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SAMENVATTING. ============ 

Bij het regelen van (proef)processen met een digitale computer moeten 

concurrerende taken vaak simultaan worden uitgevoerd. Dit vereist een 

strakke organisatie, temeer omdat niet de computer maar het proces 

bepaalt wanneer een taak afgehandeld moet zijn. 

In de groep meten en regelen is een studie gemaakt van zo'n organisatie 

voor zeer kleine computers. Deze studie is geresulteerd in het hierna 

beschreven !xperimentele !eal-time Qperating ~stem : EROS. 

De structuur van dit eperating systeem is modulair en algemeen; het 

systeem is geprogrammeerd voor een PDP-8 I. 
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In de groep meten en regelen is een digitale computer aanwezig, de 

PDP-81. Dit is een kleine procescomputer met een woordlengte van 12 

bit, l accumulator als algemeen rekenorgaan en een MQ-register voor 

bijzondere bewerkingen. Het kerngeheugen bestaat uit 2 modulen van 

4K en kan gebruik maken van een achtergrondgeheugen bestaande uit 

2 disks van elk 32K woorden. De cyclustijd van dè machine is 1,5 micro

seconde. 

Om de regeltechnicus bij DDC van proefprocessen te ontlasten van 

onnodige programmatechnische organisatie, kwam de behoefte aan een 

eperating systeem naar voren. Dit operating systeem moet de regel

technicus in staat stellen zijn regel- en meetprogramma's naar diens 

inzicht te laten verlopen zonder zich al te veel te hoeven verdiepen 

in computertechnische en organisatorische aspecten. 

Het operating systeem beoogt een real-time systeem te zijn met een 

modulaire structuur, opdat de operator of regeltechnicus zelf het 

systeem kan opbouwen volgens zijn wensen. In elke module zijn een of 

meer gelijksoortige taken ondergebracht. 

Het systeem is opgebouwd uit de volgende modulen: 

I) De interrupthandler 

2) De scheduler 

3) De executive 

4) De diskmonitor 

5) De in- en uitlees module 

6) Het communicatie programma 

Een schema van het operating systeem is gegeven in figuur O.I. op de 

volgende pagina. In de hierna volgende paragrafen zullen de modulen 

zeer in het kort besproken worden. 
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O.I. DE INTERRUPTHANDLER. 

De interrupthandter verzorgt de organisatie, die direct na een 

interrupt aanvraag nodig is. Daartoe dienen de volgende routines: 

- de basis redprocedure 

- de identificatie 

- de service programma's 

0.3 

In de basis redprocedure wordt de machine-status gered. Dit wil zeggen 

dat alle machineregisters, die in het eperating systeem gebruikt (kunnen) 

worden, tijdelijk opgeslagen worden. Hierna wordt met behulp van een 

skipchain de herkomst van de interruptie geÏdentificeerd. Als een 

interruptieaanvraag geÏdentificeerd is, wordt hij in een serviceprogramma 

verwerkt. Met behulp van dit programma is het mogelijk een aantal akties 

aan te vragen zoals: clear flag, alarm aanvraag voor programma-uitvoering. 

Vanuit het serviceprogramma wordt weer naar de skipchain teruggekeerd 

teneinde eventuele andere aanvragen te detecteren. Zijn alle interruptie

bronnen gecheckt, dan wordt naar de scheduler gesprongen. 

0.2. DE SCHEDULER. 

De scheduler legt de volgorde vast, waarin aangeboden programma's 

geactiveerd, gestart of niet gestart moeten worden. Deze volgorde wordt 

vastgelegd in het verzamelbuffer en bepaald door de volgende onderdelen: 

- De prioriteits processor 

- De event processor 

- De klokroutine 

De prioriteits-processor bestaat uit het verzamelbuffer en de routine 

SET Verzamelbuffer (SETVB). Het verzamelbuffer is een programma, dat in 

eerste aanleg uit NOP-instrukties bestaat en dat dient voor de afhandeling 

van programma's op louter prioriteitsbasis. Een taak wordt aangevraagd 

door in het verzamelbuffer een subroutine sprong naar de executive te 

zetten op de regel, behorende bij de prioriteit van de aanvraag 
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Via de routine SETVB kan deze subroutine sprong geplaatst worden door 

een applicatie-programma of een systeemprogramma (b.v. interrupt handler, 

event processor en de klokroutine). Bij het doorlopen van de verzamel

huffer-instrukti~s (vnl. NOP-instrukties) zal op een gegeven moment een 

subroutine sprong naar de executive gemaakt worden. Met behulp van het 

returnadres behorende bij deze subroutine sprong vindt de executive 

gegevens, die belangrijk zijn voor het aanlopen van de aangevraagde taak. 

Na het beëindigen van de taak wordt de bijbehorende verzamelbufferplaats 

weer voorzien van een NOP-instruktie en wordt de "aftasting" van het 

verzamelbuffer voortgezet. 

Zijn alle taken op deze manier voortgezet, dan wordt naar het achter

grondprogramma gesprongen. 

De event processor kan onder controle van een te detecteren gebeurtenis 

akties nemen, zoals aanvragen of blokkeren van programma's. Achter een 

voor de gebeurtenis karakteristieke ingang (meldplaats) wordt een bij de 

aktie behorende adres (het aktieadres) geplaatst. Bij meerdere aanvragen 

voor één gebeurtenis worden de aktieadressen in een chain (event-linking

tabel) opgenomen. Treedt een gebeurtenis, waarvoor aanvragen zijn gedaan, 

op, dan meldt deze zich bij de meldplaats, waar de aktieadressen van de 

aanvragen staan. 

De klokroutine lijkt veel op de event processor met dien verstande dat 

nu akties ondernomen kunnen worden op basis van tijd.(bijvoorbeeld het 

starten van programma's op bepaalde tijden, of bewaking van programma's.) 

De event-ingangen zijn hier plaatsen in een kloktijden-tabel en het 

optreden van een event wil zeggen dat een door de hardware-klok gestuurde 

pointer verwijst naar een ingang van de kloktijden-tabel. Willen we op een 

bepaald tijdstip aktie nemen, dan zetten we het aktieadres op een plaats 

in de kloktijden-tabel, die overeenkomt met de starttijd. Zijn er voor 

een bepaald tijdstip meerdere aktie-aanvragen, dan worden deze aanvragen 

gelinkt in een kloklinking-tabel. 
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0.3. DE EXECUTIVE. 

De executive verzorgt het afwerken van taken. Hij heeft hiertoe voor elke 

taak een lijst (jobhead) , welke gegevens bevat over de bijbehorende taak 

(status, adressen etc.). Deze jobhead wordt gevonden m.b.v. het return

adres uit het verzamelbuffer. 

De executive kan aan de hand van de jobheadgegevens de volgende taken 

uitvoeren: 

- beslissen of het gevraagde programma mag draaien. 

- beslissen of het gevraagde programma kan draaien. 

- onderzoeken of de programmastatus van het onderbroken 

programma gered moet worden en eventueel redden. 

- onderzoeken of de programmastatus van het aangevraagde 

programma ontred moet worden en eventueel ontredden. 

- op de juiste manier en plaats het gevraagde programma 

binnenlopen. 

-nazorg (vnl. clearen van diverse buffers). 

Of een programma mag draaien wordt bepaald door het feit of al dan niet 

een blokkeringshit in het statuswoord van het gevraagde programma is gezet. 

Is hierdoor een taak geblokkeerd, dan wordt de aanvraag uit het verzamel

buffer geveegd en wordt teruggesprongen naar (de volgende plaats in) 

het verzamelbuffer. 

Is het programma niet geblokkeerd, dan wordt gekeken of het kan draaien, 

d.w.z. of het in het kerngeheugen aanwezig is. Voor diskprogramma's 

wordt hiertoe mede de diskmonitor aangeroepen. Careprogramma's kunnen 

direct gedraaid worden, indien uitgezocht is in hoeverre er outredding 

nodig is en waar ze moeten beginnen. Nadat een programma gedraaid 

heeft, wordt teruggesprongen naar de executive voor de nazorg, die 

door de veegroutine wordt verzorgd. 
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0.4. DE DISKMONITOR. 

Als in de exeeutive gebleken is, dat een aangevraagd programma een 

diskprogramma is, wordt naar de diskmonitor gesprongen. De diskmonitor 

verzorgt alle organisatie, die nodig is om programma's van de disk in 

het kerngeheugen te krijgen. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, 

beschikt de diskmonitor voor elk diskprogramma over een lijst van 

gegevens, welke is toegevoegd aan de jobhead. 

De diskmonitor kan aan de hand van deze gegevens de volgende taken 

uitvoeren: 

TAAK I 

TAAK II 

uitzoeken of reeds careruimte 1s toegewezen. 

uitzoeken of het diskprogramma àl in core is. 

het opzoeken van geschikte geheugenruimte. 

testen of de toewijzing mag plaatsvinden. 

care toewijzing. 

TAAK III: het activeren voor transfer. 

zetten van transfer verzamelbuffer. 

vegen van buffers. 

Lndien aan het programma reeds kerngeheugen is toegewezen en het 

,....._programma al in het kerngeheugen aanwezig is, verzorgt de executive 
' verdere organisatie. Is het programma niet in care, dan wordt het 

verzamelbuffer (scheduler) geveegd en wordt gesprongen naar de volgende 

plaats in het verzamelbuffer. 

Als geen toewijzing had plaats gevonden, wordt om ruimte verzocht. 

Hiertoe kunnen in TAAK II de volgende routines geactiveerd worden: 

~_Dpzoeken van geschikte ruimte, testen of deze ruimte in v.b.m. de 

prioriteit mag worden gebruikt en e_ffectueren van de toewijzing. 

Indien geen ruimte kan· worden toegewezen, wordt gesprongen naar de 
•t volgende plaats in het verzamelbuffer. Wordt er wel ruimte gevonden, dan 

wordt in TAAK lil de transferdriver geactiveerd, indien deze niet bezet is; 

is de driver bezet, dan wordt de aanvraag in een wachtlijst (transfer

verzamelbuffer) geplaatst. Hierna wordt het verzamelbuffer (scheduler) 

geveegd en naar de volgende plaats in het verzamelbuffer gesprong~n. 
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0.5. DE lNPUT-OUTPUTMODULE. 

De input-outputmodule is een programma, dat periodiek uitgevoerd wordt 

en dient om de procesgegevens, die verder verwerkt en bewerkt moeten 

worden, in de computer te lezen en om besturingssignalen voor het proces 

af te geven. 

De ingangssignalen worden op de volgorde waarin zij gemultiplexed Zl]n 

in een tabel gezet. De outputsignalen worden evenzo op volgorde uit een 

tabel gelezen. De gebruiker werkt dus niet met te selecteren I/0 apparaten 

maar met I/0 tabeladressen. 

Het I/0 programma wordt gestart door de klokroutine. Bij inlezen wordt 

het multiplexkanaal geselecteerd, de conversie gestart en het geconverteerde 

signaal via de accumulator in de inputtabel geplaatst. 

Voor het uitlezen wordt ook eerst het outputkanaal geselecteerd. 

Het outputbuffer wordt via de accu geladen met de inhoud van de bijbehorende 

outputtabelplaats om eventueel geconverteerd te worden tot een analoge 

spanning. Deze handelingen worden achtereenvolgens voor alle (multiple~) 

kanalen uitgevoerd. 

0.6. HET COMMUNICATIE-PROGRAMMA. 

De operator kan door het communicatie-programma de volgende taken laten 

uitvoeren: 

- invoeren, wijzigen en stoppen van applicatie-programma's. 

-wijzigen van parameters in programma's en tabellen. 

- opvragen van gegevens. 

Hiertoe beschikt hij over een set commando's, die in een symbolische 

taal kunnen worden ingetypt. Deze commando's worden eerst 1n een buffer 

opgeslagen. Tijdens het intypen kunnen nog commandoregels worden verwijderd 

of toegevoegd. Als de opdracht ingetypt is, wordt hij m.b.v. een symbolen

tabel door een interpretor vertaald. De interpretor geeft foutmeldingen 

indien er illegale commando's worden gegeven. Goede commando's worden 

vertaald in subroutines, die in een programmabuffer opgeslagen worden. 

Nadat de gehele opdracht is vertaald en goed bevonden is, kan deze 

uitgevoerd worden. 
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Een interruptie is een automatische programmaonderbreking ten gevolge 

van een buiten het programma opgetreden gebeurtenis. Met behulp van de 

interruptfaciliteit is het dus mogelijk dat uitwendige gebeurtenissen direct 

de aandacht van de processor opeisert. 

Deze gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld ziin : een noodsituatie, 

verstrijken van een bepaalde tijd, aanvraag van een apparaat om informatie

overdracht enz. 

Algemeen kunnen we stellen dat de interruptfaciliteit wenselijk is opdat 

de computer,,fhankelijk van verschillende externe g~beurtenissen, ver

schillende programma's snel kan aanroepen. We hebben hier dus te makf•n 

met een vorm van multiprogammeren, met dienverstande dat de interrupt

programma's op prioriteitsbasis lopen. De interruptie is dan ook onmis

baar voor real-time systemen. 

Het lopende programma wordt door de interruptaanvraag onderbroken. 

Om dit programma in een later stadium op de juiste plaats met de juiste 

gegevens te vervolgen zal er het een.en ander georganiseerd moeten 

worden. In eerste instantie zal de machinestatus gered moeten worden. 

Indien meerdere apparaten van de interruptfaciliteit gebruik maken van de 

ene interruptbus van de PDP-8i zal uitgezocht moeten worden, wie de aan

vraag gedaan heeft en welke actie op deze aanvraag moet volgen. 

Het organisatieprogramma dat een goede afhandeling van interrupten 

verzorgt heet INTERRUPTHANDLER, en bevat de volgende procedures: 

I) DE BASISREDPROCEDURE. Deze verzorgt het redden van de 

machinestatus op het moment van de interruptie. 

2) DE IDENTIFICATIE. Hiermee wordt de herkomst van de 

interruptaanvraag bepaald. 

3) DE ACTIENAME. Met deze procedure is het mogelijk 

acties aan te vragen of uit te voeren. 

4) VERVOLG VAN PROGRAMMA.Dit programmadeel zorgt er voor dat 

het programma op de juiste plaats in het operating systeem 

vervolgd wordt. 

Deze onderdelen zullen nu besproken worden. Tevens zullen rekentijd 

en rekenruimte van de interrupthandler gegeven worden, aan de hand 

waarvan tot slot enige conclusies getrokken zullen worden. 
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I. t. DE BASISREDPROCEDURE. 

Bij een interruptie wordt het lopende programma onderbroken doordat 

een subroutine sprong wordt gemaakt naar adres 0000 van de machine. 

Hier moet dus de interrupthandler beginnen. De interrupthandler zelf 

moet een antwoord geven op de volgende drie vragen: 

- wat moet er gered worden, 

- wanneer moet er gered worden, 

- waar moeten de geredde gegevens weggezet worden. 

De gegevens die gered moeten worden zijn de machinestatus en eventueel 

de programmastatus van het lopende programma. 

oe interrupthandler zelf gebruikt en vernietigt dus de registers van de 

machinestatus. Dat wil zeggen dat deze registers altijd en direct na 

het optreden van de interruptie gered moet worden indien na een onderbreking 

de taak door moet gaan op het punt van de onderbreking. 

Dit gebeurt in de basisredprocedure. De meer langdurige algemene red

procedure verzorgt het redden van de programmastatus~Deze algemene 

redprocedure hoort niet tot de interrupthandler en wordt alleen uitgevoerd 

indien de interruptaanvraag de status van het onderbroken programma 

kan veranderen. In het stage verslag van MONEN is een overzicht gegeven 

van de mogelijke algemene redprocedures en wel toegepast op reentrant 

subroutines. We zullen ons nu beperken tot de basisredprocedure. 

De statusregisters die bij de basisredprocedure gered moeten worden zijn: 

- Data field en instruction field register 

- MQ register 

- Stepcounter 

- Programcounter 

- Link 

- Accumulator 

Als plaats voor de redruimte kunnen we drie mogelijkheden onderscheiden: 

- Redden in een gezamelijke ruiroLe 

- Redden tn een ruimte gedefinieerd door het onderbrekende programma 

- Redden tn een ruimte die gedefinieerd wordt door het onderbroken 

programma 

Het redden in een gezamelijke ruimte en het redden in een ruimte die 

gedefinieerd wordt door het onderbrekende programma leiden tot veel 

organisatorisch werk.Dit komt doordat interruptaanvragen en dus het 

redden niet op prioriteitsbasis plaatsvinden; programmaafwerking en dus 

x Programmastatus bevat die registers (door de operator aangegeven),die door 

het onderbrekende programma veranderd kunnen worden. 
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ontredden wel. 

Redden bij het onderbroken programma heeft deze moelijkheden niet omdat 

bij hervatting van de taak de gegevens direct toegankelijk zijn. 

We zullen voor het operating systeem de laatste methode kiezen: 

Redruimte gedefinieerd door het onderbroken programma. De beste plaats 

om de gegevens te plaatsen is in de jobhead , waarin de gegevens van 

het programma staan. 

Een jobhead ziet er als volgt uit: 

JOBHEADi 

0 

2 

programmagegevens zoals 

jobnummer, adres, statuswoorden 

BARRi, 6 Data & instr. field 

7 _HQ register 

10 Stepcounter 

11 Programcounter 

12 Link 

13 Accu 

redruimte voor de basisredprocedure 

redruimte voor later te redden programma 

gegevens 

IN de basisredprocedure kan het adres BARRi berekend worden uit de inhoud 

van adres OJHADR (Het zetten van OJHADR wordt in het hoofdstuk EXECUTIVE 

besproken).In dit adres staat het beginadres van de jobhead van het 

onderbroken programma.Daar de interruptaanvraag een subroutinesprong 

naar adres QOOO van de machine veroorzaakt moeten we via een jump 

instructie naar de basisredroutine gaan. Hierin redden we de status 

van de machine en wordt tevens bij het onderbroken programma een bit gezet, 

teneinde de onderbreking te. melden. De basisredprocedure eindigt met 

een overgang naar het identificatieprogramma. 

Voor flowdiagrammen en programmatuur van de basisred procedure zie 

Appendix I. 
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1.2. DE IDENTIFICATIE VAN INTERRUPTAANVRAGEN. 

De PDP-Si in standaard uitvoering heeft maar één interruptrequestbus, 

zodat maar één apparaat interumperen kan zonder dat een uitzoekprocedure 

nodig is. Willen we dat meerdere apparaten een aanvraag kunnen doen, dan 

moet identificatie plaatsvinden. Evenals voor de interruptaanvraag wordt 

ook voor de identificatie gebruik gemaakt van de "device flag". 

Een device flag is een één bits besturingssignaal, dat bij het apparaat 

hoort. Wil het apparaat aandacht opvragen, dan wordt deze besturingslijn 

bekrachtigd (bit = I gezet) : de vlag is op. Voor identificatie is het 

voldoende om na te gaan welke vlaglijnen bekrachtigd zijn. Dit kan gebeuren 

door: 

- Gebruik te maken van een programma, dat de lijnen aftast met behulp 

van een SKIPCHAIN. 

- Gedeeltelijk gebruik te maken van een programma, gedeeltelijk hardware. 

- Gebruik te maken van hardware. 

De skipchain. 

In de skipchain worden achtereenvolgens alle apparaatvlaggen met behulp 

van aan de apparaten gekoppelde 6-instrukties afgetast. Het aftasten 

wordt weergegeven in figuur 1.1. 

AND 

AND 

OR 

AND 

OR 

Figuur l.I. Schema voor interrupt en skip aanvragen. 
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Het aftasten werkt als volgt: 

Door een test vlag instruktie te geven wordt een bij het te testen 

apparaat behorende besturingslijn bekrachtigd. Is op dat moment de vlag 

op, dan ontstaat aan de uitgang van het and-circuit een puls, die de 

skipbus gedurende 400 microsec. bekrachtigt. Dit is voldoende om de 

programmateller met één te verhogen, zodat de volgende instruktie 

overgeslagen wordt. 

De nu volgende instruktie is een subroutinesprong via een adressentabel 

naar een aktieserviceprogramma behorende bij de interruptaanvraag. 

Een van de akties is het clearen van de vlag van het interrumperende 

apparaat. Meerakties zijn mogelijk (zie hoofdstuk !.3.), doch verlengen 

de !OF-tijd. 

Nadat alle akties afgewerkt zijn, keren we terug naar de SKIPCHAIN om 

andere aanvragen te zoeken. Is een vlag niet op, dan zorgt een instruktie 

ervoor, dat de sprong naar het aktieserviceprogramma overgeslagen wordt, 

__ odat direct het volgende apparaat getest wordt. Nadat de gehele SKIPCHAIN 

doorlopen is, wordt naar de scheduler gesprongen. Willen we andere 

apparaten opnemen in de keten van interruptaanvragen, dan zullen we 

deze apparaten opnemen in de keten van interruptaanvragen en deze apparaten 

hardware aan de machine moeten koppelen, d.w.z. de vlag moet met de 

interruptbus verbonden worden en via een 6-instruktie aan de skipbus. 

Een voorbeeld van een SKIPCHAIN kan als volgt zijn: 

INTER, 0 
CLA CLL 

6622 

SKP 

JMS 

6141 

SKP 

JMS 

6441 

SKP 

I AKT I 

I AKT 2 

JMS I AKT n 

JMP I ELLY 

ELLY,BegVB 

AKT I, 

AKT 2, 

I skip als disktransport klaar is 

I aktie bij voltooid disktransport 

I skip als klokvlag op is 

I skip als teleprinter klaar is 

I int. handler klaar, vervolg in scheduler 

I adres disk aktie 

I adres klok aktie 
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Gedeeltelijk software, gedeeltelijk hardware indentificatie. 

