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SAMENVATTING
Onder andere in het kader van de verderontwikkeling van 'DADS' wordt
binnnen de vakgoep gezocht naar mogelijkheden om computerprogramma's met
grafische uitvoer te kunnen ontwikkelen. die ongewijzigd op vele machines gebruikt
kunnen worden. Het gebruik van een hogere programmeertaal is hier niet voldoende.
Gewenst is het gebruik van een systeem dat ook op vele andere plaatsen in gebruik is.
zo mogelijk een internationale standaard is.
Uit een literatuuronderzoek is gebleken dat op dit moment eigenlijk slechts een
standaard voor grafische programma's in aanmerking komt: GKS (het Graphical
Kemel System. [1] en [2]).

Wanneer GKS ter beschikking staat met geschikte

randapparatuur is een goede ontwikkelomgeving aanwezig voor grafische programma·s.
Op de DADS apparatuur moet uiteindelijk ook een GKS (deel)implementatie aanwezig
zijn om de programmatuur daar te kunnen gebruiken.
We hebben dus een binding van GKS aan Euclid en een implementatie daarvan
nodig. Deze bestaan nog niet. We kunnen ons hiervoor echter baseren op CGKS. een
binding aan de taal C met implementatie. Uitgaande van een eigen binding aan de taal
Euclid kan de implementatie daarvan gebaseerd worden op CGKS. Dit levert dan
Euclid-GKS op.
Dit leek goed uitvoerbaar en ik begon met de implementatie van het CGKS
pakket op de vakgroepscomputer. Na het schrijven van een driver voor onze grafische
terminal en het installeren van CGKS werd een klein testprogramma gemaakt. Dit
bleek helaas in eerste instantie te groot. maar ook dit hindemis kon tijdelijk
overwonnen worden door de utility 23fix te gebruiken. Echter. na overgang op een
nieuwe versie van xenix (3.0) was het programma echter definitied buiten de gtenzen
van de micro-pdp gegroeid (de standaard procedures die bij elk programma
meegeladen worden zijn groter bij xenix 3.0).
Door de beperkte adresruimte is deze machine niet geschikt als universele
ontwikkelwerkplaats voor grafische programmatuur.
am zo'n ontwikkelwerkplaats te verwezenlijken is een systeem met een grotere
logische adresseerbaarheid vereist. In aanmerking komen machines als de VAX of op
een 68000 processor gebaseerde Unix machine. Er kan echter niet worden aangenomen
dat dit voorlopig binnen de vakgroep gerealiseerd kan worden.
Een ander altematief vormen de personal computers.

Hier moet CGKS

geinstalleerd kunnen worden. IBM levert zelf een GKS implementatie voor de talen C.
Fortran en Basic[10]. Daarbij hoort ook de grafische hardware. Hiermee wordt een
goede ontwikkelwerkplaats beschikbaar. Deze machines lenen zich ook als uiteindelijke
displayprocessor in de operatiekamer. Nadeel hiervan is dat er geen Euclid compiler
beschikbaar is.

-2SUMMARY
Among others at the work for the further developement of 'DADS' our group is
looking for possibilities to develope computerprograms with graphical output which
can be run on many machines without changes. Using a higher programming language
is in this case not sufficient, Furthermore it is desirable to use a system which is used
at many other places, if possible even an international standard.
A literature survey showed at this moment only one standard for graphical
programs is to be taken into account: GKS (the Graphical Kernel System. [1] and [2]).
With GKS and suitable graphical devices present a good developing environment for
graphical application programs is available. Within the DADS hardware there has to
be a (partial) GKS implementation too in order to be able to run the same software.

So. what we need is a binding of GKS to Euclid and a implementation of this.
These don't exist yet. For this. we can base upon CGKS. a binding to the language C
with implementation. Using this coupled to an own binding to Euclid produces
Euclid-GKS.
This seemed to be feasible and i started implementing CGKS in our computer.
After making a driver for our graphical terminal and installing CGKS a small
testprogram was written. This program turned out to be too big. but this problem
could be solved temporary by using the utility 23fix. However. after the moving to a
new version of xenix (3.0) the program grew definitely above the limits of the micropdp (the standard routines loaded with every program are bigger in xenix version
3.0).
Due to its limited adresspace this machine is not suited as a iniversal
development tool for graphical software.
Realizing such a development machine requires a system with a bigger logical
addressing range. Machines as a VAX or 68000 processor based Unix systems should
be considered for this goal. It can not be assumed that such a thing can be realized
within the department in short time.
Another alternative are the personal computers. It should be possible to install
CGKS on such a machine. IBM produced a GKS implementation for the languages C.
Fortran and Basic. With this software goes the graphical hardware. Together. this
forms a good development tool for graphic software. These computers are usefull as
display processor in the operation room too. A drawback is the absence of an Euclid
compiler.
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Een van de vele projekten waaraan gewerkt wordt binnen de vakgroep medische
elektrotechniek is het servo anesthesie projekt. Het doel hiervan is na te gaan in
hoeverre automatisering in de anesthesie mogelijk en zinvol is. Dit projekt wordt
uitgevoerd in samenwerking met de afdeling anesthesie van de academisch ziekenhuis
Leiden.
In het kader van dit projekt werd een Data Aquisitie en Display Systeem

(DADS) ontwikkeld.

Het doel hiervan is tweeledig. In de eerste plaats wordt

gestreefd de taak van de anesthesist te verlichten. De gegevens die hij nodig heeft.
worden op een plaats overzichtelijk gepresenteerd.

Die presentatie kan door de

anesthesist beinvloed worden. Verder moet het DADS systeem allerlei gegevens over
de operatie opslaan. Hieruit kunnen later data verzameld worden met betrekking tot
het reageren van de patient op toegediende medicijnen of over het functioneren van de
anesthesist. DADS werkt nu in de operatiekamer en heeft de volgende taken:
data-aquisitie
Een aantal signalen m.b.t. ademhaling en bloedsomloop van de patient worden in
het systeem opgenomen.
data-opslag
Uit de gemeten signalen worden enkele afgeleide signalen berekend. Op de signalen
wordt alarmdetectie
floppiedisc.

toegepast.

Ook

worden

alle signalen opgeslagen op

Hierdoor blijven de gegevens van een operatie beschikbaar voor

verdere analyse.
display

De gegevens worden ergonomisch verantwoord weer gegeven op beeldschermen.
Hierdoor kan de anesthesist tijdens de operatie in een oogopslag aIle meetbare
gegevens zien en zich daarmee een beeld vormen over de toestand van de patient.
verslaglegging
Tijdens een operatie houdt de anesthesist een anesthesieverslag bij. Hierop worden
een aantal grootheden m.b.t. ademhaling en bloedsomloop van de patient. gedane
waarnemingen en interventies genoteerd. Na afioop van een operatie kan DADS
zo'n li jst produceren.
DADS bestaat uit :
centrale processor. voor de gegevensverwerking.
display processoren. voor de presentatie van de gegevens.
plotter. voor de verslaglegging.
analoog digitaal convertor. voor het binnenhalen van de gegevens. In het huidige
DADS systeem is geen frontend apparatuur aanwezig. De signalen worden van
bestaande frontend apparatuur afgenomen.
floppie disc eenheid. voor de permanente opslag van gegevens.
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Op dit moment wordt gewerkt aan de vervanging van de 2 displayprocessoren
door een ander display systeem. De oude processoren werken niet voldoende
betrouwbaar. Bij dit werk zijn 2 dingen gebleken :
1

Doordat de nieuwe processor heel andere eigenschappen heeft dan de oude, is aIle
bestaande programmatuur voor de diaplayprocessor volledig onbruikbaar. Dus
moet alles nieuw geprogrammeerd worden.

2

Tijdens het nieuw schrijven van deze software was de nieuwe hardware nog niet
beschikbaar voor tests. De programmeur was dus niet in staat om zijn werk te
controleren. Dit werd naderhand door anderen gedaan.
Uit deze problemen vloeide mijn afstudeeropdracht voort. De vraag was of het

mogelijk is om :
1

Programma's met grafische uitvoer te ontwikkelen op de vakgroepscomputer
(micro pdp met Xenix operating system, programma's te schrijven in de taal
Euclid). Zowel schrijven als testen moet mogelijk zijn.

2

Diezelfde programma's dan

op de uiteindelijke DADS machine te laten

functioneren. Dit moet zonder veel veranderingen in de software mogelijk zijn.
Hierbij is dan andere hardware dan tijdens de ontwikkelfase aan het werk.

