 THEN undef[lineJ :~ radix 
ELSE rel_err 
FI 

ELSIF v < 0 OR v > 63 THEN val_err 
ELSE result tl= v 
FI 

ELSIF cl < 129 THEN add_reslfalse) %REG 
FI Zremainder has no oPerand 
store(f_indexClineJ, resultr 0) 

ELSIF es = 146 THEN X_RADIX 
ne>:t_s 
IF NOT number(10r vr tl THEN errti'NUMBER EXPECTED'l FI 
IF t <> 0 OR v < 2 OR v > 17 THEN val_err FI 
radix != v 

ELSIF es = 147 THEN %_WORD 
next~s; store_values(false) 

ELSIF es = 148 THEN next_s; must_exPr(v, t) Z _BLKW 
IF t <> 0 OR v < 0 THEN val_err FI 
index+!= vi resize(native• indexll resiz~(offset. index) 

ELSIF es = 149 THEN next_s; c_end != true % _END 
ELSIF es = 150 THEN Z _ASCII 

next_s; IF NOT alfasTHEN errti'STRING EXPECTED') FI 
ELSIF es = 15 THEN Z dot 

next_s; mustl14); must(15li 
must(9) must_exPrlvr t); Z .=.+ 
I~ t <> 0 OR v < 0 OR oddlv) THEN val_err FI 
index t!= v DIU 2 
resize<native• indexll resize(offset• index) 

ELSIF es >= 240 AND es < 250 %USER SYMBOL 
AND a~~ad_s(2) = 14 THEN ZASSIGNMENT 

d := (cs-240l*256tahead_s(lll Ptr tl= 2 
IF us_twEdJ <> 100 THEN errti'ALREADY DEFINFD') FI 
next_s; must_exPrlv• t) 
us_val[dJ != v; tYPe_testltll us_tYldJ := t 

ELSIF es = 1000 THEN ZEMPTY LINE 
ELSIF exPression<v• tl THEN store_values<true) 
ELSE errt('NOT IMPLEMENTED'l 
FI 

3710 IF es<> 1000 THEN errti'RUBBISH LEFT'l FI 
0.720 [1[1 

'1730 rLF!T'T' + = li write ... f?c; write(: 26, 'at, jiro<:,,,', li·,[l'inn:;: :';,. 
j740 wr .. _a~~sl n~(outr;·ut,. J.:i.ne" c>~[lint:.\]" c~<[1.1.n~~+l~i, ::r.:··~~· (d:J-r.~·~).n 
3745 undef[ 1 ne:t : ~' 0 
3750 OD 
l760 END 
IOOO 
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I.lnleiding. 

De tweede afstudeeropgave 
collegedemonstratie voor 
Informatika'". 
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luidde: "Ontwikkel een 
het college 'Fysische 

De demonstratie heeft tot doel te tonen hoe een meet- en 
verwerkingsprogramma voor een fysisch experiment opgebouwd 
moet zijn. 

Beschikbaar is een Andromeda-komputer (LSill met 
floppy's) en een Eurobus interface systeem. De (hogere) 
programmeertaal, die gebruikt moet worden, is PEP. 

Er is een experiment opgezet, dat dient als basis voor 
de demonstratie. Tijdens de eerste demonstratie 
(collegejaar 83/84) werden een viertal uitwerkingen van het 
experiment getoond. De uitwerkingen verschilden in 
(software)programma en hadden een toenemende correctheid en 
geschiktheid. 

II.Het experiment. 

Als experiment is gekozen: de bepaling van de 
slingertijd van een slinger. 
Dit experiment is gekozen omdat het een, in principe, 
eenvoudig experiment is, zodat de nadruk op het 
komputergebruik en de software gelegd kan worden. Aan de 
hand van dit experiment kunnen de voordelen van het 
komputergebruik in experimentele opstellingen getoond 
worden: grote (meet)nauwkeurigheid, overname van eentonig 
werk, uitvoering van lange berekeningen. 

De Andromeda komputer heeft de beschikking over een 
clock interface en PEP heeft enkele real-time faciliteiten. 
Het behulp hiervan is bet mogelijk de tijdmetingen, die het 
experiment vereist, te verrichten. 

'~-
·,' 
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De spanningen R2 en Q2 (zie schema) worJen dmv het DAS 
(Data Acquisition System) gemeten. 
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E""obll.t-
~~\um Sf'.C:lclle.. 

i'll:er tQCJ.. 
(tit. ~c.'nemll) 

{t ~ u.ur i. . 

Voor het bepalen van de tijdstippen, waarop de slinger 
een bepaald meetpunt passeert, wordt gebruik gemaakt van 
sensoren. In dit geval bestaat een sensor uit een led en 
een lichtgevoelige cel. Er worden twee sensoren gebruikt om 
behalvl~ i1et tijdstip van passage ooK de bewegingsrichting te 
kunnen hepalen. 

De spanningen, afgegeven door de lichtgevoelige cellen, 
worden door de volgende schakeling versterkt en omgevormd. 

t>J+ 

+ 
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IV.Opbouw van de demonstratie. 

Page 24 

Zoals eerder vermeld, bestond de eerste demonstratie uit 
het tonen van vier mogelijke oplossingen. 

Programma 1. 
BEGIN 

END 

{zet tijd op 0 bij start van de meting} 
{bepaal tijdstip na 50 slingeringen} 
{bereken gemiddelde periodetijd} 
{presenteer resultaten op het scherm} 

De kritiek, die men op deze eerste oplossing moet hebben 
is de volgende: 
-Er wordt niet voldoende gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van de komputer. 
-Er is geen controle mogelijkheid op de meetresultaten. 

Programma 2. 
BEGIN 

END 

{voer tijdmetingen uit op de tijdstippen dat 
de slinger in een bepaalde richting 

de sensoren passeert} 
{bepaal mbv kleinste kwadraten procedure 
gemiddelde periodetijd en standaardafwijking} 

{presenteer resultaten} 

De gemeten tijdstippen, in grafiek uitgezet tegen het 
volgnummer van de meting, horen op een rechte lijn te 
liggen. De richtingscoefficient van de lijn is de gezochte 
periodetijd. Om deze richtingscoefficient te bepalen wordt 
gebruik gemaakt van standaard procedures van het systeem 
(kleinste kwadraten procedure pakket). 
Dit programma maakt beter gebruik van de 
komputermogelijkheden dan de eerste oplossing. 
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Programma 3. 
BEGIN 

END 

{voer tijdmetingen uit op de tijdstippen dat 
de slinger in een bepaalde richting 

de sensoren passeert} 
{toon grafiek Y (meetresultaten) tegen 

i (volgnummer meting)} 
{toon grafiek periode delta Y (Y[i)-Y[i-1]) 

tegen volgnummer periode} 
{bepaal mbv kleinste kwadraten procedure 
gemiddelde periodetijd en standaardafwijking} 

{presenteer resultaten} 
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Het derde programma lost ook het tweede punt van kritiek 
(op programma 1) op, door de metingen in een grafiek op het 
scherm te brengen. Het is belangrijk erop te letten, dat 
het representeren van de meetresultaten op een zodanige 
wijze gebeurt, dat foute of twijfelachtige meetresultaten 
ook inderdaad in een grafiek te detecteren zijn. De 
geschikte grafiek, in het geval van het slingerexperiment, 
is niet de meetresultaten uitgezet tegen het volgnummer van 
de meting, maar de differentie van de meetresultaten 
(berekende periodetijden) uitgezet tegen het volgnummer van 
de periode. 

Het derde programma heeft de kritieken, die bij het 
eerste voorbeeld vermeld zijn opgelost. Om aan te geven dat 
daarmee het "ideale" meet- en verwerkingsprogramma nog niet 
bereikt is, volgt een vierde voorbeeld, dat beter aan die 
omschrijving voldoet. 

Programma 4. 
BEGIN 

{voer tijdmetingen uit op de tijdstippen dat 
de slinger in een bepaalde richting 

de sensoren passeert} 
{toon grafiek Y (meetresultaten) tegen 

i (volgnummer meting)} 
{toon grafiek periode delta Y (Y[i)-Y[i-1]) 

tegen volgnummer periode} 
{bepaal mbv kleinste kwadraten procedure 
gemiddelde periodetijd en 

standaardafwijking} 
{bepaal periodetijden (delta y) die buiten 

99%-interval vallen} 
{bepaal mbv kleinste kwadraten procedure 
gemiddelde periodetijd en standaardafwijking 

van overblijvende periodetijden} 
{bepaal periodetijden die nu buiten 

99% interval vallen} 
{bepaal bruikbaarheid van meetpunten} 
{bepaal mbv kleinste kwadraten procedure 
gemiddelde periodetijden en 

~·· 
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END 

standaardafwijkingen van verschillende 
intervallen met bruikbare meetpunten} 

{bepaal gemiddelde en standaardafwijking 
van gemiddelde periodetijden} 

{presenteer resultaten} 

Page 26 

Dit laatste voorbeeld bepaalt de periodetijden, die 
afgekeurd moeten worden omdat ze buiten het interval 
[gemiddelde-3*sigma , gemiddelde+3*sigma] liggen (gemiddelde 

gemiddelde periodetijd). Het gemiddelde wordt opnieuw 
berekend zonder afgekeurde periodetijden. Liggen de 
afgekeurde periodetijden nog steeds buiten het interval 
[gemiddelde-3*sigrna gemiddelde+3*sigma] dan worden ze 
definitief afgekeurd. 
Meetpunten worden gedeeltelijk afgekeurd als ze grenspunt 
zijn van een (1) afgekeurde periodetijd. Meetpunten die 
grenspunt zijn van twee afgekeurde periodetijden worden 
volledig afgekeurd. 
Vervolgens worden (mbv kleinste kwadraten methode) rechten 
bepaald die door opeenvolgende, niet afgekeurde, meetpunten 
gaan en als begin- en eindpunt gedeeltelijk afgekeurde 
meetpunten hebben. Deze resultaten worden weer gemiddeld. 

Het demonstreren van alle 4 oplossingen neemt teveel 
tijd in beslag. Tijdens de eerste demonstratie zijn daarom, 
naast het demonstreren van voorbeeld 4, de resultaten van de 
vier oplossingen met commentaar op papier uitgedeeld aan de 
studenten. 

V.Uitvoering. 