Deze methode is in grote lijnen hetzelfde als bovengenoemde. Anders is 

dat elk apparaat bij een aanvraag m.b.v. hardware een bit plaatst op 

een bij het apparaat behorende plaats in een interrupt verzamel register. 

Het nummer van een apparaat komt dus overeen met een vaste plaats in 

dit register. Voor de identificatie wordt het verzamelregister software 

in de accu gelezen, waar het met accu-instrukties software onderzocht kan 

worden·Daarna wordt een gevonden bit omgerekend in een aktieadres. 

Voordeel zou kunnen zijn, dat de 6-instrukties van de skipchain vervangen 

zijn door snellere 7-instrukties en dat maskering snel mogelijk is. 

De interruptie identificatie gaat nu als volgt 

AND 

vlag 
BRON 12 

AND 

Al 

A2 

Figuur 1.2. Een vereenvoudigde voorstelling van het hàrdware gedeelte. 

Stel interruptiebron 2 vraagt de aandacht van de machine door een vlag 

op te steken. Als in het maskerbuffer Cl een aktiveringshit staat en op de 

ION-lijn een level, zal er in interruptbuffer Al op de tweede plaats een 1 

geplaatst worden en op de interruptbus een interruptierequest komen. 

(Het interruptbuffer Al links en rechts in figuur 1.2. zijn dezelfde. Ze zijn 

gescheiden getekend om redenen van overzichtelijkheid. Hetzelfde geldt 

voor de buffers A2.) 
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Het level op de ION-lijn wordt nul gemaakt, zodat de buffers Al en A2 

niet meer geladen kunnen worden. 

Na de basisredprocedure wordt de interruptie geÏdentificeerd door met 

behulp van zes-instrukties de volgende handelingen te verrichten. 

- De instruktie 6xxl plaatst de inhoud van buffer AI in de accu. 

-De instruktie 6xx2 geeft een puls PI, die de vlaggen neerhaalt 

van de bronnen, die een bit in het interruptie register AI 

geplaatst hebben. 

- De instruktie 6xx4 maakt de inhoud van buffer Al schoon. 

Deze zes-instrukties kunnen samengevoegd worden tot één instruktie 6Kx7. 

Hebben de interruptiebronnen van 1 t/m. 12 geen interrupties gegeven, dan 

zal de accu nul zijn. Is de accu ongelijk aan nul, dan zullen de 

plaatsen waar de enen in de accu staan, aangeven welke interruptiebronnen 

een interruptie hebben gegeven. Met behulp van schuifinstrukties kan 

worden uitgezocht, welke bronnen een interruptie gegeven hebben. 

Deze schuifinstrukties vergen minder tijd dan de zes-instrukties bij de 

skipchain. Daarbij komt nog dat na twee schuifinstrukties de eerstvolgende 

2 bits getest worden op een 1 en daarna de gehele accu of er nog interruptie

aanvragen aanwezig zijn. 

Is de accu nul, dan zijn er geen interruptieaanvragen meer. 

Door nu de indeling van de interrupten zo te kiezen, dat de meest 

frequente in de voorste plaatsen van het interruptbuffer een I plaatsen, 

zal de identificatie snel verlopen. De interruptie-indeling zal dus een 

grote invloed hebben op de snelheid van het detecteren van een interruptie. 

Voor flowdiagrammen en ·programmatuur wordt verwezen naar Appendix I. 

Indien alle interrupties zijn afgehandeld, kan weer een ION-instruktie 

gegeven worden, die er voor zorgt dat er weer interruptrequesten binnen 

kunnen komen. 

Hardware methode. 

Op identificatie methodes, die alleen gebruik maken van hardware, zal hier 

niet verder worden ingegaan, daar deze te grote uitbreidingen van de 

machine met zich mee brengen. 
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1.3. DE AKTIENAME. 

De operator heeft de mogelijkheid om op een interruptrequest met een 

aantal akties te reageren, door die als subroutines in het aktie service 

programma te plaatsen. Wel moet bedacht worden, dat deze akties in het 

eperating systeem uitgevoerd worden en dus ~~-!Q~:;!i~-~~;-~~-~~~E-Y~~-~~ 

~~!!~~-Y~E1~~g~~·Een van de akties, die zeker uitgevoerd moet worden, 

is het clearen van de vlag van het interrumperende apparaat. 

De volgende akties kunnen aangevraagd worden: 

- Alarmprogramma's uitvoeren of aktiveren. 

- Aanvragen plaatsen voor programma 1 s, die op priorit·eitsbasis 

uitgevoerd moeten worden. 

- Plaatsen van start- enlof bewakingstijden. 

- Plaatsen enlof checken van events. 

- Bijhouden van een interruptenteller. 

- Aanroepen van eigen aktieroutines. 

Het aktie service programma wordt via de adressentabel (blz.I.S) 

aangeroepen en kan overal in het geheugen geplaatst worden. 

Een voorbeeld van zo'n aktie service programma i is: 

ASP i, 0000 

6xx2 

JMS ALARM k 

JMS SETVB 

(jobnr.) 

JMS TBERN 

(AKTADR) 

JHS PLAATS 

(AKTADR) 

(INGANGSADRES) 

JMS I TELLER 1 

JMS l EIGEN 

JMP I ASP 1 

I clear flag van geÏdentificeerde apparaat 

I spring naar het k-de alarmprogramma 

I plaats uitvoeringsaanvraag in verzamelbuffer 

I gegevens voor programma dat geplaatst wordt 

I zet een aanvraag in de klok met eronder 

het gewenste aktieadres uit de klok linking tabel 

I plaats een aanvraag in de event processor met 

daaronder eventgegevens 

I werk teller bij en neem eventueel aktie met 

eronder telgegevens 

I werk eigen programma af 

I ga terug naar skipcbaio 
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Een alarmprogramma wordt aangeroepen als een interrupt geÏdentificeerd 

wordt, die gekoppeld is aan een gebeurtenis welke aanleiding kan geven 

tot ongelukken. Alarmprogramma's kunnen uiteenlopen van eenvoudige 

meldingen tot ingewikkelde procedures ingeval van b.v. power failure. 

Het SETVB programma zorgt ervoor, dat een aanvraag wordt geplaatst in 

de scheduler om straks de bij de interruptrequest behorende ta•k uit 

te voeren. De parameter, die meegegeven wordt, is het adres in het 

verzamelbuffer. In het programma TBERN kan een aanvraag gezet worden om 

een programma uit te stellen of te bewaken. De parameter, die meegegeven 

moet worden, is het adres van de uit te voeren aktie. 

Het programma PLAATS lijkt erg veel op klok, met dien verstande, dat de 

gebeurtenis waarop aktie moet volgen, hier niet de tijd is maar een 

willekeurige te detecteren gebeurtenis b.v. interrupt, einde· programma, etc. 

Parameters die meegegeven moeten worden, zijn event en aktieadres. 

Het programma tellen telt het aantal malen, dat een interruptrequest in 

een bepaalde periode optreedt. Dit kan nodig zijn voor bewaking van 

en/of metingen aan het systeem. 

1.4. VERVOLG VAN HET SYSTEEMPROGRAMMA. 

Nadat alle taken, die de interrupthandler moet uitvoeren, Z1Jn uitgevoerd, 

wordt het programma vervolgd in de scheduler. 

De plaats in de scheduler, waar naar toe gesprongen moet worden, is het 

beginadres van het verzamelbuffer. Hierin staan programma-aanvragen op 

volgorde van prioriteit. 

Voor de opbouw van de scheduler wordt verwezen naar de algemene inleiding 

en naar het hoofdstuk over de scheduler. Hier zij slechts vermeld, dat het 

voldoende is om een sprong te maken naar het beginadres van het verzamel

buffer, om het systeemprogramma op de juiste plaats te hervatten. 
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I.S. DE VOOR DE INTERRUPTHANDLER BENODIGDE TIJD EN RUIMTE. 

Een zeer belangrijke grootheid bij real-time systemen is de voor systeem

taken benodigde tijd. Deze tijd kunnen we uitdrukken in seconden of 

fracties daarvan.A1gemener is echter om te rekenen in machinecycli. 

De cyclustijd voor de PDP-8 en voor de PDP-8i is 1,S microsec. 

Deze tijd kan gemiddeld met ongeveer 10% verhoogd worden als disktransport 

plaats vindt. 

Ruimte is iets minder kritisch dan tijd, alhoewel we bij kleine machines 

zoals de hier gebruikte snel de capaciteit overschrijden. 

Met 

n = aantal interruptkanalen 

m = aantal interruptaanvragen 

1 aa~vraaggetal. /i =(p+l)/2 als p is oneven 

p = plaats in het interruptbuffer./i = p/2 als p is even. 

krijgen we de volgende waarden. 

TIJD RUIMTE --
(machinecycl i) (geh.plaatsen) 

BASIS RED ss 3S 

PROCEDURE 

SKIPCHAIN 13 + 4n + 7m 3 + Sn 

IDENT. (+aktietijd) 

SOFT-HARD 8 + 9m + Si 6 + 1Sn/2 

IDENT. (+aktietijd) 

Tabel I. 3. 

In bovenstaande tabel I.3. is uitgezet, wat de benodigde identif1catie

tijd is voor de twee besproken methodes. Hierbij zijn uiteraard niet de 

aktietijden opgenomen. Het maximale aantal interruptkanalen is hier 12 

gesteld, zodat bij de hardware methode met één register volstaan kan 

worden. Uit de tabel blijkt, dat de buffer methode voordelen biedt indien 

r.iet meer dan 7 kanalen gelijktijdig een interruptaanvraag doen. 

Van 8 - 12 aanvragen is de skipchain methode sneller. 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de skipchain methode gemiddeld sneller is. 
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Figuur 1.4. Benodigde identificatietijden. 

Conclusies. 

Van de akties welke bij de identificatie geprogrammeerd kunnen worden moet 

zo min mogelijk gebruik gemaakt worden als een korte lOF-tijd gewenst is. 

De in de interrupthandler gebruikte programma's eisen aan tijd : 

61 + 4n (n=aantal interruptkanalen) machinecycles vaste overhead en 

7m (m=aantal aanvragen) variabele overhead. Dit is voor n =12 (162+10,5m)micro 

Bij een groot aantal ongunstig verdeelde aanvragen neem t de buffer 

identificatie methode meer tijd in beslag dan de chainmethode. 
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II.DE SCHEDULER. ================ 

In hoofdstuk 0.2 in het overzicht van het operating systeem is reeds 

gezegd, wat de taak van de scheduler zou zijn, n.l. het vastleggen 

van de volgorde, waarin aangeboden programma's geactiveerd, gestart 

of niet gestart worden. Ook werd daarin reeds vermèld uit welke 

onderdelen de scheduler bestond: 

I) PRIORITEIT PROCESSOR 

2) EVENT PROCESSOR 

De Event Processor kan programma's aanvragen onder controle van een 

"uitwendige" gebeurtenis. Aanvragen op basis van tijd behoren hier 

uiteraard ook toe. Daar de behandeling van tijd-events ingewikkelder 

is, zal deze apart besproken worden in hoofdstuk II.3. DE KLOK. 

In dit hoofdstuk zal nader op de opbouw van deze onderdelen 

worden ingegaan en wordt besproken, waarom juist voor déze opbouw 

is gekozen. Tevens zullen de in de SCHEDULER benodigde rekentijd 

en geheugenruimte gegeven worden. 

II.l.DE PRIORITEIT PROCESSOR. 

Daar de afhandeling van de programma's op basis van prioriteit moet 

geschieden, worden de aanvragen voor deze programma's op volgorde van 

prioriteit verzameld in een lijst: HET VERZAMELBUFFER (V.B.). 

Dit gebeurt m.b.v. de routine SET V.B. en de Prioriteiten Tabel. 

Het verzamelbuffer. 

De volgende uitvoeringsvormen voor het V.B. z~Jn onderzocht: 

verzamelregister, 

stack, 

V.B.-programma. 
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Verzamel register. (V.R.) 

Hierbij worden 1n één woord (12 bits), 11 bezette prioriteiten weer

gegeven d.m.v. 11 enen. De plaats van elke I t.o.v. de meest signi

ficante bit is een aanduiding voor de prioriteit van het programma, 

dat bij die hoort. * 
De eerste bit van het V.R. moet altijd 0 zijn, omdat dan bij de 

PDP-8 m.b.v. één normalize instruktie de meest linkse bit, die I is, 

gevonden kan worden. De plaats van deze I wordt in een register 

(step counter) weergegeven. Het bijbehorende aanlopen van de taak 

geschiedt door een tabelmanipulatie met het getal uit de step counter. 

Voor het verzamelen van de prioriteiten in een V.R. is niet gekozen 

om de volgende redenen. 

-Bij uitbreiding van het systeem tot meer dan 11 prioriteiten kan 

niet meer volstaan worden met één woord als V.R •. Daardoor wordt de 

aftastmethode ingewikkelder en minder snel dan b.v. bij de 3de methode. 

- Het inzetten van een prioriteitshit moet geschieden m.b.v. een 

or-instruktie. Bij meer dan IJ prioriteiten voor elk programma moet 

behalve een woord, waarin de prioriteitshit weergegeven wordt, ook nog 

aangegeven worden met welk woord uit het V.R. de or-instruktie uit

gevoerd moet worden. Ook dan geldt, dat het vullen van het V.B. 

** langzaner zal verlopen dan bij de 3de methode. Benodigde geheugen-

ruimte is afhankelijk van de implementatie. 

- Bij behandeling van de 3de methode zal blijken, dat deze nog additionele 

voordelen biedt. 

De stack. 

Wanneer het V.B. uitgevoerd is in de vorm van een stack, worden de 

.programma-aanvragen aaneengesloten in een lijst geplaatst. Bij plaatsen 

van een nieuwe programma-aanvrage in de stack, zal deze onder de 

programma-aanvrage met hogere prioriteit en boven de aanvrage met 

lagere prioriteit gezet moeten worden. De programma-aanvrage, die de 

bovenste plaats in de stack inneemt, wordt door de Executive afgehandeld. 

Bij de PDP-8 is het reorganiseren van zo'n stack dermate tijdrovend, 

dat ook voor deze opbouw van het V.B. niet is gekozen. 

* Zie afstudeerverslag de Kruif blz. 16. 

** Zie hiervoor hoofdstuk 11.4. 
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Het V.B.-programma. 

Op grond van bovenstaande overwegingen werd uiteindelijk gekozen voor 

een vorm, waarbij het V.B. een stukje programmatuur is geworden. 

Wanneer geen enkel programma is aangevraagd (ook geen achtergrondprogramma) 

bestaat het V.B. uit loze instrukties, zoals in figuur II.I.a. is 

weergegeven. 

.. Beg. V.B. 

" 
11 

11 

+I 

+2 

+3 

Eind V.B. 

NOP 

NOP 

NOP 

NOP 

NOP 

figuur II.I.a. Leeg V.B. 

Beg. V.B • 
11 

" 
11 

+I 

+2 

+3 

Eind V.B. 

NOP 

NOP 

JMS EXEC 

NOP 

JMS EXEC 

figuur II.I.b. Gedeeltelijk 

gevuld V.B. 

De plaats Beg.V.B. is bestemd voor de programma-aanvrage met de hoogste 

prioriteit en de plaats Eind V.B. moet steeds ingenomen zijn door de 

programma-aanvrage met de laagste prioriteit, het achtergrond programma. 

Het V.B. moet minstens evenveel adressen bevatten als er programma's 

Z1Jn. 

Een programma-aanvrage komt in het V.B. overeen met een subroutinesprong 

instruktie i.p.v. de NOP-instruktie. De subroutinesprong is voor alle 

programma-aanvragen dezelfde n.l. JMS EXEC. Alleen de plaats in het V.B. 

1s verschillend, afhankelijk van de prioriteit van het programma. 

In het V.B. van figuur II. I.b. zijn de programma's met op 2 na hoogste 

en de laagste aangevraagd. Het V.B. 1n deze vorm kan maximaal I76 (octaal) 

prioriteiten bevatten, omdat het V.B. en het begin van het programma 

EXEC op één bladzijde moeten staan, wil de JMS instruktie voor alle 

programma-aanvragen dezelfde blijven. 
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Wanneer het aftasten geschiedt door het V.B. vanaf het begin te 

doorlopen, wordt bij de eerste JMS-instr. naar de EXECUTIVE gesprongen. 

Met behulp van het terugspringadres behorende bij deze subroutine sprong, 

wordt in de EXECUTIVE de prioriteit van de programma-aanvrage berekend. 

Deze prioriteit is nodig om de aangevraagde taak te kunnen aanlopen. 

Het detecteren van de taakaanvrage op de bovenste plaats van het V.B. 

kost 2 machine cycles, en voor elke plaats lager in het V.B. één cycle 

extra. Is het programma beeindigd, dan gaat de aftasting van het V.B. 

verder op de eerstvolgende plaats behorende bij die van de afgewerkte 

taak. 

Na onderbreking van het programma d.m.v. een interrupt, wordt weer aan 

het ~~gig van het V.B. begonnen. 

Opmerking. Uitvoering van het V.B. op deze rnanier biedt het volgende 

additionele voordeel. Door een JMP .+n -instr. te plaatsen, worden 

n-1 plaatsen volgend op deze JMP-instr. overgeslagen. Op deze rnanier 

wordt de afhandeling van programma-aanvragen, die bij deze plaatsen horen, 

verhinderd. 

De routine SET V.B. en de prioriteiten tabel. 

Om een programma-aanvrage in het V.B. te plaatsen, moet de bijbehorende 

prioriteit bekend zijn. Om gemakkelijk de prioriteit van programma's 

te kunnen wijzigen worden de prioriteiten d.m.v. een tabel ( de Priori

teiten-tabel) aangeboden. Het ingangsgegeven voor deze Prior.tab. 

is het Programma nummer. Dit is een nummer, dat kenmerkend is voor een 

programma. Bij de programma's, die d.m.v. een interrupt geactiveerd 

worden, komt dit Programma nummer in de service programma's van de 

interrupt handler beschikbaar (zie hoofdstuk 1.3.). De routine SET V.B. 

zoekt m.b.v. dit programma nummer de bijbehorende prioriteit uit de 

Prior.tab •• Vervolgens wordt de programma-aanvrage in het V.B. geplaatst 

op de met de prioriteit overeenkomende plaats. 

Er kunnen nu 2 mogelijkheden gekozen worden: 

de indirecte plaatsing, waarbij de programma nummers tijdelijk 

worden opgeslagen in een buffer (kanaal stack, zie verslag 

de Kruif blz.l4). Wanneer alle interrupten d.m.v. de skipchain 

geïdentificeerd zijn, wordt naar de SCHEDULER gesprongen en 

worden de programma nummers, die in de kanaalstack staan, via de 

Prior.tab. getransformeerd tot programma-aanvragen in het V.B. 
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de directe plaatsing, waarbij wanneer het programma nummer 

beschikbaar komt, de programma-aanvrage direct via de Prior.tab. 

d.m.v. de routine SET V.B. geplaatst wordt. 

Deze 2 mogelijkheden worden in figuur 11.1.1. schematisch· weergegeven. 

INTERRUPT HANDLER SCHEDULER 

KAN.STACK ---------

serv. progr. I 

--
/ 

serv.progr . / 

. . . . . . ·f 
( l ) .. 

figuur.II.l. !.ononderbroken lijnen 

onderbroken lijnen 

indirecte methode 

directe methode 

EXECUTIVE 
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Wanneer de methoden vergeleken worden, valt op dat 

qua uniformiteit de indirecte methode beter is dan de directe 

methode. N.l. pas wanneer heel de Interrupt handler afgewerkt 

is, wordt naar de SCHEDULER gesprongen, waar de programma 

nummers vanuit de kanaal stack, via de PRIOR.TAB., d.m.v. 

de routine SET.V.B. getransformeerd worden tot programma

aanvragen in het V.B. 

qua snelheid de directe methode beter is, omdat het wegzetten, 

1n- en ophalen uit de kanaal stack overgeslagen wordt. 

qua geheugenruimte de directe methode voordeliger is dan de 

indirecte methode. 

qua flexibiliteit de e1s tot het gemakkelijk kunnen veranderen 

van prioriteiten in beide gevallen gewaarborgd blijft, doordat 

in beide gevallen gebruik gemaakt wordt van een PRIOR~AB. 

Daar de Scheduler onder lOF doorlopen wordt, is, gez1en het punt snelheid, 

voor de directe methode gekozen. De PRIOR.TAB. heeft daarbij de vorm 

gekregen zoals in figuur II.l.2. wordt weergegeven. 

PRIORITEITEN TABEL 

adres inhoud 

BAPRT+O adr.uit V.B. 

" +I " 

+p adr.(Beg.V.B.+i) 

figuur II.t.2.PRIOR.TAB. 
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Oe inhoud van een adres uit de PRIOR.TAB. is meteen het adres uit het 

V.B. waar de JMS-instr. geplaatst moet worden. 

Wanneer we aan de hoogste prioriteit het getal 0 toekennen, aan de op 

één na hoogste prioriteit het getal I enz., staat voor programmanummer p 

met prioriteit i in de PRIOR.TAB. op adres BAPRT+p als inhoud (Beg.V.B.+i), 

z1e figuur 11.1.2. 