Op het moment dat mijn afstudeeropdracht gegeven werd, bestond op
internationale schaal al langer het probleem van de slechte portabiliteit van allerlei
programma's met grafische uitvoer. Hieruit vloeide het besef voort dat er standaards
moesten komen op dit gebied. Deze begonnen nu net vaste vorm aan te nemen.
Aansluiting bij zo'n standaard verdient aanbeveling,
Tot" slot wil ik in deze inleiding nog een opmerking plaatsen. In dit verslag zijn
geen listings van programma's opgenomen. In plaats daarvan wordt, waar gepast, de
globale structuur van een programma of de interface tussen programma's beschreven.
Met de kennis van de grote trekken is het dan eenvoudiger om details uit de
programma's te herkennen en verklaren. Wie de programma's of documentatie on line
(read_me, makefiles, bv.) zien wil. verwijs ik naar de computer om een uitdraai te
maken. Deze kan naast het verslag gelegd worden om niet steeds te hoeven ombladeren
tussen tekst en listing. Het is vrijwel zeker dat 'mijn' files verwijderd zullen worden
van de harde schijfeenheid in de micro-pdp om ruimte te sparen. Echter, op backup
floppies zullen de belangrijke dingen bewaard blijven. De systeembeheerder kan U
daarmee zeker helpen.
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Onder andere bij de overgang op nieuwe displayprocessoren voor DADS is
gebleken dat door het gebruik van nieuwe hardware grote hoeveelheden
programmatuur in een klap onbruikbaar kunnen worden. Dit geldt hier met name
voor de programma's die grafieken e.d. moeten produceren. Dit ligt eraan dat de oude
programma's in Basic en in machinetaal geschreven waren en daardoor niet meteen
naar de andere machine overgezet konden worden (geen identiek basic aanwezig, een
andere processor). Een andere belangrijke oorzaak is gelegen in de andere structuur
van de hardware voor de beeldgeneratie. Een plotter is een heel ander apparaat dan
een grafisch beeldscherm. Hun eigenschappen verschillen sterk. Bij een plotter kan
bijvoorbeeld een eenmaal getekende lijn nauwelijks onzichtbaar gemaakt worden. Ook
kan een plotter slechts moeizaam grotere vlakken vullen. Ook hierdoor kunnen de
oude programma's niet werken op de nieuwe machine.
De vraag is of het mogelijk is om programma's te ontwikkelen die op vele

machines en configuraties kunnen werken. De taalbarrierre kan worden opgelost door
over te gaan op een hogere programmeertaal met compilers voor diverse processoren.
Euclid is hier een voorbeeld van. Voor de grafische programma's is dit echter niet
voldoende. Door de verscheidenheid in randapparatuur zijn er grote problemen bij het
overzetten van programma's.

Deze vereisen een extra, fiexibele schakel tussen

applicatieprogramma's en gebruikte hardware. Deze extra schakel moet een gelijke,
eenvoudige interface naar alle grafische randapparatuur opleveren. Het is verder
gunstig om een interface te kiezen die ook door anderen gebruikt wordt. Programma's
kunnen dan worden doorgegeven en de programmeurs hoeven slechts een systeem te
beheerseri.
Vit deze problemen vloeide mijn afstudeeropdracht voort, De vraag was of het
mogelijk is om :
1

Programma's met grafische uitvoer te ontwikkelen op de vakgroepscomputer
(micro pdp met Xenix operating system, programma's te schrijven in de taal
Euclid). Zowel schrijven als testen moet mogelijk zijn, Deze programma's moeten
in een real_time omgeving kunnen werken.

2

Diezelfde programma's dan

op de uiteindelijke DADS

machine te laten

functioneren. Dit moet zonder veel veranderingen in de software mogelijk zijn.
Hierbij is dan andere hardware dan tijdens de ontwikkelfase aan het werk. Hier
werkt het grafisch programma in een real-time omgeving.

-83. UTERATUURONDERZOEK.
Mijn afstudeerwerk is begonnen met een onderzoek naar bestaande normen en
standaards voor grafische programma's. De volgende normen werden gevonden :
NAPLPS (Uitspraak van deze afkorting is overigens naplips). Deze norm beschrijft de
overdracht van figuren tussen verschillende toestellen (bv. computer en
terminal) op het niveau van de hardware drivers en het gebruikte protocol.
Ret is afkomstig van AT&T en bedoeld voor video-tex. Opmerkelijk is dat
de nauwkeurigheid van de beschrijving van plaatjes variabel is gehouden.
Gezien het niveau waarvoor deze norm bedoeld is. is hij ongeschikt voor ons
doel. Rierbij gaat het immers om een koppeling tussen programma's en
hardware op gebruikersprogramma niveau. niet om de koppeling tussen
hardware en hardware.
CORE

Dit is een oudere norm voor de schakel tussen applicatie programma's en de
gebruikte hardware. Deze norm is vooral geaccepteerd in Noord America.
Met name de producenten van hardware sloten zich bij CORE aan. bij
gebrek aan andere normen. De meeste experts vinden dat CORE momenteel
geen bijdetijdse norm meer is. De ervaringen die met CORE werden
opgedaan hebben weI bijgedragen bij de ontwikkeling van andere normen.
met name GKS.

PRIGS

Riervan is nog maar weinig bekend. De literatuur vermeld vaak aIleen de
naam. Opmerkelijk bij PRIGS is het feit dat dit meteen voor grafieken in
drie dimensies voorzien is. De toekomst van PRIGS is echter nog volledig
onduidelijk.

GKS

Voor een uitvoerige beschrijving van GKS verwijs ik naar [1] en [2] en naar
hoofdstuk 4.1 . Dit Graphics Kernel System heeft in feite al een lange
geschiedenis achter de rug. De eerste aanzet werd in 1976 in Frankrijk
gedaan tijdens een 'workshop about methodology in computer graphics',
bekend onder de naam SEILLAC I. Rier werd vooral aandach t besteed aan
het probleem van de slechte portabiliteit van programma's. GKS werd
hierna in eerste instantie door DIN (Deutsche Industrie Norm) en later door
ANSI (American National Standards Institute) verder ontwikkeld. Op dit
moment kan redelijkerwijs worden aangenomen dat GKS als standaard zal
worden geaccepteerd door ISO (International Standards Organization).

Wanneer wij ons willen aansluiten bij een norm. is de keuze slechts tussen CORE
en GKS. Gezien de leeftijd van Core, de algemene mening hierover. en het feit dat
GKS zeer waarschijnlijk een internationale norm zal worden is de keuze hiertussen
makkelijk. We dienen ons aan te sluiten bij GKS.
De vraag is of GKS het in de inleiding geschetste probleem kan oplossen. Ik denk
van weI. Bij de vakgroepscomputer zijn momenteel een grafische terminal (VT240) en

- 9 -

een plotter beschikbaar. Wanneer hier een GKS implementatie met een Euclid binding
aan wordt toegevoegd. ontstaat een ontwikkelsysteem voor fiexibele. grafische
software. Het ontwikkelprobleem is hiermee dus opgelost.
Door op de DADS computer ook een GKS implementatie te installeren. is het
mogelijk om een programma ook hier te laten functioneren. De GKS implementatie
voor de DADS machine kan verder geoptimaliseerd worden m.b.t. computerbelasting
Cminimale rekentijd. geheugenruimte). Ook hoeft deze implementatie niet volledig te
zijn. Het is immers onwaarschijnlijk dat een GKS gebruiker alle features van GKS
inderdaad gebruikt. Met het oog op de beperkte capaciteiten van de uiteindelijke DADS
machine is het misschien zinvol om van te voren afspraken te maken over de exacte
mogelijkheden hier. Bij het ontwerpen van programma's op de vakgroepscomputer
kan daar dan meteen op gelet worden.
Het voorstel voor de GKS standaard is niet beperkt tot een programmeertaal.
GKS is los van elke taal vastgelegd. Voor iedere taal moet eeri zogenaamde binding
gemaakt worden. Bij het normvoorstel wordt in eerste instantie alleen een binding
voor Fortran gegeven. Hiervan bestaat inmiddels een implementatie. Ook voor enkele
andere talen bestaan inmiddels bindingen en implementaties. Dit zijn (onder andere)
de talen Pascal [5]. Basic [10] en C [4]. Binnen de vakgroep wordt voor DADS de taal
Euclid gebruikt. Hiervoor bestaat nog geen binding of implementatie.
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4. GKS
4.1. Beschrijving van GKS
4.1.1. Binding
Het normvoorstel van GKS is niet gekoppeld aan enige programmeertaal. Deze
koppeling moet afzonderlijk gemaakt worden en wordt de binding van die betreffende
taal aan GKS genoemd. In deze binding wordt vastgelegd :
De namen van alle procedures en functies.
Met welke parameters de procedures worden aangeroepen.
Het type van alle parameters.
Er bestaan momenteel bindingen voor (o.aJ de talen Fortran.. C en Pascal.
In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden van en met GKS globaal beschreven
worden. Voor uitvoerige beschrijvingen verwijs ik naar [1] en [2].
4.1.2. Werkstations
Een programmeur, die GKS gebruikt. programmeert voor een of meer 7.Ogenaamde
werkstations. Ieder werkstation is een (en slechts een) beeldvlak. met eventueel enkele
invoer apparaten. De koppeling tussen het beeldvlak en de invoer apparaten is logisch
aanwezig. maar hoeft niet fysisch te bestaan. Elk fysisch apparaat met een beeldvlak
(plotter, rasterscan toesteO wordt op een werkstation afgebeeld door GKS.

De

interface tussen het applicatie programma en GKS is (voor zover mogelijk) hetzelfde
voor ieder werkstation. Voor tijdelijke opslag van segmenten (een reeks bij elkaar
horende uitvoerprimitieven) is een apart werkstation aanwezig : WISS (Workstation
Independent Segment Storage).

