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Dit verslag is een bescbrijving van de werkzaamheden die tijdens het afstuderen zijn
verricht binnen een R&D-onderzoeksgroep van ace Nederland te Venlo. Tijdens de
afstudeerperiode is gekeken naar de mogelijkheid om de digitale printer-bestoring (bet
front-end) voor een A4-printer, zoals die is ontwikkeld door de onderzoeksgroep, te
koppelen aan breed-formaat plotters. Het ontwikkelde front-end is een 'multi
processor'-systeem dat gebaseerd is op 'transputers', een component die uitermate
geschikt is voor 'parallel processing', AIle aanpassingen die voor het beoogde doel in het
front-end nodig zijn zullen worden toegelicht.

AIlereerst wordt de aanpassing van de eerste module uit het front-end (de interpreter)
besproken. Deze moest geschikt gemaakt worden voor de interpretatie van HPGL-files
(de Hewlett Packard Graphics Language is een veelvuldig gebruikte pagina
beschrijvingstaal in de tekenkamer praktijk).

Hiema komt de implementatie van een zgn. 'bandings'-algoritme aan de orde. Gezien de
omvang van de pagina-bitmap van breed-formaat uitvoer soms uit kan lopen tot hoven de
30 MByte, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat er geen bitmap van de gehele pagina
in 'oormale' vorm (= niet gecomprimeerd) in een geheugen binnen het front-end hoeft
worden opgeslagen. Daartoe is gekozen voor de toepassing van een 'bandings'-proces
waarbij de pagina wordt opgedeeld in smallere banden. Dit proces is op een transputer in
het systeem ge'implementeerd.

De volgende stap is de bespreking van het interface zoals dat nodig is voor de koppeling
van de bitmap-reader uit het front-end aan een testopstelling met een printer-engine.
Hierbij komt een nieuw probleem naar voren. Omdat de printer een pagina continu lijn
voor lijn afdrukt, zal tijdens het printen van een band de volgende band uit de pagina
gerasteriseerd moeten worden. Dit vereist aanpassingen in het rasteriseer-proces.

Samenvattend kan gesteld worden dat het hele traject tussen HPGL-document en printer
in dit verslag globaal besproken wordt.

De schrijver werd door Oee-Nederland B.V. in staat gesteld een onderzoek te verrichten,
dat mede aan dit rapport ten grondslag ligt. Oee-Nederland aanvaardt geen
veramwoordelijkheid voor de juistheid van de in dit rapport vermelde gegevens,
beschouwingen en conclusies, die geheel voor de rekening van de schrijver komen.
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1. INLEIDING

1.1. Introductie
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Binnen de sector Research and Development van Oce Nederland B.V. in Venlo wordt
onderzoek gedaan naar snelle, hoog kwalitatieve printers en plotters. Ben
onderzoeksgroep bekijkt de mogelijkheden om een flexibele digitale besturing voor de
printerfamilie te realiseren met hoge prestaties. De term flexibel wil zeggen dat de
digitale besturing, ook weI 'front-end' genoemd, o.a. meerdere pagina-beschrijvingstalen
kan ondersteunen en verschillende printers kan aansturen.

In het front-end wordt een pagina beschrijving omgezet in bits, gebundeld in een bitmap
welke pixels representeren die op het papier worden geplaatst. Deze bitmap wordt
uitgelezen en veranderd in een seriele bitstroom om daarna, via bijvoorbeeld een 'laser
printhead', rastergewijs op het papier geplot te worden.

Aan zo 'n besturing worden hoge prestatie-eisen gesteld en om hieraan te kunnen
voldoen wordt gebruik gemaakt van meerdere processoren die met elkaar samenwerken.
Dit zogenaamde 'multi-processor'-systeem is gebaseerd op 'transputers' , een
component die uitermate geschikt is voor 'parallel processing'.

1.2. Opdracht-omschrijving

De afstudeeropdracht spitst zich toe op de besturing van een breed-formaat plotter. Zo'n
plotter wordt gebruikt in de tekenkamerpraktijk, een branche waarin voomamelijk de
pagina-beschrijvingstaal HPGL toegepast wordt. De opdracht is dan ook een
ondersteuning voor deze taal te realiseren, waarbij gebruik gemaakt kan worden van
reeds bestaande architecturen die door de onderzoeksgroep ontwikkeld zijn. Zo is de
ondersteuning van de pagina-beschrijvingstaal PostScript gedeeltelijk gerealiseerd en
men zou hiervan gebruik kunnen maken.

Bij de onlwikkeling van een front-end voor breed-formaat plotters stuit men op het
probleem van de omvang van het medium waarop getekend gaat worden. Ben breed
formaat plotter bestrljkt papierformaten tot AO (soms zelfs nog groter) en een bitmap van
zo'n pagina zou ongeveer 32 MBytes groot zijn. Het is daarom noodzakelijk om op een of
andere manier deze bitmap-omvang te reduceren. Hiervoor kan men een vorm van
'banding' hanteren, een methode waarbij de totaIe pagina opgedeeld is in kleinere
stukken ('banden') die bijvoorbeeld 2 MBytes in de totale bitmap beslaan. Ben andere
mogelijkheid is het toepassen van een datacompressie-slag. Ontwikkelde algoritmen die
leiden tot een reductie van de bitmap-omvang moeten op de parallelle array van
transputers germplementeerd worden met behulp van de prograrnmeringstaal 'Occam'.

Wanneer dit gerealiseerd is kan men overgaan tot het koppelen van het front-end aan de
plotter. Hiervoor zal gekeken moeten worden naar het interface tussen front-end en
plotter.
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1.3. Indeling van bet verslag
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In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 de architectuur van het front-end beschreven. In
hoofdstuk 3 kan men een beschrijving van de pagina-beschrijvingstaal HPGL aantreffen.
Hiema wordt er in hoofdstuk 4 nagegaan op welke Manier de HPGL-interpreter het
beste gerealiseerd kan worden, gebruik makend van de beschrijving uit hoofdstuk 3 en de
ervaringen binnen de onderzoeksgroep. In hoofdstuk 5 wordt de oplossing onderzocht
van het probleem van de bitmap-omvang. Ret programmeren van het hardware gedeelte
bestaande uit de parallelle array van processoren wordt in hoofdstuk 6 behandeld. In
hoofdstuk 1 wordt het interface dat zich tussen de bitmap-reader en de plotter bevindt
beschreven, waarna in hoofdstuk 8 de aanpassing van het rasteriseer-proces en de
zogenaamde bitmap-reader (de component die de bitmap lijn voor lijn uitleest en de data
naar de afdrukeenheid stuurt) aan de orde komt. De voomaamste conc1usies. volgend uit
het afstudeerproject. tesamen met aanbevelingen voor verder onderzoek. worden in
hoofdstuk 9 besproken.
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2. ARCffiTECTUUR VAN RET FRONT-END

Zoals al vermeld in de inleiding wordt een pagina beschreven door een pagina
beschrijvingstaal (Page Description Language). Er zijn namelijk vele zaken die
afgehandeld moeten worden alvorens een document, gecr=rd op een computer, op
papier geprint kan worden. Oe eisen die men stelt zowel op bet gebied van tekst als op
bet grafiscbe gebied zijn hoog, en om bieraan te kunnen voldoen zijn protocollen
ontwikkeld die gebaseerd zijn op POL's zoals PostScript, PCL, IPOS en HPGL. Ben
pagina wordt dan ook beschreven door een POL-programma. Ben groot voordeel hiervan
is de device-onafhankelijkheid. Oit betekent dat een pagina, beschreven door een POL,
geprint kan worden op elk device (printer, plotter, raster scan device) dat de betreffende
POL ondersteund, rekening boudend met de capaciteiten van bet device.
In Fig 2.1 is getekend boe men, uitgaande van bet POL-programma, komt tot een
daadwerkelijke figuur op bet papier. Oeze digitale besturing staat bekend onder de naam
'front-end'. Hierin zien we als eerste stap de PDL-interpreter. Oe interpreter vertaalt de
POL-commando's en data in device-specifieke codes en controleert bet output-device
dat de grafiscbe operaties, voor de te printen pagina, genereert.

schrijving
CodesPDL- RIP

inlerpreter

Bitmap

Bit-
stroom Bitnwp-Engine reader

Pagina-be

Fig 2.1: De componenten van hetfront-end.

In de volgende stap wordt er een bitmap van de pagina gecr~rd, die de pagina in bits
representeert. Hierin correspondeert een bit (of meerdere bits in bet geval van een
kleuren-representatie) met een puntje op de pagina. Oit werk wordt gedaan door de
zogenaamde RIP; de Raster Image Processor. Oeze stap bepaalt voor bet grootste
gedeelte de tijdsduur van bet totale printproces. Om die RIP-tijd te verkorten wordt er
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit proces te parallelliseren, gebruik makend
van 'transputers'.

De bitmap wordt hierna doorgegeven aan de 'bitmap-reader'. Deze leest de bitmap lijn
voor lijn uit en verstuurt de bits serieel naar bet engine.



De architeetuur van hi!t front-end 8

Het 'engine' (= afdrukeenheid) zet de data, afkomstig van de bitmap-reader, om in een
afdruk op papier. Bij de breed-formaat plotter wordt hiervoor gebruik gemaakt van een
LED-prlnthead. Ben LED-printhead is een balk met een zeer groot aantal LED's (Light
Emitting Diode), waarbij elke LED een pixel uit de bitmap vertegenwoordigt. Zo'n print
head is een pixel breed. Bij een resolutie van bijvoorbeeld 400 dpi ('dots per inch') komt
dat neer op circa 16 LEOs per millimeter.
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3. HPGL-BESCHRIJVING

3.1. Inleiding

In de tekenkamerpraktijk wordt de plottertaal In>GL veelvuldig gebruikt. lIPGL (Hewlett
Packard Graphics Language) is een pagina-beschrijvingstaal, met formaten tot AO,
ontwikkeld door Hewlett Packard voor de plotters lIP 7580B, 7585B en lIP 7586B. Er
wordt binnen oce onderzoek verricht naar een ondersteuning van HPGL voor de breed
formaat plotter. Als voorbereiding op de ontwikkeling van deze ondersteuning wordt nu
eerst de HPGL-taal beschreven aan de hand van de gegevens uit [1]. In appendix A treft
men de gehele instruktieset aan en een beschrijving van de belangrijkste commando's. In
het volgende hoofdstuk wordt dan aan de hand van deze beschrijving een keuze gemaakt
voor de emulatie van HPGL in PostScript, een pagina-beschrijvingstaal waarvoor de
'interpreter' aI gedeeltelijk is gerealiseerd. Voor de beschrijving van de taal PostScript
wordt verwezen naar paragraaf 4.2.1. en [2].

Er wordt in het volgende hoofdstuk gekeken naar de mogelijkheden om In>GL-files te
laten uitprinten via de PostScript interpreter.

3.2. Korte algemene beschrijving van HPGL

De HPGL-taal omvat 77 instrukties die de plotter activeren en een aantal extra
instrukties die geen operatie tot gevolg hebben, maar ingesloten zijn voor compatibiliteit
met andere HP-plotters. AIle HPGL-commando's komen de interne buffer van de plotter
binnen waarin zich een 'First In First Out' (FIFO) -wachtrij bevindt.

Elke In>GL-instruktie begint met een twee letterige mnemomic bestaande uit
boofdletters of gewone letters. Tussen deze beide lettertypen wordt geen verschil
gemaakt. Als er parameters nodig zijn, volgend op de mnemonic dan mooten ze minstens
via een komma of een spatie van elkaar gescheiden zijn. De instrukties worden beeindigd
met een ";", een 'LineFeed (LF)', of met de eerste letter van de volgende mnemonic. De
meest algemene vorm van de HPGL-syntax is :

Instruktie Parameter-veld

Eventuele Separatoren

(0 of meer komma's

en/of spaties)

Sep Terminator
T

Noodzakelijke Separator
(l of meer komma's

en/of spaties)

Sep Parameter

t
Parameter

_1_°-:L
X Sep

T

mnemonic
I

J:
X Sep

T
Sep
T
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In de 'Backus Nonnal Form' (BNF)-notatie kan deze syntax als voIgt beschreven
worden:

hpgl : seplijst commando terminator hpgI
I

commando : instruktie
J

instruktie : mnemonic seplijst parameterveld

mnemonic : LETfER seplijst LETTER

parameterveld : PARAMETER parameters
I

parameters

sep

seplijst

terminator

: sep seplijst PARAMETER parameters
I seplijst

: KOMMA
I SPATIE

: sep seplijst
I

:PUNTKOMMA
ILF
I instruktie

De software-pakketten voor de tekenkamer markt gaan echter uit van een meer
specifieke syntax aangezien Diet alle plotters de hiervoor beschreven algemene syntax
ondersteunen. Deze:syntax ziet er als voIgt uit:
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xx Parameters (,Parameter) [; of LF]

Instruktie I ~ I
mnemonic J Einde instruktie

Evt. extra parameters

Spaties worden in deze syntax genegeerd. Ben bijbehorende BNF-notatie luidt:

hpgl : commando terminator hpgl
I

commando : mnemonic sep parameterveld

mnemonic : LETTER LETTER

sep :SPATllEsep
I

parameterveld : PARAMETER parameters
J

11

parameters

terminator

: sep KOMMA sep PARAMETER parameters
Isep

:PUNTKOMMA
ILF

Voor de implementatie zal uitgegaan worden van de eerste syntax.

Er zijn in totaal drie verschillende parameter-typen:

1. Integer: De parameter moet een geheel getal zijn die kan liggen tussen _226 + 1
en 226 - 1 (signed magnitude) na afronding. De parameter wordt automatisch
afgerond als deze een integer moet zijn. Als het eerste digit achter de decimale
punt groter of gelijk is aan 5 worden positieve integers met 1 opgehoogd en
negatieve integers met 1 verlaagd (dit in tegenstelling tot PostScript waarbij
negatieve integers ook met 1 worden opgehoogd).
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2. Decimale formaat: De parameter moet een getal zijn waarbij het integer
gedeelte ligt tussen _226 + 1 en 226 - 1. Het optionele decimaIe gedeelte mag
maximaaI 10 significante digits bevatten.

3. Label field: Hierbij bestaat de parameter uit een willekeurige sequentie van
karakters.

3.3. De HPGL-instruktieset

De verzameling HPGL-commando's is onder te verdelen. in een aantaI groepen. De totaIe
set van instrukties bevat een groot aantaI instrukties die voor het beoogde doel
overbodig zijn. daar zij slechts voor een speciaaI type plotter gebruikt kunnen worden.
Gezien het feit dat er bij de ontwikkeling van de ondersteuning uitgegaan wordt van de
meest aIgemene instruktieset. zijn in appendix A aileen de meest essenti~le instrukties
nader toegelicht.

Men kan de instruktieset onderverdelen in de volgende groepen:

- Vector-groep
(voor het tekenen van lijnen. krommen
en cirkels op het papier)

- Karakter-groep
(voor de definitie en het tekenen
van karakters)

- Pen-Lijntype-groep
(voor het selecteren van een pen
en de definitie van het lijn-type)

- Advance Paper-groep
(voor het opschuiven van
hetpapier)

- Polygoon-groep
(voor het tekenen met de
polygoon-buffer)

- Digitize-groep
(voor het werken met het
frontpaneel van de plotter)

- Assen-groep
(voor de definitie en het
tekenen van assen)
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- Conjiguratie- en Status-groep
(voor de configuratie en het bekijken
van de status van de plotter)
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De verdeling van de lOtale instruktieset in deze groepen, en de beschrijving van de meest
essentil:!le commando's, kan men dus aantreffen in appendix A.

3.4. Bet coordinaten-stelsel

Het gebied waarin geplot wordt moet gezien worden als een Carthesisch c05rdinaten
stelsel. De eenheden in dit stelsel zijn plotter-eenheden zolang er door de gebruiker geen
andere schaling is toegepast met behulp van het scale-commando. Na het opstarten van
de plotter wordt het coordinatenstelsel gedefmieerd met de plotter-eenheden als
eenheden in zowel de X- als de Y-richting. Verder worden de zogenaamde 'hard-clip'
limieten tesamen met de oorsprong van het c05rdinaten-stelsel ook bij het opstarten
vastgelegd.

Ben plotter-eenheid is 0.025 mm lang en de oorsprong is gedefmieerd in het midden van
het gebied bepaald door de hard-clip limieten. Het bereik van de plottereenheden
loopt van _229 tot 229_1, voldoende om een papieroppervlakte van maar liefst 13 km2 te
beslaan. Wanneer de plotter iets moet tekenen dat binnen dit bereik valt maar buiten het
medium waarop getekend wordt, dan zal de plotter het gevraagde tekenen tot de rand van
het medium. De plotter blijft dan de volgende punten weI ontvangen maar hervat het
tekenen pas wanneer de data weer punten representeren op het medium. Oit proces staat
bekend onder de naam 'clippen'.
De hard-clip limieten bepalen de maximale limieten voor de pen-verplaatsing. De pen
kan dan niet tekenen in het gebied dat buiten de hard-clip limieten valt zodat de pen nooit
kan schrijven naast het medium. De hard-clip limieten liggen vast en zijn: 39 mm vanaf de
bovenkant van het papier en 15 mm vanaf de andere buitenkanten van het papier (zie Fig
3.1).

Naast deze limieten worden ook de twee schalingspunten PI en P2 tijdens de initialisatie
gedefinieerd (zie Fig. 3.1). Deze twee punten worden in combinatie met het scale
commando gebruikt om een zogenaamd 'user-unit' coordinatenstelsel te verkrijgen.
Hierdoor kan de lengte van een eenheid in het coordinaten-stelsel verschillen van die van
een plottereenheid. De default-waarden van PI en P2 zijn afhankelijk van het
papierformaat en zijn zo gekozen dat de punten 15 mm van de hard-clip limieten
verwijderd zijn (zie Fig. 3.1).
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A=39mm

B=15mm

C= 15mm

1
A

---------------j---------------:
• PI :,

(Default) :

1__ f- Hard-Clip
: Limieten,,,,,,,,

Oorsprong :

r +y :

- B:+- ----4 B --

+x ~,,,,,
Axis-Align :
punt (default) P2 :
~ :......: c •~ I (Default~!

, C + '
~.-t---....----'B-._... _.-------'

i
Fig. 3.1: Het coordinaten-stelsel.
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Tot slot zien we in Fig 3.1 ook nog het 'Axis-Align'-punt. Dit is het snijpunt van de lijn
gaande door PI en evenwijdig aan de X-as en de lijn gaande door P2 en evenwijdig aan
de Yeas.
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In hoofdstuk 2 is in Fig 2.1 de globale opbouw van een laserprinter gegeven. In dit
hoofdstuk wordt gekeken naar de interpreter, het onderdeel in het front-end dat de invoer,
komend vanuit de printer-server, omzet in grafische primitieven. Binnen de
onderzoeksgroep is de ontwikkeling van een PostScript-interpreter in een ver gevorderd
stadium en de vraag is nu op welke wijze het front-end ook uitgerust kan worden met een
HPGL-interpreter. Allereerst wordt er in dit hoofdstuk een keuze gemaakt hoe de HPGL
interpreter het beste gerealiseerd kan worden, hierbij rekening houdend met de
performance van het gehele front-end, de eigenschappen van HPGL en de ervaringen
binnen de onderzoeksgroep. Daama zal er een korte inleiding gegeven worden in de
pagina-beschrijvingstaal PostScript en wordt de ontwikkelde PostScript-interpreter
beknopt beschreven. Tot slot zal dan overgegaan worden tot het schrijven van een
HPGL-implementatie-programma.

4.1. De implementatie-keuze

Zoals hierboven al vermeld is er binnen de onderzoeksgroep momenteel een PostScript
interpreter voor een groot deel ontwikkeld. De bedoeling is nu het front-end aanpasbaar
te maken voor andere printformaten zoals HPGL, IPDS (IBM Intelligent Printer Data
Stream defmition) enz.. Men kan hiertoe voor elk printformaat een aparte interpreter
realiseren (d.w.z.: de interpreter van 'scratch' af aan implementeren), maar dit zal
waarschijnlijk veel dubhel werk met zich meebrengen. Het is namelijk te verwachten dat
de verschillende printformaten uiteindelijk dezelfde basisroutines gebruiken, en het zou
dan ook handig zijn dit soort overlappingen uit te buiten. Hierbij kan dan gedacht worden
aan het aanleggen van een soort bibliotheek met basisroutines waar de verschillende
interpreters toegang tot hebben. In het algemeen kan voor de realisatie van een
interpreter, uitgaande van een bestaande PostScript-interpreter, gekozen worden uit drie
mogelijkheden:

1. Het schrijven van een interpreter in 'C' die bet printformaat
transformeert naar het PostScript-formaat, waama deze interpreter
toegevoegd kan worden aan de PostScript interpreter. Wat men
eigenlijk doet is bijvoorbeeld een HPGL-document omzetten in een
PostScript-document en dit vervolgens laten interpreteren door de
voorbanden zijnde PostScript-interpreter (zie ook Fig. 4.1a) De keuze
voor de programmeertaal 'C' is genomen daar de PostScript-interpreter
ook in 'C' geschreven is zodat de interpreters samen een geheel
kunnen worden.

2. Het schrijven van een interpreter in PostScript. Er wordt weer een
transformatie-programma geschreven echter nu in PostScript. Ook dit
vertalingsprogramma wordt door de PostScript-interpreter
gei'nterpreteerd (zie Fig. 4.1a).
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3. Het scbrijven van een interpretatie-programma in 'C' waarbij gebruik
gemaakt wordt van verschillende procedures uit de PostScript
interpreter. Er wordt nu geen transformatie naar PostScript-formaat
uitgevoord. Het programma zal direct leiden tot uitvoer van grafische
primitieven gebruik makend van verschillende blokken uit de PostScript
interpreter (zie Fig 4.1b).

's

's

Brontaal- PostScript-
lIertaler lIertaler

Brontaal- PostScript-
commando's commando's

Grafische
primitieven

Basis-interpreter

4.1 b

n

Brontaal-
commando

Transformotie-progrQJ1ll7Ul

(in 'C' of PostScript)

PostScript-
commando

PostScript-interpreter

Grafische
primitieve

4.1 a

Fig 4.1: Implementatie-mogelijkheden.

Er moot nu een keuze gemaakt worden uit deze drie mogelijkheden waarbij de
performance van het geheel, de eigenschappen van HPGL en de ervaringen binnen de
onderzoeksgroep als selectiecriteria gelden.

Mogelijkheid ten zal op het gebied van de performance geen beste resultaten geven.
Allereerst wordt het printformaat vertaald waarna het als PostScript-document
geihterpreteerd zal worden. Het moge duidelijk zijn dat dit geen snelle interpreter
oplevert.

Mogelijkheid twee heeft vanwege dezelfde reden ook geen beste performance. Zowel het
vertalingsprogramma als het uiteindelijke PostScript-document moet geihterpreteerd
worden. Daarnaast is PostScript een taal die vooral gebruikt wordt door software
pakketten ('generatie'-taal) en is bet geen taal, ontwikkeld voor het zelf schrijven van
programma's, zodat het schrijven van een goed transformatieprogramma veel moeite zal
kosten.

Mogelijkheid drie is dan ook, gelet op de performance, de meest geschikte implementatie
methode. Er kan nu veel overbodige functionaliteit uit de PostScript interpreter geschrapt
worden wat leidt tot een snellere interpreter. Voor de tot stand koming van een
interpreter op deze wijze is bet noodzakelijk de overeenkomsten en verschillen tussen
het printfomaat (bier HPGL) en PostScript te bekijken zodat er efficient van de
PostScript-interpreter gebruik gemaakt wordt.
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Gelet op het tweede selectiecriterium. de eigenschappen van HPGL, zal ook hier de
derde implementatie-mogelijkheid de beste resultaten geven. HPGL is namelijk een
minder complexe pagina-beschrijvingstaal dan PostScript, zowel op grafiseh gebied als
op het gebied van tekstafhandeling. Het is dan ook niet effici~nt om een HPGL-document
te transformeren in een meer complex PostScript-document alvorens dit document te
interpreteren. Kijkend naar de instruktieset van HPGL en die van PostScript ([2]) kan
grofweg gezegd worden dat HPGL een soort subset is van PostScript. Het gevolg
hiervan is dat de benodigde basisroutines zeker al aanwezig zijn in de PostScript
interpreter en dat deze interpreter hiemaast veel overbodige functionaliteit bevat. Een
integratie volgens de derde implementatie-mogelijkheid zal dus vele voordelen bieden.

Tot slot werd er bij de keuze ook gelet op de ervaringen binnen de onderzoeksgroep.
Binnen de groep is onderzoek gedaan naar een realisatie van een PCL (Printer Command
Language) -interpreter (PCL is ook een taal omtwikkeld door Hewlett Packard) en hier
kwam men tot de conclusie dat een integratie volgens de derde implementatie
mogelijkheid de beste resultaten zal geven. De gevolgde werkwijze hierbij was dat men
eerst een compilatie-programma naar PostScript sebreef (volgens mogelijkheid 1) en
daarna bekeek wat hieruit geschrapt zou kunnen worden. Een aanzet tot een
transformatie-programma van HPGL naar PostScript was al aanwezig zodat deze eerste
slap hier niet nodig is. Br kan dus direkt overgegaan worden tot het sehrijven van een
interpreter volgens mogelijkheid drie.

4.2. PostScript en de PostScript-interpreter

Voordat men kan beginnen met het sehrijven van een HPGL-interpreter volgens de
methode die volgde uit de vorige paragraaf. zuBen eerst de mogelijkheden van PostScript
en de stJUetuur van de PostScript-interpreter bekend mooten zijn. In de nu volgende
paragraaf zal er een korte inleiding gegeven worden in de taal PostScript waarna in
paragraaf 4.2.2. de interpreter aan de orde zal komen. De beschrijving van PostScript zal
zeer beknopt zijn en voor een uitgebreidere besehrijving wordt verwezen naar [2].

4.2.1. Inleiding in PostScript

De pagina-besehrijvingstaal PostScript is oorspronkelijk ontworpen om grafische
informatie op digitale laser-printers weer te' geven. De taal is geschikt als
expressiemiddel van grafisehe beelden en voor algemene programmeer-doeleinden. De
uitgebreide mogelijkheden hebben PostScript in de printer-markt zeer populair gemaakt
en de bedoeling was om PostScript een standaard te laten worden op het pagina
besehrijvings gebied. Dit laatste is echter een moeilijk haalbare zaak gezien het feit dat
de verschillende computer- en printer-Ieveranciers vasthouden aan hun eigen pagina
besehrijvingstaal.

PostScript werkt met een postfix notatie en gebruikt stacks om tussentijds operanden op
kwijt te kunnen. In totaal gebruikt PostScript vier stacks, namelijk:

1. Operand-stack: Hierop worden de operanden en de resultaten van
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berekeningen geplaatst.

2. Executie-stack: De top van deze stack bevat altijd bet object dat op bet
buidige moment geexecuteerd wordt.

3. Dictionary-stack: Deze stack bevat een tabel met namen (zgn. 'keys')
die verbonden worden met een waarde (zgn. 'values ').

4. Graphic-State-Stack: In deze stack kunnen grafiscbe toestanden
bewaard en later opgevraagd worden. Ben grafiscbe toestand bevat
informatie over bijvoorbeeld scbaling, lijntype eOl..
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In PostScript worden grafiscbe objecten opgebouwd door zogenaamde paden. Deze paden
worden gedefmieerd door de zogenaamde 'path-construction'-operatoren zoals
bijvoorbeeld 'Uneto', 'moveto' eOl.. Het pad wordt begonnen met de instruktie 'newpath'
of met een 'moveto' naar een bepaald beginpunt. Daama worden alle grafiscbe
bandelingen aan elkaar gekoppeld en kan bet pad op drie manieren afgesloten worden.
Met de instruktie 'stroke' wordt bet pad getekend en afgesloten, met 'fill' wordt bet
beginpunt en eindpunt van bet pad met elkaar verbonden en bet ombullende gebied
opgevuld en met 'closepath' wordt alleen bet begin- en eindpunt van bet pad verbonden.
Na de 'closepatb'-instruktie kan bet gesloten pad met de instrukties 'stroke' en 'fill'
alsnog getekend resp. gevuld worden. In fig. 4.2. is een voorbeeld gegeven van bet
tekenen van een recbthoek.

Program Box

newpath % kan weggelaten
worden

100 100 moveto

tOO 150 lineto

200 150lineto

200 tOo lineto

c10sepatb

Output programma Box
na Fill-operatie

Output programma Box
na Stroke-operatie

Fig. 42: Pad-konstruktie in PostScript.

Op het gebied van tekst behandelt PostScript karakters als grafiscbe objecten. PostScript
definieert fonts door gebruik making van zogenaamde font-dictionary's. Naar een font
dictionary wordt verwezen door de naam van het te gebruiken font en het bevat de
informatie en procedures voor bet cre!ren van alle karakters in dat font.

Ben karakter kan op drie manieren gedefinieerd zijn. De eerste mogelijkbeid is dat een
karakter opgeslagen is als een bitmap. Hierbij defmieert men een rechthoekige eel waarin
de karakters opgeslagen worden. Zo'n cel is opgebouwd uit pixels die 'aan' of 'uit'
kunnen staan. In bet geval van een zwart-wit representatie kan een pixel door 1 bit
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gedefmit!erd worden: 'I' is zwart en '0' staat voor wit. De tweede mogelijkheid is een
defmitie van karakters via een zogenaamde 'outline'-methode. Nu wordt de omIijning van
een karakter gedefinieerd (een grafisch pad) en wordt deze omlijning vervolgens
opgevuld. Tot slot bestaan er ook nog 'stroked' fonts. Een karakter wordt hierbij
opgebouwd uit lijnstukken en het lettertype is dan te vergelijken met dat van een normale
typemachine. In Fig. 4.3. wordt een voorbeeld gegeven van het plaatsen van tekst op de
pagina.

Program Text

/I'imes-Bold fmdfont 14 scalefont setfont
100 100 moveto
(The PostScript Language) show

The PostScript Language

Output programma Text

Fig. 43: Het plaatsen van tekst met PostScript.

Tot slot van deze PostScript-inleiding iets over het cotirdinaten-stelsel in PostScript. Oit
stelsel, 'user space' genaamd, is onafhankelijk van het output-device daar de coordinaten
in dit stelsel automatisch getransformeerd worden naar het cotirdinatenstelsel van het
output-device. Deze transformatie wordt uitgevoerd met de zogenaamde transformatie
matrix, de CI'M (£urrent Iransformation Matrix), die rekenkundig beschreven wordt door
een 3 bij 3 matrix (Fig 4.4).

( Xdev' Ydev' 1 ) = ( X, Y, 1) *

Xdev = aX+C.Y + ~

Ydev =b.x + c.Y + 1y

a b

c d

o
o
1

(X, Y) Userspace

( XdeV' Ydev) Devicespace

Fig 4.4: De CTM-matrix.

Met deze transformatie is het vrij eenvoudig om het stelsel te transleren, te roteren en te
schalen. Het assenstelsel van PostScript verschilt van dat van HPGL (zie Fig. 4.5 en
Fig. 3.1). Er bestaan geen schalingspunten oj.d. en de oorsprong ligt niet in het midden
van het papier maar linksonder. Verder wijst de positieve X-as naar rechts en de
positieve Y-as naar boven, terwijl bij HPGL de X-as naar beneden wijst en de Y-as
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naar rechts. In het, Diet door de gebruiker geschaalde, assenstelsel van PostScript is de
lengte van een eenheid In2 inch (= 25.4/72 nun).

------------------------.
I
I
I
I
I
I
Ii 1 PostScript-unit = 1 / 72 inch
I
I

: =1 / (72 / 25.4) nun

Y L-----------I(0,0) X

Fig. 4.5: Het assenstelsel van PostScript.

4.2.2. De PostScript-interpreter.

De PostScript-interpreter in de printercontroller is een programma , geschreven in 'C',
dat de inkomende PostScript-conunando's cen voor cen leest (een PostScript file is een
normale ASCII ftle) , dit vertaalt naar PostScript instrukties die vervolgens direkt
uitgevoerd worden. De PostScript-interpreter gebruikt hiervoor de, in de vorige paragraaf
genoemde, stacks. Het resultaat is een tabel met grafische primitieven die door de RIP
wordt omgezet naar een bitmap van de pagina. In de PostScript-interpreter kunnen we
vier processen onderscheiden ([3]):

1. Scanner
Dit proces leest de PostScript-ftle waarbij het de bij elkaar horende
karakters groepeert. Hierna converteert de scanner deze groepen naar
een PostScript object.

2. Execution Unit

Dit proces voert het object, komende vanuit de scanner, uit. Hierbij kan
het voorkomen dat het noodzakelijk is hiemaast nog een ander object uit
Ie voeren (door bijvoorbeeld een procedure-alinroep).

3. Manage Virtual Memory
Dit proces controleert de datastructuur genaamd Virtual Memory (VM).
In principe is dit VM Diet veel meer dan een dynamische geheugen
allocator die bijvoorbeeld te vergelijken is met de 'malloc'-instruktie uit
'c' ([4]). PostScript kent echter een mechanisme om een bepaalde VM
toestand te bewaren en deze op een later tijdstip te herstellen.