Tijdens de demonstratie moet de nadruk gelegd worden op 
het kritisch zijn en blijven tov de meetresultaten. Het is 
nodig, nog voor het schrijven van een meet- en 
verwerkingsprogramma, goed na te denken over de mogelijke 
fouten, die op kunnen treden, hoe deze fouten vastgesteld 
kunnen worden en hoe effect op het eindresultaat zo gering 
mogelijk gehouden kan worden. 
Aan de hand van de voorbeelden kan gewezen worden op het 
feit dat een goed meet- en verwerkingsprogramma voor een 
klein gedeelte uit meetprogrammatuur bestaat en voor het 
grootste gedeelte uit verwerkingsprograrnrnatuur. Bovendien 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van eigen of systeem 
procedures. 
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Vl.Besluit. 

Er is een goed reproduceerbare experiment ontwikkeld. 
Zoals eerder vermeld, moet dit experiment gezien worden als 
basis voor een demonstratie. Het wordt overgelaten aan (de 
fantasie van) degene die de demonstratie verzorgt, hoe deze 
basis uitgebouwd wordt tot een volledige 
collegedemonstratie. Als voorbeeld is beschreven, de 
collegedemonstratie, zoals die tijdens het collegejaar 83/84 
vertoond is. 
Het verdient 
is vrije 
ontwikkelen. 
verschil in 
gebruik van 

aanbeveling om te onderzoeken of het m0gelijk 
proeven uit deze collegedemonstratie te 

Onderzoek naar het effect van demping en het 
amplitude op de periodetijd, en het effect van 
verschillende filters op de meetresultaten 

vormen wellicht bruikbare onderwerpen. 
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De derde afstudeeropgave was het samenstellen van een 
kleinste kwadraten procedure pakket. 

Er bestond al enkele jaren een algemene kleinste 
kwadraten procedure. Hieraan is door verschillende mensen 
gewerkt, resulterend in een goed functionerende procedure 
maar met een onoverzichtelijke opbouw. 

Deze procedure is uitgebreid en verbeterd. 
procedures ontwikkeld, elk met een 
toepassingsgebied. Bovendien Z1Jn de 
overzichtelijk en gestructureerd opgebouwd. 

Il. Theorie. 

Kleinste kwadraten methode. 

Gegeven: 

Er zijn vier 
specifiek 

procedures 

N meetwaarden Y[i]: Y = (Y[l], .••••• ,Y[N]) 

van 
N werkelijke waarden y[i]: y = (y[l], •••••• ,y[N]) 

Stel y voldoet aan een wiskundig model: y[i] = m(i,par) 

met M parameters: par= (par[l], •••••• ,par[M]) 

De residuvector is als volgt gedefinieerd: 
R = Y"-m"(par) 

waarin: Y"[i] = Y[i]/sigma[i] en 
m"(i,par) m(i,par)/sigma[i] 
(sigma[i] : standaarddeviatie 

behorend bij meting Y[i]) 

CHI SQUARE is het kwadraat van de norm van de residuvector: 
CHI SQUARE = IRI**2 

De kleinste kwadraten methode is er op gericht de par' 
te vinden die CHI SQUARE minimaal maakt. Als Y = y+e, met e 
=ruis, dan is par' de beste par volgens het "maximum 
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likelyhood" er lterium. 

Oplossingsmethoden. 

De oplossingsmethoden worden besproken in de 
Hier worden slechts de resultaten gegeven. 
uitgebreidere theoretische behandeling, verwijs 
[Literatuur(!)] en [Literatuur(2)]. 

!)Lineaire problemen. 
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Appendix. 
Voor een 
ik naar 

Voor dit soort problemen geldt dat de modelfunctie een 
lineaire functie van par is: 

m(i, par) = { SOH over i}(A[k, i] *par [k]) (m=A.par) 

(meetkundig: Het modelvlak wordt opgespannen door M 
basisvectoren A(k) met A(k) = (A[k,l], ••••• ,A[k,N])) 

Matrix A wordt georthonormeerd tot matrix B: B=A.S 
par' wordt berekend via q'=B.Y en p'=S.q' 

T 
V, de variantiematrix, wordt berekend uit V=S.S 
De variantiematrix V bevat informatie over de 
nauwkeurigbeden van de benaderingen van de parameters. 

Output variabelen. 

Tot de outputvariabelen van de lsq-procedures behoren, 
behalve de parameters, bovendien: 

*SIGMA( input) [k]=sqrt(V[k,k]): 
de standaardafwijking in de parameters volgend uit de 
inputwaarden van de meetwaarden. 

*SIGMA(result)(k] = SIGMA(input)[k)*sqrt(CHI SQUARE/(N-H)): 
de standaardafwijking in de parameters volgend uit spreiding 
van meetwaarden rondom berekend model 

*CHI SQUARE/(N-M) 
Als het meetresultaat Y bestaat uit (model-waarde Y+ruis) 
dan geldt: SIGMA(input)=SIG~1A(result). Dan geldt dus ook: 
CHI SQUARE/(N-M) = 1 
Is dit niet zo dan 
l) is de standaardafwijking in de meetgegevens verkeerd 
gekozen of 
2) is het model onjuist. 

*TAU[k] = sqrt(l/IA(k)i**2) 
TAU[k] is de standaardafwijking van par[k) als alle andere 
parameters gefixeerd zijn op een vaste waarde. 
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geeft aan hoeveel de nauwkeurigheid in par[k] gedaald is 
door de overige vrijheidsgraden. 

*autocorrelatie van het residu 

{ilSOMi2-l}(y[i]*y[i+l]) 
autocor 

(y[il]**2+y[i2]**2)/2+{il+lSOMi2-l}y[i] 

{ilSOMi2}: som over index i van il t/m i2 
y: residuvector 

il: eerste index van y 
i2: laatste index van y 

Voor niet gecorreleerde witte ruis geldt dat de 
autocorrelatie gelijk aan 0 is. Voor een volkomen 
gecorreleerd residu geldt een autocorrelatie van 1. Als 
-O.S<autocorrelatie(O.IS mogen we stellen, dat het residu 
uit ruis bestaat. 

2)Niet lineaire probleem. 
Het modelvlak m(i, par) is nu geen "plat" vlak. 
De gebruikte oplossingsmethode is als volgt: 
Er bestaat een benadering van par', nl par[n]. Deze waarde 
van par legt een punt in het modelvlak vast, nl m(i,par[n]). 
Het modelvlak m(i,par) wordt vervangen door m[n](i,dpar) 
(met dpar=par-par[n]) d.i. het raakvlak in par[n]. Met 
behulp van de oplossingsmethode voor het lineaire probleem 
wordt de projectie van Y op het raakvlak berekend. Dit 
geeft een waarde dpar'. Een volgende benadering voor par 
wordt nu par[n+l]=par[n]+dpar'. Deze iteratieve 
oplossingsmethode vereist een beginschatting voor par. 

3)Probleem met variantie zowel in de y- als in de 
x-coordinaat. 
De gevolgde oplossingsmethode is gelijk aan die van 
voorgaande gevallen, met uitzondering van het feit dat een 
effectieve standaardafwijking gebruikt wordt: 

sigma_eff**2 sigma_y**2+((dm/dx)*sigma_x)**2. 

lil. Het procedure pakket. 

Tot het kleinste kwadraten procedure pakket van PEP 
behoren: 

a)PEP:KKLIB.NFC: bibliotheekprocedure, die bij gebruik van 
de lsq-procedures geladen moet zijn. 

b)PEP:LSQPOl.NFC, PEP:LSQLOl.NFC, PEP:LSQGOl.NFC, 
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PEP:LSQG02.NFC en 
lsq -procedures. 

c)PEP:LSQPTl.NFC, 
PEP:LSQGT2.NFC en 
testprogramma's. 

PEP:LSQGVB.PEC: de 

PEP:LSQLTl.NFC, 
PEP:LSQGVT.PEC: 
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bodies van de 

PEP:LSQGTl.NFC, 
(illustratieve) 

Het pakket biedt de keuze uit de volgende 
toepassingsmogelijkheden: 

l)voor polynomen (y polynoom van x) met variantie in y: 
pol lsq 

2)voor lineaire gevallen (y lineair in de parameters) met 
variantie in y: lin lsq 

3)algemene gevallen met variantie in y: gen lsql 
4)algemene gevallen met variantie in zowel x als y: 

gen lsq2 
S)voor diegenen die gebruik willen blijven maken van de 

PEP lsq-procedure zoals die al bestond voor maart 1984: 
least_squares_gv 

Om gebruik te kunnen maken van de kleinste kwadraten 
procedures moet de bibliotheek PEP:KKLIB.NFC geladen worden. 
Deze bibliotheek bevat de declaraties van de lsq-procedures. 
Daarnaast bevat KKLIB ook de declaraties van de procedures 
random, normall en normal2. Random levert een random reeel 
getal tussen 0 en 1, normall en normal2 leveren reele 
getallen met een normale verdeling met een gemiddelde 0 en 
een standaardafwijking 1. 
Verder bevat KKLIB declaraties van de (assembler) procedures 
subvec, inprod, transp (standaard in PEP) en mulvee 
(speciaal toegevoegd). 

Om in de boclies van de lsq-procedures gebruik te kunnen 
maken van door de gebruiker gedeclareerde procedures (zoals 
"functie", zie: "software") wordt de exec file constructie 
gebruikt. Dit betekent dat lsq-procedures in KKLIB slechts 
bestaan uit: 

PROCEDURE dum lsq(q dumparl: real, q_dumpar2: integer) 
BEGIN exec file('PEP:LSQDUM.NFC') 
END. -

De eigenlijke body van de lsq-procedures bevindt zich in 
PEP:LSQDUM.NFC. Deze wordt bij aanroep van de betreffende 
lsq-procedure van disq binnengehaald. Pas dan wordt een 
syntax-check uitgevoerd, waarbij gebonden kan worden aan 
variabelen die in het gebruikersprogramma gedeclareerd zijn. 
Dwz. identifiers, die niet gedeclareerd zijn in de body van 
de lsq-procedure (in PEP:LSQDUM.NFC), worden ·eerst gezocht 
in het gebruikersprogramma en daarna in de bibliotheek 
KKLIB. Identifiers, die in KKLIB gedeclareerd worden (als 
parameters van de lsq-procedure) en in de body gebruikt 
worden, mogen dus niet voorkomen in het gebruikersprogramma. 
Om dit te vermijden zijn deze identifiers voorzien van het 
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voorvoegsel "q_". 
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Een nadeel van de exec file constructie is de traagheid door 
het (noodzakelijke) disc-verkeer. 

IV.Software. 

In een fantasietaal (met de PEP structuur) volgen nu de 
boclies van de lsq-procedures. 