De routine SET.V.B. is een subroutine, die aangeroepen wordt met 

onder de aanroep als parameter het programma nummer. De subroutine zoekt 

m.b.v. deze parameter in de PR10R.TAB. het bijbehorende adres uit het 

V.B., waar vervolgens de JMS EXEC instr. geplaatst wordt. 

Behalve vanuit de INT.HANDL. kan de subroutine SET V.B. ook aangeroepen 

worden door de EVENT PROCESSOR en de KLOKROUT1NE. x 

De werking van deze onderdelen van de SCHEDULER zal behandeld worden 

1n de hoofdstukken 11.2. en 11.3. 

Voor flowdiagrammen en programmatuur van SET V.B. zie Appendix II.I. 

II.2.DE EVENT PROCESSOR. 

Zoals al in de inleiding is gezegd, is de Event Processor een systeem 

programma, dat akties kan ondernemen onder controle van een te detecteren 

gebeurtenis (EVENT). Als Event kan worden beschouwd: 

het optreden van een interrupt, 

het arriveren op een bepaald punt in een programma, 

een variabele, die een bepaalde waarde bereikt, 

het bereiken van een procestoestand, (configuratie van klep

standen, waarden van toestandsvariabelen). Dit kan aangegever 

worden in een geselecteerde geheugenplaats als conditie; 

zie opmerking 2 in dit hoofdstuk. 

Uit deze opsomm1ng blijkt, dat de in hoofdstuk 11.1. genoemde klokroutine 

strikt genomen ook onder Event Processor (E.P.) valt. De uitvoering van 

dit onderdeel is echter veel uitgebreider, zodat dit onderdeel apart 

in hoofdstuk II.3. behandeld wordt. 

x Omdat het hier een subroutin~ betreft kan SET V.B. natuurlijk ook 

in het applicatie programma aangeroepen worden. 
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Om de E.P. te kunnen laten functioneren zijn de volgende eisen gesteld: 

1) EVENTS moeten ergens hun optreden kunnen melden. 

Dit kan geschieden bij een voor elke EVENT karakteristieke 

ingang van de Event Processor Tabel. 

2) De E.P. moet achter deze meldplaats een lijst kunnen opbouwen 

van een of meer programma's, die eventueel op deze EVENT 

staan te wachten; deze lijst heet Event Processor Linking Tabel. 

In hoofdstuk II.2..1. wordt een mogelijke oplossing beschreven, die aan 

bovenstaande eisen tegemoet komt. 

Il.2. ).BESCHRIJVING VAN DE SYSTEEMDELEN VAN DE EVENT PROCESSOR. 

De E.P. bestaat uit de volgende onderdelen: 

TABELLEN 

ROUTINES 

Event Processor Tabel (EPTAB). 

Event Processor Linking Tabel (EPLTAB). 

CHEP (check E.P.). 

PLMTS. 

HERSLI (Herstel Linking) 

De Event Proc. TAB (met beginadres BAEPT) is de verzameling van 

"meldplaatsen". Elke Event krijgt d.m.v. een adres door de proceskundige 

een eigen plaats in deze tabel toegewezen. 

Via de Event Proc. Link. TAB (met beginadres BAEPLT) is de totale 

verzameling van akties, die op één van de Events zou kunnen wachten, 

bereikbaar. Via een aktieadres zijn nl. voor elke aktie op een vaste 

plaats in de Linking Tabel 3 adressen gereserveerd, te weten: 
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het adres AKTADR , met als inhoud het adres waar naar toe gesprongen 
n 

moet worden (subroutine) om de aktie uit te voeren. 

het adres WH , met als inhoud 0 of het adres AKTADR. van ~e volgende 
n J 

aktie., die op dezelfde Event staat te wachten. 
J 

Inhoud 0 betekent geen verdere aktie. 

het adres WVn , met als inhoud adres uit EPTAB of het adres AKTADRk 

van de vorige aktiek, die op dezelfde Event stond 

te wachten. 

De EP TAB en EPLTAB worden in figuur I I. 2. I • weergegeven. 

EPTAB EPLTAB 

adres inhoud adres inhoud 

BAEPT+O de inhoud AKTADR
1 

startadres aktie I 
11 +I is 0 of WHI 
11 +2 een AKTADR wvl 

uit de 

EPLTAB. 

AKTADR startadres aktie n n 
WH 0 of AKTADR. n :) 

EAEPT wv 0 of adr. uit EPTAB n 
AKTADR. 

1 

EAEPLT 

of 

figuur 11.2. I. De Event Processor tabel ~n de Event Processor Linking Tabel. 
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De EPLTAB neemt de plaats in van de reeks van lijsten, die ontstaat 

wanneer achter elke meldplaats van de EPTAB een lijst gemaakt wordt van 

akties, welke aan die ingang gekoppeld worden. 

Omdat achter elke ingang in principe de totale verzameling van akties 

gekoppeld moet kunnen worden, werkt de EPLTAB ruimtebes~arend. 

Wel zijn nu de adressen WH en WV noodzakelijk gew orden, omdat er een 

ketting gevormd moet kunnen worden (zie figuur II.2.2.), zodat invoering 

van EPLTAB ruimtebesparend gaat werken, wanneer EPTAB.meer dan 3 

ingangen heeft,Het kettingprincipe maakt het ook mogelijk ongebruikte 

geheugenadressen met stukken linking tabel op te vullen. 

EP TAB EP TAB 

ingang aktie ingang AKTADR
6 

aktie 5 ingang 2 0 

aktie 6 ingang 3 AKTADR4 

ingang 2 EPLTAB 

AKTADR 1 startadr.aktie 

WH 1 0 

wvl AKTADR
5 

AKTADR2 startadr.aktie 2 

WH2 0 

ingang 3 aktie 7 wv2 0 

aktie 3 AKTADR3 startadr.aktie 3 

aktie 4 WH3 AKTADR7 
wv3 AKTADR4 
AKTADR

4 
startadr.aktie 4 

WH4 AKTADR3 
wv4 ingang 3 

AKTADR5 startadr.aktie 5 

WH5 AKTADR 1 
figuur II.2.2. wv5 AKTADR

6 
EPTAB met aktielijst bij AKTADR6 startadr.aktie 6 

elk ingangsadres en WH6 AKTADR
5 

EPTAB en EPLTAB. wv6 ingang I 

(In beide configuraties AKTADR7 startadr.aktie 7 

zijn dezelfde akties WH7 0 

geplaatst.) wv7 AKTADR3 
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Subroutine CHEP. 

Wanneer een Event optreedt, welke voorkomt in de EPTAB, moet gesprongen 

worden naar de subroutine CHEP. M.b.v. deze subroutine wordt de ingang 

van die Event gecontroleerd op eventuele wachtenden, d.w.z. akties die 

na het optreden van de Event ondernomen moeten worden. De routine 

controleert de inhoud van een ingangsadres. Dit ingangsadres staat als 

parameter onder de subroutineaanroep. Wanneer de inhoud van het ingangs

adres 0 is, betekent dit: geen wachtenden. Inhoud+ 0 ~etekent: er staan 

een of meer akties te wachten. De inhoud van het ingangsadres is dan 

AKTADR en de eerste aktie start op het adres aangegeven in AKTADR . 
n n 

Is nu de inhoud van AKTADR +I (dit is adres WH ) 0, dan is er maar 
n n 

één aktie uit te voeren. 

Is de inhoud van WH ~ 0, dan staat in WH een ander AKTADR uit de 
n n 

EPLTAB, waarvan de aktie uitgevoerd moet worden, enz. Op deze manier kan 

er dus een hele keten van akties afgewerkt worden, waarbij bovendien de 

bijbehorende adressen WH en WV worden gecleard. De akties zelf moeten als 

subroutine uitgevoerd zijn, zodat als de aktie n uitgevoerd is, verder 

gegaan kan worden in de keten m.b.v. inhoud adres WH • 
n 

Subroutine PLAATS. 

Koppelen van een aktie achter een Event gebeurt m.b.v. PLAATS. Als 

parameters moeten gegeven zijn het ingangsadres,uit de EPTAB, dat bij de 

Event hoort, en het AKTADR uit de EPLTAB, dat bij de uit te voeren aktie 

hoort. De routine onderzoekt of het ingangsadres al bezet is. Bij onbezet 

ingangsadres wordt het AKTADR in het ingangsadres geplaatst(inhoud WH =0). 
n n 

Is het ingangsadres reeds bezet, dan wordt ook nu het nieuwe AKTADR 1n 
n 

in het ingangsadres gezet. Op het bijbehorende adres WH wordt nu het 
n 

AKTADRk ingevuld (AKTADRk ~oort bij de aktie, die reeds in het ingangs-

adres stond). Op adres WVk wordt AKTADRn ingevuld. De nieuwe aktie wordt 

dus steeds aan de kop van de keten geplaatst. 

Deze methode van plaatsen heeft als voordeel, dat de tijdsduur van her

plaatsen, wanneer het ingangsadres reeds bezet is, onafhankelijk 1s van 

het aantal akties, dat aan dat ingangsadres is gekoppeld. Dit in tegen

stelling tot die methode van plaatsen, waarbij de nieuwe aktie aan de 

staart van de keten wordt geplaatst. Opgemerkt moet worden, dat voor de 

n1euw te plaatsen aktie , in de inhoud van AKTADR het startadres van de 
n n 

aktie moet zijn ingevuld. De inhouden van WH en WV zijn beide 0. 
n n 
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Subroutine HERSLI. 

De subroutine HERSLI dient om een -aktie, die aan een ingangsadres is 

toegevoegd, dynamisch van dit ingangsadres los te koppelen. Als parameter 

moet onder de aanroep het AKTADR , dat bij deze aktie hoort, gegeven worden. 
n 

Voor de wijze van koppeling van het AKTADR aan het ingangsadres zijn 
n 

de volgende gevallen te onderscheiden: 

a) Inhoud WH = 0. AKTADR vormt het begin van de keten van akties. ---------n----. n 
b) Inhoud WV = adres uit EPTAB. AKTADR vormt het einde van de ---------n------------------ n 

keten van akties. 

c) Inhoud WH ~ 0 en inhoud WV = AKTADR .• ---------n-----------------n---------1- AKTADR bevindt zich 
n 

in de keten van akties. 

d) Inhoud WH =0 en inhoud WV = Adres uit de EPTAB. AKTADR 1s een ---------n----------------n--------------------- n 
combinatie van a en b. 

Voor geval d gaat de ontkoppeling als volgt. 

De inhoud van adres WV verwijst naar een ingangsadres. In dit ingangs
n 

adres wordt de inhoud van WH (=0) gezet. Daarna worden WH en WV gecleard. 
n n n 

Voor afhandeling van de gevallen a, b en c wordt verwezen naar Appendixii.2. 

Hier staan ook de flowdiagrammen en programmatuur van de subroutines 

CHEP en PLAATS. 

II.2.2.WERKING VAN DE EVENTPROCESSOR. 

De werking van de Event Processor berust voornamelijk op de routines 

PLAATS en CHEP. 

--Indien de proceskundige in een programma de routine PLAATS 

(parameters ingangsadres. en AKTADR.) aanroept, wordt de in de 
l J 

Linking Tabel gereserveerde plaats AKTADR. verbonden met het 
J 

ingangsadres. 

Door in een programma routine CHEP (parameter ingangsadres) 

op te nemen, wordt op deze plaats in het programma ingangsadres. 
1 

van de EPTAB op wachtenden getest. 
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Opmerkingen: 

I) De communicatie, die door de E.P. mogelijk wordt gemaakt, is 

tweezijdig (CHEP en PLAATS). De proceskundige dient in zijn 

applicatieprogramma's de E.P. ook steeds van twee kanten te 

benaderen. 

2) Bij de routine PLAATS wordt gewacht op de volgende melding 

van een Event, die na nu optreedt. Wanneer de momentane 

toestand echter van belang is, moet deze onderzocht worden. 

Een weergave van deze momentane toestand zou kunnen geschieden 

in een tabel; de conditietabel. 

3) Het is niet toegestaan AKTADR meerdere malen tegelijkertijd 
n 

aan verschillende ingangsadressen te koppelen. Wanneer vereist 

1s, dat een en dezelfde aktie tegelijkertijd aan 2 Events 

gekoppeld wordt, moeten er 2 AKTADRessen voor deze aktie 

gereserveerd zijn in de EPLTAB. 

4)Wanneer een programma zich via de subroutine PLAATS uitstelt 

tot er een Event optreedt, kan het noodzakelijk zijn dit 

programma te blokkeren. Dit blokkeren kan geschieden door in 

een statuswoord, dat aan het begin van de jobhead staat, een 

bit te zetten.(Zie hoofdstuk III.) Bovendien zal, wanneer het 

uitstel halverwege het programma geschiedt, een vervolgadres 

en misschien nog verdere machinestatus en programmastatus 

bewaard moeten worden. Voorts moet de programma-aanvrage uit 

het V.B. verwijderd worden. 

5) De Event zal voor het weer op gang brengen van het uitgestelde 

programma uit opmerking 4 de volgende aktie kunnen gebruiken. 

startadr.aktie, 0 

JMS DEBLOKKEER 

n /progr.n deblokkeren 

JMS SET V.B. 

n /progr.n 1n V.B. gezet 

JMP I startsdr.aktie 

In II.3. wordt nu verder gegaan met de KLOKROUTINE. 
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I I. 3 DE KLOK. 

In de hoofdstukken 0.2 en II.2. is reeds opgemerkt, dat de klok eigenlijk 

onder de EVENT PROCESSOR valt. Als Event geldt hier nl. het verstrijken 

van tijd. 

Bij de KLOK is de eventueel uit te voeren aktie gekoppeld aan het 

verstrijken van een hoeveelheid tijd. Deze tijd kan bij de PDP-8I computer 

bijgehouden worden m.b.v. een hardware klok, die periodiek een interrupt 

geeft(periode Tsec., instelbaar van 10-4 tot J02sec.). Moet op een bepaald 

tijdstip een aktie gekoppeld worden aan het verstrijken van a x Tsec., 

dan moet een aanvraag gedaan worden bij een meldplaats, die bij deze 

a x Tsec. boart.Het moment van plaatsen is hier het referentietijdstip. 

M.b.v dit referentietijdstip en de gegeven a x Tsec. berekent de routine TBERN 

de bijbehorende meldplaats. D.m.v. de in II.3.1. beschreven klokgroepen 1s 
4 er een meldplaats (ingang) beschikbaar voor elke a kleiner dan (1008) . 

Het kloksysteem bestaat uit de volgende onderdelen: 

TABELLEN Klokgoepen 

Klok Linking Tabel 

ROUTINES TBERN 

SRKLOK 

PLAATS :t 

HERSLI :t 

De paragraaf wordt besloten met het noemen van alternatieven. 

II.3. !.UITVOERING VAN DE KLOK. 

Klokgroepen. 

Een klokgroep bestaat uit 1 aaneengesloten adressen, waarvan één adres m.b.v. 

een pointer is geselecteerd. Deze pointer wordt met één verhoogd. Dit ophogen 

gebeurt met een voor elke klokgroep karakteristieke frequentie. Na het 

ophogen van een pointer wordt de inhoud van dit geselecteerde adres 

onderzocht. Het adres fungeert nl. als meldplaats, die hoort bij een 

bepaalde hoeveelheid verstreken tijd. Hier wordt later bij TBERN verder op 

in gegaan. 

:t De subroutines PLAATS en HERSLI komen ook in de E.P. voor. 
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In het definitieve kloksysteem zijn 4 klokgroepen gebruikt (klokgroep 

0, I, 2 en 3). Elke groep bestaat uit 100
8 

adressen.* 

De ophoogfrequentie van de pointer uit klokgroep 0 is die van de hardware 

klok, dus T sec. De ophoogfrequentie van de pointers uit de andere klok

groepen zijn nu d.m.v. het volgende mechanisme aan deze T gerelateed. 

Is de pointer bij het laatste adres van klokgroep i gekomen, dan wordt: 

- de inhoud van het adres onderzocht op eventuele uit te voeren akties. 

-de pointer uit klokgreep i gereset op beginadres klokgroep i (BAi). 

- de pointer van klokgroep i+l opgehoogd en de inhoud van het geselecteerde 

adres onderzocht. 

Op deze wijze zijn de ophoogfrequenties van de pointers uit klokgroep 

0, I, 2 en 3 resp. T, 1008 x T, 100~ x Ten 100~ x T sec. 

On redenen van uniformiteit en snelheid gebeurt het volgende: 

Het resetten van de pointer, het ophogen van de pointer uit de 

volgende klokgroepen en controleren van het pointeradres wordt 

als een aktie opgevat (Aktie Einde groep i met bijbehorendeAKTADRl<.~i). 
Aan het laatste adres uit klokgroep 1 is dus altijd AKTADRk . gekoppeld. 

-1 

Na ophogen van een pointer hoeft nu evenals bij de Event Processor slechts 

de inhoud van het adres op eventueel wachtenden worden onderzocht. 

Her begin- en eindadres van klokgroep i worden bij een en dezelfde 

ophoogpuls bereikt en zouden daarom als meldplaats identiek zijn. 

Bij het gebruikte systeem wordt het beginadres echter nooit als meldplaats 

voor klokgroep i gebruikt, zodat bij het resetten van de pointer de 

inhoud niet gecontroleerd behoeft te worden. Ook kan daardoor het 

beginadres van klokgroep i dienen als eindadres van klokgroep i-1. 

In figuur II.3.1. zijn de voorgestelde klokgroepen weergegeven. 

x k- aktie t.b.v. klok. 



adres 

KLOKGROEP 0 

ophoogfreq. van de 11 +2 

pointer d.m.v. 11 +3 
---7 

harware klok int: 

1/T sec. 

KLOKGROEP I BA1= BA0+JOO 

11 +I 

11 +2 

ophoogfreq. van 11 +3 

de pointer d.m.~ 
Aktie Einde gr.O 

I/J008x T sec 

KLOKGROEP 2 BA2= BA
1
+IOO 

11 +I 

ophoogfreq. van de 11 +2 

pointer d.m.v. 11 +3 

Aktie Einde gr~ 
2 I/J00
8

x T sec 

KLOKGROEP 3 BA
3

= BA
2

+IOO 

11 +I 

ophoogfreq. van de 11 +2 

pointer d.m.v. 

Aktie Einde gr.3 
3 J/I00
8

x T sec 

11 +3 

Figuur 11.3.1. DE KLOKGROEPEN 

11. 16 

inhoud 

0 of AKTADR 

AKTAD~-O t.b.v. Aktie Einde Klokgr.O 

0 of AKTADR 

AKTADRk-J t.b.v. Aktie Einde Klokgr. I 

0 of AKTADR 

AKTADRk_2 t.b.v. Aktie Einde Klokgr.2 

0 of AKTADR 

AKTADRk_3 t.b.v. Aktie Einde Klokgr.3 
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.M.b.v. configuratie uit figuur II.3.1. zijn meldplaatsen beschikbaar voor 

een bij te houden tijd van IOO:x T sec Voor T is 10 ms. betekent dit, dat 

de proceskundige de mogelijkheid heeft een aktie te koppelen aan het 

verstrijken van 0 tot 100: x 10 ms (~40 uur) met intervallen van 10 ms. 

Hoe dit precies mogelijk is, zal bij de behandeling van de subroutines 

blij ken. 

De Klok Linking Tabel. 

Evenals bij de Event Processor worden meerdere akties d.m.v. een Linking 

Tabel (KLTAB) aan een ingangsadres gekoppeld. Deze is echter uitgebreider 

en bevat bij elk AKTADR behalve de adressen WH en T,.,TV nu ook Tgegsn , 
n n n n 

Tgegla , Tbersn en Tberla . ( zie figuur II.3.2.) n n n 
Waarom deze gegevens noodzakelijk zijn wordt in het volgende onderdeel 

behandeld. Zij zijn in de Linking Tabel ondergebracht, omdat hierdoor een 

SP''llere afwerking van diverse routines verkregen wordt. 

adres 

AKTADR 1 
WH

1 

wvl 
Tgegsn

1 
Tgegla

1 
Tbersn

1 
Tberla

1 

AKTADR 
n 

WH 
n 

\N 
n 

Tgegsn 
n 

Tgegla 
n 

Tbersn 
n 

Tberla 
n 

KL TAB 

inhoud 

startadres aktie I 

uitsteltijd klokgr.O+I t.b.v. aktie 

uitsteltijd klokgr.2+3 t.b.v. aktie 

resttijd klokgr.O+I t.b.v. aktie 

resttijd klokgr.2+3 t.b.v. aktie 

startadres aktie n 

0 of AKTADR. 
~ 

0 of AKTADR. of Klokgr.adres 
J 

uitsteltijd klokgr.O+I t.b.v. aktie n 

uitsteltijd klokgr.2+3+ t.b.v. aktie n 

resttijd klokgr.O+I t.b.v. aktie n 

resttijd klokgr.2+3+ t.b,v. aktie n 

Figuur II.3.2. DE KLOK LINKING TABEL. 
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Gebruik van de TABELLEN. 

Aan de hand van de nu volgende getallenvoorbeelden zal getracht worden 

duidelijk te maken, hoe bij een gekozen uitsteltijd een bepaalde 

meldplaats gevonden wordt en hoe de afhandeling dient te geschieden. 