GKS geeft de gebruiker ook toegang tot het

filesysteem. Gegevens van grafieken kunnen worden opgeslagen in een file of worden
opgeroepen uit een file. Hierdoor maakt GKS het mogelijk om grafische gegevens te
transporteren tussen :
verschillende applicatie programma's
verschillende computersystemen
GKS kent de volgende typen werkstation :
output

Slechts uitvoer is mogelijk

input

Slechts invoer is mogelijk

outin

In- en uitvoer is mogelijk

wiss

workstation independent segment storage

mo

metafile output

mi

metafile input
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4.1.3. Uitvoer
De belangrijkste taak van GKS is

het genereren van uitvoer naar een

werkstation. Hiervoor kan de gebruiker 6 uitvoerprimitieven gebruiken :
polyline

Een reeks coordinaten geeft een set lijnen van punt tot punt.

polymarker Bepaalde markeringstekens worden op een reeks punten geplaatst.
text

Tekst kan op een willekeurige plek in de tekening geplaatst worden (in
iedere richting, grootte, onderlinge karakterafstand, etc).

fill-area

Een reeks coordinaten geeft een veelhoek (polygon), dat gevuld wordt
met een bepaald patroon.

cell-area

Hiermee kunnen pixel rasterdevices op pixelbasis gebruikt worden.

gdp

Met het generalized drawing primitive kunnen mogelijkheden van
werkstations gebruikt worden. die buiten het bestek van de reeds
genoemde

primitieven

vallen.

Denk

hierbij

aan

bijvoorbeeld

een

cirkelgenerator in een bepaald apparaat. Bij dit primitief verzorgt GKS
alleen de coordinaten transformaties. Het is bedoeld om ook afwijkingen
van de norm goed te documenteren.

4.1.4. Coordinaten systemen
Bij het aanroepen van functies om uitvoer te genereren zullen uiteraard
coordinaten moeten worden opgegeven. Dit gebeurt in zogenaamde 'world coordinates'
(WC. wereld coordinaten). Deze moeten worden omgerekend naar de uiteindelijke
'device coordinates' (DC), Om echter apparaatonafhankelijk te kunnen zijn. is het
nodig om' hier nog een schakel tussen te plaatsen, de 'normalized device coordinates'
(NDC). De WC worden met een normalisatie transformatie naar NDC omgerekend.
We hebben met dit NDC stelsel een uniform stelsel dat geschikt is voor al onze doelen:
1

Met behulp van een werkstation transformatie coordinaten berekenen voor ieder
werkstation (een transformatie per werkstation)

2

opslag in files, wiss (tijdelijk, binnen een applicatie), metafile in- en output (voor
communicatie tussen meerdere applicaties).
Doordat de gebruiker alle transformaties zelf kan bepalen. is hij niet gebonden

aan enig assenstelsel. Hij programmeert in die maat assenstelsel die hem het meest
geschikt lijkt. Er kunnen ook meerdere normalisatie transformaties aanwezig zijn.
waartussen wordt omgeschakeld.
GKS ondersteunt ook 'clipping' (het onzichtbaar maken van uitvoer die buiten
bepaalde grenzen yah. zogenaamde windows), De WC-ruimte wordt begrensd door
een window. Dit wordt doorgerekend naar NDC. De grootte van het beeldvlak van een
werkstation wordt met een inverse werkstation transformatie teruggebracht naar
NDC. Hier zijn nu 2 vensters. Deze worden gecombineerd tot een 'kleinste venster', dat
voor het clippen gebruikt wordt. Met een keer 'c1ippen' kan zo worden gegarandeerd
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4.1.5. Invoer
AIle uitvoerprimitieven werken betzelfde op ieder werkstation. voor zover dat
redelijkerwijs mogelijk is. Ook de invoer van gegevens is machineonafhankelijk
opgelost. De volgende invoerklassen staan ter beschikking :
locator
Deze invoervorm geeft een positie. ingevoerd door de gebruiker van een programma.
terug aan dat gebruikersprogramma. Dit gebeurt in het coordinatenstelsel van dat
programma.

De manier van invoer geven is afhankelijk van de aanwezige

mogelijkheden. Of er nu een light pen. tablet of joystick gebruikt wordt is echter
voor het applicatie programma niet essentieel.
stroke
Hier wordt niet een positie. maar een hele reeks posities door gegeven.
valuator
Nu wordt de waarde van een continue veranderbare grootheid doorgegeven naar het
programma. Dit zou bijvoorbeeld de stand van een potentiometer kunnen zijn. Deze
invoer kan echter ook gerealiseerd zijn met een wijzer op het scberm. die met een
joystick veranderd wordt. Voor het programma is de realisatie van de invoer ook
weer niet van belang.
pick
Ieder segment. dat als uitvoer gegenereerd wordt, krijgt een pick identificatie
nummer mee. De gebruiker kan nu een segment aanwijzen (light pen. cursor, muis)
en het. pick identificatie nummer van dat segment wordt aan het programma
doorgegeven. Een segment is een groep primitieven met hun attributen. GKS kan er
allerlei operaties op uitvoeren, zoals transformaties (nu van NDC naar NDC).
bijvoorbeeld draaiingen. verschuivingen of zichtbaar/onzichtbaar maken.
string
Een reeks karakters wordt (meestal per toetsenbord) ingevoerd.
Iedere invoerklasse kan in een van drie 'modes' gebruikt worden:
request

Invoer wordt door het programma opgevraagd. Dit programma wordt pas
voortgezet als de invoer is voltooid (of als er een break actie wordt
uitgevoerd).

sample

De actuele waarde van bet invoertoestel wordt meteen gelezen en aan bet
programma doorgegeven. Denk hierbij aan bet uitlezen van bijvoorbeeld een
potentiometer stand.

event

De invoer wordt opgeslagen en kan later door het programma worden
opgevraagd. Tijdens acties die niet met invoer samenhangen. kan nu weI
invoer gegeven worden. Deze raakt niet verloren. maar wordt opgeslagen in
'event records', Het programma kan deze records later opvragen en daar
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4.1.6. Auributen
De uitvoer wordt gegenereerd door een van de uitvoerprimitieven aan te roepen.
Medebepalend

voor het

plaatje dat

uiteindelijk geproduceerd

wordt zijn de

zogenaamde attributen. Deze bevatten informatie over aspecten als soort lijn. kleur.
karakterhoogte. pickidentificatienummer. etc. Er bestaan 3 soorten attributen :
1

'primitive attributes' (primitieve attributen).

2

'workstation attributes' (werkstation attributen).

3

'segment attributes' (segment attributen).
De primitieve attributen worden weer in twee soorten opgedeeld :

1.1 Geometrische

attributen

(vorm.

maat

van

primitieven).

De geometrische

attributen worden globaal gebonden, Dit wil zeggen, op het moment dat een
uitvoerprimitief wordt aangeroepen, worden de dan geldende waarden van
attributen verwerkt in het plaatje. Dit plaatje kan dan niet meer veranderd
worden, deze attributen hebben een statisch karakter.
1.2 Niet geometrische attributen. De niet geometrische attributen kunnen op twee
verschillende manieren gebonden worden :
individueel (zie geometrische attributen)
bundled (gebundeld. zie werkstation attributen).
Voor ieder van deze attributen is er een ASF (Aspect Source Flag) die aangeeft
welke binding actueel is. Uitzondering hierop is het kleur-attribuut. dit is altijd
gebundeld.
De binding van werkstation attributen gebeurt via tabellen.

Deze bevatten

informatie over bijvoorbeeld kleur en patronen (voor het gebruik bij fill-area).
Wanneer zo'n tabel veranderd wordt. kan die verandering vaak direct zichtbaar
worden op het beeld. Denk hierbij aan een kleuren tabel (color look up table) in een
raster scan toestel.

Het is duidelijk dat lang niet aUe werkstations al deze

mogelijkheden bieden. Voor ieder werkstation zijn er dan ook attributen die aangeven
wat de mogelijkheden van dat werkstation zijn.
Aan een segment worden attributen gebonden met betrekking tot zichtbaarheid,
oplichten.

detecteerbaarheid,

pick

identificatienummer,

etc.

Deze

binding

is

dynamisch. via tabellen die veranderd kunnen worden.

4.1.7. Inquiries
Afgezien van de tot nu toe genoemde mogelijkheden, moeten ook de talloze
'inquiry

functies'

genoemd

worden.

Met

behulp

hiervan

kan

het

gebruikersprogramma enorm veel details over de toestand van het systeem en de
werkstations opvragen. Ook wordt met deze functies informatie verkregen over de

- 14aanwezige mogelijkheden (die uiteraard afhangen van de aanwezige apparatuur).
4.1.8. Subsets
Tot nu toe werden de mogelijk.heden van volledig GKS beschreven. Er zijn echter
ook vele applicaties die met een subset hiervan volstaan kunnen. In zulke gevallen
zou een complete GKS implementatie niet nodig zijn en bovendien zinloos veel disc en
geheugenruimte verslinden. In de DADS computer zal deze ruimte bijvoorbeeld niet
aanwezig zijn. Door de enorme uitgebreidheid en fiexibiliteit van GKS mag worden
aangenomen dat de implementatie inderdaad groot en traag wordt. Gebruikers. die
met een subset kunnen volstaan. zullen dus ertoe neigen een eigen subset te bepalen en
implementeren. Het gevolg hiervan is een enorm oerwoud van onderling verschillende
subset implementaties. Om dit te vermijden zijn er in de GKS norm maar meteen 12
verschillende niveaus van een mogelijke implementatie vastgelegd.
4.1.8.1. Invoer
Voor de invoer zijn er drie niveaus :
1

Geen invoer.

2

Slechts request invoer.

3

VoBedige invoer.

4.1.8.2. Uitvoer
Met betrekking tot de uitvoer zijn er vier niveaus vastgelegd :
m

Mi~male

uitvoer. Hier geldt een subset van de uitvoer primitieven. Er is slechts

een werkstation. er zijn geen gebundelde attributen.

o

ABe primitieven. Verder ook aIle attributen. statische bundeltabellen. slechts een
werkstation zonder uitvoer tegelijk. minimaal twee normalisatie transformaties.
waarvan een variabel.