*PEP:LSQOl.NFC 

LSQPOl bevat de bodie van pol lsq. 
De keuze wordt geboden tussen: -
l)het berekenen van de beste polynoom van een bepaalde macht 
en 
2)het berekenen van een goede polynoom (autocorrelatie van 
het residu< 0.15) van een zo laag mogelijke macht. Het is 
(bij de nieuwe lsq-procedures) mogelijk parameters te 
fixeren op opgegeven waarden. 

BEGIN 
IF {goede polynoom berekenen met zo laag mogelijke macht} 
THEN {macht -1} 
ELSE {macht = maximale macht - l} 
FI 
LOOP 

OD 

{macht 1 ophogen} 
WHEN {macht > maximale macht} 
DO IF {goede polynoom berekenen met zo laag 

mogelijke macht} 
THEN {schrijf 'PRECISION NOT REACHED'} 
FI 

EXIT 
{bepaal modelmatrix} 
{bereken parameters} 
{bepaal variantiematrix} 
{bereken overige output} 
WHEN {autocorrelatie < 0.15} 
EXIT 

{schrijf resultaten uit} 
END 

*PEP:LSQL01.NFC 

LSQL01 bevat de body van lin_lsq 
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BEGIN 

END 

{schaal matrix A in eenheden sigma_y} 
{bereken parameters} 
{bepaal variantiematrix} 
{bereken overige output} 
{schrijf resultaten uit} 

*PEP:LSQG01.NFC en PEP:LSQG02.NFC 

LSQG01.NFC en LSQG02.NFC bevatten de boclies van 
respectivelijk gen lsq1 en gen lsq2. 
In het gebruikersprogramma moet een procedure "functie" 
gedeclareerd en gedefinieerd worden: 
PROCEDURE functie(x:real, par:vector): real 
De procedure moet voor willekeurig te kiezen x en par de 
bijbehorende modelwaarde van y retourneren. 

BEGIN 
{bereken CHI SQUARE met gebruik van de beginwaarden 

van de parameters} 
{schrijf kop van de tabel en de startwaarde 

van CHI SQUARE} 
LOOP 

END 

OD 

{bereken modelmatrix van raakvlak} 
{bereken parameters in raakvlak} 
{bereken nieuwe benadering voor gevraagde parameters} 
LOOP 

OD 

{bereken CHI SQUARE met gebruik van 
nieuwe benadering} 

{schrijf output} 
W~lliN {CHI SQUARE< 1.1 *vorige CHI SQUARE} 
EXIT 
{halveer stap (verandering van parameters)} 
WHEN {meer dan twee maal gehalveerd} 
EXIT 

WHEN NOT {CHI SQUARE< 1.1 *vorige CHI SQUARE} 
EXIT 
WHEN {twee maal ga elkaar: stap**2 <geschatte 

rekenruis in CHI SQUARE} 
EXIT 
WHEN {na negen iteraties geen twee maal na elkaar: 

stap**2 < geschatte rekenruis in CHI SQUARE} 
EXIT 

IF NOT {CHI SQUARE < 1.1 * vorige CHI SQUARE} 
OR {na negen iteraties geen twee maal na elkaar: 

stap**2 < geschatte rekenruis in CHI SQUARE} 
THEN {schrijf '!!!GEEN CONVERGENTIE!!!'} 
FI 
{bereken variantiematrix}{bereken overige output} 
{schrijf resultaten uit} 
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De progrannnagedeelten, die in voorgaand schema aangeduid 
worden met {bereken parameters} en (bereken modelmatrix van 
raakvlak} worden uitgevoerd door de procedures "kklin" en 
"deriv". Deze twee, iets minder vanzelfsprekende, 
procedures zijn, voorzien van enige uitleg, in de Appendix 
opgenomen. 

V.Testprogramma's. 

Bij de vier nieuwe lsq-procedures horen vier 
testprogramma's. Deze testprogramma's zijn gebruikt om de 
lsq-procedures te testen. Ze zijn echter vooral bedoeld om 
gebruikers die geen ervaring met de PEP lsq-procedures 
hebben wegwijs te maken. 

Vl.Benodigde geheugenruimte en tijdsduren. 

LEAST 
KKLIB LSQPOl LSQLOl LSQGOl LSQG02 SQUARES GV 

benodigde 
geheugenruimte 

(bytes) 

I I I I I -
2250! 4230 I 3850 I 5980 I 6400 I 2380 

benodigde I I 
uitvoeringstijd I 

( s) I 
9115 I 8 70 71 

I 
I 

I 

LSQGOl is 15% tot 20% langzamer dan LEAST SQUARES GV. 
De uitvoeringstijden zoals hierboven genoemd gelden voor een 
LSilll02 komputer en voor de testprogramma's waarvan de 
output in [Literatuur(2)] te vinden is. 

VII .Besluit. 

Ondanks het toevoegen van een nieuwe assembler 
procedure, MULVEC, is geen tijdwinst geboekt. LSQGOl duurt 
zelfs 15% tot 20% langer dan LEAST SQUARES GV. Dit is te 
wijten aan het feit dat de nieuwe lsq-procedures met 
genormeerde vectoren en matrices werken. Dit normeren kost 
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extra bewerkingen. Bovendien Z~Jn de niemve 
opgebouwd uit grotendeels standaardprocedures, die 
algemeenheid soms bewerkingen uitvoeren die 
betreffende geval niet nodig zijn. 

routines 
door hun 
voor het 

Desalnietemin weegt dit nadeel, mijns inziens, op tegen het 
feit dat de procedures overzichtelijk opgebouwd z~Jn. 

Hierdoor zijn ze begrijpelijk en eenvoudig te wijzigen. 

Er is een (omvangrijke) INFO-file geschreven die, wegens 
plaatsgebrek op de PEP-schijf, niet dmv een INFO 
verkregen kan worden. De file kan wel met 
DEF:LSQINF.NFT' op het scherm verkregen worden. 
De INFO-file is afgeleid van een intern 
[Literatuur(2)], dat ook als basis voor dit gedeelte 
afstudeer verslag diende. 

komando 
'TYPE 

raport 
van het 
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Oplossingsmethode lineaire kleinste kwadraten methode. 

Voor dit soort problemen geldt dat de modelfunctie een 
lineaire functie van par is: 

m(i, par) = {SOM over k}(A[k, i]*par[k]) 
------------------------------------~---

(meetkundig: modelvlak wordt opgespannen door M 
basisvectoren A(k) met A(k) = (A[k, 1], •••••• A[k, N])). 

Definities: z[k] = {SOM over i}(A[k, i]*Y[i]) 

P[k, j] ={SOM over t}(A[k, t]*A[j, t]) 

De oplossing van par' volgt uit 
z[k] ={SOM over j}(P[j, k]*par'[j]) 

oftewel par'[k] ={SOM over j}(V[j, k]*z[j]) 

met (V[k, j]) = {SOI-1 over t}(A[k, t]*A[j, t]) 

De gevolgde werkwijze: 
Orthogonaliseren (volgens Gram-Schmidt methode) en normeren 

van A: 

B[k, i]= {SOM over t}(A[t, i]*S[k, t] 

Vervolgens wordt q' berekend, die voldoet aan: 

m(i, par) = {SOM over k}(B[k,i]*q'[k]) 

(q'[k] = {SOM over i}(B[k, i]*Y[i]) 

Omdat m = B.q' = A.S.q' = A.par' kan par' berekend worden 
uit: 

T 
Uit B .B 

par'[k] ={SOM over j}(S[j, k]*q'(j] 

T T 
I volgt S .A .A.S = I 

V[k, j] 

T T -1 -1 
P = A .A (S ) .S 

T -1 
(S.S ) dus 

{SOM over t}(S[t, j]*S[t, k]) 
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KKLIN 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 

7.STANDAARD PROCEDURE VOOR KLEINSTE KWADRATEN. 
PROCEDURE kklin<~: vector• a• st a&trix• 

Par• tau: vector• staPsot REF real• fixedt ARRAY 0 OF boolean> 
DECLARE 

rk = index_ranse<Par) 
kl = first_index<Par) 
k2 = kltlensth(Par)-1 
o• hulPt ARRAY rk OF real 
f, oldlso• newlsot real 
ePs5 = le-s; ePs10 = 1e-10 

BEGIN 
FOR k IN rk DO IF fixed[kJ THEN subvec<~• Par[kJ, a[kJJ; 

clear(a[kJJ FI OD 
FOR 1<. IN rk DO 

OD 

IF NOT fixed[kJ THEN 

FI 

oldlso t= inProd<a[kJ• a[kJJ; clear(s[kJJ; s[kr kJ t= 1 
FOR 1 IN k1 •• k-1 DO 

f t= inProd(a[klr a[lJJ; subvec(a[kJ, fr a[lJ) 
subvec(s[kr k1 •• 1Jr fr s[lr k1 •• 1JJ OD 

newlso t= inProd(a[kJ• a[kJ) 
IF newlso <= ePs5*oldlso THEN f := 0 
ELSE f := 1/sort<newlsoJ FI 
mulvec(a[kJr f); mulvec(s[k• kl •• kJr f) 
f := inProd<~• a[kJ); subvec(~, f, a[kl> 
a[kJ t= f; tau[kJ t= 1/sort<oldlsotePslOJ 

staPSO := 0 
FOR k IN rl<. DO 

IF NOT fixed[kJ THEN 
transp(sr k-k1r hulP) 

FI 

Par[kJ t= inProd(o[k •• k2l• hulp[k •• k2JJ 
staPso +t= o[kl**2 

1350 OD 
1360 END 
1370 

kklin is de procedure, die voor het lineaire probleem, de 
beste parameters, tau, de residuvector en de matrix S 
berekend volgens de in voorgaand stuk beschreven methoden. 

1120-1130: de residuvector wordt verminderd met de 
bijdragen, geleverd door gefixeerde parameters. 
Het orthonormalisatie-proces wordt beperkt tot de 
niet-gefixeerde parameters door a[k], voor de 
gefixeerde parameters par[k], gelijk te stellen 
aan de nulvector. 

1170-1190: Orthogonaliseren volgens Gram-Schmidt methode. 
(invariante relatie: A= A(begin).S) 

1190;1230: herstellen invariante relatie. 
1200-1220: als de lengte van de nieuwe basisvector te klein 

is (dwz oor~spronkelijke basisvector te zeer 
afhankelijk van de tot dan toe berekende (nieuwe) 
basisvectoren) wordt deze nieuwe basisvector 
gelijk aan de nulvector gesteld. Zo niet dan 
vindt normering plaats. 
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124(): 
uso: 

1250: 
1310-1320: 
1280;133(): 

DtlUV 

aanpassen r~siduvector. 

bepalen van component van oorspronkelijke 
residuvector tov nieuwe basisvector. 
component van tau bepalen. 
bepalen parameterwaarden. 
voor algemene gevallen wordt stapsq berekend. 
Omdat het modelvlak nu een orthonormale basis 
beett is dit gelijk aan {Süt-1 over k}(q(k]>~*2). 