I.U~~~~~ES~~~· 
Wanneer op tijdstip t=O de pointers van de klokgroepen op het beginadres 

staan, dan zullen op tijdstip t=t 1 (t( 40 uur) deze pointers een weergave 

zijn van de verstreken tijd. Stel er zijn op t=t 1 162
8 

hardware klok

interrupten geweest vanaf t=O, dan zullen de pointers van de klokgroepen 

0, I, 2 en 3 staan op resp. BA
0+62

8
, BA 1+1, BA

2 
en BA

3• Omdat zal blijken, 

dat deze weergave van tijd, de "absolute" kloktijd, een belangrijk gegeven 

is, wordt deze bijgehouden in 2 geheugenplaatsen Ksn en Kla. Voor bovenstaand 

geval bevat Ksn 01628 en Kla OOOO.In Tgegsn wordt door de bits 0 t/m 5 

r2sp. 6 t/m 11 de uitsteltijd voor klokgroep I resp. klokgroep 0 gegeven. 

Evenzo geven in Tgegla de bitsO t/m 5 de uitsteltijd voor klokgroep 3 en 

de bits 6 t/m I I de uitsteltijd die d.m.v. klokgroep 2 bijgehouden moet 

worden. 

De proceskundige wil op tijdstip t=t 2 een aktie over 50
8 

hardware 

klokpulsen (400 ms voor T= 10 ms). Stel Op t=t is Ksn = 01208 en Kla= 2 
De pointer uit klokgroep 0 staat dus op BA

0+208 . Wordt nu BA0+708 
als 

meldplaats gekozen, dan zal op t 2+400 ms inderdaad de aktie uitgevoerd 

worden. De pointer van klokgroep 0 is dan nl. op BA0+708 gekomen en de 

inhoud van het pointeradres wordt onderzocht op uit te voeren akties. 

~!~~~~~~~-~~-~!~~~E~~E-!~-~-~~-~~ 

0000. 

Stel Ksn =1208 en de uitsteltijd is 2000
8

T i.p.v. 508T. In dit geval kan 

deze uitsteltijd d.m.v. klokgroep I bewaakt worden, door BA 1+21 als 

meldplaats te kiezen. Nu treedt echter een onnauwkeurigheid op. 

Is de pointer van klokgroep I op BA 1+21 gekomen en wordt de aktie 

uitgevoerd, dan gebeurt dit 20 ophoogpulsen van de klokgroep 0 te vroeg. 

(Ksn= 2100
8

) Deze onnauwkeurigheid wordt vermeden door i.p.v. de aktie 

direct uit te voeren, de aktie nog een keer te herplaatsen (d.m.v. routine 

HAALTB) en wel op BA
0

+20.0p het moment van herplaatsen staat de pointer 

van klokgroep 0 weer op BA0 . (Ksn is nl. 21008). 
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Wanneer bij het plaatsen van de aktie in klokgroep i de pointerstanden 

van alle snellere groepen wo~den gebruikt bij herplaatsing in die snellere 

groepen, is de maximale absolute fout teruggebracht tot T sec. 

Wordt niet in alle snellere groepen herplaatst, dan geldt dat de maximale 

absolute fout gelijk ~s aan de ophoogfrequentie van die groep, waarin de 

laatste herplaatsing wordt gedaan. Dit is voor klokgroep 0, I, 2 en 3 dus 

resp. T, I008T, IOO~T en IOO~T sec. 

De in KLTAB voorkomende adressen Tgegsn en Tgegla dienen om de gewenste 
n n 

uitsteltijd van aktie n weer te geven. 

(D.m.v. 2 woorden kan de al eerder genoemde 40 uur bereikt worden, wanneer 

T= I 0 ms.) 

Bij het gebruikte systeem bevatten Tgegsn en Tgegla tevens informatie 

t.b.v. de gewenste nauwkeurigheid van de bij te houden uitsteltijd. 

Wordt b.v. opgegeven, Tgegsn bbOO en Tgegla: OOcc, dan betekent dit: 

L'rst wordt m.b.v. klokgroep 2 de tijd cc bijgehouden.Daarna wordt alléén 

d.m.v. klokgroep I de tijd afgeteld; hierbij is dus alleen de pointerstand 

van klokgroep I verrekend met de opgegeven uitsteltijd voor klokgroep I. 

Het resultaat van de berekening met Tgeg en de pointerstanden van de 

klokgroepen, die voor herplaatsing in aanmerking komt, kan worden weggeeet 

in Tbersn en Tberla. * Hierin komt voor klokgroepen, waarin niet 

herplaatst wordt, een nul. 

Om bovenstaande te realiseren zijn de eerder genoemde subroutines 

ontworpen. 

Subroutine TBERN. 

De subroutine TBERN maakt gebruik van de door de proceskundige opgegeven 

uitsteltijd Tgegsn en Tgegla. De subroutine wordt aangeroepen met onder 

de aanroep het AKTADR uit de KLTAB. Eerst worden de bij dit AKTADR 
n n 

behorende Tgegsn en Tgegla opgehaald. Dan gebeurt achtereenvolgens het volgend 
n n 

- onderzoeken met welke nauwkeurigheid gewerkt moet worden. 

Voor de groepen, die voor herplaatsing in aanmerking komen, 

de resttijd (Tgegsn+Ksn en Tgegla+Kla) wegzetten in Tbersn en 

Tberla. 

- voor de klokgroep waar~n eerst geplaatst moet worden het 

plaatsingsadres (ingangsadres) berekenen en naar subroutine 

PLAATS springen. 

* Zie figuur II.3.2. 
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Oe subroutine TBERN is zodanig opgezet, dat de afhandelingswijze van 

bovengenoemde onderdelen het snelst gaat voor akties, die alleen 

bijgehouden behoeven te worden d.m.v. de klokgroepen 0 en 1. 

Routine SRKLOK. 

De routine SRKLOK wordt geactiveerd door het hardware klokinterrupt en 

omvat de volgende onderdelen: 

- ophogen van de absolute klok 

- ophogen van de pointer en controleren van het pointeradres uit 

klokgroep 0. 

- aktie einde klokgroep 

- het programma HAALTB. 

QEh28~~-~~~-~~-~~~2!~~~-!!2!· 
·et ophogen van Ksn geschiedt bij elke klokinterrupt. Is Ksn volgeteld, dan 

wordt Kla één opgehoogd. Het nut van Ksn en Kla is reeds vermeld in 

tijdsweergave TBERN. 

QEh28~~-~~~-~~-E2i~!~E-~~-~2~!E2!~E~~-~~~-h~!-E2i~!~E~~E~~-~!!_!!2!8E2~E_Q~ 
Dit houdt in, dat de pointer, behorende bij klokgroep 0, met één wordt 

verhoogd en de inhoud van deze pointer onderzocht wordt. Evenals bij de 

Event Processor zijn er nu 2 mog~lijkheden. 

Inhoud = 0 : er hoeft geen aktie uitgevoerd te worden en er wordt 

teruggesprongen naar de INT.HANDLER. 

Inhoud 1: 0 

~!!i~-~i~~~-!12!8E2~E· 

inhoud is een AKTADR. Hiermede wordt, zoals bij CHEP 

de eventuele keten van akties afgewerkt. 

In het laatste adres van een klokgroep staat altijd de "aktie einde klokgroep". 

De routine PLAATS heeft ervoor gezorgd, dat deze aktie steeds de laatste 

1s van een eventuele keten van andere akties. Voor i = 0, I en2 heeft 

deze "aktie einde klokgroep" de volgende functies: 

-koppel "aktie einde klokgroep" weer aan laatste klokgroepadres.* 

reset de pointer van klokgroep 1 op beginadresgroep 1. 

- verhoog in klokgroep i+l de pointer en onderzoek de inhoud 

van het nieuwe pointeradres. 

x Zle opmerking 6). 



I I. 21 

Is de inhoud van dit pointeradres =0, dan wordt teruggesprongen naar 

de INT.HANDLER. Is de inhoud # O, dan wordt gesprongen naar het 

program HAALTB. Dit programma beslist of direkt wordt over gegaan tot 

aktie of dat er eerst herplaatst moet worden. 

Voor i = 3 wordt in "aktie einde klokgroep 3" het volgende gedaan: 

- koppel "aktie einde klokgroep 3" wwer aan BA
3

+JOO. 

- reset de pointer van klokgroep 3 op beginadres groep3. 

- hoog een teller op. 

Deze teller zou gebruikt kunnen worden voor eventuele akties, die een 

uitsteltijd hebben groter dan 40 uur. 

~~!-EE~SE~~~-~~&!~· 
Wanneer de inhoud van de verhoogde pointer uit klokgroep I, 2 en 1 niet 

gelijk aan nul blijken te zijn, wordt niet meteen de aktie uitgevoerd, zoals 

dat in klokgroep 0 het geval is. D.m.v. het programma HAALTB wordt beslist 

,..,f de aktie uit klokgroep i(t;I:O) herplaatst moet worden in klokgroep i-J. 

De voor deze klokgroep i-1 benodigde resttijd (Tber. 
1) wordt opgehaald 

l-

uit de KLTAB. Is Tber. 
1
; 0 , dan kan de nieuwe meldplaats berekend 

1-

worden door Tber. 
1 

bij BA. 
1 op te tellen en via PLAATS de aktie aan 

1- 1-

deze nieuwe meldplaats te koppelen. Wanneer Tber. 1 = 0 en i-1 ;1: 0, dan 
1-

wordt Tber. 
2 

opgehaald en getest enz. Blijkt i-1 = 0 te zijn, dan wordt 
1-

de aktie, die bij het AKTADR hoort, uitgevoerd. Voor de resttijd, behorende 

bij de aktie einde groep I, 2 en 3, geldt, dat deze 0 zijn. 

Subroutine PLAATS. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de subroutine PLAATS niet op dezelfde 

wijze aangeroepen wordt als bij de E.P. het geval is. Er kan door de 

subroutines TBERN en HAALTB naar toe gesprongen worden. Het verschil met 

de E.P. is, dat één van de benodigde parameters nl. de meldplaats, waaraan 

de aktie gekoppeld moet worden, niet door de proceskundige gegeven wordt, 

maar d.m.v. TBERN en HAALTB berekend worden. 

Subroutine HERSLI. 

Evenals bij de E.P. kan d.m.v. HERSLI een aktie, die aan een ingangsadres 

(klokgroepadres) is toegevoegd, dynamisch van dit adres los gekoppeld worden. 

Voor verder geinteresseerden zijn flowdiagrammen en programmatuur 

van deze routines in de Agpendix te vinden onder A.II.4. 
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Il.3.2.WERKING VAN DE KLOK. 

Ue werking van de klok berust voornamelijk op de volgende onderdelen. 

I) Indien de proceskundige in een programma de routine TBERN 

(parameter AKTADR. en Tgegsn., Tbersn. ingevuld in KLTAB) 
J J J 

aanroept, worden bij die gewenste uitsteltijd een eerste 

meldplaats en eventuele resttijden Tbersn. en Tberla. berekend. 
J J 

De berekende resttijden worden in de KLTAB weggezet. D.m.v. de 

routine PLAATS wordt de in de KLTAB gereserveerde plaats 

AKTADR. met de berekende meldplaats (klokgroepadres) verbonden. 
J 

2) a D.m.v. het hardware klokinterrupt wordt in klokgroepO 

een meldplaats geselecteerd en getest op wachtende akties. 

Voor deze akties geldt dan, dat de gewenste uitsteltijd 

verstreken is. 

b D.m.v. de software ophoogpulsen worden uit de klokgroepen 

I, 2 en 3 meldplaatsen geselecteerd en getest op wachtende 

akties. Voor deze akties geldt: 

- de bij de snellere klokgroep(en) behorende Tber is 0. 

De voor deze aktie gewenste uitsteltijd is verstreken: de 

aktie moet worden uitgevoerd. 

- de bij de snellere klokgroep(en) behorende Tber # 0. 

De aktie moet herplaatst worden in een snellere klok

groep m.b.v. de subroutines HAALTB en PLAATS. 

k . * Opmer 1ngen. 

I) De proceskUndige hoeft slechts éénmaal en wel in de serviceroutine van 

de klok interrupt behandeling een aanroep te doen voor de routine SRKLOK. 

2) De weergave van de momentane toestand van een Event kon bij de E.P. 

geschieden d.m.v. de conditie-tabel. Bij de KLOK vindt een weergave van 

de momentane toestand van het tijd Event plaats d.m.v. Ksn en Kla. 

3) Ook bij de KLOK geldt, dat een AKTADRn niet tegelijkertijd aan 2 

verschillende ingangsadressen gekoppeld kan worden. 

4) Evenals bij de E.P. kan, wanneer een programma na een bepaalde tijd 

moet starten, blokkering van een programma tot dat tijdstip vereist 

zijn. 

x vergelijk opmerkingen I t/m 5 met opmerkingen hoofdstuk 11.2.2. 
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5) De bijbehorende aktie, die bij dat tijd Event hoort, ziet er dan als volgt 

uit: 

Startadr. aktie, 0 

JMS DEBLOKKEER 

n /progr.n deblokkeren 

JMS SET V.B. 

n /progr.n ~n V.B. gezet 

JMP I startadr.aktie 

6) Bij het uitvoeren van een aktie worden de adressen Wll en WV altijd n n n 
gecleard. Dit betekent dat de aktie van het ingangsadres is los 

gekoppeld. De akties einde klokgroep moeten daarom meteen in de 

klokgroepen teruggezet worden. Er ts reeds gezegd, dat deze akties 

altijd aan het einde van de keten moeten staan. Daarom worden zij bij 

het terugplaatsen niet aan de kop, maar aan de staart van de eventuele 

keten geplaatst. 
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II.3. ~ALTERNATIEVE UITVOERINGEN VAN HET KLOKSYSTEEM. 

De volgende alternatieven ZlJn onderzocht. 

I) Absolute tijd 1n de jobhead. 

Een taak, die op een tijdstip t= T
1 

uitgevoerdmoet worden, heeft deze 

tijd in zijn bijbehorende jobhead staan. Bij elke puls van de hardware klok 

worden alle tijden in de jobheads vergeleken met de tijd van dat moment. 

Komen de tijden overeen, dan moet de bijbehorende taak uitgevoerd worden. 

Het voordeel van deze methode is de eenvoudige manier om voor een taak 

de starttijd te berekenen en de geringe geheugenruimte, die vereist is. 

Het grote nadeel is, dat bij elke klokpuls een lange tijd vereist is om 

alle tijden in de jobheads te checken. (voor b.v. JO taken zal dit 

enkele honderden cycles bedragen.) 

-) Tijden d.m.v. tellers bewaken. 

Voor elke aktie, die door middel van de klok gestart kan worden, is een 

teller beschikbaar, waarin de af te tellen tijd negatief voorkomt. 

De volgende mogelijkheden zijn onderzocht: 

a. De tellers worden al of niet in frequentiegroepen ingedeeld. 

b. Er is al of niet een indeling in aktieve en niet aktieve 

tellers. Een aktieve teller is een teller, waarin een tijd 

staat ingesteld, waarop een aktie moet plaats vinden. 

Het eenvoudigste systeem is alle tellers met de hardwareklok ophogen. 

Wanneer een teller op 0 komt, wordt onderzocht of het een aktieve teller 1s. 

Voor dit systeem geldep globaal dezelfde voor- en nadelen als voor het 

onder I) genoemde systeem. 

3) Alleen de meest urgente tijd bewaken. 

Bij dit systeem behoeft alleen die aktie bewaakt te worden, waarvan de bij 

te houden tijd het kortst is. De akties zouden wat hun tijd betreft 

1n een stack gerangschikt kunnen staan. Problemen treden er op, wanneer 

een n1euwe tijd bijgehouden moet worden; vooral als deze tijd korter is 

dan de nog te bewaken tijd van de bovenste aktie uit de stack. De ontworpen 

KLOK is een systeem dat hiervoor een oplossing geeft. 

Nader uitgewerkt is voorts het systeem, waarbij een indeling plaats vond 

zowel in frequentiegroepen als in aktieve en niet aktieve tellers. 
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Systeem, waarbij aktieve tellers opgehoogd worden,. d_i~ ingè~eeJË zi i.n 
in frequentiegroepen. 

Principe De aktieve tellers worden d.m.v. een chain aan elkaar gelinkt. 

Vergelijk de ketting van akties in de besproken Event Processor. 

Voor elke frequentiegroep is er een aparte keten. Elke keten heeft 

een e1gen startadres. De inhoud van zo'n startadres is het adres 

van de eerste te onderzoeken aktieve teller binnen de frequentie

groep, die door het startadres is bepaald. Wordt een teller 

aktief, dan kan hij d.m.v. een routine in de keten behorende bij 

de gewenste frequentiegroep worden opgenomen. (Vergelijk met 

de taak van PLAATS.) Wordt een teller non-aktief, dan kan hij 

uit de keten worden genomen. (Vergelijk met de taak van HERSLI.) 

Het systeem wordt gestart door de hardwareklok. D.m.v. een 

programma PULS worden ophoogpulsen van 4 verschillende frequenties 

gemaakt voor 4 verschillende startadressen van bovengenoemde 

tellerketens. 

In een programma KLOK wordt d.m.v. het startadres de eerste 

aktieve teller.gevonden en opgehoogd. Is het bij deze teller 
1 

behorende adres WH. = 0, dan wordt teruggesprongen naar het 
1 

programma PULS om eventueel een andere frequentiegroep af te 

handelen. Is een gevonden teller na ophogen nul geworden, dan 

wordt de inhoud van de bijbehorende langzame teller opgehoogd. 

Is de langzame teller na ophogen eveneens nul, dan wordt: 

a.de teller uit de linking keten genomen. 

b.de bij de teller behorende aktie opgespoord en uitgevoerd. 

In figuur I I. 4. I. is een voor het laatste systeem benodigde tijd weergegeven. 

Deze tijd is berekend m.b.v. gegevens ontleend aan het tussentijdsrapport: 

Overzicht van KLOKROUTINES d.d. 12-4-1972. 
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II.4.DE BENODIGDE REKENTIJD EN GEHEUGENRUIMTE IN DE SCHEDULER. 

~ 
Achtereenvolgens worden behandeld, tijd en ruimte voor de volgende onderdelen. 

PRIORITEIT PROCESSOR de routine SETVB. 

V,B. 

EVENT PROCESSOR (+KLOK) 

II.4.1.PRIORITEIT PROCESSOR. 

~ijd en geheugenruimte voor SETVB. 

Benodigde g~h~~g~~E~i~~~ : 
Benodigde ~ilç! om één programma

aanvrage in het V.B. te plaatsen: 

Tijd en geheugenruimte voor V.B. 

Benodigde g~h~~g~~E~i~~~ voor 

n programma-aanvragen : 

de 

de 

de 

de 

de 

Benodigde ~ilç! om programma-aanvrage 

op plaats Beg.V.B.+i te detecteren, 

als bij het begin van het V.B. 

begonnen wordt : 

II.4.2.EVENT PROCESSOR+ KLOK. 

Tijd en geheugenruimte voor CHEP. 

benodigde g~h~~g~~E~i~~~-: 

Benodigde ~ilç! voor het detecteren 

van de eventuele akties., 

Aantal akties = N 

subroutine 

subroutine 

subroutine 

subroutine 

subroutine 

N = 0 

N = 
N~ 2 

* Ontleend aan de tn de Appendix gegeven listing. 

CHEP. 

PLAA·TS. 

HERSLI. 

SRKLOK. 

TBERN. 

13 woorden. 

22 m.c.(machine-cycles) 

n+I woorden. 

(i+2) m.c. 

15 woorden. 

14 m.c. 

14 + 31 m.c.(+aktietijd) 

10 + Nx35 m.c.(+aktietijd) 



Tijd en geheugL•nruimte voor PLAATS. 

Benodigde g~~!~H!~E~!~!! : 
Benodigde !!i~ om één aktie aan 

de ingang te koppelen, ingangsadres onbezet 

ingangsadres reeds bezet 

Tijd en geheugenruimte voor HERSLI. 

Benodigde g~~~~g~~E~!~!~ : 
Benodigde !!i~ om één aktie van 

het ingangsadres los te koppelen als: 

enige aktie in de keten 

aktie vooraan de keten 

aktie achteraan de keten 

aktie in de keten 

:ijd en geheugenruimte voor SRKLOK. 

Benodigde g~h~~g~~E~!~!~ voor 4 onderdelen: 

ophogen "absolute tijd" 

detecteren van akties 

routine HAALTB 

t.b.v. akties einde klokgroepen 

33 woorden. 

41 m.c. 

57 m.c. 

34 woorden. 

48 m.c. 

56 m.c. 

50 m.c. 

58 m.c. 

12 woorden. 

36 woorden 

51 woorden. 

93 woorden. 
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202 woorden +I 0 W<)Orden 

op bladzijd1 

Benodigde !!i~ in SRKLOK. 

De volgende notaties worden ingevoerd: 

N. 
1 

aantalaktiesin klokgroep., waarvan de totale bij te houden 
1 

N n-m 

N 
tot 

tijd verstreken is. 

aantal akties in klokgroep , waarvoor herplaatsing 
n 

moet plaatsvinden naar klokgroep . 
m 

3 

LN· 
i=O 

1 

n=3 m=n 
+ ~N 
~ n-m 
n=l 
m=O 

aktietijd.=tijd nodig om de akties uit klokgroep. uit te voeren. 
1_ 1 

Ivanneer tijdens SRKLOK alleen klokgroep 0 wordt onderzocht, geldt: 

Benodigde tijd als Ntot =0 

Benodigde tijd als Nt ot >o 
12 m.c. 