1

Eenvoudige segmentatie. volledige uitvoer. volledige werkstation besturing.
Dynamische bundeitabellen. metafile werkstation. meerdere werkstations tegelijk
actier. meerdere variabele normalisatie transformaties.

2

Volledige implementatie met betrekking tot uitvoer.

4.2. GKS en de taal C
In het voorgaande hoofdstuk werden beknopt de mogelijkheden van en met GKS
beschreven. Bij het opstellen van de norm is een taalbinding gemaakt. voor Fortran.
Deze taal is waarschijnlijk gekozen met het oog op de industrie. waar Fortran nog veel
gebruikt wordt. Er zijn inmiddels ook enkele andere bindingen. onder andere voor
Pascal [5] en C [3] en [4]. De taal concurrent Euclid ontbreekt aan deze lijst. Omdat
voor aIle software binnen het servo anesthesie project een voorkeur voor de taal
Euclid bestaat. moet er dus een binding voor Euclid en een implementatie van GKS

- 15 hiervoor gemaakt worden. Het is echter niet nodig om de gehele GKS source in Euclid
nieuw te schrijven. De taal Euclid staat het namelijk toe om procedures (en/of
functies) uit andere talen te koppelen aan Euclid-programma's. In dit geval komt de
taal C hier het meest voor in aanmerking. omdat :
Er bestaat een C-binding en implementatie voor GKS, [3] en [4].
De implementatie van Euclid zelf maakt ook al op veel punten gebruik van
faciliteiten voor de taal C. De talen zijn als het ware van nature verwant.
Gegeven de CGKS implementatie is het dus mogelijk om een Euclid binding en
implementatie hierop te baseren. Ik wil eerst enkele opmerkingen maken over CGKS.
Rosenthal [4] en ten Hagen vergelijken hun C binding met de Fortran binding. Bij de
C binding werd het GKS document [1] niet letterlijk vertaald, maar met enige vrijheid
geinterpreteerd. Hierdoor hoopt men enkele voordelen te bereiken. Zo kreeg ieder GKS
data item een apart type. De mogelijkheden om lint te gebruiken. nemen toe. Lint is
een programma dat eigenlijk voor de C-compiler gebruikt hoort te worden. Het voert
onder andere type schecking uit (dit is bij andere talen een onderdeel van het werk
van de compiler).

Er worden ook nog enkele andere controles uitgevoerd. De

programmeur wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd wanneer hij een variabele declareert,
maar niet gebruikt. Het is helaas niet helemaal duidelijk welke controles exact door
lint worden uitgevoerd, er kunnen verschillen tussen verschillende Unix installaties
optreden. Ook worden de gebruikers van GKS gedwongen om zinvolle data types te
gebruiken in hun programma's; een verbetering van programmastijl dus. Als laatste
heeft de veelheid van typen het voordeel dat de representatie van data types kan
worden aangepast zonder dat iedere programmatekst moet worden bijgewerkt.
In de taal C kunnen gestructureerde data typen en pointers daarnaar gebruikt
worden. Hiervan wordt in CGKS veel gebruik gemaakt. Als voorbeeld bekijken we de
functie create segment. Volgens de GKS beschrijving [1] heeft deze functie een
parameter. de naam (nummer) van het segment. In CGKS is dat ook zo, maar de naam
wordt aIleen gebruikt voor externe opslag (metafile). Binnen het programma wordt
gewerkt met een pointer naar een datastructuur. In deze structuur staan aIle gegevens
over het segment. De functie create segment creert die structuur en heeft als returnwaarde de pointer naar die structuur.
In de taal C kan het merendeel van de vele inquiry functies van GKS vervangen
worden door directe referenties naar de betreffende velden in de betreffende data
structuur. Dat kan omdat het gebruikersprogramma beschikt over de pointers naar die
datastructuren en de C compiler de definities van die structuren kent. Dit zou echter
vereisen dat aIle structuren altijd in het geheugen aanwezig zijn. Zeker bij kleinere
machines met een beperkt geheugen zal dat niet altijd zo zijn. Dit is opgelost door de
inquiry functies te vervangen door macro's. De preprocessor van de C compiler
vertaalt deze macro's naar C-code voordat de compiler start. Tevens geeft de de:finitie
van de macro's hints hoe de data structuren verdeeld kunnen worden tussen geheugen
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GKS inquiry functies genereren zelf nooit foutmeldingen. Zij geven een van hun
aanroep parameters een waarde om aan te geven of er een fout is opgetreden. Hierdoor
kunnen de routines die fouten afwerken zonder problemen gebruik maken van inquiry
functies. In de taal C is dit niet nodig. Hier gaat de ongeldigheid van gegevens uit
structuren samen met ontoegankelijkheid.
Bij het geven van waarden aan attributen moeten weI functies gebruikt worden.
Het gebruikers programma kan nu niet zonder meer waarden toekennen aan elementen
uit datastructuren. GKS vereist namelijk dat op dit moment getest wordt of zo"n
waarde geldig is. Verder zou zo'n waarde zichtbare gevolgen kunnen hebben voor het
beeld. Dan moeten die veranderingen ook worden uitgevoerd.
Geconcludeerd wordt dat CGKS minder functies, maar veel meer verschillende
typen kent dan de Fortran binding. De mogelijkheid om lint te gebruiken ontbreekt
bij

Fortran

volledig.

Men

verwacht

een

betere

programmastijl

en

hogere

betrouwbaarheid door deze aanpak.
Het "DD/DI interface" is de scheiding tussen het apparaatafhankelijke deel
(Device Dependent) en het apparaatonafhankelijke deel (Device Independent) van de
implementatie.

De keuze van het niveau hiervan is steeds een compromis.

Het

apparaat afhankelijke deel voor ieder aangesloten randapparaat is de zogenaamde
driver. Daar dit voor ieder apparaat apart gemaakt moet worden. is het zaak dit klein
te houden. Dit houdt echter in, dat het DIIDD niveau laag ligt en de apparaten 'dom'
zijn. Wanneer 'intelligente' apparaten aanwezig zijn. zullen hun mogelijkheden maar
ten delegebruikt worden. Wanneer het DIIDD niveau hoog gelegd wordt. kunnen
intelligente apparaten volledig gebruikt worden. Het schrijven van de drivers voor
domme apparaten wordt echter moeilijk. In CGKS is voor een laag niveau gekozen.
omdat:
De meeste Unix installaties klein zijn en niet beschikken over complexe
randapparaten.
Het lage niveau maakt het mogelijk om drivers uit andere, bestaande pakketten te
gebruiken.
Wanneer deze versie voltooid is, kan later een nieuwe gemaakt worden met een
hoger niveau. Hier hoeft dit niveau dan ook niet onwrikbaar vast te liggen. Het
kan eventueel variabel zijn en aangepast worden aan lokale omstandigheden. Dit
heeft als voordeel dat GKS sneller ter beschikking komt.
Om het gestelde doel (een Euclid implementatie van GKS) moet dus eerst het
CGKS pakket geinstalleerd worden. Hierna moeten een interface gemaakt worden
tussen de de taal Euclid en de CGKS functies. Uiteindelijk moet de Euclid
programmeur de routines van CGKS gebruiken zonder in de gaten te hebben dat er
vreemde stukken software in zijn programma meespelen. Het installeren van CGKS
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systemen. De vakgroeps micro-pdp is tens lotte een (klein) Unix systeem.

De

koppeling van Euclid aan CGKS werd ook mogelijk geacht.
Alles wees erop dat ons doel bereikbaar was en dus begon ik met het installeren
van CGKS op de micro-pdp.
4.3. Het onderhoud aan CGKS
De volledige CGKS implementatie is een tamelijk grote brok software, die
uiteindelijk een bibliotheek van ruwweg 230 KByte oplevert,
verschillende personen in samenwerking ontwikkeld.

Deze werd door

Na dit werk moeten weer

andere mensen met het pakket kunnen werken en er misschien veranderingen in
kunnen aanbrengen (bijvoorbeeld het toevoegen van een driver voor een nieuw
randapparaat). Ik zal nu laten zien hoe is getracht om het hele pakket overzichtelijk
te houden. Hierdoor moet de maintenance van het pakket makkelijk blijven.
Het heIe pakket is opgesplitst in vele aparte programma's, ieder in een eigen file.
Bij de naamgeving van al die files (ca. 380) zijn duidelijke conventies aangehouden :
1

Files met de implementatie van een van de functies die de GKS gebruiker kan
oproepen hebben de naam van zo'n functie gevolgd door '.c'.

2

Files die functies bevatten die heel specifiek horen bij een van de files van type 1
hebben als naam de functie naam gevolgd door 'i.h' (Include.Header).

3

Files die functies bevatten die door vele andere functies aangeroepen worden
(bijvoorbeeld clipping routines) hebben een naam die begint met 'u_' (Utility).