1010 %PROCEDURE SPECIAAL VOOR ALGEHENE KLEINSTE KWADRATEN. 
1020 PROCEDURE deriv<nrr n~tinal intell•r• chisa: realr ..,, xr sisaa_ett: 
1030 CONST vectorr Pari vectorr resr tau: CONST vector• 
1040 ~tod•atl aatrix) 
1050 DECLARE 
1060 ePSl = lE-t; ePs2 = 2E-3; eps3 = lE-S 
1070 ePS = ePsl*sart(chisa/nminm) 
1080 deltar factor: real 
1090 BEGIN 
1100 FOR k IN index_ran!le(Par) DO 
1110 IF nr = 1 THEN delta I= ePs2 
1120 ELSE delta I= ePs*tauCkl FI 
1130 IF delta < ePs3 THEN delta I= ePs3 FI 
1140 IF delta > eps1 THEN delta I= E!Psl FI 
1150 Par[kJ tl= delta 
1160 residu(..,, xr sisaa_effr Parr •odaat[kl> 
1170 subvec<mod~tatCklr lr res) 
1190 factor I= ~1/delta; •ulvec(~odmat[klr factor) 
1190 ParCkl -:= delta 
1200 OD 
1210 END 
1220 

deriv is rlc procedure, die een modelmatrix, modmat, 
berekt:nt. Nodmat Legt een model vast van het raaKvlak in 
een punt m(i, par). In deze procedure worden de afgeleiden 
numeriek berekend. 

1110-1140: bepalen van delta; de verandering in de 
parameters wordt kleiner dan de namvkeurigheid in 
de parameters genomen. De (maximale) 
nauwkeurieheid in par[k] is: 
tau[k]*sqrt(chisq/nminm). Delta wordt gelijk 
genomen aan 1/lOde van deze factor. Als tau niet 
hekend is wordt voor delta 2E-3 genomen. N.B. 
lE-5 <= delta <= lE-l. 

1150-1190: berekening van de afgeleide van de residuvector 
naar de parameter. 
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Hij het vak Fysische Informatika hoort een praktikum. 
Tijdens dit praktikurn werken de studenten in groepjes van 
twee. Om het praktikurn binnen redelijke tijd, indien 
mogelijk binnen een trimester, af te werken is een tiental 
terminals nodig waarop met PEP gewerkt kan worden. 

Het praktikurn heeft een LSill/02- en een 
LSill/03-komputer tot zijn beschikking. Besloten is tot 
uitbreiding met een systeem, bestaande uit een LSill/23 
komputer (256kb), een Eurocrate en een multi-user PEP 
versie. Alle gebruikers, in dit geval 4, beschikken over de 
volle Kracht van een LSI 11 plus een Eurocrate, de snelheid 
is wat lager, maar de kosten liggen c.a. anderhalf keer 
hoger dan van een enkelvoudig systeem. 

Het ontwikkelen van een 
laatste (en omvangrijkste) 
geweest. 

Criteria. 

multi-user PEP versie is de 
opdracht van m'n afstudeerwerk 

De vier gebruikers moeten onafhankelijk van elKaar 
kunnen werken; ze moeten zo min mogelijk van elkaars bestaan 
mcri<.·.~n. 

De gebruikers hebben geen beschikking over de IO-page. 
Hiertoe is besloten uit veiligheidsoverwegingen. Een 
gebruiker kan op deze wijze niet de memory management unit 
(zie "Inleiding: geheugenindeling") in de war sturen. 

PEP programma's van de multi-user PEP versie moeten zo 
goed mogelijk compatibel zijn met de PEP programma's van de 
single-user PEP versies. 

Ondanks het feit dat de processortijd tussen vier 
gebruikers verdeeld moet worden, moet een wachtend programma 
(delay, wait until) op de juiste kloktik gestart worden. 

De processortijd wordt in gedeelten van 20ms onder de 
gebruikers verdeeld. Als een gebruiker z'n gedeelte niet 
geheel nodig heeft, wat veel voorkomt tijdens het editen, 
moet de processortijd aan de volgende gebruiker afgestaan 
worden (zie "Diversen: basta"). 

Beschikbare bouwstenen. 

l)Single-user PEP versies. 
Een PEP versie bestaat uit verschillende til es met 
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Z1.Jn PEPLIH (met de 
NllLIH (md het 

2)Een LSill/23 computer met een 256kb geheugen. 
De computer is voorzien van een memory management unit, een 
clock-interface en een interface voor een terminal en een 
lijnverbinding. Binnenkort worden hier een viervoudige 
(terminal-)interface en enkele terminals aan toegevoegd. 

De geheugenverdeling. 

De LSill komputers werken met 16-bits adressen en kunnen 
dus 64kb adresseren. De LSill/23 komputer, die op het 
praktikurn gebruikt wordt, heeft een geheugen van 256kb. De 
vertaling van het 16-bits virtuele adres in een 18-bits 
fysisch adres, de "mapping", wordt gedaan door de Hemory 
Hanagement Unit (HNU). 

Bij .;ebruik van de l':IHU kan de komputer 
vcrschillende toestanden bevinden, nl 
user-mode. 

zich in twee 
kernel-mode en 

liet processor status woord, PS, bevat de huidige mode en de 
vorige mode (mode voor laatste trap of interrupt) in de bits 
12 t/rn 15. 

PS(l5,14> huidige mode 
PS<13,12> vorige mode 
00 = kernel mode; 11 = user mode 

Het overschakelen van mode vindt plaats door interrupts 
en traps, die bet oude statuswoord redden en een nieuw 
invullen (zie Appendix). 

In de kernel-mode kent de software alle instructies uit 
de instructieset. In multi-user PEP worden adresseringen 
van de IO-page, gemeenschappelijk gebruik van faciliteiten 
en verdeling van processortijd in de kernelmode afgewerkt. 
In de user-mode kent de software niet alle instructies. De 
operaties, die het software-systeem kunnen verminken zijn 
verboden (bv. HALT en RESET). Om te voorkomen dat een 
PEP-gebruiker, software van andere PEP-gebruikers of 
kernel-software vernietigt werkt de gebruiker in het 
algemeen in de user-mode. 
Beide modes gebruiken dezelfde registers RO t/m RS maar 
hebben ieder een eigen stackpointer R6 (KSP en USP). 
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Vnor i1et begrip van de :ihU mcwt !'1211 het 64k[l virtl~<'cl 

~;cilcugcu v,:rJ,··cJJ dc·nk<~n in 0 pagina's van ökb. 

Voor de bcp0ling van hel 1:ysische <tdres gebruikt de f1l·ilJ Pat;e 
i\d:Jr,css Rct;is trèrS en Pa;~'-' Ucscriptor Registers. Bij iedere 
pagina hoort een YAR/PUK paar. De t-·Ji·lU heeft de beschikking 
over in totaal 2 sets (voor ledere mode een) van 8 PAR/PDR 
parL'n. l3it 13 t/m bit 15 van het virtuele adres (liet 
pa~;inanumnwr) geven het te gebruiken PAP,/ PDR paar aan. liet 
Page Address R.:[_iister legt het fysische basis-adres van de 
pagina vast. Bit 0 t/m bit 12 van het virtuele adres vormen 
de oefset in de pagina. Het Page Descriptor Register bevat 
informatie over o.a. het toegangsrecht (geen toegang, read 
only, read/write). 

bÇ 

I I 
( I , _____ -· 

1-s' 1.2 V 

-----+--------------------~· ® l1'f 01 

Z(•als uit bovL•nstaande tekening blijkt 
basisadrcsscn, aangegeven door de inhoud 
beperkt tot die adressen die ~en veelvoud van 
zijn. 

zijn, de 
van een PAR, 

100 (octaal) 

In de hier beschreven toepassing worden van ieder PAR 
alleen de bits 7 t/m 11 gebruikt, op een zodanige wijze aat 
icd·~r van de acht virtuele pagina s op een van de 32 
fysische pagina's atgebeeld wordt. Een uitzondering hierop 
vormt de (kcrnel)copypage (zie ''Trap en interrupt handler: 
user-kernel communicatie"). 
De acht kernclpagina's, op de copypage 
dezelfde tysische pagina's. De acht 
anders voor verschillende gebruikers 
voortdurend. 
Ue pagina's worden als volgt verdeeld: 
gemeenschappeli_i k PEP programma: 
voor iedere gebruiker apart 5 pagina's: 
kernel: 
ongebruikt: 

na, zijn steeds 
userpagina's zijn 

en veranderen dus 

3 pagina's 
20 pagina's 

8 pagina's 
pagina 

Voor een nauwkeuriger overzicht van de verdeling, zie figuur 
4. 
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llet omschakelen van de gebruikers gebeurt iedere 20ms, na 
een interrupt door de 50Hz klok. 
Dit omschakelen (dispatchen) gaat in principe als volgt: 
a)De gegevens van de current user worden op diens 
Kernelstack (zie hierna) gered. 
b)De KSP van de current user wordt bewaard. 
c)Uit een lijst van gegevens van de current user wordt de 
volgende gebruiker bepaald. 
d)De KSP van de volgende gebruiker wordt ingevuld. 
e)De NNU registers worden met de, voor de nieuwe current 
user, juiste waarden gevuld. 
f)De gegevens van de nieuwe current user worden van diens 
kernelstack gehaald. 
g)De nieuwe current user wordt opgestart. 
(Een uitgebreidere beschrijving van de dispatcher is te 
vinden in het hoofdstuk "clock handler en dispatcher") 

llet realiseren van voornoemd principe en 
van de criteria vereiste enige speciale 
aanpassingen. 

-Gemeenschappelijke software. 

verwezenlijken 
maatregelen en 

Urn de usersoftware en de kernelsoftware in het 256kb 
geheugen te kunnen plaatsen en voldoende werkruimte te 
kunnen reserveren, is het noodzakelijk de gebruikers een 
deel van de PEP-programmatekst gemeenschappelijk te laten 
gebruiken. Dit is, uiteraard, alleen mogelijk met 
programmatekst waaruit alleen gelezen \vordt. 
Het PEP-programma beslaat ongeveer vier pagina's waarvan de 
eerste drie "read only" (gemaakt) zijn. 