N0x35 m.c.(+aktietijd
0

) 



§!~!_!QQ8!I sec. zal er minstens aktie einde klokgroep 0 uitgevoerd moeten 

worden. Deze duurt evenals alle akties aan het einde van de klokgroep 

31 machine cycles. Bij deze aktie wordt een adres uit klokgroep 1 onderzocht. 

Hoeft voor klokgroep 0 alleen de alttie einde klokgroep o uitgevoerd te 

worden, dan is de benodigcle tijd in '!iti.LO!t voOT csndet eoek ~!2~8!2!2_! : 

Benodigde Sii~ als Ntot • 0 

Benodigde S!i~ als Ntot > 0 

66 m.c. 

68+Ntotx22+N1_0x47+N1x33.m.c. 

(+aktie tijd
1

) 

2 
§.1~!_!QQ8~! sec. moet behalve aktie einde klokgroep 0 voor aktie einde 

klokgroep 1 uitgevoerd worden. Bij deze aktie wordt een adres uit klokgroep 2 

onderzocht. Hoeft er voor klokgroep 1 en klokgroep 0 behalve de eerder 

genoemde ei~de klokgroep aktie geen andere aktie uitgevoerd te worden, dan 

geldt in SRKLOK voor !12!&!2!2-g : 

Benodigde S!i~ als Ntot • 0 

Benodigde ~!i~ als Ntot > 0 

156 m.c. 

158+Ntotx22+N2_1x50+N2_0x57+N2x43 m.c. 

(+aktie tij d2) 

3 Evenzo geldt elke !QQ8!I sec. áhs 'door SRKLOK !!2!&!2!2-~_onderzocht wordt: 

Benodigde ~!i~ als Ntot • 0 

Benodigde ti'd als N > 0 --l- tot 

254 m.c. 

256+Ntotx22+N3_2x50+N3_1x64+N3_0x71 

N3x57 m.c. (+aktie tijd3) 

Uit deze formules blijkt, dat eens in de lOO~xT sec. de klokroutine minstens 

254x1,5 microsec. duurt. Daar de klokroutine onder lOF wordt uitgevoerd, 

vermeerdert de lOF-tijd hierdoor met minstens 371 microsec. Dit wordt 

veroorzaakt doordat Akties'einde klokgroep 0- 1 en 2 tea .... moeten 

worden uitgevoerd. Het voordeel van deze KLOK is echter, dat indien ' 

geen aktie gedetecteerd wordt,de KLOKroutine slechts !§_~!~!2!!~· duurt. 

In figuur 11.4.1. is uitgezet hoeveel tijd per hardware klokinterrupt 

aan de klokroutine moet worden besteed, afhankelijk van het aantal te 

detecteren taken. Hierbij wordt vergeleken met een alternatieve methode. 

Deze alternatieve methode is die, waarbij de tijd bijgehouden wordt m.b.v 

tellers en zodanig, dat aktieve tellers in frequentiegroepen zijn verdeeld. 

Voor deze methode is van belang het aantal taken, dat bijgehouden moet worden. 

Dit komt nl. overeen met het aantal aktieve tellers. 
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Stel per klokpuls wordt 20% van het aantal te controleren taken 

(aktieve tellers) gedetecteerd. Dit geeft voor: 

aantal bij te 

houden taken. 

I 
/ 

I 

",. .,., -, 
5 JO 

0 

I 

2 

4 

tijd nodig in 

gebruikte klok. 

tijd nodig bij 

alternatieve methode. 

12 m. c. 

35 lJl.C. 

70 ~·c. 

140 l!l.C. 

15 

19 m. c. 

125 m.c. 

231 m.c. 

443 m.c. 

tellers in freq.groepen 

20 1 b'. h d k aanta 1J te ou en ta en 

Figuur I I. 4. I. De tijd, die besteedt moet worden per klokpuls bij resp. de 

gebruikte KLOk en die klok, waarbij aktieve tellers 1n 

frequentiegroepen zijn geplaatst. Er is aangenomen, dat voor 

20% van het aantal bij te houden taken geldt, dat de tijd 

verstreken is.(Aktietijden zijn niet in rekening gebracht.) 
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Tijd en geheugenruimte voor TBERN. 

Benodigde l!h!~&!~~~!~~! 113 woorden +2 woorden op bladzijde O. 

Benodigde ~!ig voor TBERN hangt af van de waarden voor Taeala en Tgegsn. 

Taegla. 

0000 

0000 

0000 

0000 

OOcc 

OOcc 

OOcc 

ddOO 

ddcc 

ddcc 

ddcc 

Tgeaan. 

0000 

OOaa 

bbOO 

bbaa 

0000 

bbOO 

bbaa 

0000 

0000 

bbOO 

bbaa 

l!jddigde tijd. 

35 m. c. 

47 m.c. 

57 m. c. 

59 m.c. 

49 m.c. 

77 m. c. 

69 m. c. 

60 m.c. 

65 a.c. 

77 m. c. 

77 a.c. 

In bovenstaande tabel staan alle mogelijkheden, die door TBEltN verschillend 

moeten worden behandeld. 

De waarden Tgegla • ddOO en Tgegsn • OOaa b.v. zijn voor TBERN 

gelijk aan Tgegla • ddcc en Tgegsn • bbaa , omdat 

1) voor beide gevallen de resttijden t.b.v. klokgroep 2, 1 en 0 

worden berekend en weggezet. 

2) voor beide gevallen in klokgroep 3 de eerste plaatsing geschiedt. 

Na subroutine TB!RM wordt altijd gesprongen naar subroutine PLAATS. 

Deze vergt in kombinatie met TBERN 11 m.c. minder dan de eerder opgegeven 

waarden, dus 30 resp. 46 m.c., wanneer het ingangsgegeven onbezet resp. 

bezet is. 
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In hoofdstuk 0.3. in het overzicht van het Operating Systeem is de functie 

van de EXECUTIVE reeds belicht. De.,EXECUTIVE verzorgt de afwerking 

van aangevraagde taken. Hij heeft hiertoe voor elke taak een lijst 

(jobhead), welke gegevens van de af te werken taak bevat. 

De EXECUTIVE bestaat uit de volgende onderdelen: 

TABELLEN 

ROUTINES 

JOBHEAO ADRESSEN TABEL. 

JOBHEADS van aan te vragen taken. 

AANLOOP VAN DE TAAK (EXEC.). 

NAZORG VAN DE TAAK (VEEGPR). 

III.l.JOBHEAD ADRESSEN TABEL. 

Deze tabel (JHATAB met beginadres BAJHAT) bevat beginadressen van alle 

jobheads van de programma's, die aangevraagd kunnen worden • . 
Het ingangsgegeven is de prioriteit van programma's. In het begin van de 

AANLOOP van de taak wordt de prioriteit van het te behandelen programma 

berekend. M.b.v. de JHATAB kan dan het beginadres van de bijbehorende 

jobhead worden gevonden. 

In figuur 111.1.1. wordt de JHATAB weergegeven. 

adres 

BAJHAT+O 

" 

" 

" 

+1 

+2 

+p 

JHATAB 

inhoud 

beginadres jobhead 

BAJH. 
1 

" 
" 

Figuur III.l.l. Jobhead Adressen Tabel. 



III.2.0PBOUW VAN DE JOBHEAD. 

De jobhead bevat alle gegevens, die nodig zijn om de aangevraagde taak 

aan te kunnen lopen. Bij een programma, dat op de disk staat, zijn 

hiervoor meer gegevens vereist dan voor een programma, dat permanent 

in het kerngeheugen aanwezig is. 

In de figuren III.2.1.a. en III.2.1.b. worden de jobheads weergegeven 

van een core- en disk-programma. 

JOBHEAO CORE programma i 

adres 

BAJH. 
1 

" +1 

" +2 

" +3 

" +4 

" +5 

BARR. 
1 

" +1 
11 +2 

" +3 

" +4 

" +5 
11- +6 

inhoud 

STATUS+progr.nr. 

STARTADR. 

DATA+INSTR-FIELD 

- aantal te redden gegevens 

beginadres redruimte -1 (BARR.-1) 
1. 

beginadres ophaalruimte -1 

geredde D+I-FIELD 

geredde inhoud MQ register 

geredde inhoud step counter (s.c.) 

geredde p.c. 

geredde link 

geredde accu 

hier eventueel geredde 

algemene gegevens. 

Figuur III.2.l.a. Jobhead t.b.v. care-programma's. 



J~HEAD DISI. Prearamma n• 

adres 

BAJH 
n 

11 +I 

11 

11 

11 

11 

" 
11 

" 
" 
" 
" 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

+7 

+10 

+ 11 

+12 

+13 
11 +14 

BARR 
n 

" +I 

" 
" 
" 
" 
" 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

inhoud 

STATUS+progr.nr. 

STARTADR 

DATA- en INSTR.FIELD 

- aantal te redden gegevens 

beginadres redruimte -1 (BA!Ul ""1) 
n 

beginadres ophaalruimte -1 

DISK STATUSWOORD 

Beginvaarde GEH.PRIOR. 

TRACK + UNIT nr. 

TRACK ADRES 

- aantal te indexeren gegevens 

beginadres index ophaalruimte -I 

geredde STARTADR 

geredde D+I 

geredde inhoud MQ register 

geredde inhoud step counter (s.c.) 

geredde p.c. 

geredde link 

geredde accu 

hier eventueel geredde 

algemene gegevens 

Figuur III.2.1.b. Jobhead t.b.v. disk-programma's. 

III.3 
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Behandelins van de adressen uit de voorgestelde jobhead: 

BAJH+O : STATUS+ proaramma nr. 

De bita 0 - 3 van de inhoud van dit adres worden gebruikt om de 

statua van het programma aan te geven, en wel als volgt. 

bit 0 

•0 

•1 

bit 1 

•0 

=1 

bit 2 

•0 

blokkeringabit 

programma is niet geblokkeerd. -
programma is wel geblokkeerd en mag niet 

gedraaid word·en. 

programma aanduidingshit 

care-programma. 

disk-programma. 

start aanduidingshit 

programma moet na onderbreking vervolgen m.b.v. 

geredde program counter. 

=I programma moet bij onderbreking altijd opnieuw 

bit 3 

=0 

=I 

beginnen m.b.v. STARTADR. 

onderbrekingshit 

programma is niet onderbroken. 

programma is wel onderbroken. 

De bits 4- 11 blijven over voor aanduiding van het programma-

nummer. 

BAJH+I : START ADRES. 

Op dit adres start het programma, wanneer het programma niet 

onderbroken is of opnieuw moet beginnen. 

Voor disk-programma's is dit adres het beginadres van de ruimte, 

die het programma toegewezen krijgt in het kerngeheugen. 

Bij dit startadres is ook een DATA- en INSTRUKTIEFIELD AANDUIDING 

vereist. 



BAJH+2 

BAJH+3 

BAJH+4 

BAJH+S 

DATA- en INSTR.FIELD. 

Omdat gebruik gemaakt kan worden van de totale 8K van de PDP-8 

computer, moet de adressering uitgebreid worden. Dit gebeurt m.b.v. 

D+I-Field aanduiding. Bij programma's en datablokken, waarvan de 

operateur zelf de plaats in het kerngeheugen kan bepalen, zal 

daarom een D+I-Field aanduiding vereist zijn.Dit geldt voor de 

volgende adressen, die hun gegevens ontlenen aan een en dezelfde 

D+I-Field aanduiding. 

STARTADRES 

BA ophaalruimte 

BA index ophaalruimte. 

Voor de aanduiding van het D+I-Field zijn 6 bits nodig. Hiervoor 

worden van adres BAJH+2 de bits, 6 t/m 11 gebruikt. 

- aantal te redden gegevens. 

Bij het onderbreken van een taak kan het nodig zijn, dat behalve de 

machine-status nog andere gegevens gered moeten worden. B.v. wanneer 

verschillende taken gebruik maken van dezelfde subroutines. Het totaal 

aantal van deze gegevens (de machine-status gegevens niet mee

gerekend) wordt in dit adres negatief opgegeven. Is hier een nul 

ingevuld, dan betekent dit, dat er voor deze taak geen programma

status gered of ontred behoeft te worden. 

beginadres redruimte -I. 

Bij de behandeling van de basis red procedure in hoofdstuk l.I. is 

reeds gezegd, welke plaats als redruimte voor de te redden gegevens 

is gekozen. De redruimte zou nl. worden aangegeven door de onder

broken taak. Welnu, in het adres, dat nu behandeld wordt, staat deze 

aanduiding van de redruimte (t.b.v. het gebruik van auto index 

register is BARR-I genomen). Het adres moet in de eerste 4K van het 

geheugen liggen en zou b.v. aan kunnen sluiten achter de jobhead 

gegevens. 

beginadres ophaalruimte -I. 

In dit adres wordt aangegeven, waar de te redden algemene gegevens 

(programma status) staan, wanneer dit programma draait. Bij dit adres 

hoort wederom de eerder genoemde Data-Field aanduiding uitBAJH+2. 

Dit ophaaladres moet variabel kunnen zijn, omdat -een aantal auto

index adressen al of niet tot deze ruimte moeten kunnen behoren-

de te draaien programma's in de eerste of tweede 4K van het Core 

kunnen staan. 

Het gebruik van zo'n ophaalruimte en het redden bij de jobhead van 

de onderbroken taak vereenvoudigt het gebruik van re-entrant 
subroutines. (zie stageverslag Monen) 
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Voor disk-programma's is de jobhead uitgebreider, z1e figuur III.2.1.b. 

Hierbij zijn de volgende adressen extra gegeven. 

BAJH+6 : DISK STATUSWOORD. 

Ten behoeve van de nog te behandelen CORE ALLOCATION voor de 

disk-programma's zijn BAJH+6 en BAJH+7 ingevoerd. 

In het Disk Statuswoord bevatten de bittde volgende informatie: 

bit 0 =0 

=1 

bit 1 =0 

=1 

programma is niet in CORE aanwez1g 

programma is al in CORE aanwezig. 

er is geen plaats in het kerngeheugen 

toegewezen. 

er is al een plaats in het kerngeheugen 

toegewezen. 

bits 2 -6 : aantal toe te wijzen bladzijden nodig voor 

dit programma (max. 31 blz.). 

bits 7 -11: startbladzijde. 

De ruimte waarin de disk programma's werken 

in het kerngeheugen (de dynamische care-ruimte) 

bestaat uit n bladzijden. D.m.v. de bits 7 -IJ 

wordt nu de beginbladzijde aangegeven van de 

aan het programma toegewezen ruimte in die 

dynamische care-ruimte. (zie hoofdstuk IV. 

CORE ALLOCATION) 

BAJH+7 : Beginwaarde Geheugen Prioriteit. 

Hierin wordt t.b.v. de core allocation aangegeven 

bit 0 =0 

=I 

de core allocation geschiedt dynamisch, d.w.z. 

de plaats, die het diskprogramma in de dynamische 

core ruimte krijgt toegewezen, ligt niet vast. 

de care allocation is statisch, d.w.z. het 

disk-programma komt steeds op dezelfde plaats 

in de dynamische care-ruimte. (aangegeven door 

de bits 7 -IJ uit het Disk statuswoord). 

hits I -IJ: hierin staat de beginwaarde van de geheugen

prioriteit. (zie hoofdstuk IV.) 
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De beide adressen BAJH+JO en BAJH+ll bevatten o.a. informatie, betreffende 

de lokalisatie van het programma op de disk, en wel als volgt. 

BAJH+IO TRACK + UNIT nr. 

bits I -2 

bits 3 -5 

UNIT nr. geeft aan welke disk. 

(er kunnen totaal 4 disks gebruikt wordEn.) 

deze bits geven samen met bit 0 uit BAJI-~+1 

aan op welke track het programma opgeslagen 

J.s op de disk. 

Andere informatie geven: 

bits 6 -8 datafieldaanduiding van het beginadres, waar 

het programma in het kerngeheugen hoort. 

BAJH+JJ :TRACK ADRES. 

Hierbij is de informatie als volgt. 

bit 0 geeft samen met de bits 3 -5 uit het vorige 

adres het track nummer aan. 

bits I -IJ: geven het adres op die track aan.(0-3777
8

) 

BAJH+J2 : - aantal te indexeren gegevens. 

Wanneer voor een disk programma dynamische care allocation wordt 

toegepast, ligt het startadres niet vast. De~e disk progra~ma's 

zullen relocatable moeten zijn. Van de te redden gegevens kan 

er een aantal gerelateerd moeten worden aan het beginadres. 

(indexgegevens) Dit zijn adressen, die liggen in de dynamische 

care-ruimte en dus bepaald worden door het startadres. Als na 

onderbreking blijkt, dat het programma op een andere plaats in 

het kerngelleugen terecht is gekomen, moet geindexeerd worden. 

D.w.z. dat in de entredprocedure bij deze gegevens het verschil 

van het oude en het nieuwe startadres wordt opgeteld. 

De proceskundige geeft in BAJH+12 het aantal gegevens op, 

dat gered en tevens geïndexeerd moet worden. 
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BAJH+l3 : beginadres index ophaalruimte -1. 

In dit adres wordt aangegeven, waar de gegevens staan, die gered 

en geindexeerd moeten worden. Deze index gegevens staan achter 

elkaar en moeten behoren tot de ruimte van de te redden 

algemene gegevens. Ook bij het beginadres index ophaalruimte hoort 

uiteraard de Data-Field aanduiding BAJH+2. 

BAJH+I4 : geredde STARTADR. 

Hierin wordt bij het onderbreken van een disk-programma bij 

de algemene redprocedure (zie hoofdstuk III.3.) altijd het oude 

startadres gered. Voor de disk-programma's kan nl. te redden p.c. 

een adres zijn, dat geindexeerd moet worden. (de p.c. lS een 

machinestatus gegeven en staat dus niet bij de algemeen te 

indexeren gegevens.) 

BARR (Begin Adres van de Redruimte). 

In principe is de proceskundige vrij BARR zelf te kiezen, mits 

gelegen in hetzelfde Data-Field, alwaar de systeemprogramma's 

gelokaliseerd zijn. Wanneer 2 programma's nooit gelijktijdig 

zullen draaien, kunnen zij een gemeenschappelijke redruimte 

bezitten. Om een zekere uniformiteit te verkrijgen wordt 

voorgesteld om de BARR meteen na de Jobheadgegevens te laten 

beginnen. 

De eventuele algemene gegevens worden onder de basis-redgegevens 

weggezet. De volgorde van de geredde basisgegevens is reeds 

ter sprake gekomen in hoofdstuk I.I. 

In hoofdstuk III.3. wordt behandeld, hoe de jobhead gebruikt wordt om 

een taak aan te kunnen lopen. 



UI. 9 

111.3.AANLOOP VAN DE TAAK. 

In 0.3. is opgesomd, wat er bij het aanlopen van een taak achtereenvolgens 

kan gebeuren. 

I) Uitzoeken, welk programma er bij de sprong JMS EXEC hoort. 

2) Beslissen of het gevraagde programma mag draaien. 

3) Beslissen of het gevraagde programma kan draaien. 

4) Onderzoeken of de programma-status van het onderbroken 

programma gered moet worden en eventueel redden. 

5) Onderzoeken of de programma-status van het aangevraagde 

programma ontred moet worden en eventueel ontredden. 

6) Op de juiste manier en plaats het aangevraagde programma 

binnenlopen. 

I) Uitzoeken welk programma bij de sprong JMS EXEC hoort. 

p:j de subroutine sprong wordt aan het begin van de subroutine EXEC een 

terugspringadres (uit het V.B.) geplaatst. Uit dit terugspringadres wordt 

de prioriteit van de programma-aanvrage berekend. Deze prioriteit is het 

ingangsgegeven voor de jobhead adressen tabel. (zie figuur III.2.l.JHATAB) 

M.b.v. de berekende prioriteit wordt in deze JHATAB het beginadres gevonden 

van de jobhead (BAJH), die bij het aangevraagde programma hoort. 

Dit jobheadadres wordt in een geheugenplaats (NJHADR) weggezet. Daarna 

wordt doorgegaan met 2). 

2) Beslissen of het gevraagde programma mag draaien. 

Hiervoor wordt het blokkeringshit (bit 0 uit BAJH+O) onderzocht. 

Is deze bit I, dan wordt niet aan het programma begonnen, maar wordt 

direct gesprongen naar NAZORG VAN DE TAAK. 

Is de bit 0, dan wordt verder gegaan met 3). 

Beslissen of het gevraagde programma kan draaien. 

Hiervoor wordt onderzocht of het programma al dan niet 1n het kerngeheugen 

aanwezig is. Zeker in het kerngeheugen aanwezig zijn care-programma's. 

Hiertoe wordt de programmaaanduidingshit (bit I van het status+ programma

nummer) onderzocht. Is deze bit 0, dan was een care-programma aangevraagd en 

dan wordt verder gegaan met 4). Is de bit I, dan was een disk-programma 

aangevraagd. In het laatste geval wordt naar de routine DISKR gesprongen. 

Hierin wordt onderzocht of het disk-programma momenteel in het kerngeheugen 

aanwezig is. (zie hoofdstuk IV.) Is dat het geval, dan kan na enkele 

instrukties eveneens verder gegaan worden met 4). Voor de te volgen 

strategie, wanneer het programma niet in het kerngeheugen aanwezig is, 

zie hoofdstuk IV. 
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4) Onderzoeken of de programma status van het onderbroken programma 

gered moet worden en eventueel redden. 