4

Iedere file van type 1 gebruikt de file 'cgksincl.h' (en de gebruikers programma's
ook). In deze file staat weer een lijst van files met gegevens die voor de compiler.
van belang zijn, zoals :
type declaraties
constanten declaraties
macro declaraties

5

Files, die routines bevatten die direct de werkstation drivers aanroepen. Deze
hebben een naam die begint met 'w_' (Workstation).
Om de CGKS bibliotheek te genereren, moeten aIle files van type 1. 3 en 5

gecompileerd worden (waarbij de informatie uit 'cgksincl.h' wordt gebruikt en de files
van type 2 meegecompileerd worden). Hierna worden aIle objectfiles. horend bij type

1. door de archiverings utility 'ar' verwerkt tot een bibliotheek (Iibcgks.a). Dit proces
van compileren en archiveren belast de computer zwaar en duurt lang. Het is daarom
belangrijk om te zorgen dat steeds zo min mogelijk compilaties en vervangingen in de
bibliotheek worden uitgevoerd. Zeker na kleine veranderingen in een van de vele files
is het vaak niet nodig om het hele pakket volledig nieuw te compileren/archiveren.
Om de programmeur te ontlasten van de taak zelf te bepalen wat op een bepaald
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utility 'make' gebruikt [6]. Uitgaande van:
een file die gegevens bevat over de onderlinge afhankelijkheid van de de
verschillende files (de ·makefile').
de tijd en datum wanneer files voor het laatst veranderd werden (het file
systeem houdt dit bij).
bepaalt 'make' zelfstandig de optimale Manier voor het regenereren van de bibliotheek.
In de CGKS implementatie worden enorm veel verschillende typen gebruikt (zie
de file cgks.h). Dit heeft twee voordelen :
De mogelijkheid om fouten te ontdekken van het programma lint neemt toe.
Gebruikers worden aangemoedigd om zinvolle typen te gebruiken in hun
programma's.
Aan deze implementatie kunnen verschillende typen werkstation gekoppeld zijn.
Bij het openen van GKS wordt voor ieder werksstation een wsd (WorkStation
Descriptor) aangemaakt. Hierin zijn de eigenschappen opgeslagen die voor GKS of de
gebruiker van belang zijn. De wsd wordt gevuld met gegevens uit de file 'wsdcap'.
Door deze gegevens uit een file te putten wordt een grote flexibiliteit bereikt.
Om de CGKS implementatie aan de eigenschappen van de locaal gebruikte
computer aan te passen. kunnen in de file ·cgkslocal.h' enkele opties bepaald worden.
De file ·cgkspaths.h' bevat de complete namen van enkele files die door CGKS
gebruikt worden, maar niet in alle computers op dezelfde plaats in het file systeem
aanwezig zijn.
De file 'cgkswstypes.h' bevat een lijst van aanwezige typen werkstations. Dit
maakt veranderingen eenvoudig.
De file ·cgkslevel.h· bevat opties waarmee het niveau van de CGKS implementatie
wordt ingesteld. Helaas wordt deze informatie echter nog niet verwerkt. De feitelijke
definitie staat in file

'open~ksi.h·.

In [7] worden deze files uitvoeriger beschreven.
4.4. De talen Euclid en C.
In de geplande EGKS implementatie worden 2 programmeertalen gebruikt.
Ondanks het feit dat C en (Concurrent) Euclid eigenlijk talen zijn met geheel
tegengestelde eigenschapen, is dit mogelijk. In dit hoofdstuk zal ik eerst een vergelijk
tussen beide talen schetsen, en daarna aangeven hoe beide talen gekoppeld kunnen
worden met elkaar of met assembler programma's.
De overeenkomst tussen de twee talen is dat ze geschikt zijn voor het maken van
systeemprogrammatuur. C is gebruikt bij de ontwikkeling van het Unix operating
system. Met Euclid werd een 'Unix alike' systeem ontwikkeld (TUNIS) [8], De eis om
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toestaan meerdere processen parallel te laten verlopen en middelen ter beschikking
moet stellen voor onderlinge synchronistatie. Ook moet de compiler in staat zijn om
code af te leveren die snel is en geen overbodig geheugengebruik veroorzaakt (zeker bij
systeemprogrammatuur is efficientie heel belangrijk!). Bij de taal C vonden de
taalontwerpers verder heel belangrijk dat de compiler zelf klein en snel was. Deze
compiler verricht dan ook geen taken die evt. gemist kunnen worden. Bij de taal
Euclid ging de prioriteit naar leesbaarheid. onderhoudbaarheid en bescherming van de
programmeur tegen zich zelf.
Ais we kijken naar de syntax en semantiek van beide talen. blijken de
persoonlijke smaken van de ontwerpers heel duidelijk. Bij C zijn alle constructies kort
en krachtig (zelfs de naam : C). Ieder woord dat gemist zou kunen worden. werd
geschrapt. De ontwerpers van Euclid hadden daarentegen voorkeur voor programma's
die goed leesbaar en (daardoor) goed onderhoudbaar zijn. De programmatekst bevat
volledige woorden en veel gegevens die voor programmeur en compiler belangrijk zijn.
maar niet per definitie in een programma geplaatst moeten worden. Zo moet in een
Euclid programma altijd worden aangegeven welke variabelen waar zichtbaar en/of
veranderbaar zijn (Euclid is de enige taal die ik ken. die dat verschil maakt!).
Hierdoor kan informatie verborgen worden voor stukken programma die met die
informatie niets te maken hebben. Het geven van correctheidsbewijzen wordt ook
gemakkelijker [9].

Verder is in deze taal heel duidelijk te herkennen dat een

programma niet aIleen een reeks instructies is. maar ook gekenmerkt wordt door de
groep variabelen waar het

programma mee werkt.

Zo'n groep variabelen en

instructies (deze gegroepeerd in procedures en functies) vormen een module. Bij ieder
module moet weer precies worden aangegeven welke routines van. buiten kunnen
worden aangeroepen (geexporteerd worden uit de module) en welke routines in de
module uit de buitenwereld worden gebruikt (geimporteerd worden). Het module
mechanisme bevorderd het opdelen van programma's in apparte lagen. waarbij iedere
laag een duidelijke functie heeft. De drivers uit het CGKS pakket zouden in Euclid
ongetwijfeld aparte modules worden. Dit werken in 'lagen software' heeft grote
voordelen. Bijvoorbeeld in de Euclid implementatie van de programmatuur voor het
grafisch display van DADS zijn alle routines. die het beeldscherm van de Eurocom (de
displayprocessor van de nieuwe DADS II) besturen. in een apart module verwerkt. Het
bleek mogelijk om een module te schrijven dat er voor overkoepelende modules uitziet
als het module voor DADS II. maar op de vakgroepscomputer draait en de VT240
terminal bestuurt. Hier zijn weliswaar dUidelijke beperkingen aanwezig. maar met
behulp van deze module kon de software voor DADS II toch al enigszins getest
worden. op de werkplek van de programmeur en zonder de DADS II hardware. De
beperkingen zijn verder onvermijdelijk en het gevolg van de verschillende
eigenschappen van de VT240 en de Eurocom. Bij de simulatie is geen kleur aanwezig en
er is slechts een scherm (twee schermen in DADS). De andere indeling van het scherm
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De ontwerpers van Euclid hebben de vrijheid van de programmeur (bewust)

beperkt door hem te verplichten de zichtbaarheid van variabelen, procedures en
functies heel expliciet te beschrijven. Ook zijn er beperkingen bij het werken met
pointers (zeker in vergelijking met C). Hierdoor is de compiler echter weI in staat om
aliasing op te sporen en uit te bannen. We spreken van aliasing wanneer op een
bepaald moment 2 identifiers doelen op dezelfde variabele (hetgeen meestal niet de
opzet van de programmeur is). Dit verschijnsel veroorzaakt vaak fouten in het gedrag
van programma's die heel moeilijk zijn op te sporen. Ook kan gegarandeerd worden
dat in een gecompileerd Euclid programma functies geen neveneffecten hebben (zoals
het veranderen van globale variabelen. zonder dat de programmeur zich daarvan
bewust is). In C en zelfs in Pascal kunnen deze neveneffecten en aliasing optreden! De
euclid compiler voert verder uitgebreide type controles uit, om te vermijden dat
dubieuze assignment statements (zoals het toekennen van de waarde van een integer
aan een pointer) worden uitgevoerd.
In de taal C zijn bovengenoemde beperkingen van de vrijheid van de
programmeur systematisch vermeden. Hier kan en mag vrijwel alles. Dit betekent
echter ook dat functies neveneffecten kunnen hebben en dat aliasing kan optreden.
Uit het bovenstaande voIgt de conclusie dat het veel voordelen heeft om de taal
Euclid te gebruiken voor software ontwikeling. Dat wordt dan ook gedaan. Toch wi!
ik nog enkele kanttekeningen hierbij plaatsen :
C kent ook type controle's. Alleen voert niet de c compiler, maar een apart
prog~mma

deze uit (Lint). Dit programma blijkt zelfs meer en soms zinvollere

tests uit te voeren dan de Euclid compiler.
Euclid kent assert statements, waarmee in programma's tests op correctheid
kunnen worden ingebouwd. Ondanks dat dit niet in de C handleidingen
beschreven wordt, kent Cook assert's (zie '/include/assert.h')!
Bij de taal C kan 'information hiding' bereikt worden door een zinvolle opdeling
van programma's over meerdere files en het gebruik van 'external' variabelen.
De taal C wordt tegenwoordig door heel veel systemen ondersteunt. Dit mist
Euclid (nog?). Een kleine compensatie : de Euclid compiler kan code genereren
voor PDP, VAX. 6809.32000 en 68000.
C geeft vrijheid met betrekking tot pointers. Een pointer mag zelfs het adres
bevatten van een functie. Met zo'n pointer kan dan een functie worden
aangeroepen! Deze eigenschap wordt in de interface tussen CGKS en de drivers
zeer zinvol gebruikt.
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4.4.1. Aanroepmechanismen
Beide talen laten het toe om externe functies of procedures aan te roepen. Dit
kan een procedure zijn van een andere hogere programmeertaal of een zelfgeschreven
assemblerroutine. Hiermee is het mogelijk om Euclid aan C te koppelen.
opmerkingen

ten

aanzien

van

implementatie

hebben

betrekking

op

AIle
de

vakgroepscomputer. Als eerste zal ik laten zien hoe de C compiler een functie aanroept.
De parameters. waarmee de aanroep in het programma staat. staan op stack. De
eerste (meest linkse) parameter wordt het laatst ·gepushed'. Deze volgorde maakt het
mogelijk om dezelfde procedure met een variabel aantal parameters aan te roepen
(denk bijvoorbeeld aan printfO). Voor het koppelen met Euclid betekend dit. dat de
parameterlijst in C of Euclid achterstevoren moet worden opgenomen. De taal C
werkt uitsluitend met 'call by value'. Dit betekent. dat de waarde van iedere variabele
op stack gecopieerd wordt (en niet het adres). Dit geldt niet voor aIle compilers
wanneer 'structures' gebruikt worden als parameter.
eenvoudig als

tijdelijke variabele gebruikt

gedeclareerd moet worden.