4. Graphics Machine

De toegang tot de bitmap wordt verzorgt door deze machine.
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De samenhang van deze processen is in Fig 4.6 gei1lustreerd.

Fig 4.6: De samenhang van de processen.
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De interpreter is opgebouwd uit een hoofdprogramma en een viertal modules (EX, VM,
PS, GS). Deze vier modules zijn als voigt van elkaar afhankelijk:

EX

!
VM PS

1
GS

Fig 4.7: De vier modules in de PostScript-interpreter.

De module EX bestaat uit zeven submodules te weten: EX.init, EX.base, EX.check,
EX.cpu, EX.graph, EX.oper en EX.op. Deze modules hebben de volgende taken:

'" EX.init zorgt voor de initialisatie van de EX-module

'" EX.base verzorgt de basisoperaties voor de execution stack, de
operand stack en de dictionary stack
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'" EX.check controleert de operanden alvorens verder gegaan wordt met de
executie van het object.

'" EX.cpu is het hart van de interpreter. Ret plaatst de PostScript-file op
de execution-stack en geeft een aanzet tot de uitvoering hiervan.
Vanuit het hoofdprogramma wordt er naar deze submodule gesprongen.

'" EX.graph bevat de functies die het mogelijk maken om grafische
primitieven te genereren.
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'" EX.oper bevat een lijst met alle verschillende PostScript-commando's.

'" EX.op is opgedeeld naar operator soort (volgens de indeling uit [5]).
Voor iedere operator soort is een programma-deel aanwezig dat de
operatie omzet naar grafische primitieven. Ret daadwerkelijk plaatsen
van deze primitieven in de vorm van trapezia gebeurt alleen in het
programma-deel EX.OPtrap. Ret programma-deel EX.OPfont draagt
zorg voor het plaatsen van karakters in de primitieven-tabel.

De submodule VM behandelt de aanvragen en het herstellen van geheugen. Voor de
implementatie van HPOL is deze module niet van belang.

WeI van belang is de module PS. Deze module heeft als functie het verzorgen van
basisvariabelen en -functies voor de overige modules. PS bevat de volgende submodules:
PS.init, PS.basetypes, PS.object. PS.error en PS.test. Vooral de submodule PS.basetypes
is belangrijk gezien deze de datatypes definieert die gebruikt worden in de interpreter.

Tot slot de 'grafische module' OS. Deze heeft als functie het verzorgen van de pad
konstruktie operatoren en een gedeelte van de 'graphic state' operatoren. De module is
opgebouwd uit de delen OS.base en OS.path. Ret eerste deel houdt zich bezig met het
defmi~ren van de graphic state. Dit is een datastructuur waarin de zogenaamde 'graphics
control' parameters staan, zoals bijvoordeeld de CfM, het lijntype, het vulpatroon enz..
OS.path realiseert de pad konstruktie operatoren. Ret pad bestaat uit een 'gelinkte' lijst
met een pointer wijzend naar het eerste en een pointer wijzend naar het laatste segment
uit het pad. Ben segment bestaat hierin uit een zogenaamde 'tag' waarin bet type
konstruktie staat (moveto, lineto enz.) gevolgd door een x- en y-coordinaat. Voor de
HPOL-interpreter is deze module van groot belang aangezien het zwaartepunt van
HPOL vooral ligt op bet grafisch gebied. De HPGL-interpreter kan daartoe waarschijnlijk
de OS-module gebruiken en daarom is in appendix B een overzicbt gegeven van de
routines in deze module.

Na deze globale beschrijving van de PostScript-interpreter moot het nu mogelijk zijn een
begin te maken met de realisatie van de HPGL-interpreter. Ben meer gedetailleerd
overzicbt van de PostScript-interpreter kan men alleen maar verwerven door bet bekijken
van de 'source'-programma's hiervan. ConcIuderend kan men stellen dat de PostScript
interpreter een soort lagenmodel representeert waarin op de bovenste laag de PostScript
file wordt ingelezen en op de onderste laag de primitieven-tabel gegenereerd wordt (zie
Fig. 4.8).
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PostScript ASCll- file

1
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Operand stack

Execution stack

Dictionary stack

Graphics state stack

1
Grafische primitieven

Fig 4.8: lAgen en stacks in de PostScript-interpreter

4.3. Realisatie van de HPGL.interpreter

De HPGL-interpreter is ontstaan uit de integratie van de HPGL naar PostScript venaler
in de PostScript interpreter. De scanner en parser combinatie uit de venaler zijn voor
deze implementatie grotendeels overgenomen. De codegeneratie, die verweven is met de
parser, is aangepast. De generatie van PostScript commando's in de vorm van AScn
strings is vervangen door stukjes programmataal, waarbij acties op variabelen uit de
PostScript interpreter worden uitgevoerd en waarbij aanroepen naar, hetzij PostScript
operator routines, hetzij lagere routines uit de GS laag, gepleegd worden. Daarnaast is
de parser ook nog uitgebreid daar de vertaler slechts een zeer minieme subset van HPGL
ondersteunde.

Tijdens het parsen van de HPGL invoer, worden variabelen uit de PostScript interpreter
bewerkt en routines uit de PostScript interpreter aangeroepen. Het aanroepen van
PostScript -interpreter routines kan op twee manier gebeuren:

• Via de stack

Hierbij worden operanden op de operandstack "geplaatst en de routine, die de
gewenste PostScript operator uitvoert, aangeroepen. Zie ook Fig. 4.9 waarin
de afhandeling van een string staat. De string wordt afgedrulct nadat deze
eerst op de operandstack is geplaatst. Het afdrukken gebeurt vervolgens
door het aanroepen van de routine 'OShowO' die de PostScript 'show'
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operator uitvoert.
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*(OTop(-l» - dSTRING;
SCreate(aStrinqLength. OTop(-l»;
putSTRING(OTop(-l), aStrinq);
qOsP - OTop(-l);
OShow();

/* Type is een strinq */
/* Alloceer qeheuqen */
/* Plaats strinq op de stack */
/* pas Stackpointer aan */
/* Voer PostScript show

operator uit
*/

Fig. 4.9: Het afdrukken van een string m.b.v. de OShow()-routine.

• Rechtstreeks

Hierbij worden lagere routines aangeroepen, waarbij de operanden in de regel
als parameters worden aangeleverd. Zie ook Fig. 4.10 waar direct routines
worden aangeroepen in de Graphics Machine van de PostScript interpreter.

plotps (type)
char *type;
{

while (SIGNED_NUMERIC)
{

if (dcount++ >- MAXDRAWPOINTS)
{

end_draw 0 ;
GSnewpath () ;
aPoint.x - absX;
aPoint.y - absY;
Gsmoveto(aPoint}:
DRAW_FLAG - 1;

xval - qetval();
yval - qetval();
if ( ! DRAW_FLAG)
{

GSnewpath () :
aPoint.x - absX;
aPoint.y - absY;
GSlIIoveto (aPoint) ;

Fig. 4.10: Aanroepen van lage routines in de PostScript-interpreter.

Voor de implementatie van de teken-commando's wordt er in de HPGL-interpreter
gesprongen naar een laag niveau, namelijk de GS module. Een sprong naar een laag
niveau zal altijd gepaard gaan met een verbetering van de performance omdat dan
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eventuele 'overhead' zo veel mogelijk wordt vermeden. Voor de implemenatie van tekst
commando's wordt de eerste manier gehanteerd (via de stack). De routine 'OShowO' is
namelijk dermate complex dat het aanroepen van lagere routines een even zo complex
stuk programmeertaal vergt. Tekst wordt afgehandeld zoals geillustreerd in Fig. 4.9.

Er zijn zo een aantal modules ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de bestaande PostScript
interpreter. De koppeling is zo uitgevoerd dat er in het hoofdprogramma van de
PostScript-interpreter, na de initialisatie van deze interpreter, gesprongen wordt naar de
hoofdmodule van de HPGL-interpreter, namelijk de module ' exjlpgl.m'. Deze module
start dan de HPGL-interpreter op. Tijdens de initialisatie van de PostScript-interpreter
worden de beschikbare fonts 'geladen'. Deze fonts zijn gedefmi~rd in een PostScript-file
waarvan cen font (Helvetica 12 pt) als standaardfont door de HPGL-interpreter gebruikt
wordt. Om gebruik te kuooen maken van de 'OShow' routine moet de PostScript
interpreter namelijk weten welk lettertype geldig is. Daarom wordt, alvorens de HPGL
interpreter op te starten, een standaardfont geselecteerd in de PostScript-interpreter. De
schaling van de tekst wordt in de HPGL-interpreter afgehandeld. In Fig 4.11 is de
opstart-procedure van de HPGL-interpreter schematisch weergegeven:

Initialiseer Definieer de
PostScript- beschikbare
interpreter fonts

Selecteer 1
standaardfont
d.m.v. PostScript-
commando 'setfont'

Interpreteer de Initialiseer
HPGL-file I-- HPGL-interpreter

Fig 4.11: Opstart-procedure van de HPGL-interpreter.

Het 'shell script'-programma 'psout' zorgt voor de afhandeling van deze procedure. Aan
dit programma wordt de resolutie van het output-device, het formaat van het medium
waarvoor het HPGL-document bedoeld is en de grootte van het uitvoer-medium als optie
meegegeven.

De ontwikkelde programma's voor de HPGL-interpreter zijn allen te vinden in appendix
C. De hoofdmodule is 'ex_hpgl.m' en de hierbij horende submodules zijn: 'ps_hpgl.m',
,exjlpglplot.m' en 'vm_hpglscan.m'. In de HPGL-interpreter wordt alles geschaald naar
een A4-pagina. Dit houdt niet in dat het uitvoer-medium altijd een A4-pagina moet zijn.
De derde meegegeven optie aan 'psout' is namelijk een vergrotingsfactor volgens:

Vergrotingsfactor = Oppervlakte uitvoer-medium I Oppervlakte A4
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De hoofdmodule 'ex_hpgl.m' initialiseen de HPGL-interpreter en tekent de omlijning van
het gebied waarin getekend kan worden. Oit 'window' (zie ook Fig 3.1) wordt getekend
om een duidelijk beeld te krijgen van de uitvoer van de HPGL-interpreter. Ret is
gedefini~rd volgens de gegevens uit het vorig hoofdstuk, namelijk 39 mm vanaf de
bovenkant van het papier en 15 mm vanaf de andere kanten. Wanneer de HPGL
interpreter helemaal gereed is en op zijn functies getest zou dit tekengedeelte natuurlijk
weggelaten kunnen worden. Ret algoritme van het hoofdprogramma ziet er als voIgt uit:

begin

rwul opties betreffende het papierformaal en resolutie

output-device;

open de inlloer-ftk;

inilialise de HPGL-interpreter;

draw het 'window' ;

define de transformatiemDtrix;

while niet einde HPGL-ftle

read een koraJaer "it de inlloer-ftle;

eaU de scanner-procedure Dan met dol koraJaer als optie;

eM_ol-while;

close de interpreter;

De submodule 'vm_hpglscan.m' voert het scanproces uit. Hierin staat de procedure
hpg1com die volgens een 'nested case' structuur de HPGL-file inleest. Er is gekozen
voor zo'n structuur omdat HPGL dankzij de twee-Ietterige commando's daar uitermate
geschikt voor is. De eerste letter van het commando wordt gelezen in het
hoofdprogramma en meegegeven als optie aan deze procedure. Hierin wordt de tweede
letter gelezen waarna 6f gesprongen wordt naar een procedure die het commando uitvoen
6f nog enkele operanden gelezen worden. De procedure 'getval' dient voor dit inlezen van
operanden. Ret scanproces gaat uit van de meest algemene syntax gegeven in hoofdstuk
3. Om een beeld te krijgen van de manier waarop de scanner werkt wordt hieronder een
voorbeeld gegeven:

Voorbeeld van de werking van de scanner bij inlezen van een PD-instruktie:
Aanroep vanuit EX_HPGL.M is: hpglcom(p)

switch('eerste letter commando')

case 'P':

letter2 = getc('invoerfJ.1e')

switeh(letter2) (

case'D':

plotpsO 1* veer de tekenprocedure plotps uit

hierin worden evt operanden gelezen *1
break;

break;
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De submodule 'ex_hpglplot.m' bevat procedures voor de initialisatie van de HPGL
interpreter. voor de implementatie van het schalingscommando, voor het tekenen van
lijnen en bogen en voor de ondersteuning van de tekstcommando's. Vanuit deze
tekenprocedures wordt gesprongen naar de OS-module uit de PostScript-interpreter
('OSlineto', 'OSmoveto' etc.) voor de konstruktie van een pad (zie voorbeeld in Fig.
4.10). Wanneer er daadwerkelijk iets in de bitmap geschreven moet worden (zoals bijv.
de stroke-operatie doet), wordt gesprongen naar de PostScript EX-module (de procedure
'OStroke'). Hierin worden dan trapezia gedefmieerd voor de grafische primitieven-tabel.
In de submodule 'ps_hpgl.m' zijn de benodigde declaraties terug te vinden voor de HPOL
interpreter.

De HPGL-interpreter is met succes getest op het aanwezige front-end, dat hiervoor
gekoppeld was aan een grafisch scherm in plaats van aan een print-engine. Alleen de
schaling- en de meest essenti~le teken- en tekstcommando's zijn geiinplementeerd.

Daarnaast is de interpreter ook getest via een zogenaamde 'Viewer' waarbij de tekening
verschijnt op het scherm van een 'SUN' werkstation. Ben voorbeeld van het resultaat
hervan is te zien in Fig. 4.12. De figuur dient slechts om een indruk te krijgen van wat de
gerealiseerde interpreter kan verwerken.

VEL

VEIoIICLE: TRAVEL

TO MOVEMENTS AT
ULTn.ANE STREETS

I I
+ TYPICAL BICYCLE/AU

: I I : INTERSEClION CF M

+1 I I t
I I

I I II
IlEJ. ClIISSJG 0 I..... _. /') - ~!I

- - - - - ~ I - - - -
,/- f

-_ ......
~

I - - - -
I i .. :::-~ I

K --.... ,..~ -II ....

:..t. KII CRDSSDM:

l ~~ I I

1
1+

LEGEND
• 1 - - _ BII<£ TRA

I 1'= .. ~DT[R

I I I

Fig. 4.12: Resultaat-voorbeeld van de HPGL-interpreter.

Het nadeel van de viewer is de lage resolutie van het scherm van het werkstation (75
dots per inch terwijl het front-end resoluties tot 600 dots per inch kan verwerken). Het
voordeel van de 'Viewer' was dat er middels een zogenaamde 'screendump' een afdruk
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van het resultaat op papier te verwezenlijken was. In Fig. 4.12 is het resultaat van deze
methode ook nog eens verkleind. zodat bet resolutie-nadeel versterkt tot uitdrukking
komt. In bijlage D zijn nog een aantal resultaten terug te vinden.
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In hoofdstuk 1 is al kort gesproken over het probleem van de omvang van de bitmap van
bijvoorbeeld een AO-pagina. Van zo'n pagina is de bitmap ongeveer 32 MBytes groot en
de installatie van een geheugen met zo'n capaciteit zal een erg grote uitgave betekenen.
Daarom wordt ook gezocht naar mogelijkheden om deze omvang te verkleinen.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op twee mogelijke oplossingen voor dit probleem.
Zo kan men de bitmap tot een kleinere vorm comprimeren door gebruik making van een
zogenaamde compressie-methode.

Een andere manier om het probleem op te lossen is de toepassing van de zogenaamde
'sliced bitmap'-techniek waarbij de bitmap wordt opgedeeld in kleinere banden ('slices').

Na een bespreking van deze oplossing-methodes zal er in paragraaf 5.3. tussen beiden
een keuze gemaakt worden.

5.1. Data compressie in de bitmap

Bij deze methode wordt de grootte van de bitmap gereduceerd via het gebruik van
compressie algoritmen. Het doel van de compressie (ook weI 'image coding' genoemd) is
het reduceren van het grootaantal bits in de bitmap, zonder daarbij de kwaliteit van de
tekening aan te tasten ([6]). Het CCITT heeft op dit gebied van data compressie een
verzameling van aanbevelingen vastgelegd voor de zogenaamde 'group 3 and group 4
digital facsimile transmissions' ([7]). Op het gebied van de facsimile-transmissie (fax),
het elektronisch overzenden van documenten via conventionele telefoonlijnen, bestaat
namelijk ook een behoefte om bitmaps van documenten te comprimeren. De beperkte
transmissietijd van deze lijnen maakt datacompressie noodzakelijk om documenten
binnen een acceptabele tijd te kunnen versturen ([8]).

Het groep 3 algoritme van deze ccm-aanbevelingen comprimeert data in een richting
door het verwijderen van horizontale redundante pixels. Groep 4 behandelt de 2
dimensionale compressie.

De CCIIT algoritmen verwijderen redundante informatie door het gebruik van de I-D
gemodificeerde Huffman code of door het gebruik van de 2-D gemodificeerde 'Relative
Element Address Designate (READ)' code.

5.1.1. De 1-D gemoditiceerde Huffman code

Er wordt bij deze methode een 'run-Iengte'-waarde berekend, welke het aantal
opeenvolgende pixels aangeeft die dezelfde kleur hebben (wit of zwart) in een
horizontale scan-lijn dwars over het document. Het algoritme converteert deze waarde
naar een zogenaamde 'Huffman' code. Het algoritme gaat dan verder met het telIen van
de volgende pixel-groep van de andere kleur en geeft dit weer een andere code. Het
Huffman algoritme gaat crvan uit dat aile scan-lijnen beginnen met minimaal 1 wit pixel.
Wanneer een scan-lijn toeh met een zwart pixel begint, zal de compressor de code van
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een 'null line with length 0' lijn genereren.

Ter besparing van geheugenruimte hebben de Huffman codewoorden verschillende
lengtes. Lijnlengtes die vaak voorkomen in een document produceren een korter
codewoord dan lengtes die minder frequent optreden. De unieke codes defini~ren zwarte
en witte lijnstuklcen die 0 tot 63 pixels kunnen bevatten (zie Fig 5.1). Wanneer er een
langer lijnstuk gedeteeteerd wordt dan zal dit lijnstuk worden opgedeeld in stukken die
kleiner zijn dan 64 pixels. De lengte van de codewoorden vari~rt tussen 2 en 12 bits.

Scan-lijn

:=:::=: ::::::::::::
Run-Lengte:

3 wit

Code (voorbeeLd):

0111

Gecodeerde data:

8 zwart

000101

0111000101111111

7 wit

1111

2 zwart

11

Fig 5.1: Codering van een scanlijn vo/gens het 1-D algoritme.

Het 1-D algoritrne is toegepast op acht standaard CCIIT documenten met als resultaat
een compressiefactor liggend tussen 5 en 15. Hierbij is de compressiefactor gedefmieerd
als het quotient van het aantal pixels en het aantal code-bits.

Aangezien de compressiefactor afhangt van de hoeveelheid redundante inforrnatie die het
algoritrne in het document kan verwijderen, is de mate van compressie ook afhankelijk
van het type document (tekening, schema, tekst. ..) en de resolutie waarrnee gescand
wordt.

5.1.2. De 2·D gemoditiceerde 'READ'-eode

Het READ-code algoritrne codeert een scanlijn uitgaande van de positie van kleur
veranderingen in de vorige scanlijn, welke fungeert als een referentie. Wanneer er een
kleurverandering in de referentie-lijn gedetecteerd wordt, zal er gekeken worden of, en op
welke positie in, de te coderen scanlijn, ook zo'n kleurverandering aanwezig is. Wanneer
deze exact ligt onder eenzelfde kleurverandering in de vorige scanlijn, zal een bit deze
verandering representeren (zie Fig 5.2 a). Andere codes, beginnend met het '0'-bit om
aan te geven dat de kleurveranderingen nu niet recht onder elkaar liggen, geven
kleurveranderingen aan die niet verder dan 3 pixels verschillen met de plaats van een
kleurverandering in de voorgaande scanlijn. Zo kan men bijvoorbeeld defmieren:
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'---J'--'--I.--I..~~:.~!j!!. .

t t t t t t
Verandering Op dezelfde positie

! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1

Gecodeerde data: ...111111...

Fig 5.2 a
~r---1ro........,···························

..~1.~~'!!.i:.:.~y.,!

..~~~.:!!!.'! .

Verandering
verschilt 2
posities naar
links

!
001

Verandering
verschilt 3
posities naar
rechts

!
01

Gecodeerde data (voorbeeld): ...00101...

Fig. 5.2 b

++ ++ t

Verandering Verandering Geen corres-
verschilt 1 verschilt 1 ponderende
positie naar positie naar verandering:
rechts links Ga verder

! ! !
011 010 0001

..-.-..-r--I .
..!.if.~!..I!!!!.!.~.:!!in
..~~~~.lji~ .

1
Verandering tteedt meer
dan drie pixels verder op:
Schakel over op Hufmann
code

001011 0111

Gecodeerde data (voorbeeld): ...01101000010010110111...

Fig 5.2 c

Fig 52: Codering van een scanlijn volgens de READ-code.
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- referentielijn: Kleurovergang (bijv. zwart -> wit)

- scanlijn: Kleurovergang (zwart -> wit) drie pixels verder naar rechts

- Code: genereer de code '01'

- referentielijn: Kleurovergang ( bijv. wit -> zwart )

- scanlijn: Kleurovergang (wit -> zwart) twee plaatsen naar links

- Code: Genereer de code '001'
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Dit voorbeeld is geillustreerd in Fig 5.2 b.

Wanneer een kleurverandering meer dan drie pixels verwijderd is van een
kleurverandering in de voorgaande lijn, zal de compressor een speciale code genereren
die de afstand in de 1-D code representeert (zie Fig 5.2 c).

Vooreen meer gedetailleerde beschrijving van de READ-code wordt verwezen naar [9].

De test met de acht CCIIT-documenten zoals uit de vorige paragraaf levert bier een
compressiefactor tussen 7 en 50.

Hoewel de 2-D code een hogere mate van compressie levert dan de 1-D code, zijn er
toch enkele nadelen te noemen van de 2-D code. Voor de uitvoering van het 2-D READ
code algoritme is het noodzakelijk om de vorige scanlijn in het logisch circuit op te slaan.
Dit geeft vooral problemen voor systemen die invoer krijgen vanuit een 'lijn-scanner'
aangezien dit resulteert in gecompliceerde geheugen configuraties ([7]). Bovendien
resulteert een fout in de codering van een scanlijn in het geval van 2-D codering tot een
fout in het gehele document vanaf de plaats van die lijn, terwijl bij 1-D codering slechts in
een Iijn zo'n fout terug te vinden is.

Bij beide typen compressiecodes is het mogelijk om eventuele fouten te herstellen
('error-recovery'). Voor een beschrijving biervan wordt verwezen naar [10].

5.2. De sliced-bitmap techniek.

De sliced-bitmap techniek bestaat in feite uit het opdelen van de complete pagina in
kleinere banden. De totale pagina bestaat dan uit een aan-een-koppeling van deze
kleinere banden. Van zo'n band wordt de bitmap (de 'fysieke bitmap') berekend en deze
fysieke bitmap wordt dan door het engine geprint. Hierna komt de volgende band uit de
totale pagina aan de heurt. Het is mogelijk dat zich in de RIP meerdere processoren
bevinden die simultaan van meerdere banden de fysieke bitmap berekenen.

Omdat het engine constant moet kunnen printen is het noodzakelijk dat dit, na het printen
van een band, direct kan beginnen met het printen van de volgende band. In het geheugen
van de printer moet zodoende plaats zijn voor de opslag van minimaal twee fysieke
bitmaps. In de tijd dat een fysieke bitmap door het engine uitgelezen wordt, zal door de
RIP de volgende fysieke bitmap weggeschreven worden. Door deze techniek is het nu
niet meer noodzakelijk om de bitmap van de gehele pagina in een geheugen op te slaan.
Slechts de bitmaps van twee ofmeer banden staan in een geheugen.

Er bestaan verscbillende banding-principes die globaal in twee groepen kunnen worden
verdeeld (zie ook Fig 5.3):
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Fig 53: Enkele sliced-bitmap methoden.
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1. Niet repeterende banding: Hierbij wordt de totale pagina verdeeld in N kleinere
banden. In de RIP bevinden zich N processoren die ieder van ren band de
fysieke bitmap berekenen.

2. Repeterende banding: De lotale pagina wordt ook hier opdeeld in N banden. In
de RIP bevinden zich nu echter minder dan N processoren. Elke processor zal
meerdere keren voor een verschillende band uit de pagina gebruikt worden.

De werkverdeling over de processoren kan ook op verschillende manieren worden
uitgevoerd. De pagina is beschreven door een verzameling van vectoren en de verdeling
van deze vectoren kan op de onderstaande manieren geschieden:

1. Iedere processor behandelt de volledige vector en clipt alles buiten zijn eigen
werkgebied. De gehele vector wordt hierbij vertaalt naar een pixel-presentatie
en de pixels die buiten de band vallen worden geclipt.

2. Het initit!le startpunt van de vector bepaalt welke processor die vector
toegewezen: krijgt. De processor zal deze vector vertalen in een pixel
representatie en indien er pixels geclipt worden, zal het de geclipte pixel
informatie over de vector doorgeven aan de volgende processor, die de taak
hierna zal continueren. Deze processor hoeft dan niet opnieuw de pixel
representatie van de vector te berekenen.

3. De processor concentreert zich alleen op het deel van de vector dat binnen zijn
werkgebied vall. Alleen van dat stuk wordt een pixel-representatie gerealiseerd.

Al deze methoden hebben gemeen dat het werk dat door een bepaalde processor
uitgevoerd moet worden, afhankelijk is van de plaats van de band in de totale pagina
Verder bestaan er vectoren die door meer dan ren processor in bewerking worden
genomen.

In figuur 5.3 zijn een aantal voorbeelden van sliced-bitmap technieken getekend. Hierbij
representeert de buitenomtrek de totale pagina en de blokjes hierin de banden. Deze
banden zijn genummerd. Wanneer hetzelfde nummer meermalen voorkomt duidt dat op
hergebruik van processoren (repeterende banding). Verder wordt er bij de voorbeelden
uitgegaan van een scan-richting loodrecht op de richtir)g van de papierloop.

5.3. Keuze tussen compressie- en bandingstechniek.

In deze paragraaf wordt een keuze gemaakt tussen de, in de voorgaande paragrafen
beschreven, technieken die het probleem van de bitmap-omvang kunnen oplossen. In
tabel 5.1 treft men de voor- en nadelen van beide methoden aan.
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Tabe15.1: Voor- en nadelen van compressie- en sliced bitmap technieken.

~delen VOORDELEN NADELEN
Methode

1. Er is een bitmap 1. Er bestaat een maximum
aanwezig. Snel dupli- voor het plotformaat

COMPRESSIE ceren is mogelijk 2. Algoritmen zijn rela-
2. Complexiteits- tief complexer

maximum ligt hoog 3. Coderingsfouten
in vgl. met bandings- mogelijk
teehniek

,
1. Willekeurige lengte 1. Complexiteitsmaximum

van plotformaat mog- ligt laag in vgl. met
elijk (in het geval van compressie

BANDING
repeterende banding) 2. Er is geen bitmap

2. Relatief eenvoudige aanwezig. Snel duplice-
algoritmen ren niet mogelijk

3. Men kan snel starten
met het platten van
de tekening
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We zien in de tabel dat beide methoden voor- en nadelen ten opzichte van elkaar hebben.
Het maximum van het plotformaat is echter een belangrijk nadeel van de
compressieteehniek. In het geval van de repeterende sliced-bitmap techniek geldt
hiervoor geen maximum aangezien elke processor na de uitvoer van een deel uit de
bitmap weer beschikbaar is voor het behandelen van een ander deeI. Het moge duidelijk
zijn dat bij deze methode zodoende geen grens bestaat aan het papierformaat In
verschillende industriefn waar CAD cen grote rol speeh. en samenhangend hiermee ook
breed-formaat plotters. is de mogelijkheid om plots te maken met grote lengte een
belangrijk voordeel (denk bijvoorbeeld aan de vliegtuigindustrie). Naast dit voordeel is
ook het moment waarop het plot-proces gestart kan worden bij de bandings-techniek
snel bereikt Men kan namelijk. na de berekening van slechts een fysieke bitmap. al
beginnen met het plotten.

Deze voordelen van de bandingsteehniek overtreffen de nadelen zoals die in label 5.1 ver
meld staan. Het complexiteitsmaximum ligt toch nog zo hoog clat dit in het algemeen Diet
zal leiden tot grote problemen, en voor het maken van duplicaten zijn er al lange tijd
goede breed-formaat copiers aanwezig. Zodoende is er gekozen om over te gaan tot het
ontwikkelen van algoritmen voor het opdelen van de totale pagina in smallere banden. In
het volgende hoofdstuk zal deze ontwikkeling nader aan de orde komen.
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In bet vorige boofdstuk is besloten om de pagina op te delen in smallere banden om zo
bet probleem van de bitmap-omvang op te lossen. Er zal nu een specifieke bandings
techniek gekozen moeten worden waama overgegaan kan worden tot de implementatie
biervan op bet aanwezige front-end.

In bet front-end zoals getekend in Fig 2.1 ligt de plaats waar bet opdelen plaatsvindt
tussen de interpreter en de RIP's. De invoer bestaat uit grafiscbe codes en in paragraaf
6.1 wordt beschreven wat voor soort codes dat zijn.

De uitvoer ricbting de RIP's bestaat uit 'geclipte' grafiscbe codes, d.w.z. de RIP's
ontvangen de gedeelten van de grafiscbe codes die vallen in de band waaraan gewerkt
wordt.

In paragraaf 6.3 wordt er een bandings-techniek gekozen en aangegeven hoe het
algortime hiervoor in het front-end gei"mplementeerd kan worden. Daarvoor is het
noodzakelij'k te weten op welke wijze het ontwikkelde front-end, bestaande uit een array
van parallelle processoren, functioneert. Dit laatste is beschreven in paragraaf 6.2.

In paragraaf 6.3 komt ook de defmitieve realisatie van het algoritme aan de orde. Het
algoritme zal gei'mplementeerd worden op de array van parallele processoren, waarbij de
onderzoeksgroep transputers gebruikt als processoren. De programmeertaal Occam leent
zicb uitstekend vocr het programmeren van transputers en het bandings-algoritme is dan
ook geschreven in Occam.

6.1. Graphics van de printertalen

Het lest front-end vormt de besturing van een All Points Addressable (APA) printer.
Voor het afdrukken van allerlei soorten gegevens, zoals bijvoorbeeld karakters, lijnen en
rasterplaatjes. kan voor dergelijke printers een basisset van grafische codes worden
gedefinieerd. Iedere willekeurige pagina kan met behulp van deze basisset worden
beschreven. De grafische codes in deze basisset worden primitieven genoemd. Deze
primitieven kunnen gemakkeIijk worden vertaald naar acties op de fysische representatie
van de pagina; de bitmap.

Pagina-beschrijvingstalen zoals PostScript bieden een veeI gebruikersvriendeIijker
interface dan een verzameling primitieven. Een inte.rpreter vormt dan de interface tussen
de gebruiker en pagina-beschrijvingstalen enerzijds en de printer en Iogica anderzijds.

De HPOL-interpreter vertaalt de HPGL commando's in een serie primitieven. De RIP's
lezen deze primitieven in en voeren acties uit op de bitmap. Deze bitmap wordt door de
bitmap-reader op eenscherm voor testdoeleinden afgebeeld of naar de laserkop van een
engine gestuurd.

In paragraaf 6.1.2. wordt gekeken hoe de primitieven-verzameling er in bet test front-end
uitziet. In de volgende paragraaf wordt echter eerst het Graphical Kernel System (OKS)
beschreven om zo een algemeen beeld te vormen van grafische codes.
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6.1.1. Graphical Kernel System
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Met het doel standaardisatie aan te brengen in de computer graphics is het Graphical
Kernel System (GKS) ontworpen. Dil systeem is door verschillende standaarden
organisaties, waaronder International Standards Organisation (ISO) en American
National Standards Institute (ANSI), als standaard aangenomen. GKS is oorspronkelijk
voor 2-dimensionale graphics ontwikkeld, maar is inmiddels aangepast voor 3
dimensionale toepassingen. De standaard grafische functies zijn gedefinieerd als een set
abstracte specificaties onafhankelijk van enige programmeertaal. Voor de
programmeertalen FORTRAN 77 en C zijn er bibliotheken met routines gedefmieerd die
voor iedere GKS een routine herbergen. Op deze manier vormt GKS een interface tussen
het grafische gedeelte van een applicatie met de hardware.

GKS ondersteunt 6 grafische primitieven:

• polyline

Voor het specificeren van lijnen.

• polymarker

Voor het plaatsen van markers.

• text

Voor het plaatsten van een rij karakters.

• fill_area

Voor het specificeren van gevulde polygonen.

• cell_array

Voor het specificeren van rasterplaatjes.

• generalized_drawingJ)rimitive(GDP)

Voor het aanroepen van speciale grafische primitieven, zoals ellipsen.