Het aangelopen programma zet, voordat aan het programma begonnen wordt, 

zijn BAJH in de geheugenplaats OJHADR. Dit gebeurt nadat de nu te 

behandelen controle geweest is. Bij het beeindigen van het programma wordt 

OJHADR gecleard. (zie hoofdstuk III.3.NAZORG VAN DE TAAK). 

Bij onderbreking van het lopende programma staat er dus in OJHADR het 

BAJH van dit onderbroken programma. Van dit gegeven maakt ook de basis

redprocedure gebruik (zie hoofdstuk l.I.). 

In dit onderdeel van de EXECUTlVE wordt de inhoud van OJHADR onderzocht. 

1~-~~-i~b~~~-Q , dan is er geen programma onderbroken en is de redding 

van de programma-status uiteraard niet nodig. 

Dan wordt doorgegaan met 5). 

1~-~~-i~b~~~!_Q , dan zijn er 2 mogelijkheden, 

i~b~~~-Q~~~E_:_inh2~~-~~~~E, d.w.z. er wordt verder 

gegaan met hetzelfde programma. In dit geval wordt 

naar 6) gesprongen. 

i~b~~~-Q~~QE_!_i~b~~~-~~~Q~,d.w.z. er wordt nu niet 

verder gegaan met het onderbroken programma. Om de 

eventuele algemene gegevens van dit programma te redden 

wordt naar de routine REDDEN gesprongen. 

In de subroutine REDDEN wordt het volgende gedaan: 

a. onderzocht of er van het onderbroken programma. een programma
J 

status gered moet worden. Dit behoeft niet wanneer: 

- bit 2 (startaanduidingsbit) uit BAJH.+O de waarde I heeft. 
J 

- het aantal te redden gegevens uit BAJH.+3 nul is. 
J 

(Voor disk-programma's moet echter wel het oude 

startadres gered worden i.v.m. mogelijke indexering x) 

In deze 2 gevallen wordt meteen verder gegaan naar 5). 

b. In het geval dat inderdaad gegevens gered moeten worden, 

gebeurt dit m.b.v. de volgende gegeven~, 

- aantal te redden gegevens 

- ophaaladres (met Data-Field aanduiding!) 

- wegzetadres BARR. 
J 

Opmerking.Omdat de machine-status gegevens v1a AUTORED 

(zie BASISRED l.I.) zijn weggezet, behoeft het wegzetadres 

~ In principe alleen voor die disk-programma's, waarbij Dynamische Core 

Allocation toegepast wordt. 
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niet opnieuw berekend te worden. (mits AUTORED onaagetast blijft) 

Wanneer de gegevens zijn gered wordt verder gegaan naar 5). 

5) Onderzoeken of de programma status van het aangevraagde programma 

ontred moet worden en eventueel ontredden. 

Hierbij wordt als volgt gehandeld: 

a. entredding van de programma status is niet noodzakelijk in de 

volgende gevallen, 

bit 3 uit BAJH+O (de onderbrekinsbit) is 0 ten teken dat 

het programma niet onderbroken is. 

- het aantal te redden gegevens uit BAJH+3 nul is. 

- wanneer het af te handelen programma hetzelfde is als 

het onderbroken programma. Deze situatie is echter al Ln 

4) gedetecteerd en komt hier dus niet meer voor. 

In bovenstaande gevallen wordt verder gegaan met 6). 

b. In het geval er inderdaad gegevens ontred moeten worden, 

gebeurt dit m.b.v. de volgende gegevens, 

- aantal te redden gegevens. 

- BARR. 

- ophaaladres (met DATA FIELD AANDUIDING) 

-aantal te indexeren gegevens (extra t.b.v. Disk progr.) 

- ophaaladres indexgegevens (extra t.b.v. Disk progr.) 

De procedure is nu dat de geredde gegevens uit de redruimte (BARR) 

teruggezet worden in de ruimte, waar ze tijdens het draaien van 

het programma moeten staan.(gegeven door ophaaladres). 

Indien bij de disk-programma's het startadres na het onderbreken 

is veranderd, moeten de aangegeven gegevens geïndexeerd teruggezet 

worden (als aantal te indexeren gegevens # 0 is. Deze terugzet

ruimte begint dan op adres aangegeven door ophaaladres index

gegevens). Bovendien wordt het adres uit de p.c. geïndexeerd, 

indien dit in de dynamische care-ruimte ligt. Om uit te maken 

of de p.c. inderdaad in de dynamische core-ruimte ligt, wordt 

getest m.b.v. de routine BBTST. 

Is de ontredding voltooid, dan wordt met 6) verder gegaan. 
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6) Op de juiste manier en plaats het aangevraagde programma binnenlopen. 

Hierbij zijn de volgende mogelijkheden van toepassing: 

I. Het programma begint op het beginadres aangegeven door STARTADR. 

2. Het programma begint op adres aangegeven door de geredde p.c. 

jg=!~ Het programma begint d.m.v. STARTADR als, 

- het programma niet onderbroken is geweest, dus bit 3 uit BAJH+O 

is nul. 

- het programma altijd op het beginadres moet starten, dus bit 2 

uit BAJH+O 1.s I. 

De procedure is voor deze gevallen, dat via de inhoud van het STARTADR 

aan de taak begonnen wordt, nadat indien nodig D+I-Field zijn 

aangepast (via BAJH+2 : D+I-Field aanduiding!). Ook wordt hier 

de lOF-status ongedaan gemaakt door een ION-instruktie. 

~g=~~ Het programma begint op adres aangegeven door de geredde p.c. 

Dit wordt gedaan d.m.v. de Basis Ontred routine. Deze routine wordt 

aangeroepen, als het programma onderbroken is, dus bit 3 uit 

BAJH+O is I. 

De procedure in Basis Ontred is als volgt. De machine-status van 

de computer wordt hersteld m.b.v. de geredde gegevens, die weggezet 

zijn op de adressen BARR 0-5. Tevens wordt het onderbrekingshit 

gecleard en de lOF-status van de machine wordt veranderd d.m.v. 

de ION-instruktie. Dan wordt aan het progra~na begonnen d.m.v. 

een JMP I (inhoud p.c.). 
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III.4.NAZORG VAN DE TAAK. 

Het programma NAZORG VAN DE TAAK omvat de volgende funkties: 

I) Onderzoek in welke toestand van het systeem de taak ~s 

afgehandeld. 

2) Onderzoek naar de soort taak, die afgehandeld is. 

3) De aanvraag- en afhandelingsteestand van de taak opheffen. 

I) Onderzoek in welke toestand van het systeem de taak is afgehandeld. 

Dit heeft betrekking op de vraag of het systeem in Dynamische Oversturing 

(D.O.) verkeerde. Dit i5 die toestand, waarin taken, die niet binnen een 

gestelde tijd behandeld zijn, tijdelijk in een D.O.lijst gezet worden. 

Deze lijst is gekoppeld aan de hoogste prioriteit uit het V.B. 

De procedure is hier, dat onderzocht wordt of de aanvrage via deze hoogste 

prioriteit ~s behandeld. Wanneer dit zo is, wordt onderzocht of er nog 

meer taken in deze n.O.lijst op afhandeling staan te wachten. Is de 

aanvrage niet via de hoogste prioriteit behandeld, dan wordt verder 

gegaan met 2). 

2) Onderzoek naar de soort taak, die afgehandeld is. 

Hier wordt onderzocht of er een disk- of care-programma heeft gedraaid. 

Voor disk-programma's is t.b.v. de Core Allocation tijdens de afhandeling 

de geheugenprioriteit verhoogd.(zie Core Allocation hoofdstuk IV.) 

Wanneer het disk-programma afgehandeld is, wordt deze geheugenprioriteit 

weer verlaagd. Daarna wordt verder gegaan met 3). 

3) De aanvraag- en afhandelingsteestand van de taak opheffen. (VEEGPR) 

Dat een taak in afhandelingsteestand is, blijkt doordat het bijbehorende 

BAJH in de geheugenplaats OJHADR staat. Deze geheugenplaats wordt hier 

gecleard. Vervolgens wordt de taak-aanvraag in het V.B. (JMS EXEC) opgeheven. 

Dit gebeurt door op het terugspringadres -I weer een NOP-instruktie te 

plaatsen. Hierna wordt de aftasting van Het V.B. voortgezet door via het 

terugspringadres in begin EXEC naar het V.B. te springen. 

Voor flowdiagrammen en programmatuur wordt verwezen naar Appendix III. 

In het volgende onderdeel mulleri de in de EXECUTIVE benodigde rekentijd 

en geheugenruimte worden gegeven. 
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III.S.DE BENODIGDE REKENTIJD EN GEHEUGENRUIMTE IN DE EXECUTIVE. 

Achtereenvolgens worden behandeld tijd en geheugenruimte voor de volgende 

onderdelen uit de EXECUTIVE: 

Aanloop van de taak (uitgezonderd routines REDDEN en ONTREDDEN) 

Nazorg van de taak. 

De routine REDDEN. 

De routine ONTREDDEN. 

Aanloop van de taak. 

Benodigde g~b~~g~~E~!~~~ 

Neem de volgende ~ituatie: 

62 woorden+ 2 woorden op bladzijde 0. 

- het programma is een care-programma, 

- voor het onderbroken programma behoeft geenprogrammastatus 

te worden gered, 

- voor het te behandelen programma behoeft geen machine-status 

en programma-status te worden ontred. 

In dit geval is de benodigde ~!i~ + 50 m.c. (~ 78 m.c.)* 

Nazorg van de taak. 

Benodigde g~b~~g~~E~!~~~ 

Benodigde ~!i~ 

De routine REDDEN. 

18 woorden. 

25 m.c.(core-programma's) 

50 m.c.(disk-programma's inklusief extra 

organisatie t.b.v. DISKMONITOR) 

Benodigde ~~~~~g~~E~!~~~ 50 woorden 

Benodigde ~!i~ voor n {n)O) te 

redden gegevens, 

t.b.v. care-programma's 

t.b.v. disk-programma's 

39+nx9 m.c. 

59+nx9 m.c. 

* (43+nxll) 

* (63+nxll) 

x In geval de Data- en Instruktiefield aanduiding uit BAJH+2 niet 

overeenkomt met de Data- en Instruktiefield van de systeemprogramma's. 



De routine ONTREDDEN. 

De benodigde g~~~~g~~E~i~~~' 

t.b.v. machine status outredden 54 woorden. 

t.b.v. programma status outredden van core-progr.: 68 woorden 

t.b.v. programma status outredden van disk-progr.: 120 woorden+ 4 woorden 

De benodigde !ii~ 

t.b.v. machine status outredden 

~~È~Y~-E!2S!~~~~!~~~~-y~g_sQ!~=E!Q&!~illm~~~ 
voor n (n) 0) gegevens 

op bladzijde 0 

* 55 m.c. (78 114c.) 

* 52+nx9 m.c. (56+nxll) 

~~È~Y~-E!2S!~~~~~~~~~-y~g_gi~~:E!2S!~~~~~ 
voor n gegevens (aantal te indexeren gegevens h. d; n . d=n-n. d) 1n n1n 1n * 
Als Stat.Core All. plaats vindt 6I+nx9 m.c. (65+nxll) 

Bij Dyn.Core All. als startadres niet verandert 94+nx9 m.c. (98+nx1I)* 

Bij Dyn.Core All. als startadres wel verandert en 

n = 0 93 m.c. (p.c. moet mogelijk worden geÏndexeerd) 

nind = 0 104+nx9 m.c. ( 1 08+nxll )* 

n nind = 0 124+nxll m.c. (128+nxl3)* 
* 

nind'nnind rf: 0 156+n . dx9+n. dxll (164+n. dxll+n. dxl3) n1n 1n n1n 1n 

* In geval de Data- en Instruktiefield aanduiding uit BAJH+2 niet 

overeenkomt met de Data- en Instruktiefield van de systeemprogramma's. 
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IV.DE DISKMONITOR. ================= 

In hoofdstuk o.4. in het overzicht van het operating systeem is reeds 

gezegd, dat de taak van de diskmonitor is: het verzorgen van alle 

organisatie, die nodig is om programma's van de disk in het kerngeheugen 

te krijgen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren moet de diskmonitor 

over gegevens beschikken. Deze zijn geplaatst in de uitbreiding van de 

jobhead van disk-programma's. 

De diskmonitor kan aan de hand van de bovengenoemde gegevens de volgende 

taken uitvoeren. 

TAAK I 

TAAK II 

TAAK lil 

uitzoeken of er care-ruimte moet worden toegewezen en op 

welke manier de toewijzing geschiedt. (DISKR) 

het toewijzen van care-ruimte. (ZOEK, TSTALL, ALLOC) 

het regelen van de transfer naar de toegewezen care-ruimte. 

(TRANSP) 

IV.!. TAAK I :UITZOEKEN OF ER CORE-RUIMTE MOET WORDEN TOEGEWEZEN EN OP 

WELKE MANIER DE TOEWIJZING GESCHIEDT. 

Deze handelingen geschieden in de routine DlSKR. Deze routine wordt voor 

disk-programma's aangeroepen door de EXECUTlVE (zie hoofdstuk III.3.). 

De routine DISKR geeft op de volgende vragen antwoord. 

I) Moet er care-ruimte worden toegewezen? 

2) Op welke manier moet de toewijzing geschieden? 
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1) Moet er core-ruimte worden toegewezen? 

Procedure In het DISK STATUSWOORD (BAJH+6) wordt bit 1 (toewijzingsbit) 

onderzocht. 

~.!.LL.:_.! : d.w.z. er is reeds geheugen toegewezen; dan ziin er 2 mogelijkheder 

Bit 0 = 1 

Bit 0 = 0 

het programma is nog in het core aanwezig. 

Nadat de geheugenprioriteit* behorende bij dit 

programma opgehoogd is (zie hoofdstuk IV.2.) kan de 

afhandeling van dit programma in de EXECUTIVE worden 

voortgezet. 

het programma is nog niet ~n het co re aanwezig. 

Dit is het geval wanneer er reeds een aanvrage voor 

dit programma geweest is en die aanvrage wacht tot het 

disktransport voltooid ~s. Tijdens dit wachten ~s de 

programma-aanvrage uit het V.B. verwijderd. Nadat ook nu 

de geheugenprioriteit is opgehoogd, wordt naar de 

EXECUTIVE gesprongen, naar de routine VEEGPR in NAZORG 

VAN DE TAAK. 

~.!E_!_:_Q_: d.w.z. er is nog geen geheugen voor dit disk-programma toegewezen. 

Dan moet antwoord gevonden worden op vraag 2). 

2) Op welke manier moet de toewijzing geschieden? 

Hiervoor bestaan in het systeem 2 mogelijkheden, die door de proceskundige 

gekozen kunnen worden. De routine DISKRonderzoekt m.b.v. bit 0 uit BAJH+7 

de gekozen mogelijkheid. 

Bit 0 = I 

er moet ~~~!~!~~h~-Ç~E~-~11~~!E!~ plaats vinden. 

Hiertoe ~orden eerst adressen gevuld, die aangeven, 

- het aantal toe te wijzen bladzijden, 

db . h .... ** - wat e eg~n ge eugenpr~or~te~t ~s, 

Daarna wordt naar de routine ZOEK uit TAAK II gesprongen. 

TAAK II wordt in hoofdstuk IV.2. behandeld. 

er moet §~~~i~~h~-Ç~E~-~11~~!~!~ plaats vinden. 

Hiertoe worden de adressen gevuld, die aangeven, 

- het aantal toe te wijzen bladzijden, 

- wat de begin geheugenprioriteit is, 

- de plaats, die aan het programma is toegewezen. 

Daarna wordt naar de routine TSTALL uit TAAK II gesprongen. 

x Urgentiet waarmee het programma in het kerngeheugen moet blijven. 

** Dit is de geheugenprioriteit, die aan een programma wordt toegekend, 

wanneer het in het kerngeheugen geplaatst wordt. 
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Bij de Dynamische Care Allocatie wordt de toe te wijzen plaats d.m.v. de 

routine ZOEK bepaald (zie hoofdstuk IV.2.2.), terwijl bij de Statische 

Care Allocatie deze plaats van te voren in het DISK STATUSwoord (bits 7-Jt) 

door de proc~skundige is opgegeven. Hierdoor kan de routine ZOEK worden 

overgeslagen. Begonnen wordt met de routine TSTALL, welke in hoofdstuk IV.2.2. 

behandeld wordt. 

Opmerking. 

Wanneer bit 1s 0 wordt er geen onderscheid gemaakt of bit 0 is 0 of I, 

d.w.z. of het programma al dan niet in het care aanwezig is. De reden 

hiervan is, dat programma's, die nog wel in het care staan, maar hun 

toewijzing kwijtgeraakt zijn aan een ander programma (van hogere proces

prioriteit), door dit andere programma overschreven worden (of zijn).* 

Daarom wordt voor deze programma's altijd een nieuwe toewijzing aan

gevraagd. 

IV. 2. TAAK II HET TOEWIJZEN VAN DE GEHEUGENRUIMTE. 

Ten behoeve van de afhandeling van programma's, die op de disk staan, 

is in het care een ruimte gereserveerd; de Dynamische Coreruimte. 

Getracht is nu d.m.v. een bepaalde toewijzingspolitiek het volgende te 

b 'k ** ere1 en: 

~~~~Y~-!~E!~f~~~g~-E~!ifi~~-(welke informatie kan uit het kerngeheugen 

verwijderd worden?) 

- programma's die zeer frequent aangevraagd worden, moeten een 

grote kans hebben in het geheugen aanwezig te blijven. 

- er moet voor programma's, die niet frequent zijn, toch een 

beinvloedingsmogelijkheid zijn om hun kans om in het geheugen 

te blijven te vergroten. 

~~~~Y~-i~~fb_E~!ifi~~ (wanneer moet er informatie getransporteerd worden?) 

- het toewijzen van geheugenruimte geschiedt.'direkt na aanvraag. 

- bij de toewijzing mag echter nooit het afhandelen van een 

disk-programma met hoger procesprioriteit geblokkeerd worden door 

een programma met lagere procesprioriteit. 

:t: Zie hoofdstuk lV.3. 

:t::t: Voor meer informatie over deze policies en geheugentoewijzing wordt 

verwezen naar de nummers J8t/m 23 uit de literatuurlijst. 
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!~~~~~-E!~~~~~~!-E~!~~~~~ (waar moet de te transporteren informatie 

geplaatst worden?) 

- toewijzing voor de programma's met variabel startadres geschiedt 

op basis van geheugenprioriteit d.m.v. de routine ZOEK ( zie 

hoofdstuk IV.2.2.) 

disk-programma's, die niet relocatable zijn, moeten een vaste 

plaats in het core toegewezen krijgen. 

progra~a's, die een groot deel van de dynamische careruimte 

vullen, kunnen een vaste plaats toegewezen krijgen. 

Terwille van de laatstgenoemde 2 punten kan de proceskundige over 

2 toewijzingsmanieren beschikken. 

- Statische Core Allocatie. (vast beginadres in dynamische coreruimte) 

- Dynamische Core Allocatie (variabel beginadres in dynamische 

coreruimte) 

Bij beide manieren wordt nadat de ruimte bekend is, onderzocht of de 

programma's, die op dat rnamant gebruik maken van deze ruimte, verwijderd 

kunnen worden. Dit wordt niet toegestaan, indien een programma op 

voltooiing van zijn disk-core transport* wacht en een hogere proces

prioriteit heeft dan het nieuw te plaatsen programma. Dit testen gebeurt 

d.m.v. de routine TSTALL. Kan de toewijzing niet plaats vinden, dan blijft 

de aanvrage van dit programma in het V.B. staan en wordt aftasting van • 
Het V.B. voortgezet onder de plaats, behorende bij het niet afgehandelde 

programma. Kan de toewijzing wel plaats vinden, dan wordt d.m.v. de 

routine ALLOC de benodigde boekhouding verzorgd in tabellen: 

de Geheugen Prioriteiten Tabel en een Status Tabel. 

Hierna wordt TAAK III van de DISKMONITOR, waar de Transfer geregeld wordt 

binnengelopen. Is het DATA CHANNEL reeds bezet door het transport van 

een ander programma, dan zet TAAK III nieuwe programma's op prioriteits

volgorde weg in het Transport Verzamel Buffer (TVB). 

x Tijdens dit disk-core transport is de programma-aanvrage uit het V.B. 

verwijderd. 
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Het toewijzen van de geheugenruimte gebeurt m.b.v. de volgende onderdelen. 

TABELLEN 

ROUTINES 

IV.2.1. TABELLEN. 

GEHEUGEN PRIORITEITEN TABEL. 

STATUS TABEL 

TRANSPORT VERZAMEL BUFFER 

ZOEK 

TSTALL 

AL LOC 

GEHEUGEN PRIORITEITEN TABEL. 

In deze tabel staat voor elke bladzijde uit de dynamische core-ruimte een 

z.g. geheugenprioriteit. Dit is de urgentie, waarmee een geheugenpagina 

~oegekend moet blijven aan het programma, dat momenteel die pagina bezet. 

Deze urgentie wordt ge~eten t.o.v. een standaard-urgentie in een z.g. 

"vergelijkingsregister". De geheugenprioriteit wordt zowel door de 

operator als door het operating-systeem zelf bepaald. 

De operator kan een progrannna in diens jobhead een z.g. begin-geheugen

prioriteit meegeven. Hierdoor krijgt het progrannna bij plaatsing in het 

kerngeheugen een bepaalde urgentie t.o.v. het vergelijkingsregister. 