Deze ruimte kan nu heel

worden. zonder dat die expliciet

Wanneer een procedure een variabele moet kunnen

veranderen. moet een pointer in de parameterlijst worden opgenomen. De C compiler
associeert met de naam van een array of record overigens weI die pointers, zodat dit in
de praktijk weI prettig werkt. De taal C ondersteunt twee soorten reals. float (32bit)
en double (64 bit). Bij een functieaanroep met reaIs worden echter steeds 64 bits (4
woorden) op stack gezet. ook voor float. Voor de terugkeer uit een functie bevat
register 0 van de cpu het resultaat van die functie. Dit geldt natuurlijk aIleen als de
gebruiker een 'return statement' in zijn programma heeft geplaatst. Wanneer een
functie eindigt doordat de sluithaak bereikt wordt, bevat RO geen zinnige waarde.
Voor 32 bits resultaten is de opslag in register 0 en.1. Tijdens de routine gelden
register 1 en 0 als 'scratch' register. De compiler gebruikt register 2, 3. 4 en 5 voor
register variabelen. Deze registers mogen dus niet veranderd worden. Een functie zelf
ruimt de stack nooit op. dat doet de aanroeper. Dat moet ook. want de functie weet
niet hoeveel parameters van welk type op de stack stonden. Overigens gebruikt Euclid
register 2 en 3 ook als 'scratch' tijdens procedures en functies. Daarom is het nodig bij
de combinatie van beide talen om in C niet meer dan 2 register variabelen te
gebruiken.
De taal Euclid gebruikt twee manieren om procedures aan te roepen.

Bij

aanroepen binnen een module van een procedure die niet geexporteerd wordt. is het
aanroepmechanisme verder geoptimaliseerd. Hier ruimt de aangeroepen procedure zelf
de stack op (dit kan omdat in Euclid de programmeur verplicht is alle variabelen in
een aanroep te gebruiken). De code hiervoor hoeft dus slechts een keer voor te komen.
en niet achter iedere aanroep. Bij dit type routines gebruikt de compiler ook niet de
naam die in het programma staat, maar een eigen' naam. De functie bestaat aIleen
binnen een module. Bij functie- of procedure aanroepen van geexporteerde routines zal
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de lijst het eerst. De laatste parameter staat dus direct hoven het returnadres op stack.
C gebruikt de inverse volgorde. waardoor de parameterlijsten in beide talen niet in
dezelfde volgorde moeten staan. maar achterstevoren. Euclid gebruikt call by value
(de waarde van een variabele staat op stack) en call by reference (het adres van een
variable staat op stack) door elkaar. Bij eenvoudige parameters (characters. integers)
die niet met 'var' in de parameterlijst staan. wordt call by value gebruikt. Complexe
variabelen (arrays. records) en 'var' parameters leiden tot call by reference. Wanneer
funties een resultaat aan een aanroeper moeten doorgeven. gebeurd dat via RO (of RO
en R1). Wanneer een procedure wordt aangeroepen met een variabele lengte van een
array. zal de euclid compiler er voor zorgen dat in werkelijkheid zowel een pointer
naar dat array. maar ook de lengte van het array op de stack staat. Bij Cis dit niet het
geval.
Daar in de VT240 driver reals

02 bit) gebruikt worden en Euclid hiervoor geen

voorzieningen kent. is hier zelf een implementatie voor gemaakt. Dit is eenvoudig.
omdat de hardware voor berekeningen met reals aanwezig is. Deze implementatie
bestaat uit een module met de procedure en functie headers van externe routines. die
in assembler geschreven zijn. Het type REAL_ is gedefinieerd als een longint. Dit
heeft als voordeel dat een functie een real als return waarde kan gebruiken. Hierdoor
is de omgang met deze functies erg prettig. Nadeel is dat de compiler hierdoor een

waardetoekenning van een integer aan een real uitvoert. maar onjuist. Bij een functie
aanroep naar of vanuit C rekent Euclid met een 32 bits real (2 woorden) op stack. C
gebruikt echter steeds 64 bit (4 woorden). Dit moet worden opgevangen door in de
Euclid source nog een dummy variabele op te nemen met de waarde 0 Clonginteger).
Bij een functie gebruikt Euclid

register 0 (of 0 en 1) voor het functieresultaat.

Register O. 1. 2 en 3 staan als 'scratch' ter beschikking tijdens de functie of procedure.

4.4.2. Compileren en laden van meertalige programma's
Bovenstaande paragrafen moeten het mogelijk maken om Euclid. C en assembler
programma's aan elkaar te koppelen. Rest nu nog het compileren. assembleren en laden
(bij eenvoudige programma's in een taal doet de compiler dit zeIn. Beide compilers
produceren assembler source en roepen dan de assembler en de loader (of linker) van
Unix aan.

Hierbij worden nog extra bibliotheken en sources toegevoegd om een

werkend geheel te krijgen. Beide compilers hebben opties om assembler source
(programmanaam.s)

of

object

source

(programmanaam.o)

te

produceren.

De

meegelinkte bibliotheken voor Euclid en C zijn niet hetzelfde, waardoor we verschil
moeten

maken

tussen

een

hoofdprogramma

in

Euclid

of C.

Wanneer het

hoofdprogramma in Euclid is geschreven. moeten we van de aan te roepen procedures
uit andere talen eerst een objectversie aanmaken.

Dit wordt gedaan door de

betreffende compiler/assembler aan te roepen met de juiste opties. Hierna kan de
Euclid compiler worden aangeroepen :
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cee hoofprogramma.e hulproutine.o
en levert 'hoofdprogramma.out' af (als nergens fouten optreden),

Een voorbeeld

hiervan is te vinden in de directories (eventueel op back-up floppies) '/user/rkoll/arit'
en ·/user/rkoll/GKS/cec_to_c'.
Wanneer het hoofdprogramma in C is geschreven, moeten van de hulproutines
weer objeet versies worden aangemaakt. Nu moet 'see' in plaats van 'cee' gebruikt
worden voor Euclid sources. Dit kan dan ook alleen met sequentiele programma's.
Programma's die met 'cee' vertaald worden, hebben bij iedere procedure of functiestart
een aanroep van een routine uit de concurrent kernel die zorgt voor het 'multi
processen' en de toegang tot monitors. De C kernel kent deze routine echter niet en de
lader zal niet in staat zijn dit pakket te laden. Omdat de Euclid programma's nog
enkele andere routines vereisen, moet alsvolgt geladen worden:

cc /usr/lib/coneuc/cestartllq.o

< backslash >

c_hoofdprogramma.c euclid_hulpprogramma,o

< backslash >

/usr/lib/coneuc/celibllq.a

Een voorbeeld hiervan staat in de directories (eventueel op back-up floppies)
'/user/rkoll/GKS/c_call_euc' en '/user/rkoll/GKS/MAKE/DRIVE' (de vt240 driver
gebruikt ~eze teehniek).

4.5. Bet toevoegen van een driver
am een driver toe te voegen aan CGKS, moeten de volgende stappen worden
uitgevoerd.
Ais eerste moet uiteraard de driver geprogrammeerd en getest worden.

Het

testen van de driver kan zowel los van CGKS als gekoppeld aan CGKS. De eerste
methode zal waarschijnlijk vlotter verlopen. omdat dan sleehts kleine programma's
vertaald moeten worden. In dit geval moeten weI testprogramma's gemaakt worden,
maar die zullen zeer klein zijn. Wanneer de driver in het gehele CGKS pakket wordt
opgenomen, zal dit meer tijd in beslag nemen. Ook de computerbelasting zal groter
zijn.
De driver kan in Euclid geschreven worden. Er moet echter uiteindelijk een klein
hulpprogramma in C geschreven worden, om de Euclid routines te binden aan de code
uit CGKS.