Voor iedere primitieve zijn er een aantal attribuut-waarden nodig. De attributen
specificeren de kleur. lijndikte, lijntype, e.d. voor de primitieven.

In [11] wordt aan de hand van het GKS een primitieven-verzarneling in de computer
graphics gepresenteerd. Deze verzarneling illustreert hoe men het GKS in de praktijk kan
toepassen. De verzameling omvat de volgende primitieven:

• polyline(n, X, y)

De polyline primitieve beschrijft een lijn of punt door het specificeren van een
aantal (n) punten. Ben punt wordt gedefmieerd door een polyline met ren
co6rdinaten-paar (n=1).
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x3,y3

xl,yl

Fig. 6.1: Polyline; een lijn door n punten.

• fill_area(n, x, y)

De fill_area primitieve specificeert een outline (een gesloten lijn door n
punten) die een oppervlak insluit dat met een vulpatroon gevuld dient te
worden. Indien een leeg vulpatroon wordt geselecteerd, resulteert de
fill_area primitieve in een polyline, waarbij de eerste en de laatste
coOrdinaten gelijk zijn.
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x6,y6 xl,yl

x2,y2 xS,yS

Fig. 62: Fill_area; een gesloten lijn door npunten.

• ellipse(xc, yc, rl, r2)

De ellipse primitieve defini~rt een ellips met als middelpunt (xc,yc) en de
halve assen rl en r2, volgens de vergelijking:

2 2
( x;~c ) + ( Y;iC

) = 1

xc:,yc:

Fig. 63: Ellipse; een ellips met middelpunt (xc, yc) en halve assen r1 en r2.

• text(x, y, string)

De text primitieve defmi~rt de plaatsing van een rij karakters ('string')
vanafhet punt (x,y).
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Jext primitieve
x:;·t·_··

Fig. 6.4: Text; een string beginnend op de positie (x,y)

• polymarker(n, X, y)

De polymarker primitieve defmi~rt de plaatsing van een marker (een
bepaald karakter) op de punten bepaald door de n gespecificeerde
cotirdinaten.

•x3,y3

•xS,yS

•x2.y2

•x4.y4 •x6,y6

•xl.yl

Fig. 6.5: Polymarker; plaatsing van markers op n posities.

Voor de verwerking van de bovengenoemde primitieven is het noodzakelijk enkele
attribuut-waarden te weten. Zo dient de lijndikte, het lettertype, het marker-type voor
respectievelijk de Iijn, text en polymarker primitieve bekend te zijn, voordat het
daadwerkelijke verwerken van die primitieve kan worden voltooid.

Attribuut-waarden specifieeren de eigensehappen van de primitieven. Zo kan een Iijn dik,
dun, gestreept, in puntjes. in een bepaalde kleur en in eombinaties daarvan worden
gepresenteerd. Voor de verwerking van deze attribuut-waarden kunnen twee
oplossingen worden gevonden:

- Breid de parameter Iijst van de primitieve specifieatie uit met een Iijst van
attributen

- Onderhoud een Iijst van attributen en voeg een serie primitieven toe aan de
bestaande verzameling voor iedere aetie op de attributen.

In de pagina-beschrijvingstalen PostScript en HPGL wordt de laatste conventie
gehanteerd. Daarom is het handig die ook toe te passen voor de samenstelling van de
primitieven-verzameling.

De attributen met de bijbehorende primitieven zijn:

• Lijnstijlen

1110111.111111111111

111111111111111111111

Fig 6.6: Enkele lijnstijlen in Frame MakeifM Version 1.0.
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In Fig. 6.6 zijn er enkele lijnstijlen gedemonstreerd. Deze kunnen
geselecteerd worden in bet tekstverwerkingspakket Frame Maker. Dit
pillet levert zijn uitvoer af in PostScript. Voor bet lijntype kunnen een
drietal primitieven worden gespecificeerd:

• seclinetype(lt)
Defmieert bet lijntype; gesloten, gestreept, met puntjes, enz. Hier
staat It voor een entry (toegangspunt) in een lijntype tabel.

- secline_width_scale_factor(lw)
Defmieert de lijndikte.

- secline_colocindex(lc)
Defmieert de lijnkleur. waarbij Ie staat voor een entry in een
kleurtabel.

• Vulpatronen

Fig. 6.7: Vulpatronen van Frame Maker™ Version 1.0.

Vulpatronen geven aan op welke manier polygonen in een fill_area primitieve
worden gevuld. Hiertoe kunnen de volgende primitieven worden bepaald:

- seCfiICarea_interiocstyle(fs)
Defmieert de interieurstijl en bepaalt of bet figuur egaal, met een
vulpatroon of belemaal niet gevuld wordt. Rier staat fs voor een entry
in een interieurstijl tabel.

- secfill_area_color_index(fc)
Defmieert de kleur van bet vulpatroon. Fe is een index in de kleur
tabel.

• secfiICarea-pattem_index(pi)
Defmieert bet vulpatroon, waarbij pi staat voor een entry in een
patronentabel. Frame Maker kent 16 vulpatronen voor polygonen.
welke getoond zijn in Fig. 6.7.

-Text

.aaaaaaa aaaaaaaa aaaaS aaCXa(X aaaaaaO

Fig. 6.8: Enkeiefonts van Frame Maker™ Version 1.0.

In Fig. 6.8 zijn enkele fonts (lettertypen) gei1lustreerd die geselecteerd
kunnen worden in Frame Maker. Voor bet selecteren van een bepaald
lettertype zijn de volgende primitieven gedefmieerd:
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• sectextjont(tf)
Defmieert het font-type (bijv. Helvetica, Courier ...).

• seCtexCcolor_index(te)
Defmieert de tekstkleur. Tc staat voor een index in een tekstldeur
tabel.

• seccharactecheight(ch)
Defmieert de grootte van het font.

• seccharactecup_vector(dx,dy)
Stelt de tekstori~ntatie in, waarbij dy/dx de richtingscoefficient
voorstelt. (vgl. de SL-instruktie uit Appendix A).

• seCtexcpath(tp)
Stelt de richting in waarin opeenvolgende karakters worden geplaatst.
Kies hierbij uit right, down, up of left.

• seCtexCalignment(h,v)
Geeft aan welk gedeelte van de string wordt geplaatst op de in de
text primitieve gespecificeerde beginpositie.

• Marker

41

t + 0 o * • • • o

Fig. 6.9: Markering-voorbeelden.

In Fig. 6.9 zijn een aantal voorbeelden van marketing getoond. In HPGL is
hiervoor het commando SM beschikbaar (zie appendix A). De primitieven
t.b.v. marketing zijn:

• secmarkectype(mt)
Stelt het marketing-type in. De waarde mt is een index in een
markeertype tabel.

• secmarker_coiocindex(mc)
Stelt de kleur van de marker in, mc is een index in de markerkleur
tabel.

• secmarkecsize_scale_factor(ms)
defmieert de grootte van de marker.

6.1.2. Primitieven in bet test front-end

In de vorige paragraaf is een algemene primitieven-verzameling beschreven. Voor het
test front-end is afgeweken van de GKS-standaard om zo parallellisatie van het RIP
proces te vergemakkelijken. Hierover wordt in paragraaf 6.2.4 meer informatie gegeven.

De ontwikkelde interpreter levert de onderstaande primitieven aan de Raster Image
Processor(en) :
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• C_TRAP(Xb, Xe, Ybl, Yel, Ybu, Yeu)

C_trap specificeert oon trapezium; oon vierhoek met twoo evenwijdige zijden
en hoekpunten (Xb,YbI), (Xb,Ybu), (Xe,Yel) en (Xe,Yeu), zoals getekend
in Fig 6.10. Polygonen kunnen met oon oonvoudig algoritme worden
opgedoold in trapezia. Daarbij kunnen trapezia gemakkelijk gevuld worden.

Xe,Yeu

Xe,Yel

Fig. 6.10: Trapezium opgespannen door de hoekpunten (Xb, Ybi),

(Xb, Ybu), (Xe, Yei) en (Xe, Yeu).

• C_LINE(Width, Xb, Yb, Xe, Ye)

C_line specificoort oon ges}oten lijnstuk met dikte Width beginnend in
(Xb,Yb) en eindigend in (Xe,Ye) (zie Fig. 6.11). Gestroopte lijnen, worden
woorgeven d.m.v. oon serie c_line primitieven.

Fig. 6.11: Lijnstuk tussen (Xb, Yb) en (XE, Ye) met dikte 'width'.

• C_CHAR(Charld, Fontld, h, s, b, b, Xc, Yc)

C_char specificeert de plaatsing van het karalcter met code CharId van het
font met FontId in de Ideur met HSB waarden h,s,b op de positie (Xc,Yc). De
HSB standaard is beschreven in [11] en wordt gebruikt om oon kleur te
bepalen.

• C5TRING(Fontld, Length, Xc, Yc)

C_string gaat vooraf aan cen of moor c_substring primitieven en defmieen: de
plaatsing van de string ter lengte Length, opgebouwd uit die substrings, vanaf
de positie (Xc,Yc).

• C_SUBSTRING(Length, String)

C_substring bevat oon string ter lengte Length. Ben of moor van deze
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substrings volgen op de c_string primitieve.

• CJMAGE(Width, Height, Xc, Yc, Xx, Xy, Yx, Yy)

C_image gaat vooraf aan een of meer C_sample of C_mask primitieven en
bepaalt de plaatsing en ori~ntatie van een rasterplaatje. Width en Height
bepalen resp. de breedte en hoogte van het plaatje in pels ('picture
elements'), terwijl de vectoren (Xx, Xy) en (Yx, Yy) het formaat van deze
pels defini~ren. Xc en Yc bepalen de oorsprong (zie Fig 6.12).

Xc.Vc Xx.Xy

Fig. 6.12: De specificatie van een image.

• C_SAMPLE(n, greyvalue)

C_sample specificeert n grijswaarden die een voor een worden toegekend
aan de pels van de door de C_image gespecificeerde image. In lOtaal volgen
er minimaal Widht*Height grijswaarden op een C_image primitieve.

• C_MASK(n, maskvalue)

C_mask specificeert n maskeer-waarden, een 0 of een 1, die aangeven of de
overeenkomende pel in de image, gespecificeerd door de voorafgaande
C_image primitieve, zwart of wit weergegeven dient te worden. In totaal
volgen er minimaal Width*Height maskerwaarden op een C_image
primitieve.
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In de huidige implementatie van de test interpreter is nog maar een attribuut-primitieve
geiinplementeerd:

• C5ETCOLOR(h, S, b, bw)

C_setcolor specificeert de kleur waarin de .daarop volgende pnnuueven
worden uitgevoerd. De kleur wordt bepaald door de waarden h, s en b
volgens de HSB standaard ([11]). Voor een zwart-wit afdruk. wordt de
grijswaarde bepaalt door de waarde bw. Met behulp van c_setcolor kan zo de
vulkleur, of grijswaarde, van trapezia, lijnen en strings worden bepaald.

Nu we kennis hebben van de uitvoer van de interpreter kunnen we overgaan lOt de
realisatie van een bandings-proces dat de pagina, beschreven door de primitieven,
opdeelt in smalle banden.

Voor de realisatie-methode bestaan meerdere mogelijkheden. Om lOt een goede keuze
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te komen is het noodzakelijk te weten hoe het test front-end functioneert. Dit wordt in de
volgende paragraaf beschreven.

6.2. Functionering van het test front-end

Bet front-end, mals dat binnen de onderzoeksgroep momenteel is gerealiseerd, bestaat
uit een server, een interpreter, enkele RIP's en een bitmap-reader (zie Fig. 6.12).
Herkenbaar hierin is de algemene architeetuur van een front-end uit hoofdstuk 2. In Fig
6.12 is echter ook de server getekend en er zijn meerdere RIP's in het front-end
aanwezig.

III Onderdeel van
-+ hel fronJ-end

Engine

Fig 6.12: Corifiguratie van het test front-end.

De server heeft als taken job-scheiding en foutafhandeling en hij voorziet de interpreter
van invoer. De aanwezigheid van meerdere RIP's is het gevolg van de doelstellingen die
aan dit front-end ten grondslag liggen.

6.2.1. Doelstellingen van het front-end

De doelstellingen van het door de onderzoeksgroep te ontwikkelen front-end luiden:
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- Schaalbaarheid

Dit wi! zeggen dat men aan gestelde performance-eisen kan voldoon door
het een of meerdere keren toopassen van ren front-end deel in het te
ontwikkelen front-end. Oit uit zich in de opbouw van de hardware (parallelle
processoren) en in de software (grote flexibliteit). Ben voorbeeld: Wi! men
het rasteriseer-proces (bet wIlen van de bitmap) drie keer sneller laten
verlopen, dan kan dit bereikt worden door het aantal RIP's met een factor
drie te vergroten. Ben RIP is hierbij een parallelle processor (transputer) die
kan communiceren met de andere RIP's. In het test front-end, zoals dat
gebruikt is, bevinden zich momenteel vier RIP's.

- Kleur

Zwart/wit, grijswaarden en kleur.

- ResoJutie

Goedkope laser-printers hebben in de regel een resolutie tot 300 dpi. Oe
huidige Oce printers hebben een resolutie van 508 dpi. In het te ontwikkelen
front-end worden, vanwege de schaalbaarheidseis, grotere waarden mogelijk
(600 dpi).

- Papierformaat

Naast de gangbare A4 en A3-formaten moot het ook mogelijk zijn breed
formaat plotteruitvoor te printen (bijv. B3, AO).

- Omgeving

Het front-end moot in verschillende systeem-omgevingen inzetbaar zijn
(UNIX, IBM, lIP). Oit vergt aanpasbaarheid van de koppeling tussen printer
en host.

- Pagina-beschrijvingstalen

Zoals al eerder vermeld moot het front-end meerdere POL's kunnen
ondersteunen zoals PostScript, IPOS en IIPGL.

- Performance

De verwerkings-snelheid moet voomamelijk begrensd worden door de
engine-snelheid.

- Printer-afbankelijkheden

oce produceert printers met een aantal extra mogelijkheden: sorter (deze
sorteerl de uitvoor per gebruiker in een 'multi-user' omgeving), finisher
(toevoegen van een omslagvel, het Dieten of lijmen van de uitvoer) etc.
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6.2.2. Het gebruik van transputers in het front-end
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Het test front-end bestaat uit een array van 6 transputers. Wat is nu eigenlijk een
transputer? Een transputer is een single chip computer, ontwikkeld door de Britse firma
Inmos. De naam is afgeleid van de termen TRANSistor en comPUTER. De transputer
familie bestaat uit een aantal componenten, waaronder:

- 16 bit transputer (T 212)

- 32 bit transputer (T 414)

- 32 bit transputer met floating point unit ( T 800)

- disk-controller (M 212)

-lijn adapters (C OIl, C 012)

- crosbarr switch voor links (C 004)

Op plaatsen waar veel rekenkracht nodig is, kan men de transputer zeer goed toepassen.
Men kan zo een complexe rekenopdracht opsplitsen in een aantal kleinere sub-taken die
over de verschillende transputers verdeeld worden. Er werken dan meerdere
processoren aan dezelfde opdracht. Men verkrijgt op deze wijze een veel betere reflectie
van onze eigen wereld. Zo is bijvoorbeeld het functioneren van het menselijk lichaam een
goed voorbeeld van parallellisme. Men kan tegelijkertijd horen, zien en ruiken. Drie
processen die parallel uitgevoerd worden! Hier volgen enkele toepassingsgebieden van
de transputer:

- High speed multi-processor systemen

- Digitale signaal-processoren

- Snelle grafische toepassingen zoals bijvoorbeeld
een real-time 'flight-simulator'

- Patroon herkenning zoals bijvoorbeeld
herkenning van geschreven tekst op enveloppen.

- Beeldbewerking

- Systeem simulatoren

- Kunstmatige intelligentie

Met behulp van de taal Occam kunnen transputers geprogrammeerd worden. Occam is de
eerste taal die gebaseerd is op parallelle executie waarbij automatisch gezorgd wordt
voor de communicatie en synchronisatie tussen tegelijkertijd opererende processen. De
transputers voeren de Occam-programma's min of meer direct uit Occam is als het ware
de 'assembly-language' van de transputer. De instructie-set van de Inmos transputers
ondersteunt namelijk constructies uit Occam zodat die efficient gecompileerd kunnen



ImplemenlaJie van het bondings-algoritme 47

worden naar transputer-code.

Om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden van Occam zijn enkele voorbeelden
gegeven van Occam. In het eerste voorbeeld betreft het een gewoon 'sequentieel'
programma (de afkorting SEQ staat voor sequentieel). Men wilt een trui breien en
daartoe breidt men achtereenvolgens de mouwen, het voor- en achterpand en de nek. Tot
slot worden deze stukken aan elkaar gemaakl

SEQ
breimouwen

breivoorpand

brei achterpand

breinek

verbind de delen

Voorbeeld J : Sequentiele execUlie

SEQ

PAR

brei mouwen

brei voorpand

brei achterpand

brei nek

verbind de delen

Voorbeeld 2: Parallelle execUlie

In het tweede voorbeeld maakt men gebruik van de parallelle executie. Er zijn nu
meerdere mensen aanwezig die willen meewerken aan de trui en zo kan er tegelijkertijd
gewerkt worden aan de verschillende delen. In het programma zien we dat terug onder
PAR, wat de afkorting is van parallel. De processen die, inspringend naar rechts, onder
PAR staan worden parallel uitgevoerd. Nadat alle delen van de trui klaar zijn kan de trui
samengesteld worden. Op deze Manier bestaat het maken van een trui worden nog maar
uit twee sequentiele processen namelijk het breien van de trui en het samenstellen van
de trui. Het moge duidelijk zijn dat het tweede voorbeeld een veel hogere performance
met zich meebrengt.

Occam gebruikt kanalen voor de communicatie tussen de transputers. Ben kanaal is een
'point-to-point' link van het ene naar het andere proces. Ben kanaal kan waarden
doorgeven tussen .twee processen die op dezelfde transputer 'lopen' of tussen processen
lopend op verschillende processoren. In het eerste geval is een kanaal meer een
geheugenplaats terwijl in het tweede geval een kanaal een echte hardware-link
vertegenwoordigt zoals bijvoorbeeld een transputer-link.

In het front-end wordt gebruik gemaakt van vier T800 transputers en twee T414
transputers. Op alle transputers draaien verschillende Occam-programma's. In Fig. 6.13
is getekend hoe de processen uit Fig 6.12 over de verschillende transputers verdeeld
zijn.

Op de eerste T414 transputer (klokfrequentie 15 MHz) draait het server-programma
('host'). Gezien de geringe complexiteit van dit proces is een T414 transputer voldoende.
Op de tweede transputer (T800) wordt het interpreter programma uitgevoerd. Dit
programma is besproken in hoofdstuk 4 en is geschreven in C. In Occam bestaat de
mogelijkheid om C-programma's te importeren zodat dit 'taal-verschil' geen problemen
oplevert. De vraag die oprijst is natuurlijk waarom ook de interpreter geen parallel
Occam-programma is. Men heeft indertijd gekozen om de interpereter in C te schrijven
omdat dit een floating-point intensief en moeilijk schaalbaar (te verdelen over
verschillende processoren) proces is. In de toekomst zal echter toch de mogelijkheid tot
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parallellisering van de interpreter onderzocbt worden.
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Fig 6.13: Het transputer-schema.

De vier RIP's (T800) zorgen voor bet wllen van de bitmap (bet rasteriseer-proces). De
programmatuur hiervoor is geschreven in Occam.

De recbtse T414-transputer uit Fig. 6.13 leest de bitmap uit en verzorgt de communicatie
met bet engine. De programma's hiervoor zijn geschreven in Occam.

Om ervoor te zorgen dat de interpreter niet de 'bottle-neck' vormt van bet front-end, is
gekozen voor een implementatie van dit proces op een snelle transputerkaart. Ook voor
het rasteriseer-proces zijn snelle transputers wenselijk. De hiervoor gescbikte T800
processor wordt in de volgende paragraaf kort beschreven.

6.2.3. De T800 transputer

De T800 transputer bestaat uit de volgende delen ([12]):

- 32 bit microprocessor

- een floating point unit (FPU)

- vier standaard transputerlinks

- 4 kilobyte intern RAM

- een geheugeninterface voor de besturing van
een extern geheugen

- een interrupt mechanisme
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De T800 heeft een kloksnelheid van 20 MHz. Deze klok wordt intern opgewekt door een
PLL (Phase Locked Loop) met een ingangsfrequentie van 5 MHz. De interne
verwerkings-snelheid van de T800 is zeer hoog. De transputer verwerkt interne
processen quasi-parallel, waarbij gebruik gemaakt wordt van time-sharing. Via de links
is het mogelijk om op een eenvoudige Manier met andere processoren te communiceren.
Hierdoor is de T800 uitermate geschikt voor parallelle processen. De links zijn seri~le

communicatie-kanalen waarbij de communicatie plaatsvindt op basis van het I hand
shake' protocol. Na verzending van een databyte wacht de link op een bevestiging van
ontvangst ('acknowledge') voordat een volgend databyte verstuurd wordt. De
microprocessor werkt tijdens dit proces gewoon door. De transmissie-snelheid van de
links is in te stellen op 5,10 en 20 Megabit per seconde.

In Fig. 6.14 is het blokschema van de T800 weergegeven. Hierin zijn de verschillende
onderdelen duidelijk zichtbaar.

Floating point unit

System
Services

4k bytes
of

On-chip
RAM

External
Memory
Interfat:e

Fig 6.14: Blokschema van de T800.

Met de gemultiplexte 32 bits data/adres-bus kan de transputer 4 GigaByte aan geheugen
adresseren. De T800 beschikt zelf over een 4 kiloByte intern RAM (Random Access



lmplementatie van het bandings-algoritme 50

Memory). Voor meer gegevens over deze T800-transputer wordt verwezen naar bijlage
E waarin een datasbeet van de T800 is opgenomen.

6.2.4. Het transputer-netwerk in bet front-end

In Fig 6.15 is een meer gedetaileerd schema van bet test front-end getekend. Hierin is
te zien hoe de transputers aan elkaar gekoppeld zijn en hoeveel geheugen er verbonden
is met de afzonderlijke transputers.

• kan verbonden
worden met 0

RIP 3 RIP 2 RIP 1 RIP 0

Edge
Connection L-_---l

I Host

B
7

Fig. 6.15: Transputer-netwerk in het testfront-end.

In de figuur zijn de 'hard-links' tussen de transputers getekend. Zo is te zien dat de
'host'-transputer gekoppeld is aan de 'interpreter'-transputer. Over de link worden
onder andere van de host naar interpreter status-gegevens verzonden (bijvoorbeeld de
resolutie van het output-medium en de naam van de PDL-file) en van interpreter naar de
host gegevens over de athandeling van de PDL-file (bijvoorbeeld het bericht 'pagina is
afgehandeld'). Er is voor de host een extern geheugen van 2 MByte aanwezig voor de
opslag van het programma en van enige data.

Aan de interpreter is een geheugen gekoppeld van 8 MByte. Dit geheugen wordt ondere
andere gebruikt voor het 'Virtual Memory' (zie par. 4.2.2.). De interpreter-transputer is
rechtstreeks verbonden met twee van de vier RIP's. Over deze links worden de grafische
primitieven verzonden in groepjes (buffers) van ten hoogste 512 bytes.
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Op aIle RIP's loopt hetzelfde hoofdprogramma en de omvang van het extern gekoppeld
geheugen bedraagt 2 MByte. Dit wordt onder andere gebruikt voer de opslag van het
gedeelte van de bitmap dat door de betreffende RIP is berekend. Het hoofdprogramma
leest de primitieven en verdeelt deze over de vier RIP's. Ook hier wordt een bandings
principe toegepast namelijk het principe van de repeterende horizontale banding. De
breedte van een band is variabel en wordt opgegeven door de gebruiker. Zo kan men
bijvoorbeeld I-pixel verslicing toepassen waarbij een band slechts em scanlijn breed is.
Vocr bet testen met de HPGL-interpreter is aItijd gekozen voor een bandbreedte van 32
scanlijnen. Ben pagina ziet er dan aIs voigt uil:

32 scanlines
-. +-

S
c
a
n

r
i
c
h
t
i
n
g

!
;
i
i

(Xb. Ybu)I
;; 0; :

i !
: :

! !

Loop-richting

Fig. 6.16: Verslicing van eenpagina.

In de figuur is een trapezium getekend zoals dat is uitgerekend door de interpreter. Het
trapezium beslaat meerdere banden en moet dan ook door meerdere RIP's verwerkt
worden. Aangezien het verwerken (rasteriseren) van een trapezium veel minder complex
is dan het verwerken van een polygoon (bijv. de GKS fiU-area primitieve), zal het
rasteriseer-proces minder overhead hebben wanneer meerdere RIP's de primitieve
toegewezen krijgen. Wanneer het front-end slechts een RIP zou bevatten worden aIle
primitieven maar door deze enige RIP verwerkt, maar bij aanwezigheid van meerdere
RIP's is het wenselijk dat het verwerken van dezelfde primitieve door meerdere RIP's
zo min mogelijk dubbel werk met zich meebrengt. Vandaar dat de onderzoeksgroep
afgestapt is van de GKS-standaard en overgeschakeld is op relatief eenvoudige
primitieven zoals de 'trapezium'-primitieve.
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De vier RIP-transputers sturen hun infonnatie via de vier hard-links naar de bitmap
reader. Deze leest de vier bitmap-delen (iedere RIP bevat een deel van het totaal) en
maakt hiervan een totale bitmap. Er is hiervoor gebruik gemaakt van een T414 transputer
met een geheugen van 0.5 MByte. Deze transputer is allleen geschikt voor de koppeling
met een grafisch schenn, zoals dat in het test front-end in plaats van een engine gebruikt
WordL De bitmap-omvang van zo'n schenn is klein, zodat een 0.5 MByte geheugen
volstaat. Wanneer er gekoppeld wordt aan een engine zal deze transputer vervangen
moeten worden.

Met de kennis die nu opgedaan is van het test front-end moet het mogelijk zijn om het
bandings-algoritme voor breed-fonnaat uitvoer te implementeren. In de volgende
paragraafza1 deze implementatie besproken worden.

6.3. Bet 'banding'-proces

Alvorens een bandings-algoritme te implementeren zal eerst een bandings-principe
gekozen moeten worden. In paragraaf 6.3.1 wordt een keuze gemaakt aan de hand van de
gegevens wt hoofdstuk vijf en de vorige paragraaf. Hierna wordt in paragraaf 6.3.2 het
algoritme en de implementatie ervan op het transputer-netwerk beschreven.

6.3.1. Keuze van een bandings-principe

In paragraaf 5.2 zijn zes verschillende bandings-technieken besproken waaruit een keuze
gemaakt zal moeten worden, uitgaande van de eigenschappen van het gebruikte front
end. Er zijn in het front-end vier RIP's aanwezig die volgens het principe van
'horizontale repeterende banding' de bitmap uitrekenen. Het doel is om het front-end aan
te passen zodat ook breed-formaat uitvoer mogelijk is. Aangezien het hierbij wenselijk is
de algemene opbouw van het front-end zoveel mogelijk in stand te houden, wordt het
rasteriseer-proces zoals dat nu uitgevoerd wordt, niet veranderd. Daartoe zullen de
RIP's band voor band de pagina gaan rasteriseren, waarbij voor de RIP's banden als het
ware gelijk zijn aan afzonderlijke pagina's. De afmetingen van zo'n pagina zijn gelijk aan
de afmetingen van een band, en er werken tegelijkertijd vier RIP's aan het rasteriseren
van een band. De bitmap-reader zal achter elkaar de bitmap's van de verschillende
banden ontvangen, en hij moet ervoor zorgen dat het engine continu infonnatie ontvangt.
Nadal de laatste lijn uit een bitmap gelezen en verstuurd is, moet de bitmap-reader
alweer de beschikking hebben over de bitmap van de volgende band.

Er moet VOOf gezorgd worden dat de RIP's slechts die primitieven ontvangen die liggen
in de band waarvan de bitmap gevuld moet worden. Hiertoe zal een soort clip-praces
tussen de interpreter en de RIP's nodig zijn, die alle primitieven die de interpreter
verstuurt, leest en bekijkt of ze in de betreffende band vallen. Dil laatste is een
terugkerend proces voor iedere band. Aangezien de interpreter slechts een maal de
primitieven verzendt, zullen al deze primitieven moeten worden opgeslagen in een soort
buffer (in het vervolg de 'primitievenbuffer' genoemd). De Manier waarop de RIP's een
bitmap uitrekenen blijft ongewijzigd, dat wil zeggen; de programmatuur op de RIP's blijft
hetzelfde.
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Samengevat krijgen we de volgende situatie: Er komt een Dieuw praces tussen de
interpreter en de RIP's (de 'clipper') dat allereerst aile primitieven opslaat in een
primitievenbuffer. De clipper leest hiema deze primitieven en verzendt de primitieven,
liggend in de eerste band, naar de RIP's. Hierbij worden primitieven die doorlopen in
andere banden afgesneden op de overgangsplaats tussen de eerste en tweede band (de
primitieven worden 'geclipt'). Na bet verzenden van deze primitieven zullen de RIP's de
bitmap van de eerste band gaan vullen. Hiema zal de clipper weer de primitievenbuffer
lezen en de juiste primitieven voor de tweede band naar de RIP's verzenden etc. etc..

In bet RIP-proces wordt elke band door vier RIP's verwerkt volgens bet principe uit Fig.
6.16. Welk bandings-principe kan nu bet beste in bet clip-proces worden toogepast ? In
ieder geval zal dit een repeterende bandingstechniek mooten zijn, gezien voor elke band
dezelfde vier processoren worden ingezel Er zijn zodoonde nag drie verschillende
technieken mogelijk:

- Repeterende verticale banding

- Repeterende 20-banding

- Repeterende borizontale banding

De eerste methode zal in de praktijk niet efficient functioneren. Het engine print namelijk
een pagina scanlijn voor scanlijn uit en voordat bet engine hiermee kan beginnen zal de
eerste scanlijn volledig ontvangen mooten zijn. Bij verticale banding is de ricbting van
verslicing loodrecbt op de scan-ricbting, zodat voor een scanlijn de bitmap van aile
banden gereed moot zijn. Verticale banding is dan ook geen efficiente bandings-techniek
en zal in bet front-end Diet worden toegepast.
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Fig. 6.17: Een 2D-bandings-techniek.

De tweede methode zoals getekend in Fig 5.3f is in strijd met de bandingstechniek zoals
die al wordt toogepast in bet rasteriseer-proces (zie Fig. 6.16). Wei zou een 20
verslicing zoals getekend in Fig. 6.17 mogelijk zijn. Oit principe stuit ecbter op betzelfde
probleem als bij de verticale bandingstechniek. Weer mooten aile banden verwerkt zijn
voordat men de eerste scanlijn kan gaan printen.
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De derde teehiek is echter een teehniek die weI leidt tot goede resultaten in het front
end. De pagina wordt evenwijdig aan de scan-richting in banden opgedeeld en het engine
kan het printen al aanvangen nadat de RIP's de bitmap van de eerste band hebben
gevuld. We krijgen op deze manier de volgende situatie:
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Fig. 6.18: 'Dubbele' Iwrizontale repeterende banding.

Hoe kunnen we deze techniek toepassen in het front-end ? De clipper verstuurt de
geclipte primitieven naar de RIP's die het rasteriseer-proces uit zullen voeren. Voor het
rasteriseren gebruiken de RIP's een c06rdinaten-stelsel met de oorsprong in de linker
beneden-hoek en eenheden afhankelijk van de resolutie van het output-device. Dit
stelsel is voor elke band hetzelfde wat inhoudt' dat de banden getransleert moeten
worden. Ben en ander is geillustreerd in Fig. 6.19:
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Fig. 6.19: Voorbeeld van een band-ajhandeling.
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In de figuur zijn de bandafmetingen (250,1500) als voorbeeld gekozen, en is de
afhandeling van de vierde band getekend. We zien dat de clipper in de primitievenbuffer
een trapezium tegenkomt met de x-c06rdinaten: Xb = 875, Xe =1060. Dit boudt in dat dit
trapezium gedeeltelijk in de vierde band valt gezien de x-as hierin loopt van (3 x 250) =
750 tot (4 x 250) = 1000. De RIP's weten ecbter niet beter dan dat zij een pagina mooten
rasteriseren met een breedte van 250 pixels en een boogte van 1500 pixels. Daarom zal
de clipper de x-c06rdinaten van bet trapezium transleren naar zo'n pagina. De clipper zal
ook de y-c06rdinaten van bet geclipte trapezium berekenen voordat hij bet trapezium
verzendt naar de RIP's. In de volgende paragraaf zal dieper ingegaan worden op de
manier van 'clippen'.

Voor de bitmap-reader moot dit alles geen verschil maken. Deze leest de bitmap op de
normale manier uit en er zal automatiscb moet worden overgestapt naar de bitmap van de
volgende band. Hierover wordt in boofdstuk 8 meer informatie gegeven.