Het systeem verhoogt de geheugenprioriteit van de pagina's van een 

progrannna, wanneer bij aanroeping ervan reeds geheuge.n is toegewezen. 

Als het progrannna afgehandeld is, wordt de geheugenprioriteit verlaa5d met 

een factor die kleiner is dan de eerder vermelde verhoging. Dit heeft tot 

gevolg dat, 

- frequente progrannna's hun geheugenprioriteit zullen opvoeren. 

- programma's, die in behandeling zijn , tijdelijk een hogere 

geheugenprioriteit hebben. 

Her systeem verlaagt tijdens het zoeken naar ruimte de geheugenpriorLteit 

van pagina's, die zich bevinden onder een "gat". Een gat is een groep 

pagina's met lagere of gelijke geheugenprioriteit dan het vergelijkings

register. Door deze verlaging van geheugenprioriteit wordt getracht 

de fragmentatie van de dynamische care-ruimte tegen te gaan. 

Voorlopig is in het systeem een ruimte van 2K (16 pagina's) gereserv~erd 

in het kerngeheugen. Zoal reeds gezegd staat de geheugenprioriteit van 

deze pagina's geregistreerd in de Geheugen Prioriteiten Tabel in de vorm 

van een getal~ 0, (zie figuur IV.2.!.). 
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Beslaat een programma meer dan één pagina, dan wordt alleen op de plaats 

in de tabel overeenkomende met de eerste pagina, de geheugenprioriteit 

gezet, terwijl voor de resterende pagina's een nul in de tabel wordt 

geplaatst. De nul heeft dus dan de betekenis : zelfde prioriteit als boven. 

Dit versnelt het zoeken naar gaten, dat in de routine ZOEK gebeurt, door 

de inhoud van het vergelijkingsregister af te trekken van de inhoud van 

een adres uit de geheugentabel. De meest linkse bit in de geheugentabel 

is alleen gezet in 2 gevallen, nl. bij het eind van de tabel en bij de 

pointer van de geheugentabel. De hoogst voorkomende geheugenprioriteit 

is dus 3777. De pointer geeft het adres aan, waar het zoeken gestart wordt, 

Is eenmaal een voldoende groot gat gevonden, dan wordt in de routine 

TSTALL onderzocht of de programma's in de gevonden ruimte overschreven 

mogen worden. De routine TSTALL maakt hiertoe gebruik van de Status Tabel. 

DE STATUS TABEL. 

De status tabel 1s een tabel, waarin voor elke bladzijde uit de dynan1ische 

core-ruimte het adres staat van het Disk Statuswoord van het programn1a, dat 

momenteel gebruik maakt van die geheugenpagina. Beslaat het programma 

meer dan één pagina, dan wordt alleen op de plaats in de tabel overeenkomend 

met de eerste pagina het disk statuswoord gezet. Voor de resterende 

pagina's wordt weer een nul in de tabel gezet. (zie figuur IV.2.J.) 
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GEHEUGENTABEL STATUSTABEL 

adres inhoud adres inhoud 

Beg.Geh.Tab. oxxx Beg.St.Tab. adres 
11 +I 0 11 +I 0 
11 +2 0 11 +2 0 

" +3 ooxx 11 +3 adres 2 
11 +4 0 u +4 0 
11 +5 0 11 +5 0 
11 +6 0 " +6 0 

Pointer " +7 400X " +7 adres 3 

" tB 0 " +8 0 

" +9 ooxx " +9 adres 4 

" +JO 0 11 +JO 0 

" +I I 0 " +IJ 0 
11 +12 ooox " +12 adres 5 

" +13 0 " +13 0 
11 +14 0 11 +14 0 
11 +15 ooxx " +15 adres 6 

Eind Tabel 4000 

Vergelijkingsregister: - OOOX 

Figuur IV.2. I. GEHEUGENTABEL en STATUSTABEL. 
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Routine ZOEK. 

De routine ZOEK wordt alleen gebruikt bij Dynamische Core Allocatie. 

De routine zoekt een gat van lage geheugenprioriteit in de geheugentabel. 

Ingangsgegeven voor ZOEK is het aantal gewenste pagina's. Dit aantal is vermelc 

in het Disk Statuswoord en werd reeds in de DISKR als ingangsgegeven voor 

ZOEK weggezet. Het uitgangsgegeven is het eindadres van het bijbehorende gat 

in de geheugentabeL Een pagina behoort tot een gat, indien zijn gehE·ugen

prioriteit kleiner is dan of gelijk is aan de inhoud van het vergelijkings

register. Het zoeken naar geschikte pagina's wordt gestart vanaf een pointer. 

Het eerste gat ná de pointer, dat het aantal gewenste pagina's bevat. wordt 

als gevonden gat opgegeven. De pointer wordt in de routine ALLOC gezet op de 

pagina volgend op het eindadres van het gevonden gat. Dit garandeert, dat het 

zoeken gelijkmatig verdeeld wordt over de gehele Dynamische Gore-ruimte. 

De routine ZOEK bevat de volgende delen: 

- haal de volgende geheugenprioriteit. 

- test of deze prioriteit een pointerstand of een einde van de tabel 

aangeeft.(Is dit het geval, dan is speciale aktie vereist, 

resp. pointer of eindetabel). 

- een prioriteitstest, waarin de geheugenprioriteit vergeleken 

wordt met de inhoud van het vergelijkingsregister. 

- een foutloop, binnen te lopen indien opgehaalde geheugen

prioriteit is groter dan inhoud vergelijkingsregister. 

- een goedloop, binnen te lopen indien opgehaalde geheugen

prioriteit~ inhoud vergelijkingsregister. 

- een aantal hulproutines : 

pointer, eindtab, randon, respr. 

Indien de f~~!l~~E is binnengelopen, is elke gedecteerde 0 als geheugen

prioriteit weer fout en kan deze worden genegeerd; bij de eerstvolgende 

geheugenprioriteit # wordt teruggesprongen naar de prioriteitstest. 

Indien de g~~~l~~E is binnengelopen, wordt de teller opgehoogd, die het 

aantal aaneengesloten pagina's van lage geheugenprioriteit registreert. 

Deze teller wordt verder opgehoogd, wanneer er geheugenprioriteiten volgen, 

die 0 of laag genoeg zijn. Bereikt de teller het gewenst~ aantal pagina's, 

dan wordt gesprongen naar de routine TSTALL om te onderzoeken of de 

programma's, die deze pagina's bezetten, overschreven mogen worden. Wordt een 

te hoge geheugenprioriteit gedetecteerd, vóórdat de teller het gewenste 

aantal heeft bereikt, dan wordt de teller gereset en wordt v1a de hulp

routine "randon" gesprongen naar de foutloop. 
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In de routine "randon" wordt de geheugenprioriteit van de pagina's onder 

het gat (wanneer de pagina niet het einde van de tabel is) verlaagd. 

Hiermede wordt gepoogd fragmentatie van de geheugenruimte t.b.v. 

disk-programma's tegen te gaan. Het lijkt consequenter ook de geheugen

prioriteit van de pagina boven het gat te verlagen. Het is echter afhankelijk 

van de configuratie uit de geheugentabel of de zoekprocedure hierdoor 

versneld wordt. 

De funktie van "eindtab". 

resetten van het adres, waar de volgende geheugenprioriteit 

gehaald wordt op het beginadres van de geheugentabel. 

- resetten van de teller, die het aantal gevonden pagina's 

aangeeft. 

De funktie van "pointer". 

- ophogen van de inhoud van het vergelijkingaregister (indien 

alle pagina's reeds afgetast zijn en de pointer gepasseerd 

wordt, is er door het ophogen van het vergelijkingaregister 

een nieuwe kans geschapen alsnog een passend gat te vinden). 

- testen of de absolute inhoud* van het vergelijkingsregister 

> 3777 wordt. In dat geval wordt gesprongen naar de routine "respr" 

(reset geheugenprioriteit). 

De funktie van "respr". 

- reset het vergelijkingsregister op de beginstand (=2) 

- indien een geheugenprioriteit 3777 is, reset deze prioriteit 

dan op 4. 

- indien een geheugenprioriteit ~ 3777 is, reset deze prioriteit 

dan op I. 

x De inhoud van het vergelijkingsregister is negatief genomen. 

Dit versnelt de test van de geheugenprioriteit. 
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De routine TSTALL. 

De routine TSTALL wordt aangeroepen 

of door de routine ZOEK, wanneer er een gat is gevonden. 

(Dynamische Care Allocatie) 

- of rechtstreeks door de DISKR ingeval er Statische Care 

Allocatie plaats vindt. 

In beide gevallen zijn de ingangsgegevens 

-het aantal gewenste pagina's. 

- het eindadres van het gat, waarin geplaatst moet worden. 

M.b.v. deze 2 gegevens kan het beginadres van het bijbehorende gat in de 

STATUSTABEL worden berekend. (afstand tussen de beginadressen van de 

geheugentabel en het beginadres van de statustabel is bekend) 

In de statustabel staan de adressen van de disk-statuswaoorden van de 

programma's, die momenteel in het kerngeheugen staan. De routine TSTALL 

test of een programma, dat overschreven zou worden, op voltooing van 

disk-care transport wacht. Wanneer bit 0 van het diskstatuswoord I is, 

dan is dit niet het geval en wordt deze pagina van het gevonden gat 

geaccepteerd. Wacht het programma op transportvoltooing (diskstatuswoord: 

bit 0 =0 en bit I =I) dan wordt de procesprioriteit (X) van de nieuwe aanvraag 

vergeleken met de procesprioriteit (Y) van het te overschrijven programma. 

Is X) Y , dan wordt deze pagina alsnog geaccepteerd. Is X ( y, dan wordt 

het gevonden gat niet geaccepteerd en voor dit programma vindt geen 

toewijzing plaats. De bijbehorende programma-aanvrage blijft in het V.B. 

staan en de aftasting van het V.B. wordt voortgezet onder de zojuist 

besproken programma-aanvrage. 

Kunnen alle pagina's van het gat geaccepteerd worden, dan wordt gesprongen 

naar de routine ALLOC. 
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De routine ALLOC. 

Nadat een gat als geschikte geheugenruimte geaccepteerd is, zorgt dE' 

routine ALLOC voor 

- aanpassing van de pointer uit de geheugentabel. 

-aanpassing t.b.v. te overschrijven programma's. 

- aanpass1ng t.b.v. het nieuw te plaatsen programma. 

De ingangsgegevens van ALLOC zijn: 

-het aantal gewenste pagina's. 

- de begingeheugenprioriteit. 

- beginadres van het gat in de statustabel. 

Uitgangsgegeven is het niéuwe startadres (startpaginá) voor het 

aangevraagde programma. Dit startadres wordt gebruikt in de routine TRANSPO. 

De bovengenoemde aanpassingen verlopen als volgt: 

~~~~!~-~~-E~i~!~E· 
- Reset de pointer op de eerste pagina onder het gevonden gat 

(of op het beginadres van de geheugentabel). 

~~~~!~-~~-!~-~Y~E~fhEiiY~~-EE~SE~~~~~~~ 
- Clear de eerste 2 bits in het diskstatuswodrd ten teken dat 

er voor het programma geen geheugen meer is toegewezen en het 

programma niet meer in het core aanwezig 1s. 

- Veeg de inhoud van alle plaatsen in het gat van de geheugentabel 

en de statustabel. 

~~~~!~-h~!-~i~~~-!~_E1~~!~~~-EE~SE~~~· 
- Geef bit I in het diskstatuswoord de waarde I ten teken dat er 

geheugen aan het programma is toegewezen. (Bit 0 wordt bijgezet, 

wànneer het dis~-coretransport voltooid is, zie hoofdstuk IV.3.) 

- Zet in het diskstatuswoord de startpagina, waar het programma 

begint. (loopt van 0 t/m 15 voor 2K) Van dit gegeven maakt de 

routine TRANSPO gebruik. 

- Zet in de geheugentabel de nieuwe geheugenprioriteit op het 

beginadres van het gat. 

- Zet in de statustabel het adres van het diskstatuswoord v;n het 

nieuw te plaatsen programma. 
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IV.3.TAAK III REGELEN VAN DE TRANSFER NAAR DE TOEGEWEZEN CORE-RUIM'J'E. 

Oe transfer wordt verzorgd door de routine TRANSP. 

Deze bestaat uit de volgende onderdelen: 

TVB 

SETTVB 

TRANS PO 

DRIVER 

AKTDTV 

AKTTVB 

transport verzamelbuffer programma. 

set transport verzamelbuffer. 

onderzoek of er reeds transport aan de gang is. 

activeer disktransport. 

aktie als disktransport is voltooid. (aanvrage vanuit 

de interrupt handler) 

aktie vanuit transport verzamelbuffer. 

Het transport verzamelbuffer programma (TVB). 

Het TVB is een programma, dat dienst doet als een wachtlijst, waarin 

de transportaanvragen op volgorde van programmaprioriteit kunnen worden 

weggezet. Dit gebeurt door de NOP-instruktie te vervangen door JMS AKTTVB. 

Het TVB vertoont dus grote overeenkomst met het V.B. Het TVB kan d.m.v. 

de subroutine AKTTVB op transportaanvragen worden onderzocht. 

Wanneer er geen transportaanvrage in het TVB aanwezig is, wordt de 

bovenste NOP-instruktie in het TVB vervangen door de instruktie JMP I AKTDTV. 

Dit gebeurt door een aktie, die gekopreld is aan de eerste plaats onder 

het TVB. 

De routine SETTVB. 

Deze routine zet voor de behandelde transportaanvrage een JMS AKTTVB 

i.p.v. de NOP-instruktie op een plaats, die overeenkomt met de programma

prioriteit.De prioriteit wordt berekend uit het terugspringadres in 

de subroutine EXEC. Bovendien wordt eerst op de bovenste plaats van TVB 

een NOP-instruktie geplaatst om de eventuele JMP I AKTDTV te vervangen. 

Vanuit de routine SETTVB wordt naar de routine VEEGPR gesprongen, waar 

de NAZORG VAN DE TAAK geschiedt. 
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De routine TRANSPO. 

De routine TRANSPO wordt aangeroepen vanuit ALLOC en test of het data 

channel bezet is. Dit gebeurt door de inhoud van een adres TRADR 

(transportadres) te onderzoeken. 

!~-~~-i~~~~~-Y~~-!~Qg_Q, dan is het data channel vrij. Er wordt naar 

de subroutine DRIVER gesprongen, waarin het transport gestart wordt. 

Hierna wordt gesprongen naar VEEGPR in de NAZORG VAN DE TAAK. 

!~-~~-!~~~~~-Y~~-!~B_t_Q,dan is er transport bezig. Nu wordt de 

transportaanvrage d.m.v. de routine SETTVB in het TVB gezet en wordt naar 

VEEGPR gesprongen. 

De subroutine DRIVER. 

In de subroutine DRIVER wordt 

- het beginadres van de jobhead van het programma, waarvoor het 

transport moet geschieden, in het TRADR gezet. 

- de adressen CA en WC gevuld. (resp. met nieuw startadres en 

aantal te transporteren woorden) 

- het track+unit nr. en het trackadres doorgegeven. 

- het disktransport gestart. 

De subroutine AKTDTV. 

De subroutine AKTDTV (DTV: Disk Transport Voltooid) wordt aangeroepen in 

de service-routine van het interrupt, dat beëindiging van het disk-core

transport aangeeft. 

De AKTDTV doet het volgende : 

- Testen of er fouten gemaakt zijn bij het vorige transport en 

eventueel transport herhalen. 

- Voor het zojuist getransporteerde programma wordt een aanvrage 

in het V.B. geplaatst m.b.v de subroutine SET VB. Tevens wordt 

1n het diskstatuswoord van dit programma de eerste bit 

ten teken dat het programma in het core aanwezig is. 

- Het TRADR wordt gecleard. 

gemaakt, 

- Een eventueel volgende transportaanvrage wordt gezocht door 

naar het TVB-programma te springen. Is er geen volgende aanvrage, 

dan wordt via de JMP I AKTDTV op de bovenste plaats van het TVB 

direkt naar de interrupt handler teruggesprongen. Is er wel een 

wachtende transportaanvrage, dan wordt deze in de routine 

AKTTVB behandeld. 
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De subroutine AKTTVB. 

De subroutine AKTTVB is een soort analogon van de routine EXEC. 

AKTTVB wordt binnengelopen vanuit TVB en vervult de volgende taken: 

- Veeg de transportaanvrage van het gedetecteerde programma 

uit de TVB. 

- Vul het adres ADRSTWN met het adres van het diskstatuswoord, dat 

bij dit programma hoort. 

Opmerking. 

Onderzoek of voor het wachtende programma de toewijzing van 

het geheugen nog steeds van kracht is. Is dit niet zo (tweede bit 

diskstatuswoord = 0), dan is de toegewezen geheugenruimte 

opgeëist door een programma van hogere procesprioriteit. 

Er wordt dan voor het wachtende programma een nieuwe programma

aanvrage in het V.B. gezet en wordt gezocht naar een volgende 

transportaanvrage. Is de geheugentoewijzing nog steeds van kracht, 

dan wordt via de subroutine DRIVER het transport geëffectueerd. 

Daarna wordt teruggesprongen naar de Interrupt Handler via het 

adres AKTDTV.( de subroutine AKTTVB was aangeroepen vanuit 

AKTDTV via TVB). 

Met het bovenstaande DISKMONITOR systeem wordt niet geclaimd, dat dit het 

meest optimale systeem zou zijn. Het optimaal zijn van een systeem is 

bovendien sterk afhankelijk van het soort en aantal te verwerken disk

programma's m.a.w. van het aan het systeem gekoppelde proces. 

Bovenstaand systeem beoogt dus slechts een aanzet te zijn voor de oplossing 

van een DISKMONITOR systeem. 

Er kan gedacht worden aan 

- het vermijden van de lOFtijd in de DISKMONITOR door het 

interruptable maken van de DISKMONITOR, zodanig dat de DISKMONITOR 

niet door een nieuwe aanvrage gebruikt kan worden. In dit geval 

behoeft de DISKMONITOR niet re-entrant te worden uitgevoerd. 

(Het re-entrant zijn van de DISKMONITOR vereist zeer veel 

organisatie). 

Aan de volgende eisen moet worden voldaan, 

a. De DISKMON[TOR moet als taak zijn uitgevoerd met een 

ruimte, waar (o.a. machinestatus) gegevens gered kunnen 

worden. 

b. Wanneer een diskprogramma aanvrage gebruik maakt van 

de DISKMONITOR moet deze geblokkeerd zijn voor gebruik 

door andere diskprogramma's, die geheugentoewijzing 

wensen. (Blokkeringsbit zetten.) 

Aan deze eisen kan vrij gemakkelijk worden voldaan. 
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- De keuze tussen Statische of Dynamische Care-Allocatie ligt 

nu bij de operator. Er zou gedach~ kunnen worden aan een 

criterium, dat door de diskmonitor onderzocht wordt. 

Dit criterium bepaalt of de care-allocatie op Dynamische of 

Statische wijze geschiedt. In dit criterium zouden o.a. de 

volgende factoren een rol kunnen spelen. 

1) aantal toe te wijzen bladzijden. 

2) procesprioriteit. 

In de volgende paragraaf zullen de benodigde tijd- en geheugenruimte voor 

deze DISKMONITOR gegeven worden. 
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IV.4.DE BENODIGDE REKENTIJD EN GEHEUGENRUIMTE IN DE DISKMONITOR. 

Achtereenvolgens zullen tijd en geheugenruimte worden bekeken in de 

volgende onderdelen van de DISKMONITOR. 

TAAK I 

TAAK II 

TAAK lil 

IV. 4. I . TAAK I. 

DISKR. 

ZOEK, TSTALL en ALLOC. 

TRANSP. 

Benodigde g~~~~g~~E~!~~~ voor de DISKR 

Benodigde !fi~ voor een programma, waarbij 

reeds geheugen is toegewezen 

Benodigde tii~ om een programma door te sturen 

naar TAAK II bij 

Dynamische Care Allocatie 

Statische Care Allocatie 

IV. 4. 2. TAAK I I. 

83 woorden 

3 6 m. c. (waarvan 2 4 voor het 

ophogen van de geheugenprior.) 

30 m.c. 

46 m.c. 

In TAAK II wordt de tijd en geheugenruimte voor de onderdelen 

ZOEK, TSTALL en ALLOC behandeld. 

De subroutine ZOEK. 

Benodigde geheugenruimte 120 woorden + 4 woorden op bladzijde 0 

(inklusief 33 woorden voor Geheugen- en Statustab 

Benodigde !!i~ voor initialisatie : 12 m.c. 

Benodigde ~fi~ om een geheugenprioriteit ond~r 

een gat te verlagen. 

(inklusief gevonden aantal bladzijden resett~n): 15 m.c. 

Benodigde !!i~ voor de hulproutine EINDTAB 13 m.c. 

Benodigde !fi~ voor de hulproutine POJNTER 

(zonder sprong naar RESPR) 17 m.c. 



Benodigde !ii~ in de routine RESPR 

-vaste tijd (initl2}isatie +ein~§~tectie +potY§~r resetten): 39 m.c. 

-resetten van een geheugenprioriteit die 0 is 

-resetten van een geheugenprioriteit die 3777 1s 

-resetten van een geheugenprioriteit die < 3777 is 

Hieruit volgt, 

langste tijd in de routine RESPR 

(alle geh.prior. zijn 3777) 

kortste tijd in de routine RESPR 

7 m.c. 

14 m.c. 

I 3 m. c. 

39 +IS xl4 = 210 m.c. 

(pointer bovenaan, daaronder IS geh.prior.: 39 +IS x7 144 m.c. 

die 0 zijn) 

Benodigde !ii~ in PRTEST 

Benodigde ~ii~ in goedloop, geh.prior.~ 0 
11 11 .11 11 geh. prior.= 0 

Benodigde !i i~ in foutloop, geh. prior.~ 0 
11 11 11 11 geh. prior.= 0 

Benodigde ~ii~ voor detecteren en doorlopen 

van POINTER 
11 11 11 11 11 11 

van EINDTAB 

7 m.c.(+l ingeval 

JMP Foutloop) 

12 m.c. 

8 m.c. 

9 m.c. 

S m. c. 

7 +7 = 14 m.c. 

4 +13 = 17 m.c. 

De tijd, die nodig is voor de totale routine ZOEK is sterk afhankelijk 

van de verdeling van de geheugenprioriteiten en het aantal gewenste 

pagina's. Er volgt nu een globale berekening van een zeer slechte en een 

zeer gunstige situatie. 

Als ~!~~~!~-~i!~~!i~_wordt genomen, de toestand dat het vergelijkingregister 

een inhoud -2 heeft en dat de geheugenprioriteit~n in de geheugentabel 

afwisselend 3777 en I zijn. Stel verder, dat er 16 geheugenpagina's 
:l gewenst zijn. 

Nadat er 16 geheugenprioriteiten ZlJn onderzocht wordt het vergelijkLngs

register opgehoogd. Tot en met dit punt zijn dan de volgende handelingen 

gepleegd: 

8 x te hoge geheugenprioriteiten getest 8 x 8 64 

7 x geheugenprioriteiten verlaagd 7 x IS lOS 

8 x goede geheugenprioriteiten getest 8 x 12 96 

x inhoud vergelijkingsregister verlaagd:24 24 

totaal 289 m.c. 

:t Bij dit aantal heeft uiteraard Dyn.Core-All. geen enkel nut. 
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Na 17778 keer deze cyclus is de inhoud van het vergelijkingsregister 

geworden -2001. De eerste geheugenprioriteit is 3777 gebleven. De andere 

geheugenprioriteiten die 3777 waren, zijn verlaagd tot 2000 en zullen nu 

bij de testing goed worden bevonden. Er is nu totaal aan tijd nodig 

geweest 1777
8 

x 289 m.c. 

In elk van de volgende 1776 cycli (totdat vergelijkingsregister -3777 wordt) 

wordt het volgende gedaan. 

x te hoge geh.prior. getest 

15 x goede geh.prior. getest 

x vergelijkingsregister verlaagd 

De totale tijd hiervan is 1776
8 

x 212 m.c. 

1 x 8 = 8 

15 x 12 = 180 

24 24 

totaal 212 m.c. 

Bij de laatste cyclus worden bovendien de geheugenprioriteiten gereset. 

Hier voor is de benodigde tijd : I x 14 + 15 x 13 m.c. 

De totale tijd voor de routine ZOEK is dus: 
-6 17778x 289 + 17768x 212 + 209 = 515.028 m.c. (= 772.542 x 10 sec.) 

Als ~~~E-S~~5!~-~i!!:!!!.t!:~ wordt een toestand gekozen, waarin het aantal 

gewenste pagina's I is en waarbij direkt bij de eerste poging die pagina 

gevonden wordt. Dan is aan tijd vereist: 

Initialisatie+ test geh.prior., die goed is 12 + 8 =20 m.c.(=30 xlü-
6 sec.) 

De geschetste zeer slechte situatie zal praktisch nooit voorkomen. 

Deze situatie kan bovendien uitgesloten worden door in het geval van 

16 toe te wijzen bladzijden voor Statische Care-Allocatie te kiezen. 

Ingeval er 15 bladzijden toegewezen moeten worden en toch voor Dynamische 

Care-Allocatie wordt gekozen, is de tijd in ZOEK met bijna de helft 

verminderd. (Zie in dit verband de opmerking op blz.IV.I5.) 



De routine TSTALL. 

De benodigde g~h~~g~~E~i~~~ 

De benodigde ~ii~ voor initialisatie 

45 woorden 

23 m.c. 

IV.I9 

De benodigde !!i~ om één bladzijde uit het gat te testen in de volgende 

gevallen: 

adres ui t;~fabel 2 is 0 : 8 m. c. 

adres uit tabel 2 r 0 en te overschrijven 

programma wacht niet op transport : 13 m.c. 

adres uit tabel 2 .,. 0 en te overschrijven 

programma wacht wel op transport(prior.test) : 44 m.c. 

Ingeval het te overschrijven programma een hogere prioriteit heeft, 

wordt van toekenning afgezien en naar de NAZORG VAN DE TAAK gesprongen. 

~erekeni~~~ 2 situaties. 

§!~~~!~_!!!~~!!~ (16 bladzijden gewenst en alle 16 te overschrijven 

programma's wachten op transport en zijn van lagere prioriteiten) 

De benodigde !!i2 : 23 + 16 x 44 = 727 m.c. (= 1090,5 x 10-
6 

sec.) 

Q~~!!ig~_!i!~~!i~ (I bladzijde gewenst en in statustabel staat op die 

bladzijde een 0 ) 

De benodigde !!i2 23 + 8 = 31 m.c. (= 46,5 x 10-6 sec.) 

De routine ALLOC. 

~.Benodigde !ii2 om nieuwe pointer te initialiseren 

en beginprior. in geheugentabel weg te zetten op 

beginadres van het gat 

~.Benodigde !ii2 om op de eventueel resterende blz. 

uit het gat een 0 te zetten (per blz.) 

c.Initialisatie t.b.v. statustabel. 

In de statustabel zijn er t.a.v. de inhouden van de 

bladzijden uit het gat de volgende mogelijkheden: 

d.Inhoud adres r 0, dan is de benodigde !!i2 om voor 

het te overschrijven programma het disk statuswoord 

73 woorden 

4 7 m. c. 

6 m.c. 

9 m.c. 

in orde te maken en inhoud in statustabel te clearen: 22 m.c. 

e.Inhoud adres= 0, dan is de benodigde !!i2 8 m.c. 

f.Nieuw adres om disk statuswoord in de statustabel 

te plaatsen en het disk statuswoord in orde te 

maken vergt als !ii~ 23 m.c. 
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Bekijken we weer voor de 2 uiterste gevallen de benodigde tijd ~n ALLOC 

dan geldt : 

Benodigde !!i~ 47 + I5 x 6 + 9 + I6 x 22 + 23 = 52I m.c. (=78I x!0-6sec.) 
(a) (b) (c) (d) (f) 