-Kernelsoftware. 
Zoals eerder vermeld werken de gebruikers PEP voornamelijk 
af in de user-mode. Er zijn echter zaken die in de 
kernel-mode afgehandeld moeten worden. 

De kernel heeft, in tegenstelling tot de gebruikers, 
controle en overzicht over de gebruikers. Om deze reden 
wordt het gemeenschappelijk gebruik van bepaalde 
voorzieningen in de kernel-ruimte geregeld (bv. lijn en 
Eurobus). 
Zaken, die adresseringen van de IO-page nodig hebben, moeten 
ook in de kernel-ruimte afgehandeld worden. De gebruiker 
heeft namelijk geen beschikking over de IO-page; de kernel 
heeft dit wel. 
Vanwege beide 
kernel-ruimte 
afgewerkt. 

voorgaande verschillen tussen user- en 
worden ook de interrupts in de kernel-ruimte 

Als een gebruiker, om een van voorgaande redenen, om 
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moet schakelen van user-ruirnte naar kernel-ruimte gebt:urt 
dit via een 10-trap (lOT). 

!Je kenlelsoftware is samengebracht in een bibliotheek 
HULll). 
Deze multi-user bibliotheek bestaat uit: 
MUINI: initialisatie van rnulti-user gedeelte van PEP 
MUTIK: trap en interrupt handler 
HUDC: datacommunicatie (met het achtergrondgeheugen) 
MUTT: teletype handler 
MUCLK: clock handler 

Het verplaatsen van PEP software naar de kernel-ruirnte, 
en het feit dat de gebruikers i.p.v. de 10-page een extra 
pagina werkgeheugen tot hun beschikking gekregen hebben, 
heeft tot gevolg dat de vr1Je werkruimte voor een PEP 
gebruiker (na het laden van de EDASSl-rnonitor) uitgebreid is 
tot 28kb. 

-Structures 
De routines in de kernelruirnte rnaken gebruik van variabelen, 
die afhankelijk kunnen zijn van de betreffende gebruiker of 
buffer. Om verschillende gebruikers of buffers gebruik te 
kunnen laten rnaken van dezelfde routines, worden deze 
variabelen geadresseerd als offset t.o.v. een bepaalde 
basis (bv. li$flg(R3), co$add(R3)). Het kiezen van de 
juiste verzameling variabelen gebeurt door het kiezen van de 
juiste basis. Dit basisadres wordt meestal binnengehaald in 
R3 (in navolging van de single-user PEP versies "cp" 
genoemd). Een dergelijke verzameling, bij elkaar horende 
variabelen, wordt in rnulti-user PEP "structure" genoemd. 
De volgende structures worden gebruikt: 
>'<>'<super-user structure 
**4 user structures (ieder bestaande uit proces structure, 
PAR structure en console structure) 
**line structure 
**4 channel structures (een 
communicatiekanalen) 

voor ieder van de 4 

De inhouden van de structures zijn beschreven in de 
Appendix. 

-Kernelstack. 
In de kernel-ruimte wordt relatief lange tijd software 
af gehandeld. Gedurende deze tijd kan het programma 
onderbroken worden omdat processortijd aan de volgende 
gebruiker toegekend wordt. Het is nuttig, dat de vier 
gebruikers elk een eigen stack in de kernelruimte hebben. 
Op deze stack kunnen, bij het wisselen van gebruiker de 
gegevens van de current user opgeborgen worden. Deze stack 
bevindt zich in de user structure van de betreffende 
gebruiker. 
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-Disputcher. 
üe vier gebruikers ZlJD dynamisch gekoppeld; d.w.z. Je 
volgorclc van de B;ebruikers kan wisselen. Dit kan het ~eval 
zijn als de wachttijd van een gebruiker verstreken is en hij 
op een andere plaats in de wachtrij gelinked moet worden om 
de volgende te zijn die opgestart wordt. Vier gebruikers 
kunnen met een (1) processor redelijk werken; ze 
functioneren niet 4 maal zo langzaam als een enkele 
gebruiker met dezelfde processor. De PEP-gebruikers 
besteden de meeste tijd aan het editen. Gedurende het 
editen is de processor slechts geringe tijcl actief voor de 
betreffende gebruiker; als het programma moet wachten op 
input, wordt processortijd overgedragen aan de volgende 
gebruiker. 
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De software, die in dit hoofdstt~ç beschreven wordt is te 
vinden in r'ruua. 

Tijdens de ontw<"rpfase van multi-user PEP was het 
mogelijk PEP rechtstreeks van een disk binnen te halen. De 
LSill/23, die op het rraktikum gebndkt wordt, heeft niet de 
beschikking over een eigen achtergrondgeheugen. 

Deze laatste komputer moet dus 
PEP via de lijn binnenhalen. 
Op het moment dat dit ~ebeurt 

moet Je memory management unit 
disabled zijn. Ue 64kb, die 
dan bestreken wordt, is 
hiernaast gearceerd 
weergegeven. NA het 
binnenllillen van PEP worden de 
Kc rnc l PAR' s t'll PDK' s v :lll de 
juiste waarden voorzien. 
Uaarna wordt de memory 
n:ar:agçnwnt ur:i t enabled. 

,.U6U:: 

~t:: 

~1:: 

~A-ier~:: 

~.~.Mrlf:: 

Jin:: 

c..hant:: 
Chani:~ 

chon3:·. 

c.'nQn'1·.: 

1 u\ rl:u.tel 
I KCLroctl 
r O<:lre.-:, 

tioOOO 

Ue volgende stap is het 
creeeren van (kernel)ruimte 
voor de structures. De eerste 
structurc begint op adres 
120000. De structures met hun 
bases ZlJn achtereenvolgens: 
super user structure met basis 
"s.user", vier user structures 
met bases "userl", "user2", 
"uscr 3", "user4", een line 
structure met basis "lin" en 
vier channel structures 
beginnend op "chanl", "chan2", 
"chan3" en "chan4". Achter 
deze structures is beginnend 
bij label "app" ruimte 
gereserveerd voor wachtrijen 
voor gemeenschappelijK gebruik 
van apparatuur (printer, 
Eurobus). 

Vervolgens worden traps en interrupts geïnitialiseerd. 

Na deze fase 
userafhankelijk 
structures). 

worden structures geinitialiseerd, die niet 
zijn (super-user, line en channel 
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liet programmagetlcelte, dat nu volgt, voert de resterende 
initialisaties voor de vier gebruikers uit. Voor elke 
gebruiker wordt achtereenvolgens z'n user structure 
geinitialiseertl en de laatste PEP-pagina naar de user-ruimte 
van de betreffende gebruiker gecopieerd. Ueze 
initialisaties worden, voor een gebruiker opnicmv uitgevoerd 
bij de afhandeling van een "control-N" (zie "teletype 
handler"). 

De geheugenindeling ziet er nu uit als in figuur 4. 
Kernelpagina 0 komt overeen met de fysische pagina 0 

waar de traps en interrupts binnenkomen. 
Kernelpagina's 3 en 4 komen overeen met de fysische pagina's 
3 en 4 waar de read/write pagina van het PEP programma en de 
kernelsoftware te vinden is. 
Kernelpagina 5 komt overeen met de fysische pagina 5, waar 
de structures gesitueerd zijn. 
Kernelpagina 7 komt overeen met de fysische 10-page. 
Kernelpagina l wordt gebruikt als copypage (zie "user-kernel 
communicatie"). 
Tot slot de kernelpagina's 2 en 6, die niet noodzakelijk aan 
fysische pagina's gekoppeld zijn, omdat in kernelpagina's 2 
en 6 geen software verondersteld wordt en deze pagina's ook 
niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Ue eerste drie userpagina's komen overeen met de eerste 
drie fysische pagina's waar zich de eerste drie, read only, 
pagina's van het PEP programma bevinden. 
De resterende vijt pagina's van de gebruikers Komen overeèn 
met, voor iedere gebruiker vcrschillende fysische pagina's. 

Ue mttlti-user initialisatie is nu voltooid. 

User4 wordt "current user" gemaakt. Er wordt naar de 
dispatcher gesprongen, die de volgende user (userl) opstart. 
De kernelspace stacks zijn zo geinitialiseerd, dat de users, 
als zij een eerste keer door de dispatcher opgestart worden, 
beginnen bij de initialisaties, zoals single-user PEP die 
kent. 
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***Multi-us~r PLP*** 
Trap- <Hld lnterrupt-llandlL'r 

lil. Trap en interrupt hanliler. 

Traps. 

Multi-user PEP kent (op dit moment) vier traps: 
4 : illegal instructien 
10 : illegal address 
250: memory management abort 
20 : IO-trap 

De eerste drie zijn het gevolg van softwarefouten en 
resulteren in een foutafhandeling. De laatste is het gevolg 
van de instructie lOT. (N.B. de instructies TRAP en EMT 
worden niet gebruikt). Deze laatste trap krijgt enige extra 
aandacht. 

Zoals in de inleiding vermeld is, wordt de lOT gebruikt 
om over te schakelen van de user-ruimte naar de 
kerncl-ruimte. De routines, die via een lOT in de 
kernel-ruimte afgewerkt worden, zijn getabelleerd in de file 
HUTlR. Dezt.' routines hebben illlen een eigen nummer. Hij Je 
!OT-operatie wordt dit nummer in RO meegegeven. 

De lOT's komen binnen bij het label "iotr" in NUTIR. De 
previous space stack pointer (meestal de USP) wordt gered op 
d'-' stack. !let i.s namelijk mogelijk dat tijdens de 
uitvoering van de !OT-routine door de dispatcher andere 
gebruikers opgestart worden, die de USP kunnen veranderen. 

Vervolgens wordt mbv de inlwud van RO de bedoelde 
routine bepaald en afgewerkt. Deze routine wordt besloten 
met een "return" zodat teruggekomen wordt naar MUTIR, waar 
de previous space stack pointer hersteld wordt en via "rti" 
naar user-ruirnte teruggekeerd wordt. 
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De lOT-routines zijn in verschillende groepen verdeeld. 
Rui:·nte voor eventuele uitbreidin(!;en is gereserveerd. 