6.3.2. Ontwikkeling en implementatie van het bandings-algoritme

In de vorige paragraaf is al ingegaan op de taken van de clipper. Rierbij kwam als eerste
taak naar voren bet wIlen van een prirnitievenbuffer met alle primitieven, verzonden door
de interpreter. Nadat dit primitievenbuffer gevuld is, moot de clipper bij elke band deze
buffer uitlezen en bekijken welke primitieven er in de betreffende band liggen. Om dit te
kunnen bekijken zal de clipper de afmetingen van de band mooten kennen. Deze band
status is afhankelijk van bet formaat papier WaarOP geprint moot worden, de resolutie van
bet output-device en de boeveelheid informatie die in een band mag zitten (d.w.z. de
oppervlakte van de bitmap van een band in bits).

Ret papier-formaat wordt opgegeven door de gebruiker en de overige gegevens zijn
constant, zodat de clipper na bet wIlen van de primitievenbuffer de band-status kan
berekenen. Ret resultaat van de berekening moot worden verstuurd naar de RIP's
aangezien zij willen weten wat de omvang is van de bitmap die zij gaan vullen. Hierna
kan de clipper bet aantal banden uit gaan rekenen om zo te controleren of de pagina nog
niet in zijn geheel is afgebandeld.

Ret kan natuurlijk voorkomen dat de pagina-breedte niet gelijk is aan een gebeel aantal
maal de bandbreedte. Er zal vaak een zogenaamde rest-band zijn en bij bebandeling van
deze speciale band zal de clipper opnieuw de band-status moeten berekenen (de rest
band beeft andere afmetingen).

Nu de taken van de clipper bekend zijn kan er een algoritme opgesteld worden (zie Fig.
6.20). In dit algoritme wordt door de 'rest-of-band' vlag aangegeven of er een rest-band
aanwezig is bij de te bebandelen pagina. Onder bet' aantal banden in Fig. 6.20 wordt het
aantal gebele banden verstaan die in de pagina passen. Wanneer de bandteller hieraan
gelijk is wordt gecontroleerd of er nog een stukje rest-band behandeld moot worden.
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Het algoritme krijgt van de interpreter de primitieven binnen in bundels (de zogenaamde
'graphic buffers') van ten hoogste 512 bytes. Hij stopt al deze buffers in een
primitievenbuffer dat hiervoor groot genoeg moot zijn. Uit analyse van een aantal HPGL
tekeningen bleek dat een omvang van 2 MByte voor de primitievenbuffer volstaat. Er zijn
natuurlijk altijd extreme gevallen waarbij de tekening zo complex is dat de interpreter
meer dan 2 MByte aan primitieven genereert, maar over het algemeen is 2 MByte
voldoende. De omvang van de prlmitievenbuffer kan voor die extreme gevallen altijd nog
vergroot worden.

Bij het ontwikkelen van het algoritme is alleen gekeken naar het clippen van de
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trapeziwn-primitieve. De ontwikkelde HPGL-interpreter levert alleen maar 'set-color'
en trapezia primitieven, zodat het algoritme ondanks deze beperking toeh op zijn
functionaliteit getest kan worden. Bij het behandelen van een trapeziwn primitieve zijn
drie verschillende gevallen mogelijk (zie ook Fig. 6.21):

- 1. Het trapezium ligt geheel in de band

- 2. Het trapezium ligt gedeeltelijk in de band

- 3. Het trapezium valt volledig buiten de band

1 2 3

Fig. 6.21: Liggings-mogelijkheden van een trapezium.

In geval 1 mooten aileen de Xb- en Xe-coordinaten worden aangepast alvorens het
trapeziwn naar de RIP's wordt verzonden. Het trapezium. is dan volledig afgehandeld en
het is overbodig om het bij een volgende band weer te bekijken. In de primitievenbuffer
wordt het trapezium. dan ook weggegooid en er komt een code voor in de plaats die de
clipper vertelt dat hij in de primitievenbuffer een aantai plaatsen kan overslaan.

In het tweede geval moet er meer gebeuren. Het trapezium. wordt opgesplitst in twee
delen; een deel dat ligt in de betreffende band (en dus naar de RIP's verzonden moet
worden) en een deel dat terug gezet moet worden in de primitievenbuffer (zie Fig. 6.21).
Hiertoe moeten de y-e06rdinaten van het originele trapezium. op de plaats van de band
overgang berekend worden. Daarnaast moeten de x-eoordinaten van het eerste deel ook
nog getransleerd worden (zie voorbeeld in Fig. 6.22).



Imp1onullQ/~ van het bandings-algoritme 59

Ydistu---

(Xe, Yel)

\(Xo. You)

(Xe2, Yel2)

(Xe2, Yeu2)

\

Xdist

(Xb,YbI)

....................
(Xb, Ybu)

Lijn 1

Lijn 2

Bandnummer =0, 1,2,3 .

Xe2 =(bandnummer + 1) * bandbreedte

RC2 =richtingscoefficient lijn 2 = (Yel - Ybl) / (Xe - Xb)

RCI =richtingscoefficient lijn I = (Yeu - Ybu) / (Xe - Xb)

Ydislu =Xdist * RCI

Ydistl =Xdist * RC2

Yeu2 = Ybu + Ydislu

Yel2 = Ybl + Ydistl

Xb = Xb - (bandnummer * bandbreedte)

C_TRAP (Xb, bandbreedte, Ybl, Ye12, Ybu, Yeu2) naar RIP's

C_TRAP (Xb2, Xe, Ye12, Yel, Yeu2, Yeu) terug in Primitievenbuffer

Fig. 622: Voorbeeld geva12.

Geval 3 uit Fig. 6.21 is het meest eenvoudige geval. De clipper zet het trapezium
onveranderd terug in de primitievenbuffer en verstuurt Diets naar de RIP's.

Vror de implemenatie van het algoritme is het noodzakelijk dat er een nieuwe transputer
in het netwerk wordt geplaatst waarop het clip-proces kan functioneren. Gezien dit
proces invoer krijgt vanuit de interpreter en uitvoer produceert voor de RIP's, is de
positie van deze Dieuwe processor gelegen tussen de interpreter transputer en de 4
RIP's. Voor de opslag van aIle primitieven is het noodzakelijk dat er een extern geheugen
wordt gekoppeld aan deze nieuwe transputer. Er is gekozen voor een geheugen-omvang
van 8 MByte. Het netwerk wat zo ontstaat is getekend in Fig. 6.23.
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Fig. 623: Transputer-netwerk met clipper.

Het hoofprogramma clipper.occ, behorende bij deze processor, is terug te vinden in
appendix F. De bijbehorende subprogramma's Fill.PrimBufocc en Clip.Primitives.occ
zijn ook in deze bijlage opgenomen.

In het programma clipper.occ wordt gewacht op primitieven die worden verzonden door de
interpreter. Zodra er iets ontvangen wordt zal de procedure Fill.PrimBuf zorg dragen voor
het wIlen van de primitievenbuffer. Wanneer all~ primitieven van een pagina in de
primitievenbuffer geplaatst zijn, zal in clipper.occ de status-data ingelezen worden.
Hierna wordt de procedure Clip.Primitives aangeroopen, die band voor band de benodigde
primitieven naar de RIP's verstuurt.

Naast bet schrijven van deze nieuwe programma's zijn er ook een aantal wijzigingen
aangebracbt in de programmatuur van de andere processoren. Zo moot de interpreter te
weten komen dat er na het afdrukken van een band geen nieuw document gemterpreteerd
hooft te worden. De RIP's en de bitmap-reader mooten bet verschil kennen tussen bet
commando 'einde pagina' en 'einde band' en zo zijn er nog een aantal voorbeelden te
noomen van verandere situaties in bet test front-end.

Na bet schrijven van de 'software' is bet gebeel op zijn functionaliteit getest. De A4-
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output van de HPGL-interpreter (A4 omdat het grafische scherm, gekoppeld aan het test
front-end. geen grotere afmetingen kan laten zien) werd hierbij opgedeeld in kleine
banden.

Het clip-proces bleek goed te functioneren zodat verder gegaan kan worden met de
volgende stap in het ontwikkelings-proces van de plotter-besturing. In het volgende
hoofdstuk wordt onderzocht hoe het test front-end aangesloten kan worden op een
prototype van een breed-formaat plotter.
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7. INTERFACE BITMAP-READER EN PRINTER-ENGINE

Voor bet versturen van een bitmap naar een printer-engine is een bitmap-reader nodig.
Deze reader leest de infonnatie uit de bitmap en verzendt deze serieel naar het engine.
Voor de ontwikkeling van de besturing van de breed-fonnaat plotter wordt gebruik
gemaakt van de, door de onderzoeksgroep ontwikkelde, bitmap-reader.

De bitmap is uitgerekend door de vier RIP's die ieder 1/4 deel van de bitmap van een
band in 'hun' geheugen hebben opgeslagen. De infonnatie wordt uit deze vier 'deel
bitmaps' via vier transputer-links verzonden naar de bitmap-reader, die na ontvangst
deze infonnatie opslaat in een buffer. De gebufferde infonnatie wordt vervolgens lijn voor
lijn serieel naar het engine verzonden. Voor deze verzending moeten de eigenschappen
van het printer-engine bekend zijn.

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de bestaande bitmap-reader en het printer
engine beschreven, waarna in de laatste paragraaf ingegaan wordt op de koppeling
tussen beiden.

7.1. Bitmap-reader

De bitmap-reader in het test front-end heeft een modulaire architectuur. Er is een
zogenaamd 'motherboard' ontworpen welke de transputer bevat en zorg draagt voor de
communicatie met de vier RIP's. De tweede module is het 'videoboard' die het interface
bevat voor de koppeling tussen de bitmap-reader en een printer-engine. Ret voordeel
van deze modulaire structuur is de flexibiliteit. Voor de koppeling van het front-end aan
verschillende engines is aIleen een aanpassing van het videoboard noodzakelijk. Ret
motherboard is geschikt voor aIle engines en hoeft Diet te worden aangepast. De totale
architectuur is afgebeeld in Fig. 7.1.
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Fig. 7.1: Architectuur van de bitmap-reader.
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In hoofdstuk 6 is bij de bespreking van het transputer-netwerk uitgegaan van een T414
transputer voor de bitmap-reader. Deze transputer beschikt over vier links die gekoppeld
zijn aan de rasteriseer-transputers (RIP's). Over deze links wordt de bitmap verzonden
zoals die berekend is door de RIP's. De T414 is echter alleen maar geschikt voor de
koppeling van hel front-end aan het grafische scherm. Als de reader werkt op een T414
zijn de optimale linksnelheden Diet te halen. Bij de koppeling aan een printer-engine
leven dit problemen op aangezien dan de benodigde datasnelheid (snelheid van de
seri~le bitstroom richting engine) Diet gehaald kan worden. Wanneer het front-end
gekoppeld wordt aan een printer-engine wordt daarom gekozen voor een motherboard
dat uitgerust is met een T800 transputer, waarbij over de links een effectieve
datasnelheid van 14 MBits/s mogelijk is. Op deze manier kan een datasnelheid van 4 *
14 = 56 MBilS/sec bereikt worden.

Het motherboard bevat naast de T800 transputer de benodigde hardware voor het
interface met het videoboard zoals:

- De adresldata-bus van de transputer

- Controle-signalen voor het geheugen

- Communicatie-signalen die tijdens een datatransmissie
gemanipuleerd worden.

Het videoboard zorgt voor de koppeling van hel front-end met een printer-engine. De
functie van dit videoboard is naast hel regelen van het verkeer tussen de printer en het
motherboard het omzetten van bytes naar seriele data (in het vervolg wordt deze data
,PIXELS' genoemd). Voor de realisatie van deze omzetting is gekozen voor
zogenaamde 'VideoRams' in combinatie met 'P/SO's' (Parallel In, Serial Out). Ben
drietal PAL's (Programmable Array Logic) besturen de processen die nodig zijn voor het
transformeren van de data. In de volgende paragrafen worden het VideoRam en de
structuur van het videoboard nader toegelicht.

7.1.1. Bet VideoRam (VRAM)

In Fig. 7.2 is een schematische weergave van het VideoRam (VRAM) gegeven. Ben
VRAM is in principe een gewoon dynamisch Ram (DRAM) en kan op dezelfde manier
worden ingelezen en beschreven worden (met zgn. RAS (Row Adress Select)- en CAS
(Column Adress Select)-signalen). Het verschil tussen beide geheugen-typen is dat een
VRAM een statisch Ram (SRAM) parallel aan een rij van het DRAM heeft. Via een
data-transfer kan men een rij uit het DRAM overzetten naar het SRAM.

Het in het front-end gebruikte VRAM bevat een 512*512*4 bits DRAM, d.w.z. een
DRAM met 512 rijen, 512 kolommen en 4 bits per geheugenlocatie. Ben welkome
eigenschap van het VRAM is de mogelijkheid om het SRAM als schuifregister te
gebruiken. Men kan zo via een pulsbesturing per puIs vier bits aan de uitgang van het
SRAM verlaijgen.
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7.1.2. Structuur van het videoboard

In Fig. 7.1 is schematisch de bitmap-reader weergegeven. Over de vier transputer-links
komt serieel de bitmap-informatie binnen. De binnenkomende data wordt door de T800
transputer in een VRAM geplaatst. Op het videoboard staan acht VRAM's parallel
zodat een woord van 8 ... 4 = 32 bits aan de uitgang van het schuifregister ontstaat In
totaal ontstaat er een geheugenruimte van ongeveer 1 MByte waarin de binnenkomende
rasterlijnen gebufferd kunnen worden. Bij een datatransfer worden 512 ... 32 =16384 bits
overgezet van het DRAM naar het SRAM. Wanneer een scanlijn ongeveer 4500 pixels
beslaat (zoals in het geval van een A4) kan men zo drie scanlijnen naar het SRAM
overzetten. De 32· bits oit het schuifregister worden naar het PISO gestuurd zodat er
PIXELS ontstaan die naar het printer-engine gestuurd kunnen worden. Deze verzending
naar het PISO gebeurt op het moment dat het videoboard van het engine een zgn. "Line
sync"-signaal ontvangt, dat aangeeft dat het engine gereed is om een scanlijn te
ontvangen. De PIXELS worden uit het PISO gelezen via een "Clock"-signaal dat oak
afkomstig is van het printer-engine. Dit Clock-signaal bepaalt dus de datatransmissie
snelheid. Wanneer het PISO leeg is zal er een puIs naar het VRAM gestuurd worden
zodat het schuifregister een plaats opschuift. Deze 'sequence' wordt herhaald totdat er
een nieuwe datatransfer tussen DRAM en SRAM moet plaatsvinden of tot er een
"Page_sync"-signaal vanuit het front-end naar het videoboard wordt verzonden. Dit
signaal geeft aan dat de printer klaar is om een nieuwe pagina te starten. In Fig. 7.3 is de
opzet van het videoboard getekend. Het "PageJeady"-signaal is een signaal dat door
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bet front-end ricbting printer wordt verstuurd en aangeeft dat bet front-end een pagina
bescbikbaar beeft om geprint te worden. De logica in Fig 7.3 ('glue logic') bestaat uit
zogenaamde PAL's.
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Fig. 73: Structuur van her videoboard.

7.1.3. Communicatie-signalen benodigd voor bet front-end

Conc1uderend zijn hieronder de communicatie-"signalen beschreven waar bij de
ontwikkeling van bet front-end van uitgegaan is. Voor de koppeling met een breed
formaat engine mooten deze signalen afgestemd worden op de communicatie-signalen
zoals die voor dat engine gedefinieerd zijn.

Pagina Synchronisatie,aetive low, afkomstig van engine.

Page_sync geeft aan dat bet engine een pagina kan ontvangen.
Wanneer bet front-end voldoende informatie beschikbaar beeft voor bet
printen van een nieuwe pagina, zal deze reageren door Page_ready
aetief te maken. Page_sync is aetief totdat hij beantwoord wordt door
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Clock:

PIXELS:

Pagina beschikbaar. active low. afkomstig van front-end.

Page_ready wordt binnen Imsee. na Page_sync geactiveerd indien er
cen pagina geprint kan worden. Page_ready dient gesyncbroniseerd te
zijn met de negatieve flank van het Page_sync-signaal.

Lijn Syncbronisatie. active low. afkomstig van engine.

Dit signaal geeft het begin aan van een scanlijn. Tnominaal=625 JlSec.
Deze kan maximaal 25% afwijken zodat 468<T<780 J.1sec. Voor de
tijdsduur dat het signaal laag is geldt: 50 nsec<active lowtijd<I.5 J,1Sec.
Line_sync is geactiveerd voordat Clock begint.

Klok. afkomstig van engine.

Tnominaal=128 nsee. Tminimaal=50ns. Data dient uitgeklokt te worden
op de negatieve flank van het Clock-signaal. Clock begint nadat
Line_sync geactiveerd is.

Print-data, afkomstig van front-end.

PIXELS dient zo snel mogelijk na de actieve Clock-flank op de lijn
gezet te worden. Tmax na de actieve Clock-flank bedraagt maximaal 50
nsee. Deze tijd dient echter zo kort mogelijk gehouden te worden. Van
de PIXELS-data wordt. in een scanlijn de eerste 32 en de laatste 12
bits niet geprint.

Fig 7.4 geeft cen beeld van de gebruikte communicatie-signalen.

Cock

PIXELS

L- ----l

u u u -U

Fig. 7.4: Communicatie-signalen zoals gedefinieerd in het testfront-end.
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Voor het koppelen van het front-end aan een breed-fonnaat engine is een test-opstelling
aanwezig waarbij gebruik gemaakt wordt van twee naast elkaar liggende A4-printheads
met ieder een lengte van 304 mm. Deze printheads drukken dezelfde pagina af zodat het

. nog Diet mogelijk is om fonnaten groter dan A3 te printen (kortste zijde van een A3 is
297mm).

Om het test front-end te kunnen koppelen met deze test opstelling moet het interface
van deze opstelling bekend zijn. Zo moot men weten welke signalen er door het engine
gegenereerd worden en welke signalen het engine wil ontvangen.

Op dit moment wordt er geexperimenteerd met een LED-printhead dat 4864 LED's
bevat met een resolutie van 406 dpi. Er is voor dit LED-printhead een interface
ontwikkeld waardoor het printhead gekoppeld kan worden aan een in de test-opstelling
gebruikte 'pagina-bron'. In plaats van deze koppeling is het nu weoselijk dit interface te
sluiten aan het test front-end.

De datasnelheid van het engine-interface ligt op 20 Mbitslsee. Het interface levert de
volgende signalen:

Line start:

Clock:

Active low, geeft aan dat het engine klaar is om een pagina af te
drukken. Is gedurende 611!see laag. T =1.8 see.

Active low, geeft aan dat er gestart kan worden met een Dieuwe
scanlijn. Line_start is gedurende 800 osee laag en voIgt 375 !!See na
een opgaande flank van Page_begin. T =375 I!see.

Active low, is de snelheid waarmee de pixels worden ingeklokt. Is
gedurende 50 nsee laag en voIgt 1.6 J.1sec na een opgaande flank van
Line_start. Er volgen na een Line_start puls 4908 Clock pulsen.
Gedurende de eerste 32 en de laatste12 pulsen wordt geen data
ingeklokt. T = 50 nsee.

Het interface ontvangt sleehts 1 signaal van het front-end namelijk de seriele datastroom
(PIXELS).

PIXELS: Afkomstig van het front-end. Het eerste pixel wordt 3.2 J.1sec na de
opgaande flank van Line_start verwacht. De pixels worden op de
neergaande flank van Clock ingeklokt.

Het timingsdiagram is getekend in Fig 7.5.
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Fig. 7.5: Timingsdiagram printer-interface.

7.3. KoppeUng front-end aan het printer-engine

Nu zowel van het front-end als van het engine de communicatie-signalen bekend zijn,
kan er gekeken worden hoe beiden aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Wanneer we de signaleD uit paragraaf 7.2 en 7.1.3. met elkaar vergelijken zien we vele
overeenkomsten. Allereerst is te zien dat de datasnelheid van 20 Mbits/sec voor het
engine geen problemen levert voor het front-end. Tmin voor het klok-signaal in het front
eDd is gesteld op 50 nsec wat overeenkomt met een datasnelheid van 20 Mbits/sec.

De signaleD Page_sync in het front-end en Page_begin in het engine zijn ook vrijwel
ideDtiek. Het enige verschil is dat het engine in de test-opstelling geen terugmelding
(page_ready) verwacht van het front-end. Dit leidt ertoe dat het Page_ready signaal
voor deze koppeling geen nut heeft.

Het Line_sync signaal dat het front-end verwacht van het engine is hetzelfde type
signaal als het Line_start signaal zoals dat in de test-opstelling wordt gegenereerd. De
periode-tijd van het signaal in de test-opstelling is echter korter dan de minimale
periodetijd zoals gedefmieerd in paragraaf 7.1.3. Toch za1 deze snelle periodetijd geen
problemen opleveren in de hardware van het front-end.
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Tot slot worden de pixels in het front-end voldoonde snel na de actieve klokflank
gegenereerd.

De conclusie die getrokken kan worden is dat een koppeling van het front-end aan de
test-opstelling geen aanpassing van de hardware in het front-end benodigd. Aileen het
Page_ready signaal zoals dat in het front-end gegenereerd wordt is bij deze koppeling
overbodig geworden. Dit heeft wei tot gevolg dat ervoor gezorgd moet worden dat het
front-end een pagina beschikbaar heeft bij de binnenkomst van bet Page_start signaal.

In het volgende hoofdstuk wordt bescbreven hoe ervoor gezorgd kan worden dat het
engine geen hinder ondervindt van de pagina-opdeling in banden. Na het printen van de
laatste lijn uit een band moet ervoor gezorgd worden dat de eerste lijn uit de volgende
band alweer beschikbaar is om geprint te worden. Het engine moot namelijk de gehele
pagina continu kunnen printen.
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In het front-end zoals dat binnen de onderzoeksgroep ontwikkeld is wordt er door vier
rasteriseer-processoren een bitmap van een pagina uitgerekend (gevuld). Wanneer de
bitmap in zijn geheel is uitgerekend en opgeslagen in de vier aan de RIP's gekoppelde
geheugens, zal deze bitmap lijn voor lijn naar de bitmap-reader verzonden worden. Pas
op het moment dat de laatste lijnen door de RIP's verzonden zijn kan er een nieuwe
bitmap van de volgende pagina gevuld worden.
Voor de koppeling met de breed-formaat plotter levert deze procedure problemen op.
Zoals besproken in hoofdstuk 6 wordt in dit geval de pagina opgedeeld in banden waarbij
de RIP's band voor band de bitmap van een band vullen. Oit leidt ertoe dat de bitmap van
de gehele pagina (voor AO bij 400 dpi zou een totale bitmap 32 MBytes groot zijn) niet in
de geheugens van de RIP's hoeft komen te staan zOOat er geen problemen ontstaan
betreffende hun geheugen omvang.

Als het front-end niet aangepast wordt brengt deze verdeling moeilijkheden met zich
mee. Oe vier RIP's zullen in het front-end de bitmap van een pagina vullen en daarna
verzenden naar de bitmap-reader. Pas na deze verzending beginnen de RIP's met het
vullen van de bitmap van de volgende band. Oit betekent dat de bitmap-reader na
ontvangst van de laatste lijn uit de bitmap van band 'n' een tijdsduur '1', waarln de
bitmap van band 'n+I' gevuld wordt, moet wachten voordat een volgende lijn ontvangen
wordt. Oit leidt ertoe dat de bitmap-reader niet in staat is om het engine continu van
scanlijnen te voorzien.

De enige manier waarop dit probleem opgelost kan worden is ervoor te zorgen dat de
RIP's gedurende het uitlezen van een bitmap door de bitmap-reader de bitmap van de
volgende band uitrekenen. Hiertoe moet er in de aan de RIP gekoppelde geheugens
plaats zijn vOOr twee 'band bitmaps'. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe dit in het
aanwezige front-end gerealiseerd kan worden.

8.1. Indeling van de 'RIP-geheugens'

In het voorafgaande is al vermeld dat er iets moet veranderen in de indeling van de aan
de RIP's gekoppelde geheugens. Er moet hierin plaats zijn voor de bitmaps van twee
banden omdat er parallel gevuld en gelezen moet worden. In het vervolg zullen we deze
twee bitmaps 'bitmap[Or en 'bitmap[l)' noemen.

De RIP's beginnen met het vullen van bitmap[O], waarin de bitmap van de eerste band
komt te staan. Wanneer dit is gebeurd zal de data uit deze bitmap lijn voor lijn via de vier
links naar de bitmap-reader verzonden worden. Het is wenselijk dat tegelijkertijd
bitmap[1] gevuld wordt met de pixel-data van band 2. Om continwteit in het printproces
te garanderen is het vereist dat bitmap[l] sneller gevuld is dan bitmap[O] is uitgelezen.

Wanneer bitmap[O] is uitgelezen zal de bitmap-reader beginnen met het uitlezen van
bitmap[I]. Parallel hieraan za1 bitmap[O] weer gevuld worden met de data van de derde
band, enz. enz. Ben en ander is gei1lustreerd in Fig 8.1.
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Fig 8.1: Vul- en leesproces van de bitmaps.

Om dit proces te laten functioneren meet de software van de vier RIP's en de bitmap
reader aangepast worden. Allereerst meet er in de aan de RIP's gekoppelde geheugens
(de 'RIP-geheugens') plaats gemaakt worden voor twee bitmaps. Om dit te kunnen doen
meet men weten hoe de RIP-geheugens zijn ingedeeld.

In de RIP-geheugens zitten naast het programmacode-gedeelte vier verschillende
geheugendelen:

• Het bitmap-gedeelte waarin de data staat (komt te staan) van de bitmap

• Het 'font_cache'-gedeelte waarin de infonnatie staat van de karakters uit de
beschikbare fonts.
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• Ret'charyointer'-gedeelte waarin een tabel staat met pointers naar karakters in
het 'fonccache'-gedeelte

• Ret 'font_id'-gedeelte waarin een tabel staat met pointers die wijzen naar de
plaats in de pointer-tabel uit het 'char-pointer'-gedeelte waar de pointer staat
naar het eerste karakter van een bepaald font in het 'fonccache'-gedeelte.
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Bet bitmap-gedeelte wordt nu opgesplitst in twee delen: bitmap[O] en bitmap[l]. Ret
RIP-geheugen is dan als voIgt ingedeeld (met de ruimte van de programmacode buiten
beschouwing gelaten):

Top-of-memory

BITMAP[O]

BITMAP[l]

FONT CACHE

CHAR POINTER

FONT ID

Fig 82: lndeling RlP-geheugen.

8.2. Aanpassing RIP software

Vanzelfsprekend moet de RIP-software voor het beoogde doel worden aangepast. In
plaats van een sequentieel proces moeten nu twee parallelle processen worden
uitgevoerd op de vier RIP's.

Het oorspronkelijke programma wordt opgedeeld in twee gedeelten: Het Filffiitmap- en
het SendBitmap-gedeelte. Ret FillBitmap-proces heeft de primitieven afkomstig van de
clipper als invoer en zal om beurten bitmap[0] en bitmap[l] wIlen. Ret SendBitmap-
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proces zendt de informatie uit bitmap[O] c.q. bitmap[l] naar de bitmap-reader.

Het is noodzakelijk dat de twee processen met elkaar via kanalen communiceren. Het
FillBitmap-proces moet weten of er een bitmap beschreven mag worden (als bijv.
bitmap[l] gevuld is en bitmap[O] is nog niet geheel uitgelezen mag nog niet begonnen
worden met het wHen van bitmap[O]) en het SendBitmap-gedeelte moet weten of er een
bitmap klaar is voor verzending.

De gewijzigde programma's zijn in appendix G opgenomen. Het gaat voor dit verslag te
ver om de programma's exact te beschrijven. Van belang is dat er twee nieuwe
procedures zijn gevormd uit de oorspronkelijke software namelijk FillBitmap en
SendBitmap. De procedures communiceren met elkaar via de kanalen 'bitmapnr' en
,sendack'. Het 'bitmapnr' kanaal is een kanaal waarop het wl-gedeelte aangeeft dat het
een bitmap heeft gevuld. In FillBitmapO wordt het nummer van de bitmap op het kanaal
'gezet' (0 of 1) en gewacht totdat dit nummer door het zend-gedeelte van het kanaal is
afgenomen. Daama neemt het zend-gedeelte nog wat timing-gegevens (zoals die in het
oorspronkelijke test front-end gedefmieerd zijn) over uit het vul-gedeeite en zal een
'bevestiging van ontvangst' verzenden naar het vul-proces via het 'sendack' kanaal. Na
het moment dat het wl-gedeelte deze bevestiging heeft ontvangen zal het beginnen met
het vullen van de volgende bitmap.

De wijzigingen in de software gaven het gewenste resultaat. Uit tijdmetingen bleek dat
de tijdsduur tussen het verzenden van de laatste lijn uit bijv. bitmap[O] en de eerste lijn
uit bitmap[1] slechts enkele milliseconden bedroeg (tijd die het kost om kanalen uit te
lezen en de timing-gegevens aan de gebruiker door te geven). Vanwege de buffering die
plaatsvindt in de bitmap-reader zal dit tijdsverschil niet leiden tot discontinui'teiten in het
print-proces.

8.3. Aanpassing bitmap-reader software

De bitmap-reader software hoefde slechts op enkele plaatsen gewijzigd te worden. De
bitmap-reader moet weten dat er na het printen van een bitmap direct overgegaan wordt
tot het printen van de volgende bitmap, zolang de pagina nog niet geheel is afgedrukt.
Daamaast is er in de software de mogelijkheid om ervoor te oorgen dat een 'Page_begin'
puls die van het engine ontvangen wordt, te onderdrukken, oodat lange pagina's kunnen
worden geprint (00 wordt het printen niet na 1.8 sec gestopt).

Na deze veranderingen in de software te hebben toegepast is het moment gekomen om
het front-end Ie koppelen aan het engine uit de test-opstelling. AIle noodzakelijke
aanpassingen zijn in het front-end aangebracht, zodat het nu mogelijk oou moeten zijn om
met het front-end een breed-formaat plotter aan te sturen.
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In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit het afstudeerwerk en aanbevelingen
gegeven voor een eventueel vervolg van de ontwikkeling van de plotter-besturing.

9.1. ConcJusies

In de vorige hoofdstukken is de ontwikkeling besproken van een besturing voor een
breed-formaat printer-engine. Na aile noodzakelijke aanpassingen in het oorspronkelijke
front-end te hebben toegepast, zou het nu mogelijk moeten zijn het geheel te koppelen
aan test-opstelling van een breed-formaat plotter.
Door teehnische onvolkomenheden in het front-end, die buiten mijn werkterrein lagen, is
de koppeling Diet daadwerkelijk uitgevoerd. Conclusies kunnen zodoende slechts
getrokken worden uit de opstelling met het grafisch scherm.
De ontwikkelde besturing functioneert naar behoren in de opstelling met het graficsh
scherm. De banden worden na elkaar op het scherm afgebeeld (niet naast elkaar omdat
dit onmogelijk is op het scherm) en kwamen overeen met de verwachtingen. Niet alle
HPGL-documenten kunnen perfect afgedrukt worden omdat de HPGL-interpreter nog
Diet aile HPGL-commando's ondersteund. Zo wordt o.a. het LT-commando nog niet
uitgevoerd zodat bijv. stippellijnen nog Diet tot de mogelijkheden van de interpreter
horen.

Het clip-proces kan op het moment aileen 'setcolor' en 'trapezia'-primitieven
verwerken. De ontwikkelde interpreter levert nu nog aileen maar deze primitieven af,
zodat het clip-proces weI alle uitvoer van de interpreter kan verwerken.

Uit tijdmetingen bleek dat de bitmaps van de opeenvolgende banden voldoende snel
achter elkaar uitgelezen werden. AI met aI kan dan ook gesteld worden dat de HPGL
interpreter, het clip-proces en de aangepaste RIP-software voldoet aan de gestelde
eisen.

Aan de eis dat een bitmap sneller moet worden gevuld dan afgedrukt, wordt bij complexe
docmnenten echter Diet voldaan. Reden hiervoor is dat de ontwikkelde besturing slechts
dient als een. bewijs dat het front-end van de onderzoeksgroep geschikt gemaakt kan
worden voor de besturing van breed-formaat plotters. OptimaIisatie kan leiden tot een
inwilliging van deze eis. In de volgende paragraaf wordt vermeld wat er in de besturing
nog geoptimaIiseerd kan worden. .