~~~!!!&!_!!!~!!!! (I blz.). 

Benodigde !!i~ 47 + 9 + 8 + 23 = 87 m. c. -6 (=I30,5 xiO se~.) 
(a) (c) (e) (f) 

IV. 4. 3. TAAK II I. 

Benodigde S!~!~S!~E~!~!! TAAK III voor de volgende onderdelen: 

geheugenruimte TRANS PO 5 woorden 

" DRIVER 32 woorden 

" SETTVB I6 woorden 

" AKTDTV I8 woorden 

" TVB (aantal 

mogelijke progr.aanvragen) (n +I) woorden 
11 AKTTVB 42 woorden 

geheugenruimte TRANSP totaal II4 +n woorden 

Benodigde !!i~ in TRANSPO. 

Datachannel ~s bezet, er wordt naar SETTVB gesprongen 

Datachannel is onbezet, er wordt naar DRIVER gesprongen 

(Na subroutine DRIVER wordt naar de EXECUTIVE gesprongen 

t.b.v. NAZORG VAN DE TAAK, deze duurt I4 m.c.) 

Benodigde !!i~ ~n DRIVER. 

Benodigde !!i~ in SETTVB 

(na SETTVB wordt naar NAZORG VAN DE TAAK gesprongen, 

deze duurt I4 m.c.) 

Benodigde !!i~ in AKTDTV. 

4 m.c. 

5 m.c. 

52 m.c. 

20 m.c. 

Er staat geen nieuwe transportaanvrage te wachten in TVB: 55 m.c. 

Er staat nieuwe transportaanvrage te wachten op beg.TVB+i: 

afwerking voltooide transportaanvrage 

nieuwe transportaanvrage uit TVB verwerken 

(inklusief subroutine DRIVER) 

45 m.c. 

156 + i m.c. 



V. DE IN- EN UITLEES MODULE. ----------·================== 

Inleiding. 

Als een computer een proces regelt zal hij informatie van het proces 

moeten ontvangen en op zijn beurt weer informatie aan het proces moeten 

afgeven. De bij deze informatie uitwisseling betrokken signalen kunnen 

naar functie in twee groepen worden ingedeeld: 

- Besturingssignalen, 

- Data. 

De vorm van besturingssignalen kan zijn: monobit, multibit of een 

afgeleide vorm. De interrupthandler wordt bijvoorbeeld geactiveerd 

door een monobit signaal. 

Voor verdere behandeling van bestuurssignalen wordt verwezen naar het 

collegedictaat : Procesregeling. 

In dit hoofdstuk beperken we ons tot de data (procesvariabelen). 

De data worden in- resp. uitgelezen door het programma INOUT. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

I) Signaalsoorten en keuze hieruit voor het systeemt 

2) Methoden van in- resp. uitlezen, 

3) Programma van de gekozen methode. 

Dit hoofstuk wordt besloten met een opgave van de benodigde rekentijd 

en geheugenruimte. Aan de hand hiervan worden enkele conclusies 

getrokken. 

V. I. j)_i..&..Il.<i<il...s_o_o_r_~e.n.._e_n __ k_~u_z_e __ q_i_~r_u_~t __ v_p_o_r __ h_e_t _ _sy_s_t_e_e_!Il_•_ 

Data kan worden aangeboden worden als een continu of een discontinu 

signaal, zowel in tijd als in amplitude. 



We krijgen dan de volgende signaalsoorten 

~ CONTINU DISCONTINU 

CONTINU analoge bemonsterde 

signalen signalen 

DISCONTINU gekwantiseerde digitale 

signalen signalen 

De computer kan geen signalen verwerken welke continu ~n de tijd of 

amplitude verlopen. Treden deze signalen op dan zal er gedigitaliseerd 

moeten worden. 

Digitaliseren kan op vele, vaak ingewikkelde man~eren gebeuren 

afhankelijk van het doel waarvoor digitalisatie wordt toegepast 

( transmissie, computing). De informatie wordt hierbij of in de tijds

duur of in de grootte vastgelegd. De voor ons belangrijke vormen van 

digitalisatie zijn: 

- Digitalisatie in monobit signalen, waarbij de informatie in de tijd 

wordt vast gelegd. Het continue signaal wordt bijvoorbeeld omgezet in 

een reeks bestaande uit m pulsen met eenheidshoogte en pulsherhalingsfre

kwentie die evenredig is met de oorspronkelijke signaalamplitude. 

Digitalisatie in multibit signalen, waarbij de informatie wordt 

vastgele3d in de grootte van een getal. Hiertoe wordt het continue 

signaal bemonsterd en met behulp van een analoog naar digitaal omzetter 

in een getal omgezet. 

Data in de vorm van tijdgemoduleerde processignalen, zoals bijvoorbeeld 

de onder monobit genoetnde pulstrein kunnen de machine direct besturen 

door interruptrequest, DMA request of skip. 

Omgekeerd kan de machine de waarde van een uitgangs variabele omzetten 

in een tijdgemoduleerde uitgangssignaal dat het proces stuurt (b.v de 

stappenmoter). 

We zullen deze methoden niet gebruiken daar ze een te zware belasting 

vormen voor de besturingskanalen en het operating systeem. 

Een multibit digitaal ingangsignaal kan als stuursignaal gebruikt worden 

in de machine mode increment memory (DMA). Deze methode is echter zeer 

specialistisch en zal hier verder niet behandeld worden. 



V.3. 

De transformatie van tijdgemoduleerde signalen naar digitale signalen 

of omgekeerd is bovendien eenvoudig buiten de computer tot stand te 

brengen. Bijvoorbeeld kan een pulstrein als ingangsignaal in een uit

wendig buffer opgeteld worden en op vaste tijden in de machine worden 

ingelezen. 

De interruptrequest van tijdgemoduleerde ingangssignalen past verder 

zonder meer in het COOPS systeem. We verliezen dus nauwelijks aan 

algemene bruikbaarheid als we ons voor het systeem beperken tot analoge

of multibit digitale ingangssignalen en multibit uitgangssignalen. 

Zonodig kunnen de digitale uitgangssignalen buiten de computer v1a een 

D/A omzetter tot een analoge vorm worden getransformeerd. 

Digitale signa1Pn kunnen zonder meer door de computer in of uitgelezen 

worden.We beperken ons daarom in het programma INDUT tot het opnemen resp. 

afgeven van analoge signalen. 

V.2. Methoden van in- resp. uitlezen. 

Bij in- en uitlezen van data kunnen we twee fasen onderscheiden, 

deze fasen zijn: 

Data aanpass1ng. Dit is het klaarmaken van processignalen voor de 

computer en het klaarmaken van computersignalen voor het proces 

bijvoorbeeld A/D conversie of D/A conversie of pulstrein integratie. 

Transfer. Dit is de fase waarin het eigenlijke transport plaatsvindt. 

Bij inlezen moet de aanpassing gebeurd zijn alvorens de transfer kan 

plaatsvinden. De transfer zelf kan ten opzichte van de computer zo langzaam 

verlopen dat deze gecontroleerd moet worden door een vlaggensysteem. 

De PDP-81 bevat snelle D/A omzetters die geen vlag controle nodig hebben. 

Is een apparaat gereed voor gebruik (inlezen of uitlezen) dan zet het 

zijn vlag. Dit betekent dat voor inputapparaten de vlag op is als het 

apparaat gereed is om informatie over te brengen naar de computer. 

Voor output apparaten betekent dit dat de vlag op is als het apparaat 

gereed is om informatie te ontvangen. 

De transfer wordt gestart doordat: 

een apparaat via een interrupt de aandacht van de computer vraagt en 

een transferprogramma start. 

een applicatie programma of het eperatingsysteem een transferprogramma 

aanroept. 



Het transferprogramma leest de aangeboden waarden in of uit, verzorgt 

zonodig de controle met behulp van het vlaggensysteem 

V.4. 

en organiseert eventueel de afhandeling van additioneel aangeboden waarden. 

Deze paragraaf beperkt zich tot de behandeling van het programma 1NOUT. 

Dit is een transferprogramma dat periodiek en onder lOF door het operating 

systeem wordt aangeroepen. 

Het programma I NO UT kan gebruik maken van de volgende mogelijkheden: 

uit/ inlezen met behulp van Direct Memory Acces (DMA), 

uit/ inlezen met behulp van wacht lussen, 

uit/ inlezen met behulp van interruptrequest. 

Direct memory acces. 

Bij het gebruik van DMA geschiedt het in- uitlezen van data op cycle 

stealing basis geheel buiten het lopende progranuna om. Met behulp van 

deze methode kunnen input- en outputtabellen snel ingelezen resp. 

uitgelezen worden. De methode vergt bovendien weinig organisatie. 

Het DMA kanaal wordt echter al gebruikt voor disktransport, waarbij 

grote hoeveelheden data van en naar de machine verzonden worden. Het 

kanaal is daardoor zwaar bezet. Daarbij zou het een hardware uitbreiding 

kosten om te verwezelijken dat meerdere apparaten , op prioriteitsbasis 

van het datachannel gebruik kunnen maken. 

Wachtlus 

Bij de wachtlus methode wordt met behulp van een "SKIP ON FLAG,JMP.-1 '' 

cyclus gewacht tot een apparaat via de SKIPBUS meldt dat het transport 

beeindigd is. Pas daarna wordt ofwel een volgend transport geactiveerd 

ofwel het stilgelegde programma vervolgd. De machine staat dus tijdelijk 

niets te doen . De wachtlus methode reageert zeer snel op het opsteken 

van de vlag en kost relatief weinig organisatie. 

Interruptrequest 

Bij de interrupt methode wordt tijdens de transfer van data doorgegaan 

met ander nuttig werk. Het klaarkomen van een transfer wordt via de 

INTERRUPTBUS gemeld. De methode reageert langzaam op het opsteken van 

de apparaatvlag daar 'het veel organisatie kost om de juiste vlag te 

identificeren. 



Er zal dus een trade off gezocht moeten worden tussen wachttijd 1n de 

lus en overhead bij de interrupt. Algemeen kunnen we zeggen dat het 

gebruikte type A/D en D/A omzetters zo snel zijn dat ze geen effectief 

gebruik kunnen maken van de interruptfaciliteit. 

We kiezen in het programma INOUT dan ook een wachtlusmethode. 

Het programma INOUT plaatst de ingangsgegevens bijelkaar in een input

tabel en de outputgegevens in een outputtabel.Op deze manier is het 

mogelijk later over te gaan op de DMA methode zonder dat de rest van het 

systeem gewijzigd behoeft te worden. 

Zoals in het voorgaande is gezegd is worden de input en output 

tabellen op vaste tijden in en uitgelezen door het programma INOUT. 

:lit programma wordt hiertoe door de KLOK aangeroepen. Bij het inlezen 

van een ingangskanaai wordt de inhoud altijd op dezelfde bij dat kanaal 

behorende geheugenplaats gezet. Evenzo worden de uitgangsbuffers altijd 

door hun eigen geheugenplaats geladen. In de rest van het operating 

systeem kan gebruik gemaakt worden van deze I/0 adressen, nadat ze eenmaal 

gespecificeerd zijn door de systeem builder. Het in- uitlezen van 

signalen is schematisch weergegeven in figuur V.J. 

r---.- -·--- --- -,· 
OUTPUT INPUT I 
.~LI I/0-PRO I~·· 

AN.OUT 

DI.G. 

OUTPUTS 

I ---t~-L~.L 

2 ··-2 2--.. 
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16-.. 

-·· 
: USER I ___ _, -·· PROG. 

I • 
I ' 

• I • 

.\~ 
MP~ 

_ __",16 

-------~DIG. 

----~~~KPUTS 

figuur V.I. Schema van de I/0 organisatie. 

Uit het bovenstaande schema blijkt duidelijk dat het programma INOUT zonder 

repercussies vervangen worden door een hardware inlees en uitlees methode 

met behulp van DMA. 



Het programma INOUT moet de volgende taken verrichten: 

- Voor inlezen . Selecteren van A/D omzetters (MPX) 

Starten van conversie 

. Lezen in accu 

• Opbergen op juiste plaats in inputtabel 

- Voor uitlezen . Selecteren van outputbuffer 

. Plaats uitleestabel bepalen 

Te transporteren data in accu halen 

. Transport initieren 

V.6. 

Van deze deeltaken is de A/D conversie de en~ge die een wachtijd van 

de machine vraagt.Deze wachttijd is ongeveer 7.5 microsec. dus zeer 

kort. We kunnen deze tijd opvullen met een wachtlus. Het is evenwel 

'Joordeliger tijdens de conversie een aantal instructies uit te voeren 

die meer dan 7.5 microsec. in beslag nemen, zodat geen vlagtest uitgevoerd 

behoeft te worden. Er zijn twee vormen van het programma INOUT gepro

grammeerd . De eerste vorm vult de A/D coversietijd met D/A omzetting 

en uitlezen van de outputtabel. De tweede vorm vult de A/D conversietijd 

om te testen of alle kanalen zijn ingelezen. Bij de tweede versie is 

het in- en uitlezen gescheiden , bij de eerste versie is het uitlezen 

gekoppeld met het inlezen. De flowdiagrammen van beide vormen en de 

programma's zelf zijn gegeven in appendix. 

Benodigde tijd en geheugenruimte. 

Is n het aantal ~n te lezeh kanalen en m het aantal uit te lezen kar.alen 

dan wordt de benodigde tijd en geheugenruimte voor INOUT gegeven 1n 

tabel 2.2. 

TIJD PLAATS 
(machine c_y_cli) (geheugenruimte) 

SAMEN: 

IN-en UITLEZEN 19 + 25n 25 + n + m 

GESCHEIDEN: 

INLEZEN 12 + 16n 18 + n 

UITLEZEN 12 + 14m 17 + m 



De benodigde tijd is geschetst in figuur 2.2. 

Uit figuur 2.2. blijkt dat het 11 gekoppeld inlezen en uitlezen 11 

sneller gaat dan het 11 gescheiden inlezen en uitlezen 11 

Indien o ongelijk is aan m kan het qua tijd voordelig zijn de gescheiden 

methode te gebruiken. 

TIJD 

(machine c cli) 

300 

200 . 

100 

2 4 6 

<:,y 
.~· .. ·(3) 

.. · 
/

0 

/· .... ····· 
/ .• /· ... ·· 

8 1012.14 16 

(1) Het in- en uitlezen 

(2) Alleen het inlezen. 

(3) Alleen het uitlezen. 

(4) = (2) + (3) 0 

18 

aantal kanalen (n of m) 

Figuur 2.2. Benodigde in- en uitleestijden als functie van het 

aantal kanalen n of m. 

samen. 



HET LITERATUUR OVERZICHT. 

De bijgevoegde literatuurlijst bevat artikelen die van belang zijn geweest 

bij het ontwerp van het operating systeem. 

Deze artikelen zijn ingedeeld naar de systeemmodulen waar ze betrekking 
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Voor verdere informatie zijn en1ge artikelen opgenomen die goede literatuur
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