User-kernel communicatie. 

liet is mogelijk dat de routines in de kernelruirnte 
informatie uit de user-ruimte nodig hebben of informatie 
naar de user-ruimte over moeten brengen. Hulti-user PEP 
doet dit op Je volgende drie manieren: 
1) Bij overgang van user- naar kernel-ruimte (IOT) ot vice 
versa (rti) wordt de informatie meegegeven in de registers. 
L) Informatie wordt getransporteerd mbv de operaties "mtpd" 
en "mfpd" (move to/from previous data-space). 
3) Voor het transporteren van meer dan enkele woorden, wordt 
gebruik gemaakt van de copypage (kernelpagina 1). De 

copypage kan beschouwd worden als een "windo\v11
, dat over het 

fysische geheugen geschoven kan worden. Het vastleggen van 
het window gebeurt door de PAR van de copypage de juiste 
inhoud te geven. 
"Setpar" is een subroutine die een (virtueel) useradres als 
parameter meekrijgt. De copypage wordt zodanig in het 
gelteugen geplaatst dat het fysische adres, aangegeven door 
het (virtuele) useradres, in de eerste 32 woorden van de 
copypage ligt. Het (virtuele) kerneladres, dat hetzelfde 
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fysische adres a:tnHijst als l1c:t (virtuele) us0radres, Y.•orc.it 
gc:·retourneerü Ln Rl. 

Als het windo\v op J"' juiste rl<wts gelt~gd is kunnt.ön meerder'-' 
woord,on op eenvoudige \.JiiZtc' gecopieerd ~-.·orden. 

Eet laatste gedee.l te van HUTlR beschrij tt de 
initialisatie van de interruptvectoren van de lijninterface, 
d~ teletypeinterfaces en d~ clockinterface. Tevens wordt de 
keyboard-interrupt voor de vier users enabled. 
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IV.Hulti-user datacommunicatie. 

CoP.lmunicatie met het achtergrondgeheugen. 

De meeste PEP-gebruikers hebben geen eigen 
achtergrondgeheugen; het zijn satellieten. De komputervan 
de gebruiker is via een lijnverbinding verbonden met een 
PUPll/23 komputer: de host. Deze PDPll/2J heeft de 
beschikking over 2 hard discs. Op deze computer draait een 
programma SLAVE, dat het fileverkeer regelt tussen de 
satellieten en het achtergrondgeheugen, d.w.z. de disks van 
de host. 

Het huidige systeem is zo opgebouwd dat de satelliet 
"master" is en de host "slave"; het initiatief gaat uit van 
de satelliet. 

liet initiatief kan een van de volgende opdrachten zijn: 
lookup file, remove file, enter file, read block, write 
block en close file. 

Deze boodschap van de master wordt altijd gevolgd door 
een antwoord van de slave. 
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Veranderingen in multi-user PEP. 

l~t vcrzenden van de bytes (door de satelliet) gaat in 
de single-uscr PEP-versies actief. Dwz het PEP-pro~ramma 
verzendt een byte, wacht tot het verzonden is, verzendt het 
volgende byte etc. Het ontvangen gaat op interrupt basis. 
De interrupt routine zet een ontvangen byte in een 
tussenbuffer; het PEP-programma leest actief uH dit 
tussenbuffer. 
Het actief verzenden van bytes is in multi-user PEP niet 
meer mogelijk. Omdat de dispatcher in de multi-user PEP 
versies elke 20ms een nieuwe gebruiker opstart, kan slechts 
actief verzonden worden in discontinue tijdsintervallen. 
Het is in dat geval mogelijk dat een gebruiker bij het 
verzenden, SLAVE te lang laat wachten. 
Om het voorgaande probleem te vermijden moet, behalve het 
ontvangen, ook het verzenden op interrupt-basis gebeuren. 

Een tweede belangrijk verschil tussen de single-user PEP 
versies en multi-user PEP, is het feit dat in multi-user PEP 
een gebruiker niet over de IO-page kan beschikken. Een user 
kan dus zelf geen bytes verzenden en ontvangen omdat hij de 
line interface registers niet kan adresseren. 

Een derde probleem volgt uit het feit dat de vier users, 
die niet van elkaars bestaan weten, gebruik moeten maken van 
dezelfde lijn (om hun boodschappen naar SLAVEte sturen). 

Heide laatste problemen werden opgelost door het 
file-verkeer via de kernel-ruimte te laten lopen. De kernel 
heett de beschikking over de 10-page en kan de bezetting van 
de lijn regelen. 
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Uitwerking. 

De fileroutines worden via IOT's in de kernelruimte 
afgewerkt (zie "Trap- en interrupthandler"). 
Als in PEP een file gedeclareerd wordt, wordt (in 
uscr-space) een filebuffer van 512. bytes gereserveerd. In 
deze buffer kan zich een gedeelte van de te versturen 
boodschap bevinden (bv een block bij een write_block) of een 
8edeelte van de ontvangen boodschap opgeslagen worden (bv 
een block bij read block). 
De inhoud van de filebuffer (in user-space) wordt gecopieerd 
(mbv "setpar") naar een data-communicatie-buffer in 
kernel-space (534. bytes groot). 
Van de inhoud in het de-buffer wordt een complete boodschap 
gemaakt door bytes toe te voegen z.d.d. de boodschap 
voldoet aan het vereiste protocol. Is de complete boodschap 
in de buffer geplaatst, dan wordt de procedure "transmit" 
aangeroepen. 

Deze procedure initialiseert de transmit- en 
receive-interrupt. Er wordt gewacht tot de lijn vrij is. 
Als de lijn vrij is (de vlag li$occ(cp) gecleared is), wordt 
de transruit interrupt gestart. Vanaf dit moment wacht het 
user-PEP-programma van de gebruiker tot het lijnverkeer 
voltooid is (de vlag li$rdy(cp) geset is) (zie "Diversen: 
wai t for f lag"). 

De transruit-interrupt routine verzendt de boodschap, die 
in de de-buffer staat, disabled de transruit-interrupt en 
start de receive-interrupt. De receive-interrupt routine 
zet de boodschap, die als antwoord ontvangen wordt, in de 
de-buffer. Als de hele boodschap ontvangen is, wordt de 
reccive-interrupt gedisabled en de vlag li$rdy(cp) geset. 

Dit is het moment dat het user-PEP-programma weer in 
actie komt. De binnengekomen boodschap wordt verwerkt. 
Verwerken houdt o.a. in: ere-berekeningen uitvoeren 
(controle op het onvervormd overzenden van de bytes), indien 
nodig foutmeldingen geven (bv "file nat found", "ere error" 
etc), eventueel informatie doorgeven naar de filebuffer in 
user-ruimte (bv een block bij een read block opdracht). 

Via de, in voorgaand hoofdstuk beschreven manier wordt 
teruggesprongen naar de user-ruimte waar de fileoperatie 
afgemaakt wordt. 

Structures. 

Het programma SLAVE kan per lijn 4 kanalen openhouden (4 
files openhouden). Voor elk kanaal is er een channel 
structure aanwezig. Deze structure bevat de de-buffer en 
pointers, die gebruikt worden, door het PEP-programma, bij 
het vullen van de buffer voor het verzenden en het legen van 
de buffer na ontvangst. 
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!Je interrupt rouU.ncs halen de waarden van hun 
variabelen uit een line structure. Deze structure bevat het 
adres van de buffer, behorend bij de file die de lijn bezet 
houdt, een pointer in deze buffer en enkele vlaggen. Er is 
een vlag li$occ(cp) die aangeeft of de lijn bezet is, een 
vlag li$rdy(cp), die aangeeft of een compleet antwoord 
ontvangen is en tenslotte een vlag li$flg(cp), die door de 
rcceive interrupt routine gebruikt wordt. 

Behalve de operaties, die betrekking hebben op 
fileverkeer (uit PEPDC), worden in MUDC ook de operaties 
"iind channel" en "frce channel" (uit PEPFI) uitgevoerd. 
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V.Tcletype handler. 

Inleiding. 

In multi-user PEP is gekozen voor slechts een teletype 
(de console) per user. Uitbreiding tot de mogelijkheid met 
een groter (variabel) aantal teletypes zal, zoals duidelijk 
zal worden, grotere ingrepen vereisen. Een teletype per 
user is, onder praktikumomstandigheden, geen bezwaar. 

Ieletype in single-user versies. 

De single-user PEP versies handelen het schrijven (naar 
beeldscherm of papier) actief af en het lezen (van keyboard) 
op interrupt basis. 

Schrijven wordt afgewerkt via een procedure "put", die 
wacht tot het vorige character verzonden is en daarna het 
volgl:'ndc chan!Cter in het interface register plaatst. 

Lcèzen i•JOrdt afgewerkt via de procedure "get". De 
gebruiker activeert, door het intoetsen op het keyboard, de 
key~,oard interrupt routine. Deze routine verricht, in het 
g0val van een control character, de juiste handelingen en 
zet, in het geval van een normaal character, het character 
in een buffer. De procedure "get" haalt een character uit 
de~ ze buffer. 

Aanpassingen. 

Het belangrijkste probleem dat optreedt (voor een 
multi-user PEP versie) is het feit dat de gebruikers niet 
over de 10-page beschikken, 

Een tweede, minder belangrijk, probleem ontstaat door 
het feit dat een gebruiker tijdens het schrijven van 
meerdere characters regelmatig onderbroken wordt, omdat 
processortijd aan andere gebruikers afgestaan moet worden. 
Dit heeft tot gevolg dat het schrijven langzaam en 
discontinu gaat. 

Als oplossing voor deze twee problemen is besloten "put" 
en "get" via IOT's in de kernelruimte af te werken en het 
zenden naar het beeldscherm en lezen van het keyboard op 
interrupt basis af te werken. 
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De lOT-routine van "put" is "ttput". Deze routine zet 
het character, dat via Rl meegegeven wordt in een 
screen-butfer (64. bytes groot). Als in de screen buffer 
geen ruimte is wordt gewacht tot (door het afwerken van de 
interrupt routine "ttwir") weer ruimte ontstaan is. De 
interrupt routine "tt\.Jir" wordt geactiveerd als het 
character het eerste is ("ttwir" zet een character uit de 
screen-buffer in een register van de console interface en 
disables "ttwir" als dit character het laatste was). 

De lOT-routine van "get" is "ttget". Deze routine neemt 
een character uit de keyboard buffer (64. bytes groot) en 
retourneert dat via Rl naar user-space. Als de keyboard 
buffer leeg is wordt gewacht tot de interrupt routine 
"ttrir" een character in de keyboard buffer plaatst. Dit 
wachten geschiedt als wait for flag (zie ''Diversen: wait for 
flag"). "ttrir" wordt enabled bij het opstarten van 
multi-user PEP. Deze routine wordt afgehandeld als de 
gebruiker een toets op het keyboard aanslaat. In het geval 
van een control character worden de juiste stappen 
ondernomen (zie hierna); in het geval van een normaal 
character wordt dit character in de keyboard buffer gezet. 
Is geen ruimte in de buffer aanwezig dan wordt het character 
genegeerd. 