9.2. AanbeveUngen

In de ontwikkelde besturing kan tijdwinst geboekt worden wanneer de verschillende
blokken geoptimaIiseerd worden. AIlereerst kan ervoor gezorgd worden dat de
interpreter sneller en efficiiSntere uitvoer levert. Tot op dit moment produceert de
interpreter aileen 'setcolor' en 'trapezia'-primitieven wat niet aItijd efficient is. Zo kan
bijvoorbeeld ervoor gezorgd worden dat ook 'line'- en 'character'-primitieven door de
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interpreter gegenereerd worden. VooraI het aanroepen van 'karakter'-primitieven zaI
leiden tot een grote performance verbetering. Momenteel wordt er in de interpreter een
standaardfont gebl1likt ('Helvitca 12pt'). Wanneer er nu een karakter moet worden
afgedrokt, zaI het karakter uit het standaardfont (wat is opgeslagen in het 'fonccache'
gedeelte in het RIP-geheugen) geschaaId worden naar de juiste afmetingen. Dit houdt in
dat het karakter volledig wordt opgebouwd uit trapezia. Wanneer er geen standaardfont
gebroikt wordt kan dit vermeden worden. Zo kan men kijken welk font-type
(=lettergrootte) het beste overeenkomt met de gevraagde afmetingen en dat font
se1ecteren. Op deze manier worden karakters rechtstreeks uit het 'font-cache'-gedeelte
gelezen en worden er 'character'·primitieven gegenereerd (zoaI bijvoorbeeld de
'C_STRINO'-primitieve). Er moet dan natuurlijk weI voor gezorgd worden dat de
'clipper' ook deze primitieven verwerkt waarbij de 'clipper' de beschikking moet hebben
over de informatie van het karakter.

De performance van het 'clip'-proces is voor een groot deel afhankelijk van het lees
praces van de primitievenbuffer. In het ontwikkelde front-end worden aile primitieven in
de volgorde van binnenkomst (vanuit de interpreter) hoven elkaar in deze buffer
geplaatst. Het lezen van deze buffer is een tel1lgkerend proces voor elke band (zie
hoofdstuk 6). Er kan door een buffer-indeling toe te passen voor gezorgd worden dat de
clipper Diet bij iedere band de gehele primitievenbuffer moet lezen (zie Fig. 9.1). De
buffer wordt opgedeeld in lagen waarbij het beginpunt van de primitieven het selectie
criterium is voor de keuze in welke laag de primitieven in de buffer geplaatst moeten
worden.

Primitievenbuffer

A = bandbreedte
Laagn

Laag (n-l)
(n-l)*A n = aantal banden

Laag (n-2)
(n-2)*A

(n-3)*A

Hierin de primitieven met
meest links X-coordinaal
kleiner dan (2*A) opslaan

A Hierin de primitieven met
...---- meest links X-coordinaal

kleiner dan A opslaan

2*A /-Laag 2

Laag3

Laag 1

Fig 9.1: Indeling van de primitievenbuffer.
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Op deze manier hoeft bij het verwerken van band 'p' de lagen hoven laag 'p' niet meer
gelezen worden wat natuurlijk tijdwinst oplevert. De afmetingen (in bytes) van de
afzonderlijke lagen kunnen eventueel verschillend gekozen worden.

Het risico dat een band niet op tijd is gerasteriseerd kan worden verkleind door een
uitbreiding van het aantal bitmaps in het RIP-geheugen (er zijn nu twee bitmaps;
bitmap[O] en bitmap[l]). Wanneer bijvoorbeeld bitmap[l] gevuld moet worden met de
bitmap van een 'eenvoudige' band, zaI het wI-proces sneller kunnen verlopen dan het
lees-proces van bitmap[O]. Dit tijdverschil kan gebruikt worden voor het vullen van een
volgende bitmap; bitmap[2]. Voor dit wHen is meer tijd beschikbaar dan de prinnijd van
een band.

Tot slot kan het rasteriseer-proces versneld worden door een toename van het aantal
RlP-processoren. In paragraaf 6.2.1. is vermeld dat 'schaalbaarheid' een doelstelling is
bij de ontwikkeling van het front-end. Dit houdt in dat het aantal RIP's variabel is
waarbij de regel geldt dat de snelheid van het rasteriseren evenredig stijgt met de
toename van het aantal RIP's. In het front-end bevinden zich momenteel vier RIP's maar
dit aantaI kan eenvoudig worden vergroot.

Concluderend kan men stellen dat na uitvoering van bovenstaande optimaIisaties het
mogelijk zou moeten zijn om banden sneller te rasteriseren dan af te drukken. Verder kan
de interpreter natuurlijk nog worden uitgebreid zodat deze aIle HPGL-commando's
ondersteunt (momenteel worden er 30 HPGL-commando's ondersteund).

9.3. Slot

Hierbij wi! ik Oce Nederland bedanken voor de geboden mogelijkheid om het
afstudeerproject op een prettige wijze uit te voeren. Dank gaat verder uit naar mijn
begeleider Jr. Jan Jacobs, Prof. Jr. M. Stevens en aIle leden van het onderzoeksteam. Zij
aIlen hebben ervoor gezorgd dat ik met veel plezier gewerkt heb aan de
afstudeeropdracht. Het hele team wens ik veel succes met de verdere reaIisatie van het
"super" front-end.
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APPENDIX A: DE HPGL INSTRVKTIE-SET

A.I

De onderverdeling van de HPGL-eommando's in de groepen uit hoofdstuk 3 is hieronder
gegeven. De onderstreepte commando's worden na deze indeling beknopt beschreven.

1. VECTOR-GROEP

AA X.Y. arc angle
[. chord tolerance]

AR X.Y. arc angle
[. chord tolerance]

Q radius [. chord
tolerance]

PA X.y[.X.y[•...]]

PR X.y[.X.y[•...]]

PD [X.y•...]

PU [X.y•...]

2. KARAKTER-GROEP

BL c....c [string]

CA n

CC chord angle

CM switch mode
[. fallback mode]

CP spaces. lines

CS m

III run. rise

DL [pen] X. Y. pen [....]

.QB. run. rise

DT t

Arc absolute X.Y; arc angle.
chord tolerance

Arc relative X.Y; arc angle.
chord tolerance

Circle radius. chord tolerance

Plot absolute

Plot relative

Pen down

Pen up

Buffer label

Design alternate set 'n'

Character chord angle

Character select mode 'n'

Character plot

Design alternate set 'm'

Absolute direction

Downloadable character

Relative direction

Defme label terminator
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ES width [. height]

IV slot [.left]

lJl C•••c

LO n

.QL

PB

SA

Sl width, height

SL tan~

.sR. width, height

SS

UC [pen.]X,Y, pen[•...]

3. PEN-LIJNTYPE-GROEP

AS a[, n]

FS fl, n]

GP [group[, pen number
[. number ofpens
[, length]]]]

LI t[.~]

SG n

VS v[,n]

Extra width between characters
and heigth between lines

Invoke character slot

Label ASCn string

Label origin 'n'

Output label length (return)

Print label buffer

Select alternate character set

Absolute character size

Absolute character slant form
vertical

Relative character size

Select standard character set

User-defmed character

Select acceleration •a' for pen 'n'

Select tip force 'f for pen 'n'

Defme pen group

Designate line type 't' and length '1'

Select pen-group 'n'

Symbol mode

Select pen 'n'

Select velocity 'v' for pen 'n'

A.2
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4. ADVANCEPAPER-GROEP

AF

AH

Ee [n]

FR

m [n]

5. POLYGOON-GROEP

~ X,Y

~

~ X,Y

EW radius, start angle,
sweep angler, chord
tolerance]

Fr type[, spacing[, angle]]

PM n

PT n

M X,Y

.RR X,Y

WG radius, start angle,
sweep angler, chord
tolerance]

6. DIGITIZE-GROEP

DC

DP

Advance one page length

Advance one half-page length

Enable cutter

Advance frame

Advance one page length

Edge rectangle absolute

Edge polygon

Edge rectangle relative

Edge wedge

Fill polygon

Fill type

Polygon mode 'n'

Select pen thickness'n'

Fill rectangle absolute

Fill rectangle relative

Fill wedge

User-defined fill type

Digitize clear

Digitize point

A.3
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00

7. ASSEN-GROEP

TL tp[, tn]

XT

YT

Output digitized point and pen
status (return)

Tick length

X-axis tick

Y-axis tick

A.4

8. CONFIGURATIE EN STAJUS-GROEP

AP n

CT n

DF

1M e[, s[, p]]

IN

If PIx. Ply[' P2x' P2y]

m Xl' YI, X2, Y2

NR

OE

01

00

Automatic pen operations

Set chord tolerance mode

Set default values

Input e,s and p masks

Initialize

Input PI and P2

Input window

Enter view state

Output actual position and pen
status (return)

Output commanded position and
pen status (return)

Output error (return)

Output factors (return)

Output hard-clip limits (return)

Output 5 character identification
(return)

Output options (return)
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OP Output PI and P2 (return)

OS Output status (return)

OT Output carousel type and pen
map (return)

fJYi.. Output window (return)

RQ n Rotate coordinate system

K "min, Xmax' Ymin' Ymax User unit scaling

De 45 onderstreepte instrukties uit de HPGL instruktie-set worden hieronder beknopt
beschreven. De behandelde commando's zijn de meest essentiele HPGL-commando's en
alleen deze worden door de meeste CAD pakketten maar gebruikt. Binnen zo'n CAD
pakket zullen vele zaken al geregeld worden, zoals tekst generatie, cirkels, arcs e.d.. We
gaan verder uit van een standaard karakerset ('font ') voor de behandeling van tekst.

- AA- en AR-instruktie: AA X-eoord, Y-coOrd, arc angler, chord tolerance];
AR X-toename, Y-toename, arc angler, chord tolerance];

Default: chord tolerance =5°

Dit commando tekent een curve over een gespecificeerd aantal graden. gecentreerd
op het opgegeven punt, beginnend op het punt waar de pen staat (de zogenaamde
'current position') en gebruik makend van de dan geldende pen status (omhoog of
omlaag) en de koord-tolerantie. De koord tolerantie bepaalt de wijze waarop curves
(bogen) getekend worden. Zo is bijvoorbeeld een cirkel opgebouwd uit allemaal
reehte lijntjes en nu geldt dat hoe kleiner de koord-tolerantie is des te korter deze
lijntjes zijn. De parameter geeft namelijk de hoek aan tussen de aangrenzende lijnen.
Bij de default koord tolerantie van 5° is een cirkel opgebouwd uit 72 lijntjes.
De parameter 'arc angle' geeft de hoek aan waarover de curve getekent moet
worden. Het tekenen gebeurt tegen de klok in. Het centrum van de curve wordt bij
AA in absolute colSrdinaten en bij AR in relatieve coOrdinaten (vanaf de current
position) gegeven:

Current position

(
.""z..... ~c-:n~inaten (AA)

Getekendecurve __.._ ..•.~~- en Y-toename (AR)

Arc angle

Fig A.l : Het AA- en AR- commando.
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- CI-instruktie: CI radius[, chord tolerance];

Default: chord tolerance = S·

A.6

Dit commando tekent een cirkel met een gespecificeerde straal. uitgaande van de
geldende koord tolerantie en met als middelpunt de current position. Bij een positief
gedefmitserde straal is het startpunt gelegen op O· en wanneer men een negatieve
straal opgeeft op 180·. Wanneer de pen zich in de 'up'-status bevindt wordt door
deze instruktie automatisch een pen 'down'-status gegenereerd. Na het tekenen
wordt de pen weer opgelift en verschoven naar het middelpunt. De current position
verandert dus bij deze instruktie mel In combinatie met het schalingscommando
kunnen ook ellipsen met deze instruktie getekend worden.

- PA en PR-instruktie: PA X-co6rd, Y-e06rd[, X, Y,...];
PA
PR X-toename, Y-toename[, X, Y,...];
PR

Deze commando's verplaatsen de pen naar het (de) opgegeven punt(en). AI naar
gelang de pen-status wordt er getekend op het papier. Bij de PA-instruktie geven de
co6rdinaten de absolute positie aan in het co6rdinaten-stelsel, terwijl bij de PR
instruktie ze de relatieve positie t.O.V. de current position in het c06rdinaten-stelsel
weergeven. De PA-instruktie zonder parameters geeft aan dat vanaf dat moment
c06rdinaten absoluut beschouwd moeten worden en de PR-instruktie zonder
parameters geeft aan dat co()rdinaten vanaf dan relatief lO.v. de current position
beschouwd moeten worden..

- PD-instruktie: PD X,Y[, X. Y,...];
PD

Met het PD-commando wordt de pen op het papier gezet (down-status) en wanneer
er c06rdinaten aan de instruktie zijn meegegeven, wordt er getekend naar die punten
toe, vertrekkend vanuit de current position. De co6rdinaten worden absoluut dan weI
relatief beschouwd al naar gelang de mode waarin de plotter zich bevindt (PA of PR).

- PU-instruktie: PU X,Y[, X, Y,...];
PU

Deze instruktie is identiek aan de PD-instruktie alleen wordt nu de pen van het
papier opgelicht (up-status).

- BL-instruktie: BL C•••c label terminator

Deze instruktie slaat de meegegeven karakters op in de zogenaamde 'label-buffer'.
Deze buffer kan maximale ISO ASCll-karakters bevatten. De label wordt afgesloten
door de zogenaamde 'label tenninator' (default: ETX-karakter).

- DJ-instruktie: DJ run, rise;

Default: run =1, rise =0
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Deze instruktie bepaalt de representatie-richting van de labels (zie Fig A.2.).

A.7

J2¢"......C~ ..:::::~:::::::::::::::::::]
i i
i j

U
Run = cos"

Fig A2: Het DI-commando.

Rise =sin"

- DR-instruktie: DR run, rise;

Default: run =1, rise =0

De DR-instruktie bepaalt net als de Dl-instruktie de representatie-richting van de
labels alleen is de richting nu ook afhankelijk van de twee schalingspunten PI en n.
De parameter 'run' is nu het percentage van (p2x - PIx) en 'rise' het percentage

van <P2y - PI y)'

- DT-instruktie: DT 1;

Default: t =ETX-karakter

Deze instruktie bepaalt op welke manier een label afgeloten wordt bij de LB- en BL
commando's (de label terminator). Ais parameter kan er een ASCII-karakter
meegegeven worden mel een decimale waarde tussen I en 126.

- ES-instruktie: ES spaces[, lines];

Default: spaces =0; lines =0;

Met dil commando kan men de spatie tussen letters entof regels vergroten of
verkleinen. De parameters worden gegeven in de dimensies van de zogenaamde
NCP-cel (karakter-oppervlakte zoals bepaald door het SI- of SR-commando).

- LB-instruktie: LB c...c label terminator

Deze instruktie tekent de meegegeven karakters op het medium, gebruik makend van
de geldende karaktersel, en plaatst de karakter tevens in de label-buffer. De label
wordt afgeloten met de label terminator (default het ETX-karakter). Met het
Carriage Return-karakter kan de pen verplaatst worden naar de x-positie aan het
begin van de label.
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- OL-instruktie: OL ;

Terugmelding: Lengte, karakters, line-feeds (in ASCII)

Met de OL-instruktie krijgt men gegevens over de label die zich in de label bevindt
namelijk: De lengte van de langste regel in de buffer in termen van de NCP-eel, het
aantal karakters en het aantal regels.

- PB-instruktie: PB ;

De PB-instruktie zorgt ervoor dat de label, die zich in de label buffer bevindt, op het
papier wordt getekend. Hierbij gaat de bufferinhoud Diet verloren.

- SI-instruktie: SI width, height;

Default: width =0.285, height =0.375

Deze instruktie specificeert de hoogte en breedte van de karakters in centimeters.
Negatieve parameters zorgen ervoor dat de karakters in spiegeibeeid afgedrukt
worden.

- SL-instruktie: SL tan '6;

Default: tan '6 =0

De SL-instruktie bepaalt de helling waarmee de karakters op het medium gepiot
worden (zie Fig A.3.)

Negatieve Helling

\ '6 !
\ .---i
'( ii------.

\
\
\
\,Positieve Helling I

Fig A.3: De SL-instruktie.

- SR-instruktie: SR width, height;

Default: width =0.285, height =0.375,
verandert als PI en P2 veranderen

De SR-instruktie is vrijwel identiek aan de SI-instruktie aIleen worden nu de
parameters aIs relatief to.V. de schalingspunten PI en P2 beschouwt. De parameter
'width' wordt gegeven als percentage van (P2x - PIx) en de parameter 'height' als

percentage van (P2y - Ply),
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- LT-instruktie: LT pattern number[, pattern length];
Default: solid line, pattern length = 4 %

A9

Met deze instruktie kan men een lijntype defmieren die daama gebruikt wordt voor
bet tekenen van lijnen, curves en cirkels. Er zijn 14 verschillende lijntypen en met de
parameter 'pattern number' kan er een biervan gekozen worden. De verschillende
lijntypen bebben nummers lopend van -6 tot 6 bebalve bet 'solid line'-type dat geen
nummer beeft maar bet default lijntype is (zie Fig. A.4). De parameter pattern length
specificeert de lengte van een compleet patroon als percentage van de diagonale
afstand tussen PI en P2.

6 ---- _

S

4

3

2

1 •

o AIleen PlDlten op de gespecificeerde plaatsen

-1
-2

-3
-4

-s
-6 -------------------

Geen parameter (Default) _

Fig. A.4: Lijn-typen.

- SM-instruktie: SM character;

Bet karakter (ASCII-karakter 33-126 bebalve 59 toegestaan) dat bij deze instruktie
meegegeven wordt, zal hierna bij elk gespecificeerd punt in de figuur getekend
worden.

-SP-instruktie: SP pen number;

Default: pen number = 0

De SP-instruktie selecteert een pen uit de pen carousel. De pen nummers lopen van
otot en met 8.
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- AF en PO-instruktie: AF
PO
PO n;

A.IO

AI deze instrukties hebben dezelfde uitwerking en zorgen ervoor dat de rol papier een
volle pagina-Iengte doorgeschoven wordt. De oorsprong van het c06rdinaten-stelsel
wordt weer in het midden van de pagina gedefini~d. Parameters opgegeven bij de
PO-instruktie worden genegeerd.

- EA en ER-instruktie: EA X-co6rd, Y-e06rd;
ER X-toename, Y-toename;

Deze instrukties tekenen een rechthoek gebruik makend van absolute resp. relatieve
c06rdinaten (zie Fig. A.5).

X-coOrd, Y-c<XSrd of
X-Ioename. Y-toenarne

[...----1
CutTent position

Fig A.5: De EA- en ER-instruktie.

- EP-instruktie: EP;

Deze instruktie tekent een polygoon zoals die opgeslagen is in de zogenaamde
polygoon-buffer. Deze buffer werkt als de label-buffer maar nu kan er een tekening
('polygoon') in de buffer opgeslagen worden (zie uitleg PM-instruktie). De
instrukties PM, RA, RR en WO gebruiken deze buffer tijdens hun executie. De
default grootte van deze buffer bedraagt 3072 bytes. De EP-instruktie zorgt er
daarna voor dat de inhoud van de buffer daadwerkelijk op het papier verschijnt.

- EW-instruktie: EW radius, start angle, sweep angle[, chord tolerance];

Default: chord toleranCe = 5 •

Deze instruktie defmi~rt een stuk uit een cirkel en tekent hiema de omlijning hiervan
(zie Fig. A.6). Deze instruktie gebruikt de polygoon-buffer niet. Als gevolg van een
schaIings-verandering kan de cirkel veranderen in een ellips.
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Positieve sttaal

Start angle

Current position
en startpunt

Sweep angle

Negatieve sttaal

-FP-instruktie:

Fig. A.6: De EW-instruktie.

FP;

De FP-instruktie vult het polygoon dat in de polygoon-buffer staat met het geldende
vul-type. De inhoud van de buffer gaat hierbij niet verloren.

- PM-instruktie: PM n;

Deze instruktie zet de plouer in de 'polygoon definitie'-mode waarna met andere
instrukties cen polygoon in de polygoon-buffer getekend kan worden. Zo'n polygoon
bestaat eenvoudig uitgedrukt uit een aantal aan elkaar gekoppelde lijnen. In deze
mode herkent de plotter de volgende HPGL-eommando's:

-PM
-PA/PR
-PU/PD
-AAIAR
-CI
-Cf

Men kan met deze insttuktie ook meerdere subpolygonen defmieren. De parameter
'n' kan drie waarden hebben namelijk: 0 ,len 2. De parameter 0 geeft aan dat de
buffer gewist moot worden en dat men in de polygoon-defmitie-mode wenst te
komen. Als n gelijk is aan 1 geeft dat aan dat het huidige subpolygoon wordt
afgesloten. Wanneer n gelijk is aan 2 dan WOldt het huidige subpolygoon afgesloten
en WOldt de polygoon definitie-mode verlaten. Het begin-punt van cen polygoon na
de executie van 'PM 0' en dat van cen subpolygoon na 'PM l' wordt verschillend
bepaald. De current position tijdens de executie wordt na het 'PM 0'-commando het
beginpwll van de polygoon terwijl bij het 'PM I'-commando bet eerste gedefmit:erde
punt na het commando het beginpunt is van de subpolygoon. Er wordt altijd met de
pen omhoog naar dit punt gegaan.



Appendix A

- PI'-instruktie: PT [pen thickness];

Default: 0.3 mm.

A.12

Deze instruktie deifini~n de spatie tussen de lijnen in het zogenaamde 'solid'
vultype (alles wordt volledig zwan gevuld). Hoe dikker de pen is des te meer spatie
kan men nemeo tussen de lijnen.

- RA- en RR-instruktie: RA X-coOrd, Y-coOrd;
RR X-toename, Y-toename;

Deze instrukties defini~n een rechthoek gebruik makend van resp. absolute of
relatieve co<irdinaten op dezelfde wijze als de EA- en ER-instrukties. De
rechthoeken bj de RR- en RA-instrukties worden echter nog met het geldende
vultype opgevuld. Zij gebruiken hiervoor de polygoon-buffer die bij deze instrukties
gewist wordt.

- WG-instruktie; WG radius, stan angle, sweep angler, chord tolerance];

Default: chord tolerance =5°

Deze instruktie tekent een deel uit een cirkel op dezelfde wijze als de EW-instruktie
(zie Fig. A.7) alleen wordt nu dit deel opgevuld met het geldende vultype. Ook bij
deze insttuktie wordt de polygoon-buffer gebruikt en gewist.

- TL-instruktie: TL tpl, tn];

Default: tp = 0.5% van 1P2y - Plyl

tn =0.5% van IP2x-Plx'

De TL-instruktie definil!en de streepjes-Iengte zoals die gebruikt worden bij de XT
en YT-instruktie. De parameter 'tp' wordt gegeven als een percentage van lP2y -

Plyl voor de XT-instruktie en van lP2x-Plxl voor de YT-instruktie. Tp bepaalt de

lengre van het streepje aan de bovenkant van de X-as en aan de rechterkant van de
V-as. Met de parameter 'tn' lean men op dezelfde wijze de lengtes defmieren van de
streepjes maar dan vanaf de X-as naar beneden en vanaf de V-as naar links.

- XT-instruktie: XT ;

Dit commando tekent een verticaal streepje op de current position met een lengte die
door de TL-instruktie gedefinieerd is.

- YT-insttuktie: YT ;

Deze instruktie tekent op dezelfde wijze als de XT-instruktie een horizontaal
streepje op de current position.
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- DF-instruktie: DF ;

A.J3

De DF-instruktie zet de plotter in de default-conditie. DF bei'nvloedt niet de plaats
van PI en n, de current position en de pen groep.

- IN-instruktie: IN

Met deze insttuktie wordt de plotter in de zogenaamde 'power-up' conditie gezet.
De pen wordt van het papier geHft, een eventueel van kracht zijnde rotatie-mode
wordt opgeheven, PI en P2 worden op de default posities geplaatst, de buffers
worden gewist en de plotter wordt hersteld van eventuele HPGL-errors.

- IP-instruktie:

Default: 15 rom vanaf de hard-clip limieten

Met deze instruktie kan men de plaats van de schalingspunten PI en P2 veranderen.
De positie van deze punten wordt opgegeven in plotter units. Wannoor P2 niet
gespecificeert wordt dan geldt da1 de X- en Y-afstand tussen PI en P2 niet verandert.

-IW-instruktie: IW X1,Y1,X2 ,Y2;

Deze instruktie bepaalt het 'window' waarin geplot kan worden. De moogeven X- en
Y-c<X5rdinaten zijn de tegenover elkaar liggende hoeken van dit window. De punten
worden opgegeven in plotter units.

- OA-instruktie: OA

Terugmelding: X, Y, P: getallen in ASCII

Deze instruktie meldt aan de gebruiker de huidige pen positie (X,Y) in plotter units
en pen status (P = 0 is pen omhoog, P = 1 is pen omlaag).

- OC-instruktie: oc ;

Terugmelding: X, Y, P: getallen in ASCII

De OC-instruktie gooft de gebruiker dezelfde gegevens als de OA-instruktie alleen
nu met betrelddng op de laatste, in de instrukties gespecificeerde, pen-positie. De X
en Y-positie worden nu gegeven in user-units als er schaling is ooegepast.

- OF-instruktie: OF ;

Terugmelding: 40, 40 in ASCII.

Deze instruktie meldt bet aantal plotter units per millimeter in de X- en Y-richting.

- OH-instruktie: OH ;

Terugmelding: XLL, YLL' XUR' YUR: getallen in Ascn
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De OH-insttuktie meldt aan de gebruiker de linker-beneden hoek en de reehter
hoven hoek van de hard-clip limieten in plotter units.

- OP-instruktie: OP ;

Terugmelding: PIx. Ply, P2x' P2y: getallen in AScn

Dit commando gooft de gebruiker de posities van de schalingspunten in plotter units.

- OW-instruktie: OW ;

Terugmelding: XLL, YLL' XUR' YUR: getallen in ASCII

De OW-instruktie geeft als terugmelding de c<Xirdinaten in plotter units van de
linker-beneden hoek en rechter-hoven hoek van het 'window' waarin geplot kan
worden.

- RO-instruktie: RO n;

Default: n = 0 •

Met dit commando tan men het gehele colirdinaten-stelsel 90· roteren. De parameter
'n' lean maar twee waarden hebben: 0 of 90·.

- SC-instruktie:

Default: de positie van PI en P2 in plotter units

Het SC-commando schaalt het plottings-gebied in de zogenaamde 'user units'. De
parameters "min en Ymin bepalen de positie van PI in user units en "max en Ymax
de plaats van P2 in user units.
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APPENIX Bi DE GS-MODULE

B.l

De as-module construeen bet pad door bet toevoegen van segmenten die opgeslagen
worden in een array. Het tekenen of vullen van bet pad gebeurt in de EX-module.

Op de volgende pagina (Fig B.t) zijn de procedures te vinden die gedeclareerd zijn in de
as-module. Hierbij kunnen de procedures in de Diet gevulde recbthoeken aangeroepen
worden vanuit een andere module. In de gearceerde rechthoeken staan de procedures die
intern in de as-module gebruikt worden.

Wanneer in een procedure van de as-module een procedure uit dezelfde module wordt
aangeroepen, is dal in Fig B.t aangegeven met een pijl. De aanroep van procedures die te
vinden zijn in andere modules is Diet aangegeven.

Voor de defmitie van de procedures wordt verwezen naar de 'source'-programma's van
de PostScript-inerpreter.



rGSlnitgrapbic:s IIGScurRGIkoIorII GSsetRGBcolorj I GSBaseBody I IReclaimFreeSpllcell GSmoveto II GSrmovero II GSrlinero I GSlinero II GSClIIVefO 1r GSmJrvelD I GSlnitPool I
T l f

1 1
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I......-L--GL-s....Larc-I....,11 GSII'CII ·11 GSII1:tO I GSnewpaIb II GSc10sqJalh I GSpalhbboll I GSgsave II GSgretlloIIl I GSPllhBody I GSfI8lteapaIh II CopyP.ah II CopyC1lpP.ah ICopyCunmtP.ah I

Procedure aanroepbaar vanuit andere
modules

Procedure alleen aanroepbaar binnen
OS-module

Fig B.t: Oedefmi(!erde procedures in de OS-module
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APPENDIX C: PROGRAMMA'S VOOR DE HPGL-INTERPRETER

C.l

In deze appendix treft men de geschreven programma's aan voor de HPGL-interpreter.
Deze programma's zijn gekoppeld aan de ontwikkelde PostScript-interpreter.

De hoofmodule van de HPGL-interpreter is het 'ex_hpgl.m'. Dit programma is te vinden
op deze pagina.

Het scan-proces van de HPGL-interpreter wordt uitgevoerd in de module
'vm_hpglscan.m', waarvan de listing op pagina C.4 begint

De procedures voor de implementatie van de commando's vocr het tekenen van lijnen en
bogen, het plaatsen van tekst, het schalen van het coordiantenstelsel en de initialisatie
van de HPGL-interpreter, zijn te vinden in de module' ex_hpglplot.m' op pagina C.22.

Tot slot begint op pag C.42 de listing van de module 'ps_hpgl.m' waarin de declaraties
voor de HPGL-interpreter terug te vinden zijn.