Voor een voorbeeld van zo'n constructie verwijs ik naar de direetory

'/user/rkoll/GKS/MAKE/DRIVE' en de files 'read_me' en 'makefile'. Deze files zullen
waarschijnlijk aIleen op back-up floppies beschikbaar zijn.
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kunnen uitvoeren. Dit staat beschreven in [7]. hoofdstuk 1.2.1. Het is niet
noodzakelijk dezelfde namen aan te houden. het is betet om in de naam te laten
blijken voor welk apparaat de functie is. De beschrijving is gegeven in de taal C. Voor
het programmeren in Euclid moet rekening gehouden worden met de opmerkingen uit
hoofdstuk 9. Oak is het nuttig. te weten dat niet alle routines gerealiseerd behoeven
te worden. In de meeste gevallen controleert CGKS of de betreffende routine inderdaad
aanwezig is. Ais dat niet is. wordt geprobeerd via andere wegen het doel te bereiken.
of een actie overgeslagen. De documentatie vermeld helaas niet welke functies in ieder
geval aanwezig zijn moeten. Wanneer de driver klaar en getest is. moeten de volgende
stappen worden uitgevoerd om de driver aan CGKS te koppelen.
Voeg toe in de file ·u_cgksws.c· de regel :
#define WORKSTATION_DEVlCE_NAME AVAILABLE
Verander in deze file de regel :
#define AVWT
(WISS_DEVlCE+AED_DEVlCE+.....+FOO DEVICE)
door het nieuwe werkstation hierin ook op te nernen.
inst_avwt(gksd) voor de regel :

Verander in de functie

. gksd- > gd_nrwt == i;
door toevoegen van :
#if (WORKSTATION DEVICE NAME = AVAILABLE)
N
gksd- > gd_avwt[i]-= NWORKSTATION_NAME ;
i++;

#endif
In de file 'CGKSwstypes.h· moet worden toegevoegd :
int workstation_name();
De file wsdcap moet ook worden bijgewerkt. De gegevens in deze file kunnen het beste
in de volgorde geplaatst worden. waarin zij ingebouwd worden in de GKS state lists
door inst_avwtO. Een beschrijving van de vorm waarin de gegevens in de wsdcap file
staan. is gegeven in [7]. hoofdstuk 1.1.3. Ook kan uiteraard gekeken worden naar de
reeds aanwezige gegevens.
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te kunnen maken is het handig om voor iedere driver een aparte directory aan te
maken. Nu bestaan luser/rkoll/GKS/MAKE/DRIVE/dec_drLe (driver voor VT240)

luser/rkoll/GKS/MAKE/PLOT Ihp_drLe (driver voor de plotter, met een
testprogramma plot.e). De driver voor de plotter is momenteel nog niet in het CGKS
pakket geinstalleerd. De file '/user/rkolllGKS/MAKE/makefile' moet ook worden
uitgebreid als een nieuwe driver wordt toegevoegd.

en

4.6. Installatie van CGKS
De eerste stap om CGKS geinstalleerd te krijgen was om de source files in te
voeren in de vakgroepscomputer, Daar men in het rekencentrum deze sources reeds via
een tape had ingevoerd in een VAX computer. kon via THENET iedere file naar de
micro gecopieerd worden.
De sourcefiles van CGKS staan in de directory '/user/rkoll/GKS/MAKE/c-!,rog'.
De directory '/userirkoll/GKS' bevat de CGKS bibliotheek en enkele test of
demonstratie programma's. Voor andere computergebruikers is slechts deze directory
van belang. De subdirectory 'MAKE' bevat de diverse 'makefile' voor de originele
CGKS sources (make_I .. make_3) en de VT240 driver (make_d). Daamaast ook een
shell file om de CGKS-bibliotheek te regenereren na veranderingen (install).

De

sources zijn in subdirectories van MAKE ondergebracht. De driver voor de VT240 in
'DRIVE' en de driver voor de plotter in .PLOT' .
De volgende stap was het schrijven van een driver voor de grafische terminal. een
VT

240.

Deze

driver

werd

in

Euclid

geprogrammeerd

(en

in

directory

luser/rkoll/GKS/MAKEIDRIVE ondergebracht). Naast de eigenlijke source in Euclid
is hier nog een klein stuk in de taal c geprogrammeerd. Hierin worden de routines uit
de driver en enkele eigenschappen van de terminal in een tabel ondergebracht. Deze
tabel wordt met behulp van een pointer aan CGKS gekoppeld.
Wanneer de CGKS-implementatie een driverfunctie aanroept. gaat dat altijd via
deze tabel (of een dergelijke tabel voor ieder ander apparaat). Ook kan de CGKS
implementatie via deze tabel vaststellen of een gewenste driver functie inderdaad
aanwezig is. Als dat niet het geval is, moet de implementatie deze taak weer splitsen
in eenvoudigere taken. die weI als driver fuincties beschikbaar zijn. Doordat het

DI/DD interface laag gekozen werd zijn de driver functies relatief eenvoudig. De
belangrijkste taak van de driver is om de juiste karakter sequenties te genereren voor
de betreffende terminal. De driver functies worden aangeroepen met de device
coordinaten van de VT240. AIleen voor het bepalen van de juiste maat van
polymarkers is enig rekenwerk opgenomen in de driver. Dit gebeurt weI met reals.
Reals vormen geen onderdeel van de taal Euclid en er werd hiervoor een eigen
implementatie gemaakt. Deze maakt met behulp van enkele assembler routines direct
gebruik van de floating point hardware bij onze processor. Zie hiervoor de directory
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Na het schrijven en debuggen van de driver moest de hele CGKS source vertaald
worden. Dit lijkt heel gemakkelijk. vooral omdat bij aIle sourcefiles ook de sourcefile
voor de utility 'make' aanwezig was. Echter, de versie van 'make' die op de micro-pdp
draait kon niet met deze 'makefile' werken, Deze resulteert namelijk in aanzienlijk
meer geheugengebruik dan mogelijk is op deze micro. Dit probleem kon worden
opgelost door de originele makefile op te splitsen over meerdere kleinere files. Deze
moeten dan achtereenvolgens door make verwerkt worden.

Daar opsplitsen in

make_I. make_2, make_3 niet voldoende was. kwam er nog make_IS en make_2S
bij. Hierna kon voor iedere c source file de c-eompiler automatisch worden
opgeroepen. De aaneenschakeling van al deze make- acties werd vanuit een shell file
Cluser/rkoIl/bin/instaIl) uitgevoerd. Deze file zorgt voor het compileren en ook voor
de aanroep van het archiveringsprogramma 'ar' en ·ranlib'. Deze twee utilities
genereren een biliotheek die door de xenix lader (of linker) 'ld' gebruikt kan worden
bij het laden van een programa. Vit de bibliotheek worden dan aIleen die routines
toegevoegd aan de file, die inderdaad aangeroepen worden. Het compileren van de
CGKS-sources leverde problemen op. Enkele sourcefiles bevatten meer declaraties van
typen. constanten en variabelen dan onze c-eompiler verwerken kan. Die geeft dan een
foutmelding en laat het afweten. Ondanks dat aIle sourcefiles relatief klein zijn en
ook relatief weinig variabelen bevatten. moet de compiler toch steeds veel symbolen
beheren. Dit komt doordat in iedere sourcefile van CGKS de file 'cgksincl.h' gebruikt
wordt (#include "cgksincl.h"). Middels include-statements worden hier weer
meerdere files met de declaraties van variabelen, constanten en (vee}) typen in
opgenomen. Voor de programmeurs van CGKS had dit het voordeel dat in iedere
sourcefile met eel?- include statement voor aIle typen kon worden volstaan. Dit geldt
ook later voor de programmeurs die het CGKS pakket gebruiken. Door een include
statement kent de compiler en lint (een programma dat type controles uitvoert) aIle
typen uit CGKS. Omdat er geen files in het pakket waren die aIle typen en constanten
uit het CGKS pakket en tevens ook veel interne variabelen gebruikten kon het
probleem van de "symbol table overflow" worden opgelost door slechts die files op te
nemen (door geschikte include statements) die inderdaad nodig waren. Nadat de
include-structuur zo was aangepast. konden aIle source files gecompileerd worden.
Met behulp van de utilities 'ar' en 'ranlib' werd een bibliotheek gecreerd
Cluser/rkoIl/GKS/libgks.a). Deze is circa 233 kByte groot,
Hierna moest het pakket uiteraard getest worden, Dit is slechts oppervlakkig
gebeurd. In een tamelijk klein programma (in C. /user/rkoIl/GKS/c.c) werden enkele
primitieven getest. Hier komen voor :
declaratie en initialisatie van enkele variabelen,
Initialisatie van de Euclid modules uit de driver voor de VT240,
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openen en sluiten van CGKS.
openen en sluiten van een werkstation.
activeren en deactiveren van een werkstation.
s_asflagsO (set source aspect flags).
s_ltypeO (set line type).
s_mtO (set marker type).
polymarkerO.
polylineO.
newseg() (new segment).
closegO (close segment).
init_IocO (initialise locator).
req_IocO (request locator).
textO.
req_strO (request stroke).
Dit programma bleek na compileren en laden meer dan 64 kByte groot te zijn.
Dit betekent simpelweg dat het zo niet kan werken op de micro-pdp. In eerste
instantie werd hiervoor weI een oplossing gevonden. De utility 23fix is in staat om
voor grote programma's een overlay structuur te maken en een gescheiden ruimte voor
instructie (de programmacode) en data (de variabelen uit een C programma) te creeren
en beheren. Door gebruik van deze utility kon mijn programma in eerste instantie weI
werken.. Door het overlay mechanisme van 23fix was de verwerkingssnelheid weI
laag. Helaas. de vreugde hierover duurde echter maar kort. Met het installeren van
xenix versie 3.0 (we hadden eerst versie 2.7) kwamen weer nieuwe problemen. Daar
de object files niet waren overgenomen. moesten alle files nieuw gecompileerd worden.
Dit lukte niet meteen. In een aantal files moest de include structuur weer worden
aangepast. De ruimte die de c-compiler voor symholen beschikbaar had was blijkbaar
kleiner geworden.