De interrupt routines voor keyboard en scherm beginnen 
met een kort stukje dat de betreffende user invult (d.w.z. 
het beginadres van de juiste user structure in R3 zet). 
Daarna wordt naar een gemeenschappelijke routine gesprongen. 

Van de in single-user PEP beschikbare control characters 
is in multi-user PEP cantrol-T (trace) (voorlopig) niet 
opgenomen. 

Control-Q en control-S resp. clearen en setten de 
stopvlag. Deze vlag is als co$stp(cp) opgenomen in de 
console structure. In "ttput" wordt deze vlag gecontroleerd 
en wordt eventueel gewacht tot de vlag gecleared is. 
Control-S en control-Q worden vaak gebruikt om een listing 
even te laten stoppen. 

Control-e set de abort vlag, co$abo(cp). Deze vlag 
wordt gecontroleerd door de dispatcher, als deze de 
betreffende gebruiker als nieuwe current user opstart. Voor 
afhandeling van abort: zie "clock handleren dispatcher". 

Control-X set de cancelvlag (in de user-ruimte!). 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mfpd en mtpd 
instructies. 

Nieuw is het control charactcr control-N. Control-N 
start een enkele user opnieuw op. Dit betekent dat de user 
structure van de betreffende user opnieuw geïnitialiseerd 
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wordt en het read/write-P~P geJcelte van de user weer in 
oorspronkelijke toestand gebracht wordt, waarna PEP weer 
opgestart wordt. 

Structures. 

De variabelen die de console lOT-routines en console 
interrupt routines gebruiken zijn (voor iedere user apart) 
samengebracht in een console structure (onderdeel van de 
user structure). De co-structure bevat achtereenvolgens: 
-het console interface adres en de interrupt vectoren 
-het startadres van de interrupt routines 
-vier vlaggen: stop, cancel (wordt niet gebruikt!), trace en 
een reserve vlag 

-de screen buffer met bijbehorende pointers en een teller 
-de keyboard buffer met pointers en een teller 

Set device. 

"Set device" maakt een apparaat met opgegeven adrt:s en 
vector console. Ook deze procedure wordt via een IOT in de 
kernel-ruimte afgewerkt. 
!.Je handelingen, die verricht moeten worden 
achtereenvolgens: 
-keyboard interrupt van "oude" console disablen 
-transmit register wordt leeggehaald 
-adres en vector van "nieuwe" console invullen in 
co-structure 

-vector invullen 
-keyboard interrupt van "nieuwe" console enablen. 

zijn 

"Set_device" is opgenomen om op eenvoudige wijze het gebruik 
van een printer mogelijk te maken. 
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VI.Clock handlcr en dispatchcr. 

lnldding. 

Multi-uscr PEP kent een (1) systeemtijd. In multi-user 
PEP worden de beschikbare tijdroutines, set time, get time, 
delay en wait until, via IOT's, in de kernelruimte 
afgehandeld. De systeemtijd kan, dmv set_time, alleen door 
user 1 veranderd worden. De andere users krijgen, als zij 
een set time procedure uit willen voeren, een foutmelding. 

De procedure wait_until wordt in de kernelruimte omgezet 
in een delay. 

In de delay routine komt een lOT-routine "basta" (beurt 
afstaan) voor. De wachtvlag van de user (pc$wtg(cp)) wordt 
geset en de volgende user wordt opgestart. De user, die de 
delay uitvoert, wordt pas weer opgestart als zijn wachttijd 
verstreken is. Hij gaat dan verder met de operatie, die 
volgt na de "basta-lOT" (zie verder "diversen"). 

De clock interrupt. 

Zoals eerder vermeld, is een clockinterface aanwezig, 
die elke 20ms een interrupt genereert. 

Ue interrupt routine vervult verschillende functies: 
-ophogen systeemtijd 
-bijwerken boekhouding voor wachtende gebruikers 
-volgende gebruiker bepalen en opstarten (dispatchen) 

Bij het binnenkomen van de clock interrupt routine 
worden allereerst die dingen van een gebruiker op z'n stack 
gered, die nodig zijn voor het juist functionerenen en door 
een volgende user veranderd kunnen worden zoals: inhouden 
van registers, deuser-space stackpointer en de inhoud van 
de PAR van de copypage (zie figuur 7). Als een nieuwe 
gebruiker opgestart wordt worden deze zaken weer van de 
stack gehaald. 
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De eerste functie van de clock interrupt routine, zoals 
lüervoor genoemd, spreekt voor zich. De tweede en derde 
functie vereisen enige uitleg. Hiervoor is bet nodig de 
werking van de dispatcher, in het kort, na te gaan. 

Een gebruiker die geen current 
gebruiker, kan zich in vier 
~evinden: 

•'•niet wachtc:nd 
,·,wacht end op tijd 
'~\vacht end op een vlag 
~=wac l! te nd op een vlag of tijd 

user is, een slapende 
versebillende toestanden 

ElKi" gebruiker heeft i.n z'n pc-structure (onderdeel VéUl 

de user structure) rte volgende en vorige gebruiker staan, 
zodanig dat de 4 gebruikers circulair gekoppeld ZlJn• De 
d i.spatcher haalt uit de pc-st ructure van de "current user'' 
Je volgende gebruikt~r. Als deze niet "wachtend op tijd" is 
wordt die gebruiker "current user" en opgestart. 

"\vachtend op tijd" ·octekent: na het verstrijken van de 
wachttijd wordt de gebruiker op een zodanige plaats in de 
wachtcirkel geplaatst dat hij de volgende gebruiker is, die 
opgestart wordt. Procedures als "delay" en "wait until" 
resulteren in "wachten op tijd". 
"\.Jachtend op een vlag of tijd" betekent: na het verstrijken 
van de wachttijd wordt alleen de wachtstatus opgeheven 
(pc$wtg(cp) gec]eared). Er kunnen dus nog enkele clock 
interrupts optreden voordat deze gebruiker opgestart wordt. 
De macro's "wttlcl" en "wttlst" met een tijdslimiet kunnen 
resulteren in "wachten op ec:n vlag of tijd" (zie 
"diversen"). 
Een gebruiker die "wachtend op een vlag" is wordt als een 
niet wachtende gebruiker behandeld. 

De tweede functie, die de clock interrupt routine 
vervullen, houdt in: de tijdteller van gebruikers 

moet 
die 
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'\vachten op tijd" of "wachten op een vlag ot tijd" 
( pc$wtg(cp) <> 0) md 20 vcrlagen; als de tijdteller 
negatie! wordt, dan de wachtstatus opheffen (pc$\vtg(cp)=O) 
en de gebruikers, dit' "wachtend op tijd" waren na de 
"current user" in de cirkel plaatsen zotlat t.lcze daarna 
meteen opgestart worden. 

De derde functie wordt door de dispatcher waargenomen. 
De eerstvolgende uscr, die niet "wachtend op tijd" is, wort.lt 
opgestart. 

Er volgt nu een overzicht van de handelingen, die 
tijdens de clock interrupt verricht worden. 
a)PS en PC worden op de kernelstack gered (mode wordt 
kernelmode) 
b)De gegevens, die nodig zijn om de current user na verloop 
van tijd weer op te starten, worden op de kernelstack gered. 
c)CP (R3) wordt gevuld met de basis van de user structure 
van de current user. 
d)De KSP wordt in de user structure gered. 
e)De systeemtijd wordt verhoogd en de administratie van 
wachtende gebruikers wordt bijgewerkt. 
f)CP wordt gevuld met de basis van de user structure van de 
volgende gebruiker (ontleend aan de user structure van de 
current user). 
~)Deze valeende gebruiker wordt centraal als current user 
gercgistrcerd. 
lt)De KSP van de nieuwe current user wordt (met de waarde uit 
z'n user structure) hersteld. 
i) De gegevens van de niemve current user worden van de stack 
gehaald. 
j)De MMG registers worden gevuld met waarden, geldig voor de 
nieu~e current user. 
k)Op de stack staan nu bovenaan PS en PC van de toestand 
waaronder de gebruiker enige kloktikken geleden onderbroken 
werd. Via een return from interrupt (RTI) gaat die nieuwe 
current user daar verder. Hij heeft niets gemerkt vent het 
feit dat in de tussentijd andere gebruikers processortijd 

gekregen hebben. 
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VII. Di vcrsen. 

i:::rrors; abort. 

In de kornelruimte kunnen toestanden voorkomen, die tot 
toutmeldingen moeten leiden. Deze foutmeldingen worden 
afgehandeld via de macro "mu.err" die als parameter het 
foutnummer meekrijgt (Voor foutnummers zie de file PEPEK). 
Voor multi-user PEP zijn twee nieuwe foutmeldingen 
toegevoegd, nl: "memory management abort" en "invalid 
feature in multi-user PEP". 

De afhandeling begint met 
acties in de kernel-ruimte. 
slechts uit het laten aflopen 
vrijgeven van de lijn. 

het uitvoeren van cleanup 
Die bestaan op dit moment 

van eventueel lijnverkeer en 

Daarna wordt teruggekeerd naar de user-ruimte (label 
"ala.er"), waar de foutroutine met de afhandeling, zoals die 
in single-user PEP gebeurt, voortgezet wordt. 

"Abort" is een speciale error routine. 
dispatchcr een user opstart, wordt diens 
(pc$abo(cp)) gecontroleerd. Als deze vlag geset 
de foutroutine op de hiervoor beschreven manier 
(Opm. De abortvlag wordt geset door de keyboard 
routine in het geval van een control-e) 

\~aH for ilag. 

Voordat de 
abortvlag 

is, wordt 
afgewerkt. 
interrupt 

Er Z1Jn in de systeembibliotheek twee wait for flag 
macro s opgenomen: wtflcl (wait for flag cleared) en wtflst 
(wait for flag set). De bijbehorende routines testen een 
vlag, waarvan het adres als parameter aan de macro 
meegegeven wordt, op de conditie set of cleared. Wordt aan 
de voorwaarde voldaan, dan wordt verder gegaan met de 
volgende instructie; wordt niet aan de voorwaarde voldaan, 
dan \vordt de beurt afgestaan (zie "Diversen: basta"). Zodra 
de user opnieuw opgestart is wordt de vlag weer getest. 