EX HPGL.M ---------------

1*
** module
** version
*'Ie last edit

**

: ex_hpgl.m
: 1.0

: 90/2/15---- 14:38:55

** Marc Schoutens
*/
#ifndef lint
static char sccs(] ="@(#)ex_hpgl.m 1.0";
#endifnot lint

#include <setjmp.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include "ps_basetypes.x"
#include "ps_hpgl.x"
#include "ps_objects.x"
#include "ps_error.x"
#include "ps_init.x"
#include "gs_base.x"
#include "ex_base.x"
#include "ex_hpglplot.x"
#include "ex_opdevice.x"
#include "vm_hpglscan.x"
#include "vm_string.x"

!export tVOID
!hpglO



AppendixC C2

{
tINT op;
int MANUAL_FEED = 0;

tINT i;
int DECIMAL = 0;
char valbuf[lO];
lMATRIX aDefMat;

/* DEFAULT: No manual feed */

fprintf(stderr,'\nHPGL-INTERPRETER VERSION 1.0 (A4)~");

paper = fopen("/home/fs961 O/qqmsc/CMS/temp1","r");

ch = getc(paper);
PaperSize[Ol =ch;
ch = getc(paper);
PaperSize[l] = ch;
PaperSize[2] = "D';

1* Null the value buffer "valbuf' */
for (i=O; i<1O; i++)

valbufIi] = "D';
i=O;

1* Get the enlarge factor */

ch=getc(paper);

while«ch=' '»
ch = getc(paper);

while«ch>= '0' && ch <= '9') II ch == ',' II ch = '.' II ch = '+')
{

if(ch = '.')
{

if (DECIMAL)
{

fprintf(stderr," Error in the enlarge-faclor\n");
exit(l);

}
DECIMAL =1;

}
valbuf[i++] = ch;
ch = getc(paper);

}

hi =wi = (tREAL)atof(valbuf);
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Mode = "HPGL";

if «stream =fopen("lhome/fs961O/qqmsc/CMS/plots"."r"» == NULL)
fprintf(stderr,''\n Cannot open HPGL-

fik ~~

aDefMat.b=aDefMaLC=O.O;
aDefMat.a=((tREAL)gResolution)n2;
aDefMat.d=«tREAL)gResolution)n2;
aDefMat.tx=O;
aDefMat.ty=O;
gGS->device->initiaIMatrix=aDefMat;
GSinitrnatrixO;

PlotInitO; 1* Get other initializations */
PlotCoordsO;
DrawWindowO;

if «strcmp(PaperSize. "AO") = 0) II (strcmp(PaperSize. "A1") = 0) II
(strcmp(PaperSize. "A3") = 0»

{
aDefMat.a=aDefMat.d=O.O;
aDefMat.b=(-XSCALE*«tREAL)gResolution»n2;
aDefMat.c=(YSCALE*«tREAL)gRcsolution»n2;

}
else 1* PaperSize is A2 or A4 */
{

fprintf(stderr. "PaperSize of A2 and A4 not implemented");
exit(l);

}

aDefMat.tx=(xoffset*«tREAL)gResolution»n2;
aDefMat.ty=(Yoffset*«tREAL)gResolution»n2;
gGS->device->initiaIMatrix=aDefMat;
GSinitrnatrix();

while «op = getc(stream» != EOF)
if (isalpha(op) > 0)

hpglcom«char)op);

end_drawO:
EXgraphReadAndClearPageO;

}

C3
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------------- VM_HPGLSCAN.M ---------------

C.4

/.
··module
.... version
...... last edit
••

: vm_hpglscan.m
: 2.0

: 9011/15---14:39:40

*/
#ifndef lint
static char sccsid[] ="@(#)vm_hpglscan.m 2.0";
#endif not lint

1*
* This module scans the HPGL-input (Hewlett Packard Graphic Language)
*/

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
#include "ps_basetypes.x"
#include "ps_hpgl.x"
#include "ps_objects.x"
#include "gs_base.x"

/*
• Getval reads the operands and returns a real number
*/

#defme ERROR "Two or more decimal places in a number"

!expon tREAL
!getvalO
{

char valbuf[lO];
tREAL value;
int DECIMAL = 0;
int i;

/* Null the value buffer "valbuf' */
for (i = 0; i < 10; i++)

valbuf[i] = "i)';

i =0;

ch = (char)getc(stream);

while «ch == ' ') 11 (ch = ','»
ch = (char)gete(stream);
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while «ch >= '0' && ch <= '9')" ch = '.' 1\ ch = '-' 1\ ch == '+')
{

if(ch= '.')
{

if (DECIMAL)
{

fprintf(stderr,"Error: %s\n", ERROR);
exit(l);

}
DECIMAL: 1;

}
valbufIi++l =ch;
ch = (char)getc(stream);

}
while«ch = ' ') 11 (ch = ':»

ch =(char)getc(stream);

ungetc«int)ch, stream); /* Put non numeric char back */
value = (tREAL)atof (valbuf);
return (value);

}

!export tVOID
!hpglcom(op1)
char opl;
{

C5

char op2;
int no_op; /* No operation value */

ch: (char)getc(stream);
while «ch == ' ') 1\ (ch = ':»

ch : (char)getc(stream);

ungetc«int)ch, stream);
switch (op1)
{
case 'A':
case 'a':

op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case 'A': 1* Arc Absolute */
case 'a':

if (SIGNED_NUMERIC)
if (pENDOWN)

plotarc(DRAW);
else

plotarc(MOVE);
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break;

case 'F': /* Advance one page length */
case'r:

{
end_draw();

#ifdef INTEGRATED
EndPage();

#endif
}
break;

C.6

case 'P':
case 'p':

{
tREALn;

/* Automatic Pen Lift */

if (SIGNED_NUMERIC)
n= getvalO;

}
fprintf(stderr:'AP command not implemented !\n");
break;

case'R':
case'r':

/* Arc Relative */

if (SIGNED_NUMERIC)
if (PENDOWN)

plotarc(RDRAW);
else

piotarc(RMOVE);
break;

case'S':
case's':

{
tREAL a,n;
if (SIGNED_NUMERIC){

a = getval();
if (SIGNED_NUMERIC)

n= getvalO;
}

fprintf(stderr,"AS command not implemented ~");

}
break;

default:
fprintf(stderr. "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command'n\n", opI, op2);

}
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break;

case 'C':
case 'c':

op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case 'A': 1* Alternate Character Set (Not Used) */
case 'a':

{
tREAL n;

if (SIGNED_NUMERIC)
n = getvalO;

fprintf(stderr, "Warning: Alt character set not implemented yet\n");
}
break;

case 'C':
case 'c':

{
tREAL ChordTolerance;

if (SIGNED_NUMERIC)
ChordTolerance = getvalO;

fprintf(stderr, "Warning: CC command not implemented !\n");
}
break;

Col

case '1':
case'i':

/* Circle */

plotarc(CIRCLE);
break;

case'M':
case'm':

{
tREAL swmod, fbmod;

if (SIGNED_NUMERIC){
swmod =getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC)

fbmod =getvalO;
}

fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented\n",opl,op2);
}
break;
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case 'P': 1* Character Plot */
case 'p':

{
lREAL xspace, yspace;

if (SIGNED_NUMERIC){
xspace = getvalO * (char_width + char_space);
yspace = getvalO * (char_width + char_space);
}

fprintf(stderr, "Warning: Character Plot not implemented! \n");
}
break;

case'S': 1* Standard Character Set */
case's':

{tREAL m;

if (SIGNED_NUMERIC)
rn =getvalO;

fprintf(stderr, "Warning: CS not implemented \nil);}
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: o/oe%c Unknown HP-GL Command\n", opl, op2);

}
break;

case'D':
case'd':

op2 = (char)getc(stream);
switch (op2)
{
case 'C': 1* Digitize Clear (Not Used) */
case 'c':

fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented\n",opl,op2);
break;

case 'P': 1* Default */
case 'f:

SETDOT=O;
SYMBOL =0;
PENDOWN=O;
EOL = "l>03';
break;

case'l':
case'i':

{

/* Absolute Direction */

tREAL run, rise;
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if (SIGNED_NUMERIC)
{

run = getvalO * XSCALE;
rise = getvalO * YSCALE;

}
fprintf(stderr, "Warning: DI not implemented yet\n");
break;

case'L': /* Downloadable Character */
case '1':

while «(ch = (char)getc(stream» != EOF) && ch != ';');
fprintf(stderr, "Warning: DL not implemented \n");
break;

case 'P': /* Digitize Point (Not Used) */
case 'p':

fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented\n",opl,op2);
break;

C.9

case 'R':
case'r':

{

1* Relative Direction */

tREAL run, rise;

if (SIGNED_NUMERIC)
{

run =getvalO '" XSCALE;
rise = getvalO * YSCALE;

}
}
fprintf(stderr, "Warning: DR nol implemented yct\n");
break;

case'T': /'" Define Terminator */
case 't':

if «ch = (char)getc(stream» != EOF)
EOL = ch; /* End of label terminator */

break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opl, op2);

}
break;

case 'E':
case 'e':
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op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'A': /* Edge Rectangle Absolute */
case 'a':

(
rectangle(ABS, NOFILL);
}
break;

case 'P': /* Edge Polygon */
case 'p':

fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented yet'n"
,opt.op2);

break;
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case'R':
case'r':

1* Edge Rectangle Relative */

{
rectangle(REL, NOFILL);
}
break;

case 'W':
case 'w,:

1* Edge Wedge *1

wedge(NOFILL);
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command'n", opt, op2);

}
break;

case 'F':
case 'f:

op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'T': /* Fill Type */
case't':

(
tREAL type, spacing, angle;

type = getval();
if (SIGNED_NUMERIC){

spacing =getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC)

angle = getvalO;
}
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fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented yet\n" ,opl,op2);
)
break;

case 'P':
case 'p':

fprintf(stderr, "Warning: FP not implemented yet\n");
break;

case'R': /* Advance Frame */
case'r':

fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemente<f\n" ,opl,op2);
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Comman<f\n", opl, op2);

}
break;

case 'I':
case'i':

op2 = (char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'M': J* Input Mask (Not Used) */
case'm':

{
tREAL e, S, p;

e =getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC){

S = getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC)

p = getvalO;
}

fprintf(stderr, "Warning: %co/oc Command not implemented \n",op l,op2);
}
break;

case 'N': /* Initialize */
case 'n';

Plotlnit();
PlotCoords();
SETDOT=O;
SYMBOL =0;
PENDOWN = 0;
EOL = "{)03 ';
break;

c.n
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case 'P': /* Input P I and P2 '"/
case 'p':

{
if (SIGNED_NUMERIC){

PIx =getvalO;
Ply = getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC){

P2x =getvalO;
P2y = getvalO;}

Plxps =(YSCALE*Ply) + xoffset;
Plyps = (-XSCALE*Plx) + yoffset;
P2xps =(YSCALE"'P2y) + xoffset;
P2yps = (-XSCALE*Plx) + yoffset;
}

}
break;

C.l2

case 'V':
case 'v':

/* Invoke Character Slot (not used) */

(
tREAL slot,left;

slot =getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC)

left = getval();
fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented \n",opl,op2);
}
break;

case 'W':
case 'w':

/* Input Window */

if (SIGNED_NUMERIC){
wxrtl =getvalO * XSCALE;
wyrtl =getvalO * YSCALE;
wxrt2 =getvalO * XSCALE;
wyrt2 = getvalO '" YSCALE;
}

fprintf(stderr,"Warning: IW command not implemented yet\n");
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command'n", opl, op2);

}
break;

case'L':
case'l':

op2 =(char)getc(stream);
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switch (op2)
{
case 'B': /* Label */
case 'b':

textps(TEXT);
break;

case '0': 1* Label Origin (Not Used) */
case '0':

{
tREALn;
if (SIGNED_NUMERIC)

n = getval();
fprintf(stderr:'Warning: %c%c Command not implemented \n''.opl,op2);
}
break:;

case'T':
case 'f:

/* Line Type */

{
tREAL patnu, patle;
if (SIGNED_NUMERIC){

patnu = getval();
if (SIGNED_NUMERIC)

patle = getval();
}

fprintf(stderr,"LT not implemented yet !\nit);
}
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opl, op2);

}
break;

case '0':
case '0':

op2 = (char)getc(stream);
fprintf(stderr:\nMessage from the interpreter !\nIt);
switch (op2)
{
case 'a':
case 'A':

fprintf(stderr:'OA: %5.5f %5.5f %d\n",absX,absY,PENDOWN);
break;

case 'Co:
case Oct:

/* Output Commanded Position */
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fprintf(stderr,"OC: %5.5f %5.5f %d\n",absX,absY,PENDOWN);
break;

C.l4

case'D':
case'd':

break;

case 'E':
case 'e':

break;

1* Output Digitise */

/* Output Error */

case 'F': /* Output Factors */
case 'f':

fprintf(stderr,''\n OF: 40 4CJ\n");
break;

case 'P': /* Output PI and P2 */
case 'p':

{
!REAL Plxp. P2xp, Plyp, P2yp;

Plxp =PIx / XSCALEI;
Plyp =Ply / YSCALEI;
P2xp = P2x / XSCALE1;
P2yp = P2y / YSCALEI;
fprintf(stderr,"OP: %5.5f %5.5f %5.5f %5.5f\n",Plxp, Plyp, P2xp, P2yp);
}
break;

case'S':
case's':

break;

case 'W':
case 'w':

/* Output Status */

1* Output Window (Not HP-GL) */

{
!REAL wx1p, wx2p, wylp, wy2p;

wxlp =wxrtl/XSCALE;
wylp =wyrtl/YSCALE;
wx2p = wxrt2/XSCALE;
wy2p = wyrt2/YSCALE;
fprintf(stderr,"OW: %5.5f%5.5f%5.5f%5.5f\n",wxlp, wylp, wx2p, wy2p);
}
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opl, op2);
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break;

case 'po:
case 'p':

op2 = (char)getc(strearn);
switch (op2)
{
case 'A': /* Plot Absolute */
case 'a':

PLOTABS = 1;
if (SIGNED_NUMERIC)

if (SETDOT II SYMBOL)
plotdot(MOVE);

else if (PENDOWN)
plotps(DRAW);

else
pIOlpS(MOVE);

break;

C.15

case 'B':
case 'b':

plbbufO;
break;

/* Print Label buffer */

case 'D': /* Pen Down */
case'd':

PENDOWN= 1;
if (SIGNED_NUMERIC)

if (SETDOT)
plotdot(MOVE);

else if (PLOTABS)
plotps(DRAW);

else
plotps(RDRAW);

break;

case 'G':
case 'g':

{
tREALn;

/* Advance one page length */

if (SIGNED_NUMERIC)
n = getvalO;

#ifdef INTEGRATED
EndPageO;

#endif
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}
break;

C.16

case'M':
case'm':

/'" Polygon Mode */

(
tREAL PMrnode;

if (SIGNED_NUMERIC)
PMmode =getvalO;

fprintf(stderr,"Waming: %c%c Command not implemented yet\n" ,opl,op2);
}
break;

case'R':
case'r':

/'" Plot Relative ""

PLOTABS =0;
if (SIGNED_NUMERIC)

if (SETDOT II SYMBOL)
plotdot(RMOVE);

else if (pENDOWN)
plotps(RDRAW);

else
plotps(RMOVE);

break;

case'T':
case 't':

/* Pen Thickness (Not HP-GL) "'/

{
tREAL linewidth;

Iinewidth = getvalO '" TRfac '" (72/(75'" XSCALE»;
/* In mrn "'/

gGS->linewidth = linewidth;
}
break;

case 'U':
case 'u':

/* Pen Up */

PENDOWN = 0;
if (SIGNED_NUMERIC)

if (SETDOT)
plotdot(MOVE);

else if (PLOTABS)
plotps(MOVE);

else
plotps(RMOVE);

break;
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default:
fprintf(stderr. "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command'n", opl, op2);

}
break;

case 'R':
case'r':

op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case 'A': 1* Shade Rectange Absolute *1
case 'a';

{
rectangle(ABS, FILL);
}
break;

C.l7

case'R':
case 'c':

1* Shade Rectangle Relative *1

{
rectangle(REL, FILL);
}

break;

default:
fprintf(stderr. "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command'n", opl, op2);

}
break;

case'S':
case's':

op2 = (char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'N: 1* Select AlLemate Set (Not Used) *1
case 'a':

fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented \nIt,opl,op2);
break;

case 'C';
case 'c':

1* Scale "'I

if (SIGNED_NUMERIC)
scale();

else{
Plxu =Plx;
Plyu =Ply;
P2xu =P2x;
P2yu =P2y;
XSCALE = XSCALEI XSCALEI;
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YSCALE = YSCALE / YSCALEl;
xoffset = xoffset - xdist;
yoffset = yoffset - ydist; }

break;

C.18

case'r:
case 'j ';

{

/* Absolute Character Size */

tREAL pwidth, pheight;

if (SIGNED_NUMERIC)
{

pwidlh = 10 * getval();
pheight = 10 * gelVal();
CharacterSize(ABS,pwidlh,pheight);

} else
{

if «ch = (char)getc(stream» = ';')
(

pwidth = 10 * 0.285;
pheight = 10 *0.375;
CharacterSize(ABS,pwidth,pheight);

}
}
char_space = char_width *0/.67 - 1);

}
break;

case 'V: /* Character Slant */
case'l':

jf (SIGNED_NUMERIC)
char_slant = char_height * getvalO;

else
char_slant = 0;

char_space = char_width *0/.67 - 1);
fprintf(stderr,"SL not implemented yet \nil);
break;

case 'M': /* Symbol Mode */
case'm':

if «ch = (char)getc(stream» != EOF && ch != ';' && isgraph(ch) > 0)
{

symbol = ch;
SYMBOL=O;

}
else

SYMBOL = 0;
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fprintf(stderr,"SM not implemented yet \n");
break.;

C.J9

case 'P':
case 'p':

linesizeO;
break;

case'R':
case'r':

/* Pen Select */

/* Relative Character Size */

if (SIGNED_NUMERIC)
{

rwidth = getvalO;
rheight = getvalO;
CharacterSize(REL,rwidth, rheight);
CharRel =1; /* set the Characater Relative indicator */

}
break;

case'S': /* Select Standard Character Set (Not Used) */
case '5':

fprintf(stderr,"Warning: %c%c Command not implemented \n",opI,op2);
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opI, op2);

}
break;

case'T':
case 't':

op2 = (char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'L': /* Tick Length */
case '1':

{ tREAL tp, ttl;

if (SIGNED_NUMERIC) (
tp = getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC)

ttl = getvalO;
}

fprintf(stderr, "Warning: Tick length not implemented yet\n");
}
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opI, op2);
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}
break;

case 'U':
case 'u':

op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case 'C': 1* User Defined Character (not used) */
case 'c':

while «(ch = (char)getc(stream» != EOP) && ch != ';');
fprintf(stderr, "Warning: UC not implemented \n");
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opt, op2);

}
break;

case'V':
case 'v':

op2 = (char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'S': /* Velocity Select */
case's':

(tREAL y, n;

if (SIGNED_NUMERIC){
y =getyalO;
if (SIGNED_NUMERIC)

n =getyal();
}

fprintf(stderr,"VS not implemented !\nil);}
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opt, op2);

}
break;

case 'W':
case 'w':

op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case '0': /* Shade Wedge */
case 'g':

wedge(FILL);

C.20
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break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opt, op2);

}
break;

case 'X':
case 'x':

op2 = (char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'T': 1* X Tick */
case 't':

fprintf(stderr, "Warning: X tick not implemented yet\n");
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opt, op2);

}
break;

case 'Y';
case 'y':

op2 =(char)getc(stream);
switch (op2)
{
case'T': /* Y Tick */
case 't':

fprintf(stderr, "Warning: Y tick not implemented yet\nil);
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c%c Unknown HP-GL Command\n", opt, op2);

}
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning: %c Unknown HP-GL First Op Command\n", opt);
break;

}
}

Co2]
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AppendixC

--------------- EX_HPGLPLOT.M --------------

1*
** module
** version
** last edit
*/
#ifndef lint
static char sccsid[] = "@(#)ex_hpglplot.m 1.0";
4#endifnot lint

/*
* This modules executes the HPGL-objects and contains also the
* procedures. needed for the initialisation of the HPGL-interpreter
*/

#inc1ude <stdio.h>
#inc1ude <math.h>
#ifdef INTEGRATED
#inc1ude <string.h>
#else
#inc1ude <strings.h>
#endif
#inc1ude "ps_basetypes.x"
#inc1ude "ps_hpgl.x"
#inc1ude "ps_objects.x"
#include "ex_base.x"
#inc1ude "ex_opfont.x"
4#inc1ude "vrn_hpglscan.x"
#inc1ude "vrn_string.x"
#inc1ude "ex_oppaint.x"
#inc1ude "gs_base.x"
4#inc1ude "lib_mattix.x"
#inc1ude "gs_path.x"
#ifdef INTEGRATED
#include "ex-uaph.x"
#endif

#deflne MAXDRAWPOINTS 100

!export tVOID
!end_drawO
{

if (DRAW_FLAG)
{

if (1astXmove == absX && lastYmove == absY)
GSc1osepathO;

OSttokeO;

C.22



AppendixC

}
dcount = 0;

!export tVOID
!DrawWindowO
{ '* The Hard-Clip area is drawn on the medium using PostScript

values without scaling *'
tMATRIX aDefMat. OldMat;
tPOINT aCornerl. aComer2. aComer3. aComer4;

'* Set the scaling-matrix again' Store the old one '''''

OldMat = gGS->device->initiaIMatrix;

aDefMat.b=aDefMat.c=O.O;
aDefMat.a=((tREAL)gResolution)n2;
aDefMat.d=«tREAL)gResolution)n2;
aDefMat.tx=O;
aDefMat.ty=O;
gGS->device->initiaIMatrix = aDefMat;
gGS->linewidth = 1;

GSinitrnatrix();

aCornerl.x = wxl;
aCornerl.y = wy1;
aComer2.x = wx2;
aComer2.y = wy2;
aComer3.x = aComer2.x;
aComer3.y=aComerl.y;
aComer4.x = aComerl.x;
aComer4.y = aComer2.y;

GSnewpathO;
GSmoveto(aComer1);
GSlineto(aComer3);
GSlineto(aComer2);
GSlineto(aComer4);
GSclosepath();
OStrokeO;

gGS->device->initiaIMatrix=OldMat;
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gGS·>Unewidth = linewidth;
GSinitmatrixO;

}

!export tVOID
!NewMatrixO
{

1* Initialize the new CfM-matrix ! *1

if «strcmp(paperSize, ..AO") = 0) II (strcmp(PaperSize, "AI") = 0) II
(strcmp(paperSize, "A3") = 0»

{
gGS·>device->initiaIMatrix.a=O;
gGS·>device->inilialMatrix.b=(-XSCALE*((tREAL)gResolution»n2;
gGS->device->initialMatrix.c=(YSCALE*«tREAL)gResolution»n2;
gGS->device->initialMatrix.d=O;

)

if «strcmp(PaperSize. "A2") = 0) II (strcmp(PaperSize, "A4") = 0»
(

gGS->device->inilialMatrix.a=(XSCALE*«tREAL)gResolution» n2;
gGS·>device->initialMatrix.b=O;
gGS->device->initialMatrix.c=O;
gGS->device->initialMatrix.d=(-YSCALE*«tREAL)gResolution»n2;

}

gGS->device->initialMatrix.tx = (xoffset * «tREAL)gResolution»n2;
gGS->device->initialMatrlx.ty = (yoffset * «tREAL)gResolution»n2;
GSinitmatrlxO;

)

!export tVOID
!CharacterSize(type, width, height)
char *type;
tREAL width, height;
1* Calculate the Character Sizes. REL ---> SR-command ABS ---> SI-command
*1
{

tREAL PlotHeight, PlotWidth;

if (type = ABS)
{

char_height = height;
char_width =width;

}
else
{

PlotHeight = «fabs(p2yu - Plyu» * YSCALE) ITRfac;
PlotWidth = «fabs(P2xu - Plxu» * XSCALE) I TRfac;
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char_height = (height/lOO) * PlotHeight;
char_width =(width/lOO) *PlotWidLh;

}

1* We are using the standard font Helvetica 12 pts! *1

TXSCALE = «char_width *TRfac) 112.0) * 3;
TYSCALE = «char_height *TRfac) 112.0) * 3;

1* Beware that we are scaling to an A4-fonnat. Also the character
sizes have to be scaled *1

if (strcmp(PaperSize, "AO") = 0)
{

TXSCALE = TXSCALE /4.0;
TYSCALE =TYSCALE 14.0;

}
if (strcmp(PapcrSize, "AI") = 0)
{

TXSCALE =TXSCALE 12.83;
TYSCALE = TYSCALE 12.83;

}
if (strcmp(PaperSize, "A2") = 0)
{

TXSCALE = TXSCALE 12.0;
TYSCALE =TYSCALE 12.0;

}
if (strcmp(PaperSize, "A3") = 0)
{

TXSCALE= TXSCALE/1.41;
TYSCALE = TYSCALE 11.41;

}
}

!export tVOID
!scaleO
1*
... Scales the window by defming the place of the scalingpoints PI & P2
~ .

{
float xpl, ypl;

Plxu =getval();
P2xu = getval();
P1yu = getval();
P2yu =getvalO;

1* Draw the previous curves and lines with the old settings (Finish
the current path. Beware that the linewidlh have to be constant.*1
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end_drawO;
linewidth =linewidth * XSCALE;

/* When changing the scaling factors, the old XSCALE and YSCALE are
stored. With XSCALEl, YSCALEI you can calculate the new scaling factors
and after that it is possible to retrieve the original scaling factors
simply by dividing with XSCALEI and YSCALEI. *1

XSCALE = XSCALE I XSCALEl;
YSCALE = YSCALE I YSCALEl;
XSCALEI = «P2x-Plx)/(P2xu-Plxu»;
YSCALEI =«P2y-Ply)/(P2yu-Plyu»;
XSCALE = XSCALE * XSCALEl;
YSCALE = YSCALE * YSCALEl;

1* xp1 and yp1 are the PostScript-coordinates of the scaling point PI,
given in user units, using the old offset's. Now you can define the
new place of the origin in the User defined coordinate system. Define
the new relative value of the linewidth*1

xoffset = xoffset - xdist;
yoffset = yoffset - ydist;
xpl = (YSCALE * Plyu) + xoffset;
ypl =(-XSCALE *Plxu) + yoffset;
xdist = Plxps - xpl;
ydist =Plyps - ypl;
xoffset = xoffset + xdist;
yoffset = yoffset + ydist;
linewidth = linewidth I XSCALE;
gGS->linewidth =linewidth;
NewMatrixO;
jf (CharRel =1)

CharacterSize(REL,rwidth,rheight);
}

!export tVOID
!EndPage()
{

XSCALE = XSCALE/XSCALEl;
YSCALE = YSCALE/YSCALE1;
xoffset = xoffset - xdist;
yoffset = yoffset - ydist;

XSCALEI = YSCALEI = 1;
xdist = ydist =0;

Plxu = PIx;
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Plyu = Ply;
P2xu=P2x;
P2yu =P2y;
absX = PIx;
absY =Ply;

GSinitgraphics();
NewMatrixO;

#ifdef INTEGRATED
EXgraphReadAndClearPage();

#endif

DrawWindowO;

!export tVOID
!plotdot(type) 1* Not implemented yet in HPGL ! */
1*
* Plot a dot or symbol on the paper
*1

char *type;
{

tPOINT aPoint;

while (SIGNED_NUMERIC)
{

xval = getvalO;
yval = getval();
if (type = RMOVE)
{

absX += xval;
absY += yval;

} else
if (type = MOVE)
{

absX= xva1;
absY = yval;

} else
{

fprintf(stderr, "Error: expecting move command not %s\o", type);
exit(l);

}

if (SYMBOL)
fprintf(stderr,"Symbol mode not implemented yet !!\ntl

);

else if (SETDOT)
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{
GSnewpath();
aPointx = absX;
aPoinly = absY;
GSmoveto(aPoint);
GSlineto(aPoint);
OStrokeO;

}
}

!export tVOID
!Plotlnito
{

tINT i;

/*
* Initialisation of PostScript plot macros
*/

MOVE = "M";
RMOVE ="R";
DRAW="D";
RDRAW= "I";
CIRCLE = "C";
ABS = "A";
REL="R";
NOFILL = "N";
FILL = "F";

LANDSCAPE = 1; /* Display plot in Landscape mode */

PLOTABS = 1; /* AbsoluLe plot coordinates */

PENDOWN = 0; /* Penup */

SETDOT = 0; 1* HP-GL only for linetype = 0 */

SYMBOL = 0; 1* HP-GL only */

CharRel = 0; /* Indicator for relative charactersizes is off */

XSCALEI = YSCALEI = 1; /* Result of the scaling command */
/*
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'" Default line/pen sizes (in mm)
"'/

pen_size[O] = 0.1;
pen_size[l] = 0.2;
pen_size[2] = 0.3;
pen_size[3] =0.4;
pen_size[4] =0.5;
pen_size[5] = 0.7;
pen_size[6] = 1.0;
pen_size[7] =1.25;
pen_size[8] = 1.5;

font = "Helvetica";

EOL ='\003';

/* Default font */

J* End of line terminator default */

/* Degrees'"/
/'" tan(angle) */

/*mrn "'/
/*mrn "'/
/*mrn */

/'"
'" Default character specifications
"'/

char_angle = 0;
char_slant = 0;
char_height =3.75;
char_space = 0.8;
char_width = 2.85;

J*
'" Clear the label buffer
"'/

for (i = 0 ; i < MAXBUFSIZE; i++) /* Clear buffer */
labelbuffer[i] =NULL;

lbbuflength =0;
/'"
'" Defme degree to radian parameter
*/

de!Lrad = asin(1.0) / 90.0;

/*
* The next lines set up the variables for the translation-of plotter
'" coordinates to PostScript coordinates.

'"
"'/

/'" Output page sizes (A4) "'/

pageheight =(hi '" 827);
pagewidth = (wi'" 595);

TRfac =(72/25.4);

1* Page height for Laser Printer (in PostScript units) "'/
/* Page width for Laser Printer (in PostScript units) "'/

/* number of PostScript units per mm '"/
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CharacterSize(ABS,char_width, char_height);

/* The Hard-Clip area is calculated below using PostScript values
without scaling */

wxl =(15 ... TRfac);
wx2 =pagewidth -(15* TRfac);
wyl = pageheight- (39'" TRfac);
wy2 =(15 ... TRfac);

xoffset = (15 '" TRfac) + «wx2 - wxl) /2.0); /* define the origin */
yoffset = (15 '" TRfac) + «wyl - wy2) /2.0);
xdist= 0;
ydisl =0;

}

!export tVOID
!plotarc(type)
char "'type;
{

tPOINT aPoint, Center;
tREAL Radius,Xc,Yc,ArcAngle,anglel,angle2,ChordTol;
tPATHSEG *aCurrSeg;

end_draw();
if (type = CIRCLE)
{

Center.x = absX;
Center.y = absY;
Radius = getvalO;
anglel = 0;
angle2 = 360;
if (SIGNED_NUMERIC)

ChordTol = getvalO;
GSnewpathO;
GSmoveto(Center);
GSarc(Center,Radius,anglel,angle2);
DRAW_FLAG = 1;
end_draw();

}
else /* Must be a MOVE, RMOVE, DRAW or RDRAW "'/
{

if (type = MOVE II type = DRAW)
{

Xc = Center.x = getvalO;
Yc = Center.y = getvalO;

}
if (type = RMOVE II type == RDRAW)
{
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Xc =absX + getvalO;
Yc =absY + getvaJO;

}

ArcAngJe = getvalO;
if (SIGNED_NUMERIC)

ChordTol = getvalO;
Radius =sqrt«(absX-Xc)*(absX-Xc»+

«absY-Yc)*(absY-Yc»);
if «absX-Xc) == 0)

(
if (absY > Yc)

anglel =90;
else
angle1 =270;

} else
#ifdef INTEGRATED

anglel =(atan«absY-Yc)/(absX-Xc))) *(180/3.141592654);
#else

anglel =(atan«absY-Yc)/(absX-Xc») * (180fl\CPI);
#endif

angle2 = anglel + ArcAngle;
GSnewpaLhO;
aPoint.x = absX;
aPoint.y =absY;
GSmoveto(aPoint);
GSarc(Center,Radius,angle1,angle2);
aCurrSeg =gGS->paLh.last;
aPoint = aCurrSeg->coord;
aPoint = MatVecMul(&(gGS->itransform), aPoint);
lastXmove =absX =aPoint.x;
lastYmove = absY = aPoint.y;
if (type = MOVE II type = RMOVE){

GSnewpathO;
GSclosepathO; }

else /* Must be a DRAW or RDRAW */
DRAW_FLAG = 1;

}
}

!export tVOID
!plotps(type)
char *type;
(

tPOINT aPoint;

if (type = MOVE II type == RMOVE)
{
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while (SIGNED_NUMERIC)
{

if (type = MOVE)
{

end_drawO;
absX = lastXmove = geLvalO;
absY =lastYmove = getvalO;

} else
if (type = RMOVE)
{

end_draw();
lastXmove =absX += geLvalO;
lastYmove = absY += getvalO;
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}
}
else
{

}

/* Must be a DRAW or RDRAW */

while (SIGNED_NUMERIC)
{

if (dcounL++ >= MAXDRAWPOINTS)
{

end_drawO;
GSnewpathO;
aPoinl.x = absX;
aPoinl.y = absY;
GSmoveto(aPoint);
DRAW_FLAG = 1;
fprintf(stderr, "Warning exceeded 100 draw points\n");

}
xval = getvalO;
yval = getvalO;
if (!DRAW_FLAG)
{

GSnewpathO;
aPointx = absX;
aPoint.y = absY;
GSmoveto(aPoint);
DRAW_FLAG = 1;

}
if (type = RDRAW)
{

absX += xval;
absY += yval;

aPointx = xval;
aPoint.y = yval;
GSrlineto(aPoint);
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} else
if (type = ORAW)
{

absX= xval;
absY= yval;

aPoint.x = absX;
aPoint.y = absY;
GSlineto(aPoint);

} else
(

fprintf(stderr. "Error: expecting draw command not %s\n", type);
exit(l);

}
}

!export tVOID
!wedge(type)
char "'type;
(

tPOINT Center;
tREAL radius,startangle, sweepangle, endangle, chordtolerance;

Center.x = absX;
Center.y = absY;

radius = getvalO;

startangle = getvalO + 90; /'" 0 degrees is on the Y-axis "'/
sweepangle = getvalO;
endangle = startangle + sweepangle;

if (SIGNED_NUMERIC)
chordtolerance = getvalO;

if (radius < 0)
{

startangle = startangle + 180;
endangle = endangle + 180;
radius = -1 * radius;

}

/* The wedge have to be a part of a circle, not of an ellipse! */
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if «strcmp(paperSize. "AO") = 0) II (slrcmp(PaperSize. "AI") = 0) II
(stremp(PaperSize. "A3") = 0»

gGS->device->initialMatrix.b = -«pageheightlpagewidth)
* (gGS->device->inilialMatrix.c»;

if «strcmp(PaperSize. "A2") = 0) II (strcmp(PaperSize. "A4") = 0»
gGS->device->initialMatrix.a = -«pageheightlpagewidth)

(gGS->device->inilialMatrix.d»;

GSinitrnatrixO;

GSnewpathO;
GSmoveto(Center);
GSarc(Centcr. radius. starlangle, endangle);
GSclosepathO;

if (type = NOFILL)
OStroke();

else
OFill();

if «strcmp(paperSize. "AO") = 0) 11 (strcmp(PaperSize, "AI It) = 0) II
(strcmp(paperSize. "A3") = 0»

gGS->device->initialMatrix.b=-(XSCALE*«tREAL)gResolution»n2;

if «strcmp(paperSize. "A2") = 0) II (strcmp(paperSize. "A4") = 0»
gGS->device->initialMatrix.a=(XSCALE*«tREAL)gResolution»n2;
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}
GSinitrnatrix(); 1* Restore the od CTM-matrix */

________ Corner3 -> (width. height)

!export tVOID
!rectangle(typel. type2)
char *typel. *lype2;
{

tREAL width, height;
tPOINT Cornerl. Corner2. Corner3. Corner4;

1*
*
4< Comer4 -> (absX. height)

*
... I

* I
... I I
* ------------------- Corner2 -> (width. absY)
* Cornerl -> (absX. absY)

*
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*/

if (typel = ABS)
{

if (SIGNED_NUMERIC)
width =getvalO;

if (SIGNED_NUMERIC)
height =getvalO;

}
else /* must be the ER or RR instruction */
{

if (SIGNED_NUMERIC)
width =absX + getvalO;

if (SIGNED_NUMERIC)
height =absY + getvaIO;

Comerl.x =absX;
Comerl.y =absY;
Comer2.x =widLh;
Comer2.y =absY;
Comer3.x =width;
Corner3.y = height;
Comer4.x =absX;
Comer4.y =height;

GSnewpathO;
GSmoveto(Comerl);
GSlineto(Comer2);
GSlineto(Comer3);
GSlineto(Comer4);
GScIosepathO;

C.35

if (type2 = NOFILL)
OStrokeO;

else
OFiIIO;

}

!export tVOID
!linesizeO
{

int ipen =0;

I*EAorER */

1* Draw the previous curves and lines with the old linewidth (Finish the
current paLh!). */
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if (SIGNED_NUMERIC)
ipen =getvalO - 1;

if (ipen < 0 II ipen> 8)
ipen =0;

linewidth =(pen_size[ipen] *TRfac) * (72 / «tREAL)gResolution * XSCALE»;
/* In PS-units */

/* Beware that we are scaling to an A4-format. Also the linewidth must be scaled! */
if (strcmp(PaperSize, "AO") = 0)

linewidth = linewidth / 4;
if (strcmp(PaperSize, "A1") = 0)

linewidth = linewidth / 2.83;
if (strcmp(paperSize, "A2") = 0)

linewidth =linewidth / 2;
if (strcmp(PaperSize, "A3") = 0)

linewidth =linewidth / 1.41;
gGS->linewidth = linewidth;

}

!export tVOID
!plbbufO
/* This procedure plots the content of the label buffer onto the medium
* Therefor it uses the 'ex_opfont' procedure OShow ! */
{

tREAL olda, oldb, oldc, oldd;
tPOINT Startpunt;

Startpunt.x = absX;
Startpunt.y =absY;
GSnewpathO;
GSmoveto(Startpunt);

if «strcmp(PaperSize, "AO") = 0) II (strcmp(PaperSize, "A1") = 0) II
(strcmp(PaperSize, "A3") = 0»

{
oldb =gGS->device->initiaIMatrix.b;
oldc =gGS->device->initialMatrix.c;
gGS->device->initiaIMatrix.b=(-TXSCALE*«tREAL)gResolution»n2;
gGS->device->initialMatrix.c=(TYSCALE*«tREAL)gResolution»n2;

}

if «strcmp(paperSize, "A2") = 0) II (strcmp(paperSize, "A4") = 0»
{

olda = gGS->device->iniLialMatrix.a;
oldd =gGS->device->initialMatrix.d;
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gGS->device->initialMatrix.a=(TXSCALE*((tREAL)gResolution))n2;
gGS->device->initiaIMatrix.d=(-TYSCALE*«tREAL)gResolution»n2;

}

GSinitmaU'ixO;
*(OTop(-l» = dSTRING;
SCreate(lbbuflength. OTop(-1»;
putSTRING(OTop(-l).labelbuffer);
gOSP= OTop(-l);
OShow();
GSc1osepathO;

if «strcmp(paperSize. "AOIt) = 0) 1\ (strcmp(PaperSize. ItAl lt
) = 0) II

(strcmp(paperSize. ItA3") = 0»
{

gGS->device->initialMatrix.b=oldb;
gGS->device->initialMatrix.c=oldc;

}

if «stremp(paperSize...A2") = 0) II (strcmp(paperSize. ItA4") = 0»
{

gGS->device->initialMatrix.a=olda;
gGS->device->initialMatrix.d=oldb;

}

GSinitmaU'ixO;

!exporttVOID
!textps(type)
int type;
{

char string[4];
float Xch, Ych;
tREAL oldb. oldc;
int intval;
int i;
tPOINT Startpunt;

if (type = TEXT)
{

for (i = 0; i < MAXBUFSIZE; i++) /* Clear label-buffer */
labelbuffer[i] = NULL;
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lbbuflength = 0; /* Reset label-buffer counter */

while «(ch =(char)gete(stream» != EOF)
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&& ch != CR && ch != LF && ch != EOL)
{

labelbuffer[lbbuflength++] = ch;

C.38

}
plbbufO;

} else
{

1* Must be a MARK */

if(SIG~[)_~RIC)

symb_num =getvalO;
else
{

fprintf(stderr,
"Error: expecting a symbol number not %c (%d)",
symb_num, symb_num);

exit(l);
}
intval = (int)(getvalO + 0.5);
switch (intval)
{
case 0:

strcpy(string, "*");
break;

case 1:
strcpy(string, "+");
break;

case 2:
strcpy(string, "#");
break;

case 3:
strcpy(string, "@");
break;

case 4:
strcpy(string, "%");
break;

case 5:
strcpy(string, "I");
break;

case 6:
strcpy(string, "=");
break;
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case 7:
sttepy(sU'ing, "&");
break;

case 9:
strcpy(sU'ing, "Oil);
break;

case 10:
strcpy(sU'ing, "0");
break;

case 11:
strcpy(string, "Y");
break;

case 12:
strcpy(sU'ing, "X");
break;

case 13:
strcpy(string, "Z");
break;

case 14:
strcpy(sU'ing, "S");
break;

case 15:
Slrcpy(string, "Q");
break;

default:
fprintf(stderr, "Warning symbol number is %d\n", symb_num);
Slrcpy(string, ".");
break;

}
}

}

Define default maximum and minimum plotting coordinates,
PI (pIx, Ply), P2 (P2x, P2y),

and the scaling factors XSCALE and YSCALE.

PaperSize can be:

*...
...
*
*

!export tVOID
!PlotCoordsO
1*
*
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*
*
*
*
*
*
* Mode is

*
*1
{

"AO" ISO (1189mm by 841mm)
"AI" ISO (841mm by 594mm)
"A2" ISO (594mm by 420mm)
"A3" ISO (420mm by 297mm)
"A4" ISO (297mm by 21Omm)

"HPGL"

1* To calculate the initial values of XSCALE and YSCALE, the coordinates
of the window in the rotated and translated PostScript coordinate system
are calculated */

tINT unp;

wyrt2 = wx2 - xoffset;
wxrt2 = wy1 - yoffset;
wxrtl = -wxrt2;
wyrt1 = -wyrt2;
if (strcmp(Mode, "HPGL") == 0)
{

if (strcmp(paperSize, "AO") = 0) /* HP-GL ISO AO 841mm * 1189mm *1
{

P2x = 22190;
P2y = 15740;
PIx = -22190;
Ply = -15740;
YSCALE = (wyrt2 - (15 * TRfac» / P2y;
XSCALE =(wxrt2 - (15 *TRfac» / P2x;

}
if (strcmp(paperSize, "A1") = 0) /* HP-GL ISO Al 594mm * 841 nun *1
{

P2x = 15120;
P2y= 10760;
PIx = -P2x;
Ply = -P2y;
YSCALE = (wyrt2 - (15 * TRfac» / P2y;
XSCALE= (wxrt2 - (15 *TRfac» IP2x;

}
if (strcmp(paperSize, "A2") =0) 1* HP-GL ISO A2 420mm *594nun */
{

P2x = 6875;
P2y = 10785;
PIx =-P2x;
Ply = -P2y;

1* The Y-axis is the longest side of the paper! *1
wxrt2 =trnp;
wxrt2 =wyrt2;
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wyrt2= tmp;
wx.rtl = -wxrt2:
wyrtl = -wyrt2;
YSCALE = (wxrt2 - (15 >Ie TRfac» I P2y;
XSCALE = (wyrt2 - (15 *TRfac» I P2x;
fprintf(stderr,''\nA2-size not implemented yet !!");

}
if (strcmp(paperSize, "A3") = 0) 1* HP-GL ISO A3 297mm *420mm *1
{

P2x = 6780;
P2y=4830;
PIx = -P2x;
Ply = -P2y;
YSCALE = (wyrt2 - (15 *TRfac» IP2y;
XSCALE = (wxrt2 - (15 '" TRfac» I P2x;

}
if (strcmp(paperSize, "A4") = 0) I'" HP-GL ISO A4 210mm '" 297mm *1
{

P2x = 2700;
P2y =4830;
PIx = -P2x;
Ply = -P2y;

/* The Y-axis is the longest side of the paper! *1
wxrt2= tmp;
wx.rt2 = wyrt2;
wyrt2= tmp;
wx.rtl = -wxrt2;
wyrtl = -wyrt2;
YSCALE = (wxrt2 - (15 '" TRfac» I P2y;
XSCALE = (wyrt2 - (15 '" TRfac» I P2x;
fprintf(stderr, ''\nA4-size not implemented yet !!");

}
}

1* For some purposes, like calculating the offsets after scaling, you have
to know the PostScript coordinates of the original scaling points. When
starting up the current position will be the PI point! */

absX=Plx;
absY=Ply;
Plxu =Plx;
Plyu =Ply;
P2xu=P2x;
P2yu=P2y;
if «strcmp(paperSize, "A2") = 0) II (strcmp(paperSize, "A4") == 0»
{

Plxps = (XSCALE * PIx) + xoffset;
Plyps = (-YSCALE '" Ply) + yoffset;
P2xps = (XSCALE *P2x) + xoffset;
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P2yps =(-YSCALE '" P2y) + yoffset;
} else
{

Plxps = (YSCALE '" Ply) + xoffset;
Plyps = (-XSCALE '" PIx) + yoffset;
P2xps =(YSCALE '" P2y) + xoffset;
P2yps =(-XSCALE '" P2x) + yoffset;

}
}

--------------- PS_HPGL.M ---------------

C.42

module : ps_hpgl.m
version : 1.1
Last edit: 11:50:34 Date: 15-2-1990

"'/
#ifndef lint
static char sccsid[] = "@(#)ps_hpgI.m 1.1 ";
#endif not lint

/'"
"''''
"''''

The following defmations allow for the efficient
translation of HP-GL code for the interpreter

#include <stdio.h>

!export #define CR '\015'
!export #define LF "D12'
!export #defme SPACE '\040'

!export #define SIGNED_NUMERIC (ungetc« ch = getc(stream»,stream) != EOF)
&& «(ch>='O') && (ch<='9'» II (ch=='-') II (ch='+') II (ch=' ') II (ch=',') II (ch =
'.'»

!export #define TEXT 31
!export #defme MARK 32

!export #define LINETVPE 41
!export #define LINESCALE 42
!export #define LINE_TYPE_SCALE 43
!export #define MAXBUFSIZE 100
/'"
... Files to open if any
*/
!export FILE *stream, "'paper;
!export FILE "'fopenO;
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Plotting Parameters that will contain the necessary PostScript
commands to plot and ps_macros.c for the plotting macros.*

!export double atofO;
/*
*
*/
!export char *MOVE;
!export char *RMOVE~

!export char *DRAW;
!export char *RDRAW;
!export char "'CIRCLE;
!export char *ABS~
!export char *REL;
!export char *NOFILL;
!export char "'FILL~

/*
* Definition of "ch" used in SIGNED_NUMERIC

Scaling parameters used for translation from the HP-GL
coordinate sytem to the PostScript coordinate system.'"

*/
!export char ch~

/*
*

*/
!export float XSCALE, XSCALEI;
!export float YSCALE, YSCALEI~
!export float TXSCALE, TYSCALE;
!export float P2x, PIx, Plxu, P2xu, Plxps, P2xps;
!export float P2y, Ply, Plyu, P2yu, Plyps, P2yps~
!export float pagewidth, pageheight~
!export float wxl, wyl, wx2, wy2~
!export float wxrtl, wyrtl, wxrt2, wyrt2~
!export float hi, wi;
/*
... End ofline terminator (for the label-buffer)

Indicate if the CharacterSize is being changed relatively

*/
!export char EOL;
/*
*
*/
!export int O1arRel;
/*
* The Label-Buffer
*/
!export char labelbuffer[MAXBUFSIZE];
!export int lbbuflength;
1*
* PostScript Coordinate parameters
*/
!export float lastXmove;
!export float lastYmove;



Paper size (AO, AI, A2, A3 or A4) and Mode (HPGL or DXY)
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!export float absX;
!export float absY;
!export float xval;
!export float yval;
!export float xoffset, yoffset, xdist, ydist;
1*
* The Device-Resolution and the number of PostScript units per mm
*/
!export float TRfac;
1*
* Extra parameters
*/
!export float char_angle;
!export float char_height;
!export float char_width;
!export float char_space;
!export float char_slant;
!export float linewidth;
!export float rheight;
!export float rwidth;

!export char *font;

!export char symbol;

!export int dcount;
1*
* Line / pen size parameter (max 9 sizes)
*/
!export float pen_size[9];
1*
*
*/
!export char PaperSize[3];
!export char *Mode;
/*

Flags

C.44

*/
!export int
!export int
!export int
!export int
!export int
!export int

LANDSCAPE;
DRAW_FLAG;
PLOTABS;
PENDOWN;
SETDOT;
SYMBOL;
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APPENDIX D: RESULTATEN VAN DE HPGL-INTERPRETER

In deze appendix zijn een aantal resultaten van de ontwikkelde HPGL-interpreter
afgebeeld. Het gaat hierbij om resultaten gekregen via de 'viewer' zoals beschreven in
hoofdstuk 4. De resolutie is zodoende laag zodat de kwaliteit van de tekeningen in deze
appendix Diet de kwaliteit hebben van de resultaten zoals gekregen via het test front
end.
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Fig. V.4: Prob.hpgl.
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APPENDIX E: DATASHEET T800 TRANSPUTER

E.1

firomos
FEATURES

32 bit architecture
33 ns internal cycle time
30 MIPS (peak) instruction rate
4.3 Mflops (peak) instruction rate
64 bit on-chip floating point unit which conforms to
IEEE 754
4 Kbytes on-chip static RAM
120 Mbyteslsec sustained data rate to internal memory
4 Gbytes directly addressable external memory
40 Mbyteslsec sustained data rate to internal memory
630 ns response to interrupts
Four INMOS serial links 5/10/20 Mbitslsec
Bi-directional data rate of 2.4 Mbyteslsec per link
High performance graphics support with block move
instructions
Boot from ROM or communication links
Single 5 MHz clock input
Single +5V ±5% power supply
Mll-STD-883C processing will be available

APPLICATIONS

Scientific and mathematical applications
High speed multi processor systems
High performance graphics processing
Supercomputers
Workstations and workstation clusters
Digital signal processing
Accelerator processors
Distributed databases
System simulation
Telecommunications
Robotics
Fault tolerant systems
Image processing
Pattern recognition
Artificial intelligence

421406 02

IMS T800
transputer

Engineering Data

Floating Point Unil

System
Services

4k bytes
of

On-chip
RAM

External
Memory
Interface

Oetober1988
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APPENDIX F; PROGRAMMA'S VOOR RET CLIP-PROCES

F.J

In deze appendix zijn de programma's opgenomen die geschreven zijn voor het clip
proces zoals dat beschreven is in hoofdstuk 6. Het hoofdprogramma is clipper.oce en de
twee hierbij horende subprogramma's zijn Clip.Primitives.occ en Fill.PrimBuf.occ. In
bands.inc wordt de definitie gegeven van de data die verzonden wordt over het
bandstatus kanaal. Deze data betreft informatie over bandbreedte enz.. Alle programma's
zijn geschreven in de programmeringstaal 'Ocamm'. Naast de programma's uit deze
appendix zijn ook andere programma's op sommige plaatsen gewijzigd. Informatie
hierover is geschreven in het commentaar binnen de programma's uit deze appendix.

-------- CLIPPER.Oee ------------

#OPTION "a n"

#COMMENT "filename : clipper.occ"
#COMMENT "version : 1.0"
#COMMENT "last edit: 90JU4/12 --14:25:31"

-- The clipper is a proces that split up the total page in smaller slices
-- (bands). It receives input from the interpreter via the channel Clipper.
-- Over Clipper the graphical codes (primitives) are sent by buffers which
-- can contain at most 512 bytes. For splitting up the page in bands, the
-- clipper has to know all the primitives. It can be that the first primitive
-- pass through the frrst band and it is possible that also the last primitive
-- passes the frrst band. Therefor the procedure Fill.Primbuf reads all the
-- buffers of the Clipper channel and it puts all the primitives in a large
-- Primitivesbuffer (which can -- contain 7 Mbyte). After that the procedure
- Clip.Primitives reads this primitivesbuffer and it checks which primitives
-- passes through the band he is working on. For each band he reads all the
-- Primitivesbuffer. The clipped primitives are sent to the RIP's (ripslave) via
- the channel graphics. The clipper runs on processor 2.
- For the implementation of the clip-algorithm the following proc's are
-changed:

-host.ace
- mouse.ace (the mouse needs to know the width and height)
- ReaderNode.occ (the BMR" .." " " " " )
- ripslave.occ (the RIP's need"" " .. " " )
- interpreter.occ
- constants.inc
- status.inc (the pageheight and pagewidth are variable and

stored in the array statusdata)
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- bands.inc (in the array banddata the band.width in mm is
stored)

- graphicsprotoeol.inc (the command 'skip' for the primitivesbuffer
is new)

- commandprotocol.inc (for defining messages sent by the
clipper to the interpreter)

-- There are also some new virtual links (channels) dermed in Parade.con.
-- (qqmsc).

#INQ..UDE "constants.inc"
PROC clipper( CHAN OF 1NT16::[]BYTE Clipper, graphics, status, bandstatus,

Clipmessages. Cliptime, CLlPrip, [nr.of.rips]CHAN OF INTI6::[]BYTE RIPc1ip)

[MAX.PMBUF] BYTE Primitivesbuffer :
Il048] BYTE Sendgrapbuffer: -- For sending the clipped primitives to

-- the RIP's
1NT16 length :
INTproc :
#INCLUDE "commandprotocol.inc"
#INCLUDE "graphicsprotocol.inc"
#INCLUDE "status.inc"
#INQ..UDE "bands.inc" - In bands.inc the bandwidth in mm is stored

[graphicsbuffer.size/4] INT graphicsbuffer.int:
{graphicsbuffer.size]BYTE graphicsbuffer RETYPES graphicsbuffer.int:
BOOLeoj:
INT16 g.length :
INT instruetionpointer :
INT primitivesbufferpointer :
INTbuffno:
SEQ
WIDLETRUE
SEQ

status? length :: [statusdata FROM 0 FOR (INT length)]
- For synchronisation reasons -- TIMING
status? length :: [statusdata FROM 0 FOR (!NT length)]
VAL INT resolution.mm IS (resolution TIMES 4)/100 :
VAL !NT pagewidth IS resolution.mm TIMES page.width :
VAL !NT height IS «resolution.mm TIMES page.height) + 31)/32 :
INTnr.of.bands :
INT reslband :
BOOL rb: -- indicates the occurence of a rest-band
SEQ

band.width := (bandsize/(height*32»
- the bandwidth in dots
IF

band.width> pagewidth

F.2
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band.width := pagewidth
TRUE

SKIP
m.of.bands:= pagewidth/band.width
number.of.bands := m.of.bands
rest-band := pagewidth REM band.width
IF

rest.band = 0
rb :=FALSE

TRUE
SEQ
rb :=TRUE
number.of.bands := number.of.bands + 1

band.width.mm := band.width/resolution.mm
-- send the width in mm and pixels to the RIP's, bitmap-reader
-- and the mouse (via the host).
bandstatus ! 12(INT16) :: [banddata FROM 0 FOR 12]
eoj :=FALSE
#INCLUDE "Fill.Primbuf.occ"
#INCLUDE "Clip.Primitives.occ"
WHILE NOT eoj

SEQ
Fill.PrimbufO
Clip.PrirnitivesO

._•••••••• FILL.PRIMBUF.OCC ••••••••••••

#COMMENT "filename : Fill.Primbuf.occ"
#COMMENT "version : 1.0"
#COMMENT "last edit : 90/04/19 -- 15:28:30"

PROC Fill.PrimbufO

-- In this procedure all the buffers sent by the interpreter will
- stored in a "Primitives-buffer". This buffer may contain at most 2 Mbytes
-- data (qqmsc).
BOOLeop:
SEQ
eop :=FALSE
Clipper? g.length :: [graphicsbuffer FROM 0 FOR (!NT g.length)]
instructionpointer := 0
primitivesbufferpointer := 0
buffno:= 0
wmLENOTeop

F3
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INTscope :
BYTE command RETYPES graphicsbuffer[instructionpointer]:
SEQ
IF

command = seteolor
SEQ
scope:= 12
primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer - scope
IF

primitivesbufferpointer < 0
-- For HP-GL only one setcolor value is possible.
-- Therefor sending just one seteolor primitive
-- is enough. This primitive is the first one in
-- the primitivesbuffer.
SEQ
primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer + scope
[Primitivesbuffer FROM primitivesbufferpointer FOR 12] := [graphicsbuffer
FROM instructionpointer FOR 12]

TRUE
SKIP

command = char
SEQ
scope:= 12
primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer - scope
- No characters in primitivesbuffer (not implemented yet)

command = strings
SEQ

scope:= 12
primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer - scope
- No strings in primitivesbuffer (not implemented yet)

command = substring
SEQ

INT16 remainder :
INT16 sub.length RETYPES [graphicsbuffer FROM (instructionpointer + 2)
FOR 2] :
SEQ
remainder := sub.length REM 4(INTI6)
IF·

remainder =0(INT16)
scope := !NT (sub.length + 4(INTI6»

TRUE
scope:=!NT «sub.length + 8(INTI6» - remainder)

primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer - scope
-- No strings in primitivesbuffer (not implemented yet)

F.4
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command = line
SEQ

SCOpe:= 24
primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer - scope
-- No lines in the primitivesbuffer (not implemented yet)

command = trap
SEQ

scope :=28
[Primitivesbuffer FROM primitivesbufferpointer FOR 28] := [graphicsbuffer
FROM instructionpointer FOR 28]

command = pml
SEQ

scope :=4
primitivesbufferpointer:= primitivesbufferpointer - scope
-- No pfJ.11 in the primitivesbuffer (not implemented yet)

(command = read.page) OR (command = read.and.clear.page)
SEQ

scope :=4
[Primitivesbuffer FROM primitivesbufferpointer FOR 4] := [graphicsbuffer
FROM instructionpointer FOR 4]
eop :=TRUE

command = clear.page
SEQ

scope :=4
[Primitivesbuffer FROM primitivesbufferpointer FOR 4] := [graphicsbuffer
FROM instructionpointer FOR 4]

command = eojPS
SEQ

scope :=4
[Primitivesbuffer FROM primitivesbufferpointer FOR 4] := [graphicsbuffer
FROM instructionpointer FOR 4]
SEQ
eop:=TRUE
eoj :=TRUE

command = eob
SEQ
scope:= 0
instruetionpointer := 0
Clipper" g.length:: [graphicsbuffer FROM 0" FOR (INT g.length)]
buffno := buffno +1

TRUE
STOP -- Wldefmed command

instructionpointer := instruetionpointer+scope
primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer+scope
IF - temporary test

instructionpointer >= (INT g.length)
STOP -- error

TRUE

F5
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SKIP
-eop oreoj

•••_._._. CLIP.PRIMITIVES.OCC ._•••••••••

#COMMENT "filename : Clip.Primitives.occ"
#COMMENT "version : 1.0"
#COMMENT "last edit : 90/04(17 -- 8:56:30"

PROC Clip.PrimitivesO

-- This procedures reads the primitives from the primitivesbuffer. It clips
-- the primitives and sends them band by band to the RIP's.

INTbandno:
INT bandtime :
INTbegin :
INTeinde :
REAL32 cliplimit :
INT16length.data :
[l]BYTEnext.data:
{4]BYTE timing.band RETYPES bandtime :
TIMERklok:
BOOL eopag : -- end of page indicator
BOOL rbi : -- rest band indicator
BOOL eos : -- end of slice indicator
SEQ

bandno :=0
rbi :=FALSE
eopag := FALSE
WlllLE NOT eopag

SEQ
klok ?begin
primitivesbufferpointer := 0
instructionpointer := 0
eos:=FALSE
IF
rbi

SEQ
cliplimit := (REAL32 ROUND«band.width*bandno) + restband»
band.width.mm := rest.band/resolution.mm
-- for the rest-band the cliplimit is different

F.6
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TRUE
cliplimil:= (REAL32 ROUND(band.width * (bandno + 1»)

WHILE NOT eos
INTscope:
INT scopesb:
BYfE command RETYPES Primitivesbuffer[primitivesbufferpointer]:
SEQ
IF

command = selColor
SEQ

scope:= 12
scopesb := scope
[Sendgrapbuffer FROM instructionpointer FOR 12] := [Primitivesbuffer
FROM primitivesbufferpointer FOR 12]

command= char
SEQ

scopesb := 12
-- no characters in Primitivesbuffer

command = strings
SEQ

scopesb := 12
-- no strings in Primitivesbuffer

command = substring
SEQ

INT16 remainder:
INT16 sub.length RETYPES [Primitivesbuffer FROM (primitivesbufferpointer

+2)FOR2] :
SEQ
remainder:= sub.length REM 4(INT16)
IF

remainder = O(1NT16)
scopesb := !NT (sub.length + 4(INTI6»

TRUE
scopesb := INT «sub.length + 8(1NT16» - remainder)

- no strings in Primitivesbuffer .

command = line
SEQ

scopesb := 24
-- Line clipping not implemented yet!

command = trap
REAL32 XB, XE, YBL, YBU, YEL, YEU, Re, YDIST, XDIST, CL, YEL2,
YEU2:
INT32 yel2, yeu2, eliplim, el, xbI, xeI:

F.7
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SEQ
scopesb := 28
[28]BYTE instructioncache RETYPES [Prirnitivesbuffer FROM
primitivesbufferpointer FOR 28] :
INT32 xb RETYPES [instructioncache FROM 4 FOR 4]:
INT32 xe RETYPES [instructioncache FROM 8 FOR 4]:
INT32 ybl RETYPES [instructioncache FROM 12 FOR 4]:
INT32 yel RETYPES [instructioncache FROM 16 FOR 4]:
INT32 ybu RETYPES [instructioncache FROM 20 FOR 4]:
INT32 yeu RETYPES [instructioncache FROM 24 FOR 4]:
SEQ
XB := (REAL32 ROUND xb) /65536.0 (REAL32)
XE := (REAL32 ROUND xe) /65536.0 (REAL32)
YBL := (REAL32 ROUND ybl) /65536.0 (REAL32)
YEL := (REAL32 ROUND yel) /65536.0 (REAL32)
YBU := (REAL32 ROUND ybu) /65536.0 (REAL32)
YEU := (REAL32 ROUND yeu) /65536.0 (REAL32)
IF
XB <= cliplimit

IF
XE <= cliplimit

-- case 1
SEQ

scope:= 28
-- You have to project the primitive in the
-- physical bitmap which will be calculated
-- in the RIP's
XB := XB - (REAL32 ROUND(band.width *bandno»
XE := XE - (REAL32 ROUND(band.width * bandno»
xbI:= (INT32 ROUND(XB * 65536.0 (REAL32»)
xeI := (1NT32 ROUND(XE *65536.0 (REAL32»)
[4]BYTE xbg RETYPES xbI:
[4]BYTE xed RETYPES xeI:
[4]BYTE len RETYPES scopesb:
SEQ

[Sendgrapbuffer FROM instructionpointer FOR 28] :=
[Prirnitivesbuffer FROM primitivesbufferpointer FOR 28]
[Sendgrapbuffer FROM (instructionpointer + 4) FOR 4] := xbg
[Sendgrapbuffer FROM (instructionpointer + 8) FOR 4] := xed
IF -- size test

(instructionpointer+scope) >= (graphicsbuffer.size - 4)
-- Don't change the primitivesbuffer, we have to re-read this
-- instruction!
SKIP

TRUE
SEQ
- In the primitivesbuffer the code 'skip'
-- will be placed. For the next band the
- clipper doesn't need to check if the

F.8
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-- trapezium is within the band.
Primitivesbuffer[primitivesbufferpointer] := skip
Primitivesbuffer[(primitivesbufferpointer+l)] := 0 (BYTE)
Primitivesbuffer[(primitivesbufferpointer+2)] := 0 (BYTE)
Primitivesbuffer[(primitivesbufferpointer+3)] := 0 (BYTE)
[Primitivesbuffer FROM (primitivesbufferpointer+4) FOR 4] :=
len

TRUE
-- case 2
SEQ

scope:= 28
RC := (YEU - YBU)! (XE - XB)
XDIST := cliplimit - XB
YDIST := XDIST * RC
YEU2 := YBU + YDIST
RC := (YEL - YBL)! (XE - XB)
YDIST := RC ... XDIST
YEL2 := YBL + YDIST

- You have to project the primitive in the
-- physical bitmap which will be calculated
-- in the RIP's
XB := XB - (REAL32 ROUND(band.width ... bandno»
CL := (REAL32 ROUND band.width)
xbl := (INT32 ROUND(XB ... 65536.0 (REAL32»)
yeu2 := (INT32 ROUND(YEU2 65536.0 (REAL32»)
yel2 := (INT32 ROUND(YEL2 65536.0 (REAL32»)
cl := (INT32 ROUND(CL ... 65536.0 (REAL32»)
cliplim := (lNT32 ROUND(cliplimit ... 65536.0 (REAL32»)
[4]BYTE xbg RETYPES xbl:
[4]BYTE yel02 RETYPES yel2:
[4]BYTE yeup2 RETYPES yeu2:
[4]BYTE border RETYPES cl:
[4]BYTE clip RETYPES cliplim:
SEQ

-- trapezium 1 to ripslave
[Sendgrapbuffer FROM insttuctionpointer FOR 28] :=
[Primitivesbuffer FROM primitivesbufferpointer FOR 28]

[Sendgrapbuffer FROM (insttuctionpointer+4) FOR 4] := xbg
[Sendgrapbuffer FROM (insttuctionpointer+8) FOR 4] := border
[Sendgrapbuffer FROM (insttuctionpointer+16) FOR 4] := yel02
[Sendgrapbuffer FROM (insttuctionpointer+24) FOR 4] := yeup2

-- trapezium 2 back into the Primitivesbuffer

IF -- size test
(insttuctionpointer+scope) >= (graphicsbuffer.size - 4)

-- Don't change the primitivesbuffer, we have to re-read this
-- instruction!

F.9
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SKIP
TRUE

SEQ
[primitivesbuffer FROM (primitivesbufferpointer+4) FOR 4] :=
clip
[Primitivesbuffer FROM (primitivesbufferpointer+12) FOR 4] :=
yel02
[Primitivesbuffer FROM (primitivesbufferpointer+20) FOR 4] :=
yeup2

TRUE
-- case 3, trapezium out of the band
SKIP

command =pfill
SEQ

scopesb :=4
-- Parallel Fill not implemented

F.10

(command =read.page) OR (command =read.and.clear.page)
SEQ

scope :=4
scopesb := scope
[Sendgrapbuffer FROM instructionpointer FOR 4] := [Primitivesbuffer FROM
primitivesbufferpointer FOR 4]
IF

(instructionpointer+scope) >= (graphicsbuffer.size-4)
-- the graphicsbuffer is full, re-read this instruction, don't make eos TRUE!
SKIP

TRUE
eos :=TRUE

command =clear.page
SEQ
scope :=4
scopesb := scope
[Sendgrapbuffer FROM instructionpointer FOR 4] := [Primitivesbuffer FROM
primitivesbufferpointer FOR 4] .
IF

(instructionpointer+scope) >= (graphicsbuffer.size-4)
- the graphicsbuffer is full, re-read this instruction, don't make eos TRUE!
SKIP

TRUE
eos:=TRUE

command =eojPS
SEQ

scope :=4
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scopesb := scope
[Sendgrapbuffer FROM instructionpointer FOR 4] := [Primitivesbuffer FROM
primitivesbufferpointer FOR 4]
SEQ
IF

(instructionpointer+scope) >= (graphicsbuffer.size -4)
-- the graphicsbuffer is full, re-read this instruction, don't make eoj TRUE!
SKIP

TRUE
SEQ

eos :=TRUE
eopag := TRUE
eoj :=TRUE

command = skip
!NT lengte RETYPES [Primitivesbuffer FROM (primitivesbufferpointer+4)

FOR 4]:
SEQ
-- The trapezium which stood here in the Primitivesbuffer is
-- already totally drawn. Jump to the next primitive!
scopesb := lengte

TRUE
STOP - undefmed command

instructionpointer := instructionpointer+scope
IF -- size test
(instructionpointer >= (graphicsbuffer.size - 4» AND (NOT eos)
SEQ
- graphics buffer full. Send the buffer and
- read the last instruction again!
instructionpointer := instructionpointer - scope
Sendgrapbuffer[instruetionpointer] := eob
instructionpointer := instructionpointer + 1
Sendgrapbuffer[instructionpointer] := 0 (BYTE)
instructionpointer := instructionpointer + 1
Sendgrapbuffer[instructionpointer] := 0 (BYTE)
instructionpointer := instructionpointer + 1
Sendgrapbuffer[instructionpointer] := 0 (BYTE)
instructionpointer := instructionpointer + 1
graphics! (INT16 instructionpointer):: [Sendgrapbuffer FROM 0 FOR
instructionpointer]
instructionpointer := 0
scope :=0

TRUE
SEQ
primitivesbufferpointer := primitivesbufferpointer+scopesb
scope :=0

F.ll
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-- eos, Send the last buffer of the band and an •eob' at last

Sendgrapbuffer[insttuctionpointer] := eob
instructionpointer := instructionpointer + 1
Sendgrapbuffer[instructionpointer] := 0 (BYTE)
instructionpointer := instructionpointer + 1
Sendgrapbuffer[instructionpointer] := 0 (BYTE)
insttuctionpointer := instructionpointer + 1
Sendgrapbuffer[instructionpointer] := 0 (BYTE)
insttuctionpointer := insttuctionpointer + 1
graphics! (INT16 instructionpointer) :: [Sendgrapbuffer FROM 0 FOR
instructionpointer]
klok? einde
bandtime := (64*(einde-begin»
bandno := bandno + 1
IF

NOTeoj
SEQ

IF
bandno >= or.of.bands

SEQ
IF

(bandno =or.of.bands) AND rb
SEQ

-- Send to the interpreter the message
-- that the clipper has finished a
-- band and that he doesn't have to interpretate
-- a new page!
Clipmessages ! 1(INT16) :: [eobCL]
rbi :=TRUE

TRUE
SEQ

-- End ofpage !! The interpreter needs
-- to know this good news!!!
Clipmessages! 1(INT16) :: [eopCL]
eopag := TRUE

TRUE
SEQ

-- Send to the interpreter the message
- that the clipper has finished a
- band and that he doesn't have to interpretate
-- a new page!
Clipmessages! 1(INT16) :: [eobCL]

- The rip's send the message: next band!
SEQ proc = 0 FOR or.of.rips

SEQ
RIPclip[proc] ? length.data :: next.data

TRUE
SKIP

F.l2
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_.-•••- BANDS.INC ••••••••••••

,-------------------------------------.
#COMMENT "filename : bands.inc"
#COMMENT "version : 1.0"
#COMMENT "last edit : 90/4/19 -- 13:17:30"

[12]BYTE banddata :
INT band.width.mm RETYPES [banddata FROM 0 FOR 4] :
!NT band.width RETYPES [banddata FROM 4 FOR 4] :
!NT number.of.bands RETYPES [banddata FROM 8 FOR 4] :
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APPENDIX G: AANPASSINGEN IN DE RIP·SOFfWARE

G.]