Het is mogelijk de wait for flag macro te voorzien van 
een tijdlimiet. Dit is gebeurd in het geval van een user 
die wacht tot het lijnverkeer voltooid is. De user wordt in 
dit geval geregistreerd als "wachtend op een vlag of tijd". 
Dwz de clock routine verlaagt de tijdteller maar de 
dispatcher slaat de user niet over. De tijdteller wordt in 
dit geval, evenals de vlag, door de user getest (niet door 
de clock routine!). 
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llet is nuttig, dat in een user de mogelijkheid heeft 
voortijdit~ zijn processortijd af te staan. Dit kan bv het 
geval zijn bij "uelay" en "wait tor flag". De user staat 
z'n beurt af via de 11 \)asta-IOT". In tegenstelling tot de 
overige 10-traps dient deze trap niet om over te gaan van 
user- naar kernel-space. 
De basta routine voert dezelfde functies uit als de clock 
interrupt routine behalve het ophogen van de systeemtijd en 
het bijwerken van de administratie van wachtende users. 
De ~erste klokpuls na een basta-lOT stelt de dispatcher weer 
in werking. De gebruiker, die op dat moment onderbroken 
Hordt zal dus geen volledige 20ms processortijd gehad 
hebben. Dit is echter geen bezwaar omdat basta meestal voor 
zal komen in het begin van een periode waarvoor 
processortijd toegekend is. 

Reserveer; dereserveer. 

PROCEDURE reserveer(appnr: nat2): boolean 
PROCEDURE dereserveer(appnr: nat2) 

Gcmeenschappelijk gebruik van apparaten, zoals een 
printer en het Eurobus interface systeem, vereisen een 
reserveer en dercscrvecr procedure. Deze procedures zijn 
als globale procedures aan PEP toegevoegd. 
IJL~ proccdure "reserveer" z2t, als dit nog niet gebeurd is, 
het userkènmerk (basis van de user structure) van de 
aanvrager in f_~en wachtrij. De waarde "true" wordt 
geretourneerd als de aanvrager het betreffende apparaat 
bezet (vooraan in de wachtrij staat). Is dit niet het 
geval, dan Hordt "false" geretourneerd. 
De procedure "dereserveer" haalt het userkenmerk. van de 
aanvrager, indien dit in de wachtrij staat, uit de rij. 

Opmerkingen. 

Een floating point unit is voor de PDPll/23, die op het 
praktikurn gebruikt wordt, (nog) niet aanwezig. Als deze 
beschikbaar komt, is het mogelijk de floating point 
bewerkingen ipv in de user-ruimte in de kernel-ruimte af te 
werken. Op deze manier kan behoorlijke uitbreiding van het 
werkgeheugen voor de users verkregen worden. 
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Ook de afhande I ing van de Eurobus procetiures moest 
aangepast worden. Dit is gebeurd door J. van Erum en drs 
J. Emck. 
De Eurobus rouUlles worcif:n via IOT's afgehandeld. Er zijn 
enkele lOT routinC'S ~eschreven, die nieuwe Eurobus 
procedures afhandelen. Deze procedures zijn niet globaal in 
PEP. De nieuwe procedures zijn: 
-reserveer interface 
-read voorversterker 
-read das 
-rcad voorversterker Hmaal 
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De Laatste opdracht van mijn afstudeerwerk luidde als 
volgt: 
"Verdiep j c in 
optreden, als 
gemaakt wordt. 
lossen." 

PEP. Stel vast welke moeilijkheden zullen 
een multi-user PEP versie voor de LSill/23 
Probeer enkele van deze moeilijkheden op te 

Door een vruchtbare samenwerking met Jos van Erum, is 
een multi-user PEP versie gereedgekomen die in de praktijk 
gebruikt kan worden. 
Er zijn echter enkele zaken, die tijdens bet schrijven van 
dit verslag, nog niet voltooid en/of opgelost zijn: 
-Overzichtelijk ordenen van de software. 
-Het systeem gaat "plat" als t\vee gebruikers zeer korte tijd 
na elkaar een "cont rol-C" (abort) geven. 
-"Control-X" in combinatie met "control-N" geeft, op 
moeilijk te reproduceren momenten, moeilijkheden. 
-Software voor de dispatcher, die het probleem van vier 
gebruikers "wachtend op tijd" oplost. 
-Testen in praktijk. 
Aan deze zaken wordt momenteel (sep. '84) gewerkt. 

r.iaast het hier behandelde systeem kan men ook een 
eenvoudiger systeem maken met vijf gebruikers. ledere 
gebruiker kan Je 10-page adresseren, wachtinstructies worden 
in eenheden van lUOms gehonoreerd en ongebruikte tijd wordt 
niet afgestaan. Dit systeem vereist minder aanpassingen van 
Je single-user PEP versies (dit blijtt nagenoeg beperkt tot 
de datacommunicatie). ln tegenstelling tot het hier 
besproken systeem, Z1Jn bij het eenvoudigere systeem 
teletype declaraties en parallelle processen mogelijk. Het 
grootste nadeel van het eenvoudige systeem zal z'n traagheid 
zijn. 

Het maken van een multi-user PEP versie is voor IU1J zeer 
leerzaam geweest en het resultaat heeft mij veel voldoening 
geschonken. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, 
dat mijn beperkte kennis van PEP, veel mogelijkheden, die in 
PEP (letterlijk!) verborgen liggen, ongebruikt heeft 
gelaten. 

De laatste jaren is de kennis van PEP, in de vakgroep 
"Deeltjesfysica", geconcentreerd geweest bij een zeer 
beperkt aantal personen. Ik ben van mening dat door dit 
afstudeeronderwerp, enkele mensen binnen de vakgroep enige 
of extra kennis van PEP (de PEP-interpreter) hebben 
opgedaan. 
Dit laatste mag, naast het produceren van een multi-user PEP 
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versie, ook als een positief 
afstudeeropdracht gezien worden. 

resultaat 
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van deze 
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Interrupts en trap-instructies. 
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Bij iedere interrupt boort een vector adres VA, 
vastgelegd in de hardware van de interrupt aanvrager. 
Bij een interrupt gebeurt het volgende: 
a)De lopende instructie wordt afgemaakt. 
b)De interrupt wordt toegekend en VA wordt opgevraagd. 
c)Het processor statuswoord PS wordt in een tijdelijk 
register gecopieerd. 
d)PS \vordt geladen met de inhoud van VA+2. 
e)PC en PS uit het tijdelijke register worden op de stack 
gezet, die bepaald wordt door de huidige waarde van PS 
(kernclstack of userstack). 
f)PC wordt geladen met de inhoud van VA. 
g)Dc processor gaat verder met de instructie die door de 
nieuwe PC bepaald wordt. 
Bij de instructie "Return from Interrupt", RTI, worden PC en 
PS vanaf de stack geladen en gaat de processor verder waar 
het prograrruna onderbroken werd. 

Trap-instructies (TRAP, EHT en lOT) werken op dezelfde 
manier als interrupts. De stap b) uit voorgaand schema is 
overbodig omdat VA van een trap vastligt. De 10-trap, lOT, 
heeft VA=20. 
Bij fatale fouten, b.v. niet bestaande adressen, niet 
bestaande instructics of memory management fout, treedt ook 
een trap op met resp. VA=lO, VA=4 en VA=250. 
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super-user structure 

su$cu(cp) 
su$bsy(cp) 
su$tim(cp) 
su$tim+2(cp): 

user structure 

current nsc·r 
clock interrupt busy 
systcm time (ls-word) 
system time (ms-word) 

process structure 

pc$\vtg(cp) 
pc$tmc(cp) 
pc$tim+2(cp): 
pc$pr(cp) 
pc$nxt(cp) 
pc$flg(cp) 
pc$sta(cp) 
pc$cau(cp) 
pc$top(cp) 
pc$sp(cp) 
pc$bot(cp) 
pc$stk(cp) 

Pt\k st ructure 

pa$pa0(cp) 
pa$pa1(cp) 
pa$pa2(cp) 
pä$pa3(cp) 
pa$pa4(cp) 
pa$pa5(cp) 
pa$pa6(cp) 
pa$pa7(cp) 

wai ting flag 
time count (ls-word) 
t.ime count (ms-word) 
priority 
next user in circle 
flag ( 1 byte) 
status (1 byte) 
error cause (1 byte) 
uppcr limit of stack 
stack pointer 
bottom of stack 
stack (600 bytes) 

user PAR 0 
user PAR 
user PAR 2 
user PAR 3 
user PAR 4 
user PAR 5 
user PAR 6 
user PAR 7 

console structure 

co$add(cp) 
co$vec(cp) 
co$int(cp) 
co$int+2(cp): 
co$stp(cr) 
co$can(cp) 
co$trc(cp) 
co$res(cp) 
co$pip(cp) 
co$por(cp) 
co$pep(cp) 
co$pco ( cp) 
co$pbf(cp) 
co$gip(cp) 

console interface address 
interrupt vector 
start address keyboard interrupt 
start address screen interrupt 
stop flag (1 byte) 
cancel flag (l byte) 
trace flag (l byte) 
reserve flag (l byte) 
put input pointer 
put output pointer 
put end pointer 
put count 
put buffer (100 bytes) 
get input pointer 



co$gop(cp) 
co$gep(cp) 
co$gco(cp) 
co$gbf(cp) 

line structure 

li$add(cp) 
li$vec(cp) 
li$chn(cp) 
li$occ(cp) 
li$buf(cp) 
li$ptr(cp) 
li$cnt(cp) 
li$flg(cp) 
li$rdy(cp) 

channel structure 

bf$buf(cp) 
bf$ptr(cp) 
bf$crc(cp) 
bf$xhd(cp) 
bf$pco(cp) 
bf $res ( cp) 
bf$dap(cp) 
bf$op1(cp) 
bf $clm( cp) 
bf$op2(cp) 
bf$wco(cp) 
bf$crr(cp) 

get output pointer 
1~et end pointer 
get count 
get buffer (100 bytes) 

line interface address 
interrupt vector 
channel word 
line occupied flag 
address of buffer in use 
(interrupt) pointer 
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(interrupt) transmit or receive count 
receive code word 
transmit ready flag 

de-buffer (534. bytes) 
buffer pointer 
accumulated ere 
header of OSOP message (1 byte) 
(put)byte count + flag 
reserved bytes (3 bytes) 
oc.dap (1 byte) 
dap operator (1 byte) 
dap cham1<~l number ( 1 byte) 
dap operator (1 byte) 
(work up)byte count + flag 
error number 
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