In deze appendix zijn drie programma's opgenomen die worden uitgevoerd op de RIP's.
Het programma "ripslave.occ" ,dat aangeroepen wordt in het hoofdprogramma, is op
verschillende plaatsen gewijzigd. In "ripslave" worden de procedures "FillBitmap" en
"SendBitmap" parallel aangeroepen.

_ ••••••••• RIPSLAVE.OCC ••••••••••

#OPTION "a n"

#COMMENT "filename : ripslave.occ"
#COMMENT "version : 1.6"
#COMMENT "last edit : 90104/12 --13:10:44"

#INCLUDE "constants.inc"
PROC ripslave([nr.of.rips]CHAN OF INTI6::[]BYTE traps,

CHAN OF INTI6::[]BYTE graphics, fonts, status, NextPage, zoom,
RIPmessages, Riptime, RIPclip, CLIPrip, rasterfIle, bandstatus,
RIP.BW.bitmap, [max.colors]CHAN OF INTI6::[]BYTE RIP.COLOR.bitmap,
VAL INT processor.nr, [][]REAL32 trapezia, INT ntraps,
CHAN OF BOOL ready, finished)

CHAN OF INT bitmapnr:
CHAN OF INT sendack:
CHAN OFINTI6::[]BYTE datal, data2:
INT16length :
[17] INT Pixel:
[17] !NT Pixell :
#INCLUDE "commandprotoeol.inc"
#INCLUDE "graphicsprotocol.inc"

VAL max.nr.of.fonts IS 8 :
VAL char.pointer.size IS #2000:
-- size ofpointertable per font is I KByte times 8 in total
VAL cache.size IS #60000: -- 384k (48k per font)
-- estimated size fonteache/font for 8 fonts

-- start of bitmap =top ofmemory - size of bitmap
VAL startbitmapO IS top.of.memory - (bitmapsize/2) :
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VAL stanbitmap1 IS top.of.memory - bitmapsize :
VAL max.bitmap.height IS «24"'max.page.height)+31)132 :
VAL stan.cache IS startbitmap1 - cache.size :
VAL start.pointer IS start.cache - char.pointer.size :
VAL stan.fontid IS startpointer - (max.nr.of.fonts TIMES 4 ) :

-- in bytes

[bitmapsize /8] !NT phys.bitmapO : -- bitmap is divided in two pieces
[bitmapsize /8] !NT phys.bitmapl : -- bitmap is divided in two pieces
[cache.size /4] !NT phys.cache :
[char.painter.size /4] !NT phys.pointer:
[max.nr.or.fonts] !NT phys.fontid :
#INCLUDE "halftones.inc"
-- number of bytes is now multiple of four to align in words
-- 'x mint' zorgt er voor dat het ms-bit omgewisseld wordt. Occam gebruikt
-- namelijk andere adressen dan de transputer. Occam begint op #0. de
- transputer op #80000000.
- '» 2' zorgt er voor dat de arrays op woordgrenzen worden geplaatst i.p.v.
-- bytegrenzen. Elk woord bevat 4 bytes -> delen door 4.
PLACE phys.bitmapO AT (startbitmapO >< mint) » 2 :
PLACE phys.bitmapl AT (startbitmapl >< mint»> 2 :
PLACE phys.cache AT (start.cache x mint»> 2 :
PLACE phys.pointer AT (start.pointer >< mint) » 2 :
PLACE phys.fontid AT (startfontid x mint»> 2:

cache IS phys.cache :
[cache.size]BYTE bytecache RETYPES cache: -- access on byte level
pointer IS phys.pointer :
[char.pointer.size]BYTE bytepointer RETYPES pointer: -- access on byte level
fontid IS phys.fontid :
VAL halftone IS phys.halftone :

#INCLUDE "status.inc"
#INCLUDE "bands.inc"
[graphicsbuffer.size/4] !NT graphicsbuffer.int:
[graphicsbuffer.size]BYTE graphicsbuffer RETYPES graphicsbuffer.int:
INT pagetime :
[4]BYTE timingRlPpage RETYPES pagetime :
[MAXPAGE"'4]BYTE timingRIPjob:
[MAXPAGE"'4]BYTE timingRIPjob.b:
[MAXPAGE"'4]BYTE timingRIPjob.e:
TIMER clock:
!NT c.begin, End, c.readtime :
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!NT Begin, begin, end, buffno:
!NT tijdl,tijd2,tijdsduur:
[4]BYTE timing.bitmap RETYPES tijdsduur :
[MAX.BUFF] INT delay.time:
[MAX.BUFF] INT buff.time:
INT old.resolution :
BOOL lbi: -- last band indicator
BOOL newband : -- indicate the beginning of a new band
INT bmno: -- bitmap number in filling part
!NT bmnr: -- bitmap number in sending part
!NT m.of.pages :
INT band.counter :
#INCLUDE "PuLfont.Cache.occ"
PAR

-- PARI. fill a bitmap
SEQ

old.resolution := 0
WHILE TRUE

SEQ
status? length :: [statusdata FROM 0 FOR (INT length)]
IF

resolution<>old.resolution
Put.font.CacheO

TRUE

SKIP
old.resolution := resolution
newband := TRUE
bmno :=0
-- For synchronisation reasons --TIMING
RIPmessages ! 1(INT16) :: [eopRIP] -- dummy
status? length :: [statusdata FROM 0 FOR (INT length)]
- send the information to the sending part
datal! length :: [statusdata FROM 0 FOR (!NT length)]
clock? Begin

-- For synchronisation reasons --TIMING
bandstatus ? length :: [banddata FROM 0 FOR (INT length)]

- send the information to the sending part
data2 ! length :: [banddata FROM 0 FOR (INT length)]

-- What is the width we have to fill ?

VAL INT resolution.mm IS (resolution TIMES 4)/100 :
VAL INT pagewidth IS band.width :
VAL INT height IS «resolution.mm TIMES page.height)+31)/32:
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INT total.nr.of.slices :
INT or.of.slices :
INT extra.slices :
INT rest.slice :
[max.bitmap.height]INT clear.line :
SEQ

total.or.of.slices := pagewidth/slicewidth
-- nr.of.slices := number of slices on this rip
nr.of.slices := total.nr.of.slices/nr.of.rips
extra.slices := total.nr.of.slices REM or.of.rips
restslice := pagewidth REM slicewidth
IF

(processor.nr + 1) <= extra.slices
nr.of.slices := nr.of.slices+l -- extra slice for some processors

TRUE
SKIP

IF
processor.nr=extra.slices
restslice := pagewidth REM slicewidth

TRUE
restslice := 0

SEQ x=O FOR height -- clear line
clear.line[x] := 0

VAL INT color.offset IS «or.of.slices TIMES slicewidth)+
rest.slice) TIMES height:

- has to be max.colors
VAL [5]INT bm.index IS [0.

color.offset,
2 TIMES color.offset,
3 TIMES color.offset.
4 TIMES color.offset] :

BOOLeoj:
INT16 g.length:
[l]BYTE fromclip:
INT16 string.remain, string.font.id :
1NT32 string.xbase, string.ybase :
INT instructionpointer :
INTkleur :
1NT32 graytone:
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-- Global image variables
1NT32 I.width, I.height, I.eol, I.row :
REAL32 I.act.col.x, I.act.eol.y, I.acuow.x, I.actrow.y:
REAL32 I.vec.x.x, I.vec.x.y, I.vec.y.x, I.vec.y.y :
[4]BYTE nr.of.pages.bytes RETYPES m.of.pages:

SEQ
buffno:=O
eoj :=FALSE
nr.of.pages := 0
band.counter := 0
clock? begin
graphics? g.length :: [graphicsbuffer FROM 0 FOR (!NT g.length)]
clock? end
--waiting time for buffer
delay.time[buffno] := (end - begin)
c.readtime := 0
instruetionpointer := 0
clock? begin
c.begin:=begin
--absolute begin time
pagetime:=64*(c.begin -Begin)
[timingRIPjob.b FROM m.of.pages TIMES 4 FOR 4] := timingRlPpage
WHILE NOT eoj

SEQ
IF

(band.counter> 0) OR (m.of.pages > 0)
SEQ
clock? begin
graphics? g.length :: [graphicsbuffer FROM 0 FOR (!NT g.length)]
clock? end
c.readtime := c.readtime + (end - begin)
--waiting time for buffer
delay.time[buffno] := (end - begin)
clock? begin

TRUE
SKIP

-- abbreviations (faster)
IF
(bmno = 0) AND newband

bitmap IS phys.bitmapO :
[bitmapsize/l]BYTE bytebitmap RETYPES bitmap:
#INQ..UDE "RasterlineO.occ"
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#INCLUDE "ConvenColor.occ"
#INCLUDE "Draw.char.occ"
#INCLUDE "Draw.trap.occ"
#INCLUDE "Draw.zeroline.occ"
#INCLUDE "Draw.line.occ"
PROC c1earpageO
SEQ x=O FOR «nr.of.slices TIMES slicewidth)+ restslice) TIMES

nr.of.colors
[bitmap FROM (x TIMES height) FOR height] := [clear.line FROM
oFOR height]

SEQ
newband := FALSE
clearpageO
WHILE NOT newband

INT scope:
BYTE command RETYPES graphicsbuffer[instructionpointer]:
#INCLUDE "FillBitmap.occ"
SEQ

FillBitmapO
TRUE

bitmap IS phys.bitmapl
[bitmapsize/2]BYTE bytebiunap RETYPES bitmap:
#INCLUDE "Rasterlinel.occ"
#INCLUDE "ConvenColor.occ"
#INCLUDE "Draw.char.occ"
#INCLUDE "Draw.trap.occ"
#INCLUDE "Draw.zeroline.occ"
#INCLUDE "Draw.line.occ"
PROC clearpageO

SEQ x=O FOR «nr.of.slices TIMES slicewidth)+ rest-slice) TIMES
nr.of.colors

[bitmap FROM (x TIMES height) FOR height] := [clear.line FROM
oFOR height]

SEQ

newband := FALSE
clearpageO
WHILE NOT newband
!NT scope:
BYTE command RETYPES graphicsbuffer[instructionpointer]:
#INCLUDE "FillBitmap.occ"
SEQ
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FillBitmapO
-- eoj
-- jobtiming in coot.mode
RIPmessages ! l(INTI6) :: [eojRIP]
bmno := 10 -- code for eoj that will be sent to the sending part
bitmapnr! bmno
IF
print.mode =cont.mode

SEQ
RIPmessages! 4 (lNT16)::nr.of.pages.bytes
SEQ page = 0 FOR nr.of.pages

SEQ
RIPmessages ! 4 (INT16)::[timingRIPjob FROM 4 TIMES page FOR 4]
RIPmessages! 4 (INTI6)::[timingRIPjob.b FROM 4 TIMES page FOR 4]
RIPmessages ! 4 (INT16)::[timingRIPjob.e FROM 4 TIMES page FOR 4]

TRUE
SKIP

-- PAR2, sending a bitmap to the reader
WHll..ETRUE
SEQ

-- wait for status-information of the filling part
datal? length :: [statusdata FROM 0 FOR (INT length)]
data2 ? length :: [banddata FROM 0 FOR (INT length)]
- What is the width we have to send?

VAL INT resolution.mm IS (resolution TIMES 4)/100 :
VAL !NT pagewidth IS band.width :
VAL !NT height IS «resolution.mm TIMES page.height)+31)/32 :
!NT total.nr.of.slices :
!NT m.of.slices :
!NT extra.slices :
!NT reslslice :
SEQ

total.m.of.slices := pagewidthlslicewidth
-- m.of.slices := number of slices on this rip
m.of.slices := total.nr.of.slices/nr.of.rips
extra.slices := total.nr.of.slices REM m.of.rips
rest.slice := pagewidth REM slicewidth
IF

(processor.nr + 1) <= extra.slices
nr.of.slices := m.of.slices+1 -- extra slice for some processors

TRUE
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SKIP
IF

processor.nr=extra.slices
rest.slice := pagewidth REM slicewidth

TRUE
rest.slice := 0

VAL INT color.offset IS «or.of.slices TIMES slicewidth)+
restslice) TIMES height:

-- has to be max.colors
VAL [S]INT bm.index IS [0,

color.offset,
2 TIMES color.offset,
3 TIMES color.offset,
4 TIMES color.offset] :

BOOLeoj:
SEQ

eoj :=FALSE
WHILE NOT eoj

SEQ
clock? tijdl
bitmapnr ? bmnr
-- Send all ripsmessages to host
--total netto raster time

pagetime := «End - c.begin)-c.readtime)*64 -- timingRIPpage
[timingRIPjob FROM or.of.pages TIMES 4 FOR 4] := timingRIPpage
--absolute end time
pagetime:=64*(End-Begin)

[timingRIPjob.e FROM or.of.pages TIMES 4 FOR 4] := timingRIPpage
IF

(print.mode = page.mode) AND «bmnr=O) OR (bmnr=1»
INT ddelay,ttime:
SEQ

IF
band.counter = number.of.bands

RIPmessages ! 1(INT16) :: [eopRIP]
TRUE

RIPmessages ! 1(INT16) :: [eobRIP]

ddelay:=O
ttime:= 0
-- timing info per graphics buffer
SEQ i=O FOR (buffno)
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SEQ
ttime:=ttime+buff.time[i]
ddelay:= ddelay + delay.time[i]
IF
NOT timing.mode

SKIP
TRUE

SEQ
pagetime:= 64*delay.time[i]
RIPmessages ! 4(INT16) :: timingRIPpage
pagetime:= 64*buff.time[i]
RIPmessages! 4(INT16):: timingRIPpage

--no more buffers
INTendd:
[4]BYTE endd.b RETYPES endd:
SEQ
endd:= -1
RIPmessages! 4(INT16):: endd.b

--total waiting time
pagetime:=64*ddelay
RIPmessages! 4(INTI6):: timingRlPpage
--mean waiting time
pagetime:=pagetime/buffno
RIPmessages ! 4(INT16):: timingRlPpage
--total raster time
pagetime:=64*ttime
RIPmessages ! 4(INT16):: timingRIPpage
--mean raster time
pagetime:=pagetime/buffno
RIPmessages! 4(INTI6) :: timingRIPpage
--raster time relative to total time
pagetime := (INT TRUNC «(REAL32 ROUND ttime)/(REAL32 ROUND

(End-Begin»)* lOOOOO.O(REAL32»)
RIPmessages! 4(INT16):: timingRIPpage
--waiting time relative to total time
pagetime := (INT TRUNC «(REAL32 ROUND ddelay)/(REAL32 ROUND
(End-Begin»)*1OOOOO.O(REAL32»)
RIPmessages! 4(INT16):: timingRIPpage
--total page time (interpreter + rasterisation)
pagetime:=(64*(End-Begin»
RIPmessages ! 4(INT16):: timingRIPpage
-- Send to filler an acknowledge
sendack ! 1(INT)
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TRUE
SKIP

-- send bitmap
IF

bmnr=O
bitmap IS phys.bitmapO :
[bitmapsize/2]BYTE bytebitmap RETYPES bitmap:
#INCLUDE "SendBitmap.occ"
SEQ

clock? tijd2
tijdsduur := 64 ... (tijd2-tijd1)
Riptime ! 4(INT16) :: timing.bitmap
SendBitmap()

bmnr=l
bitmap IS phys.bitmap1
[bitmapsize/2]BYTE bytebitmap RETYPES bitmap :
#INCLUDE "SendBitmap.occ"
SEQ

clock? tijd2
tijdsduur := 64 ... (tijd2-tijd1)
Riptime ! 4(INT16) :: timing.bitmap
SendBitmapO

TRUE
SEQ -eoj

eoj :=TRUE
IF

max.colors =1 -- BLACK WHITE
RIP.BW.bitmap ! 1 (INT16)::[eojRIP]

TRUE --COLOR
RIP.COLOR.bitmap[O] ! 1 (INT16)::[eojRIP]

-------- FILLBITMAP.OCC --------

#COMMENT "filename : FillBitmap.occ"
#COMMENT "version : 1.0"
#COMMENT "last edit: 90,u6!11 -- 12:58:30"

PRoe FillBitmapO
VAL BYTE clipmsg IS BYTE 0:
INTmsg:
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SEQ
IF

command =seteolor
SEQ

scope:= 12
[l2]BYTE insttuctioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM insttuctionpointer

FOR 12] :
INT32 color RETYPES [insttuctioncache FROM 4 FOR 4] :
1NT32 coverage RETYPES [insttuctioncache FROM 8 FOR 4] :
SEQ
IF

max.colors = 1 -- BLACK & WHITE
graytone:= 1NT32 «(INT color) A#FF)/8)

TRUE --COLOR
converteolor(color)

command =char
SEQ

scope:= 12
[12]BYTE insttuctioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM insttuctionpointer

FOR 12]:
char.id IS insttuctioncache[1] :
INT16 font.id RETYPES [insttuctioncache FROM 2 FOR 2] :
INT32 color RETYPES [insttuctioncache FROM 4 FOR 4] :
INT16 xbase RETYPES [insttuctioncache FROM 8 FOR 2] :
INT16 ybase RETYPES [insttuctioncache FROM 10 FOR 2] :
INT32 dummyl, dummy2 :
SEQ
graytone := 1NT32 «(INT color) A#FF)/8)
-- draw.char accepts fixed-point positions
draw.char(dummyI, dummy2,char.id,font.id,

(INT32 xbase)«16,(INT32 ybase)«16 )
command = strings

SEQ

-- fIll global variabels color xbase ybase and fom.id
- They are used for each character
scope:= 12
[12]BYTE insttuctioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM insttuctionpointer

FOR 12]:
foot.id IS insttuctioncache[l] :
INT16 stringlength RETYPES [insttuctioncache FROM 2 FOR 2] :
INT32 xbase RETYPES [instructioncache FROM 4 FOR 4] :
INT32 ybase RETYPES [instructioncache FROM 8 FOR 4] :
SEQ
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string.font.id:= !NT16 font.id
string.remain := stringlength
- string.remain contains the number of characters that
.- still must be placed
-- Maybe not needed
string.xbase := xbase
string.ybase := ybase
-- strlng.ybase and string.ybase are fIxed points
-- these globals are used in substring

command = substring
SEQ

INT16 remainder:
BYTE char.id :
INT16 sub.length RETYPES [graphicsbuffer FROM (instructionpointer + 2) FOR

2] :
SEQ
remainder := sub.length REM 4(INT16)
IF

remainder = O(INTI6)
scope := INT (sub.length +4(INT16»

TRUE
scope:= INT «sub.length + 8(INT16» - remainder)

[]BYTE instruetioncache IS [graphicsbuffer FROM instructionpointer FOR
scope] :

SEQ i = 4 FOR !NT sub.length
SEQ
char.id := instructioncache[i]
SEQ

INT32 xwidth, ywidth :
SEQ

-- [xy]width, string.[xy]base are fIxed-point
draw.char(xwidth,ywidth,char.id,string.font.id,

string.xbase, string.ybase)
string.xbase := string.xbase + xwidth
string.ybase := string.ybase + ywidth

command = line
SEQ
scope:= 24
[24]BYTE instructioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM instructionpointer

FOR 24]:
INT32 width RETYPES [instruetioncache FROM 4 FOR 4] :
INT32 xb RETYPES [instructioncache FROM 8 FOR 4] :
INT32 yb RETYPES [instructioncache FROM 12 FOR 4] :
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1NT32xb
1NT32yb
1NT32xe
INT32ye
SEQ
draw.zeroline(xb,yb,xe,ye)

command = trap
SEQ
scope:= 28
instructionpointer := instructionpointer
buffno := buffno

1NT32 xe RETYPES [instructioncache FROM 16 FOR 4] :
1NT32 ye RETYPES [instructioncache FROM 20 FOR 4] :
SEQ
draw.line(width,xb.yb.xe,ye)

command =zeroline
SEQ
scope:= 20
[20JBYTE instructioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM instructionpointer

FOR 20] :
RETYPES [instructioncache FROM 4 FOR 4] :
RETYPES [instructioncache FROM 8 FOR 4] :
RETYPES [instructioncache FROM 12 FOR 4] :
RETYPES [instructioncacheFROM 16 FOR 4] :

[28]BYTE instructioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM instructionpointer
FOR 28]:

RETYPES [instructioncache FROM 4 FOR 4] :
RETYPES [instructioncache FROM 8 FOR 4] :
RETYPES [instructioncache FROM 12 FOR 4] :
RETYPES [instructioncache FROM 16 FOR 4] :
RETYPES (instructioncache FROM 20 FOR 4] :
RETYPES [instructioncache FROM 24 FOR 4] :

INT32xb
INT32 xe
INT32ybl
INT32yel
1NT32ybu
INT32yeu
SEQ
draw.trap(xb,xe,ybl.yel,ybu.yeu)

command =image
SEQ
scope:= 36
[36}BYTE instructioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM instruetionpointer

FOR 36]:
INT32 i.width RETYPES [instructioncache FROM 4 FOR 4] :
1NT32 Lheight RETYPES [instructioncache FROM 8 FOR 4] :
INT32 iorig.x RETYPES [instruetioncache FROM 12 FOR 4] :
INT32 Lorig.y RETYPES [instruetioncache FROM 16 FOR 4] :
1NT32 ivecx.x RETYPES [instructioncache FROM 20 FOR 4] :
1NT32 i.vecx.y RETYPES [instructioncache FROM 24 FOR 4] :
INT32 Lvecy.x RETYPES [instructioncache FROM 28 FOR 4] :
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INT32 i.vecy.y RETYPES [instructioncache FROM 32 FOR 4] :
SEQ
lwidth := i.width
I.height := Lheight
lact.col.x := (REAL32 ROUND Lorig.x) I 65536.0(REAL32)
I.act.col.y := (REAL32 ROUND i.orig.y) I 65536.0(REAL32)
I.actrow.x := I.act.col.x
lact.row.y := lact.col.y
lvec.x.x := (REAL32 ROUND Lvecx.x) I 65536.0(REAL32)
I.vec.x.y := (REAL32 ROUND i.vecx.y) I 65536.O(REAL32)
lvec.y.x := (REAL32 ROUND i.vecy.x) I 65536.0(REAL32)
lvec.y.y := (REAL32 ROUND i.vecy.y) I 65536.0(REAL32)
I.eol := O(INT32)
lrow := O(INT32)

command = sample
SEQ
scope:= 8
[8]BYTE instructioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM instructionpointer

FOR 8]:
INT32 i.gray RETYPES [instructioncache FROM 4 FOR 4] :
REAL32 XBL, YBL, XEL, YEL, XEU, YEU, XBU, YBU :
SEQ
graytone:= INT32 «INT i.gray) 18)
XBL := lact.col.x
YBL:= lact.eol.y
XEL := I.act.col.x + lvec.x.x
YEL := I.act.col.y + I.vec.x.y
XEU := lact.eol.x + (lvec.x.x + lvec.y.x)
YEU := lact.col.y + (I.vec.x.y + lvec.y.y)
XBU:= I.act.col.x + lvec.y.x
YBU:= I.act.col.y + I.vec.y.y
-- draw.parO
leol:= leol PLUS l(1NT32)

IF
I.eol < l width
SEQ

lact.col.x := lact.col.x + I.vec.x.x
lact.eol.y := I.act.eol.y + lvec.x.y

TRUE
SEQ

lact.row.x := I.acuow.x + lvec.y.x
I.act.row.y := lactrow.y + I.vec.y.y
!.row := I.row PLUS 1(INT32)
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I.act.col.x := lact.row.x
I.actcol.y := I.act.row.y
I.col := O(INT32)

command =pfill
INT32 xb,xe,ybl,ybu,yel,yeu:
SEQ
scope :=4
SEQ
-- synchronisation with decom on this processor
-- because of shared used of [][]trapezia and ntraps
BOOLdummy:
ready? dummy
-- synchronisation with decomp.occ
SEQ
INT16 len:
[6]REAL32 trap:
[24]BYTE trap.b RETYPES trap:
SEQ decomp = 0 FOR m.of.rips

IF
decomp<>processor.m
SEQ
traps[decomp] ? len::trap.b
WHILE trap[O]<>end.real

SEQ
xb := INT32 ROUND (trap[O]*65536.0 (REAL32»
xe := INT32 ROUND (trap[1]*65536.0 (REAL32»
ybl := INT32 ROUND (trap[2]*65536.0 (REAL32»
ybu := INT32 ROUND (trap[3]*65536.0 (REAL32»
yel := INT32 ROUND (trap[4]*65536.0 (REAL32»
yeu := INT32 ROUND (trap[5]*65536.0 (REAL32»
SEQ

draw.trap(xb,xe,ybl,yel,ybu,yeu)
traps[decomp] ? len::trap.b

TRUE
INTk:
SEQ
k:=O
WHILE k < ntraps
SEQ

xb := INT32 ROUND (trapezia[k][O]*65536.0(REAL32»
xe := INT32 ROUND (trapezia[k][1]*65536.0(REAL32»
ybl := INT32 ROUND (trapezia[k][2]*65536.O(REAL32»
ybu := INT32 ROUND (trapezia[k][3]*65536.0(REAL32»
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yel := 1NT32 ROUND (trapezia[k][4]*65536.0(REAL32))

yeu := 1NT32 ROUND (trapezia[k][5]*65536.0(REAL32))
SEQ
draw.trap(xb,xe,ybl,yel,ybu,yeu)

k :=k+l
-- synchronisation with decom on this processor
-- because of shared used of [][]trapezia and ntraps
fInished! TRUE
- synchronisation with decom

(command =read.page) OR (command = read.and.clear.page)
SEQ

scope :=4
[4]BYTE instruetioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM instructionpointer

FOR 4] :
SEQ
clock? end
End :=end
buff.time[buffno] := (end - beginY
buffno:=buffno+1

band.counter := band.counter + 1
IF

band.counter = number.of.bands
SEQ

m.of.pages := m.of.pages + 1
band.counter := 0
lbi :=TRUE

TRUE
lbi :=FALSE

-- Send to the bitmap-tranceiver the message: There is a bitmap
-- ready!!
bitmapnr ! bmno
-- Wait the acknowledge from transceiver
sendack ., msg

IF
bmno=O
bmno:= 1

TRUE
bmno :=0

RIPclip ! 1(INT16) :: [clipmsg]

clock" Begin
--next absolute begin time
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IF
max.colors =1 -- BLACK & WHITE

RIP.BW.bitmap ! 1 (INT16)::[print.page]
TRUE --COLOR

RIP.COLOR.bitmap[O] ! 1 (INT16)::[print.page]
TRUE

-- send bitmap. band.counter < number.of.bands
IF

max.colors =1 -- BLACK & WHITE
RIP.BW.bitmap! 1 (INT16)::[print.band]

TRUE --COLOR
RIP.COLOR.bitmap[O] ! 1 (INT16)::[print.band]

PAR color=black FOR max.colors
IF

color<nr.of.colors
SEQ i=O FOR (m.of.slices TIMES slicewidth)+ rest.slice
IF

max.colors =1 -- BLACK & WHITE
RIP.BW.bitmap! (INT16 (height TIMES 4»::[bytebitmap FROM (i TIMES

height) TIMES 4 FOR (height TIMES 4)]

TRUE --COLOR
RIP.COLOR.bitmap[color] ! (INTI 6 (height TIMES 4»::[bytebitmap FROM
«i TIMES height)+bm.index[colorD TIMES 4 FOR (height TIMES 4)]

TRUE
SKIP

IF
print.mode =page.mode
BOOLnext:
SEQ

-- zoom and rasterfile options until next.page
next := FALSE
WHILE NOT next

SEQ
[8]BYTExy:
[l]BYTE nexldata:
ALT

NextPage? length :: nexldata
SEQ
next :=TRUE

zoom ? length:: xy
INT x.16 RETYPES [xyFROM 0 FOR 4]:
INT y.16 RETYPES [xy FROM 4 FOR 4]:
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newband := TRUE
c.readtime := 0
IF
print.mode=page.mode

buffno:=-l
TRUE

SEQ
buffno:=O
delay.time[buffno]:=O

clock? begin
c.begin:=begin
--begin time of next page
pagetime:=64*(begin -Begin)
[timingRlPjob.b FROM m.of.pages TIMES 4 FOR 4] := timingRlPpage
scope:= 0
instructionpointer := 0
clock? end
--end of raster time for total buffer (with the read.and.. mesg)
IF

buffno >=0
buff.time[buffno] := (end-begin)

TRUE
SKIP

buffno:=buffno+1

command = clear.page
SEQ

scope :=4
[4]BYTE instruetioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM
instructionpointer FOR 4] :

SEQ
SKIP

command = eojPS
SEQ

scope :=4
[4]BYlE instruetioncache RETYPES [graphicsbuffer FROM
instruetionpointer FOR 4] :

SEQ
newband := TRUE
eoj :=TRUE

command =eob
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SEQ

scope :=0
instructionpointer := 0
clock? end
--end of raster time for total buffer
IF
buffno>=O

buff.time[buffno] := (end-begin)
TRUE

SKIP
buffno:=buffno+1
clock? begin
graphics? g.length:: [graphicsbuffer FROM 0 FOR (INT g.length)]
clock? end
c.readtime := c.readtime + (end - begin)
--waiting time for buffer
delay.time[buffno] := (end - begin)
clock? begin

TRUE
STOP -- undefined command

instructionpointer := instructionpointer+scope
IF - temporary test

instructionpointer >= (INT g.length)
STOP -- error

TRUE
SKIP

_ ••••• SENDBITMAP.OCC ••••••••••

#COMMENT "filename : SendBitmap.occ"
#COMMENT "version : 1.0"
#COMMENT "last edit : 90/06/11 - 14.00:30"

PROC SendBitmapO
SEQ
IF

Ibi=TRUE
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INTy.8 :
INTx:
INT Compress:
INT begin.slice, end.slice :
INT begin.proc,end.proc :
INT begin.offset, nr.of.lines, offset:
SEQ
IF

resolution<=300
Compress := 8

TRUE
Compress := 16

-- x.16,y.16 is screencoordinate
-- convert to compr. bitmap coordinate
y.8 := «4 TIMES height)- «(y.16-30) TIMES Compress)/8))-64
x := x.16 TIMES Compress
-- begin.slice in total bitmap
begin.slice := x 1slicewidth
-- end.slice in total bitmap
end.slice := (x + 512)1 slicewidth
begin.proc := begin.slice REM nr.of.rips
end.proc := end.slice REM nr.of.rips
-- begin.slice on this processor
begin.slice := begin.slice/nr.of.rips
-- end.slice on this processor
end.slice := end.slice/nr.of.rips
begin.offset:= x REM slicewidth
offset:= 0
nr.0fJines := 0
-- count nr.of.lines to send
IF

processor.nr = begin.proc
offset := begin.offset

processor.nr < begin.proc
begin.slice := begin.slice + 1

TRUE
SKIP

nr.of.lines:= «endslice-begin.slice) TIMES slicewidth)-offset
IF

processor.nr < end.proc
SEQ
nr.of.1ines := nr.ofJines+slicewidth

processor.nr = end.proc
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SEQ
nr.of.lines:= nr.ofJines +
«x+512) REM slicewidth)

TRUE
SKIP

IF
nr.ofJines> 0
PAR color=black FOR max.colors

IF
color<nr.of.colors

SEQ i=(begin.slice TIMES slicewidth)+ offset FOR nr.of.lines
IF

max.colors = 1 -- BLACK WHITE
RIP.BW.bitmap ! 64 (INT16)::[bytebitmap FROM «i TIMES
height) TIMES 4)+y.8 FOR 64]

TRUE --COLOR
RIP.COLOR.bitmap[color] ! 64 (INT16)::[bytebitmap FROM
«(i TIMES height)+bm.index[color]) TIMES 4)+y.8 FOR 64]

TRUE
SKIP

TRUE
SKIP

zoom? length:: xy -- end of zoom
TRUE

-- cont.mode
SKIP
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