Het nieuw compileren en laden van mijn test programma leek

daarna weer vlekkeloos te verlopen. Echter. het programma werkte niet meer. Slechts
de melding 'memory fault - core dumped' was het resultaat. Bij ieder programma dat
geladen wordt. worden enkele bibliotheek procedures meegeladen voor de koppeling
van het programma met de omgeving (het operating system. input. output). Deze
blijken voor xenix versie 3.0 duidelijk groter te zijn dan in de voorgaande versie (2.7).
Hierdoor groeide mijn testprogramma (het instructie gedeelte) iets en kwam hoven de
maximum grens voor onze machine (deze grens is 64 kByte. de utility 23fix
controleert de grootte van de geproduceerde source niet en geeft dus ook geen
waarschuwing).

De consequentie hiervan

is

dat het niet mogelijk is om dit

programma uit te voeren op de micro-pdp. En het gaat hierbij slechts om een klein
testprogramma!
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Het doel van de poging om CGKS te implementeren op de vakgroepscomputer is
het verkrijgen van een ontwikkelsysteem van grafische programma's voor DADS.
Vroeger is gebleken dat het erg ongunstig is wanneer programma's ontwikkeld worden
voor een andere systeem zonder dat de mogelijkheid bestaat om de programma's te
testen. Wanneer met GKS gewerkt wordt, vervalt dat probleem. Een programma kan
op de VT 240 of de plotter getest worden en dan met heel kleine veranderingen
overgezet worden naar de uiteindelijke machine. Om dit te kunnen doen moet de
uiteindelijke machine dan uiteraard weI over een GKS implementatie beschikken.
Gezien het geheugengebruik van CGKS (er zijn geen ervaringen met betrekking tot
snelheid) is het niet haalbaar om volledig CGKS op de DADS computer te installeren.
Hooguit voor de volgende DADS. waar een 68000 processor in werkt zou dit kunnen,
maar dan is nog de vraag of het gewenst is. Er zou grofweg lOOK geheugen alleen
hiervoor aanwezig moeten zijn. terwijl die machine nog andere belangrijke taken heeft.
Daarom ontstond de vraag naar een subset van GKS functies. waarmee die dingen die
in DADS gebeuren mogelijk zijn. De programmeurs die voor DADS programmeren.
moeten zich dan beperken tot deze subset. Van die subset moet er een implementatie
voor de DADS machine gemaakt worden. Door het beperkt aantal functies en dat er
maar een werkstation is. kan die deelimplementatie bescheiden van omvang zijn en
goede verwerkingstijden hebben. Ondanks het feit dat GKS op korte termijn zeker
niet ter beschikking zal staan, zal ik toch een geschikte subset geven.
Om

die

subset

te

bepalen,

Uuser/dads/displayproc/screens.mod).

werd
In

de

de

module

huidige

screens

programmatuur

bestudeerd
voor de

'Eurocom' displayprocessor vormt deze module de interface naar alle functies die tekst
of. plaatje op het beeld produceren. Ik zal verder de namen van gks routines uit het
CGKS pakket gebruiken.

Deze kunnen iets afwijken van de namen uit de GKS

beschrijving [l].
De routine screens.gprint kan vervangen worden door de CGKS routines textO en
set_ItO (set line type). Screens.print kan eveneens worden vervangen door textO
en set_colorO uit CGKS. Screens.echo wordt vervangen door de text() functie uit
CGKS.

De uitvoer wordt nu verzorgd door screens.1ine, screens.gmove en screens.blockfill.
Deze kunnen vervangen worden door polylineO en fill_areaO. Door polyline met
een punt (in plaats van een hele lijst) aan te roepen wordt de cursor verplaatSt,
als deze functie nog nodig blijkt bij het gebruik van GKS.
De routines screens.newscales en screens.1window worden vervangen door de
CGKS routines om de transformaties en vensters aan te passen. s_windowO en
s_viewportO.

De routines screens.claim en screens.unclaim dienen om slechts een proces toegang
te geven tot het beeld. Binnen GKS zijn hiervoor geen voorzieningen. GKS is niet
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hetzelfde werkstation besturen. Deze faciliteit zal dus buiten GKS moeten worden
gerealiseerd.
De routine screens.erase dient om een beeld schoon te vegen. In CGKS is dat
clear().
De routine screens.diagnose is waarschijnlijk voor diagnose doeleinden ingebouwd

(debug tool). Ik verwacht dat het debuggen van software met gebruik van GKS
en de micro-pdp veel eenvoudiger wordt en er geen behoefte meer is aan dit
diagnose middel. Mogelijk wordt ook een nieuw diagnosemiddel ontwikkeld dat
meer toegespitst is op de situatie met GKS. Binnen GKS is er nu in ieder geval
geen vervanging voor screens.diagnose.
De routine screens.newcursor is bedoeld om een nieuwe cursor binnen een venster
te definieren. Dit is een van de dingen die met de routine init_valO gerealiseerd
worden.
Oak voor de routine screens.newchar kent GKS geen alternatief. Volledig GKS
stelt zo veel karaktersets en attributen ter beschikking dat men er van afzag om
de gebruiker zelf karakters te laten definieren.

WeI

kunnen

bij iedere

implementatie van GKS eigen karaktersets ingebouwd worden.

De routine screens.move zal bij gebruik van GKS niet meer nodig zijn. Met behulp
van de routine text() kan men tekst op haast iedere plek neerzetten. De begrenzing
wordt hier gegeven door de pixel-maat. niet door de maat van een karakterveld.
screens.printchar kan vervangen worden door text.
In "bijiage 2 wordt een lijst gegeven van routines die moeten worden
geimplementeerd om de huidige functies te kunnen realiseren. Enkele functies zijn
slechts aanwezig om comptibel te zijn met complete GKS irnplementaties. Bijlage 1
bevat een Hjst van enkele typen voor de variabelen die gebruikt worden.
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s.

ENKELE COMPUTERFAMILIES

6. De pdp-ll familie
Door de problemen bij het installeren van CGKS ben ik mij gaan verdiepen in de
opbouw van de micro-pdp. Deze is tamelijk conventioneel. maar weI flexibel. Op een
backplane met een bus-structuur (de 'Q-bus') worden verscheidene steekkaarten
geplaatst. Hierop zijn dan de bouwgroepen zoals centrale processor. floppi~controller.
geheugen en seriele poorten geplaatst. Bij de pdp-II systemen komen 2 bussystemen
voor. de Q-bus en de 'Unibus'. Het belangrijkste verschil is gelegen in het multiplexen
van adressen en data op dezelfde lijnen bij de Q-bus. Bij de Unibus zijn hiervoor
gescheiden buslijnen aanwezig. Hierdoor is dit systeem iets sneller. De uiteindelijke
problemen voor CGKS worden echter veroorzaakt door de structuur van de centrale
processor. Alle processoren uit de pdp-II serie zijn opgezet als universele 16-bit
processoren. Ze bevatten 8 registers van 16 bit breed. Twee hiervan hebben een
speciale functie. Register 7 dient als programma teller (programcounter) en register 6
wordt (bij conventie) gebruikt als stackpointer. Wie wil kan echter ook andere
registers als stackpointer gebruiken. Doordat de programmateller nu 16 bit breed is. is
de

logische

adresruimte

64

K

groot.

Op

de

processorkaart

is

verder een

memorymanagement unit aanwezig. die deze adresruimte afbeeldt op een ruimte van 4
Megawoorden. Op de busstructuur wordt gewerkt met adressen in die 4 Megawoord
ruimte. Van deze ruimte hoeft slechts een deel werkelijk als ram aanwezig te zijn.
Tijdens mijn afstuderen was dat bijvoorbeeld 256 K. Er is echter slechts een
programma dat het geheugen volledig gebruikt (beheert is misschien een beter woord).
Dit is

h~t

operating system. xenix. Alle gebruikersprogramma's werken in een 64

Kwoorden ruimte. zoals die door de registers van de processor wordt gegeven. Verder
gebruikt de pdp-II memory mapped 10. In de geheugenruimte moet 8 K worden
gereserveerd voor 10 devices. Het is niet duidelijk hoeveel hiervan in een normaal
programma als 10 ruimte wordt gebruikt. leder programma wordt zo beperkt tot een
grootte van 64 K. In deze ruimte moeten zowel instructies als data worden
ondergebracht.
De CGKS bibliotheek bleek grotere programma's op te leveren. In dat geval kan
de geheugenruimte in 2 delen worden gesplitst. In een ruimte worden de instructies
ondergebracht. in de andere de data. Sommige pdpll typen ondersteunen dit in de
hardwaree van de processor. machines met een zogenaamde separate I/O space. Bij
deze machines zijn er vanuit de processor gezien al twee 64K ruimten. een voor
instructies (I-ruimte) en een vor data (D-ruimte). Een voorbeeld hiervan is de
pdpll-73 processor. De vakgroepscomputer is gebruikt een pdpll-23+ processor. hier
ontbreekt zo'n systeem. De utility 23fix kan dit echter emuleren (waarschijnlijk door
de memory management unit geschikt te sturen). Deze brengt verder een overlay
structuur aan in de instructie ruimte. De maximumgrenzen worden nu 64K voor
instructies en ca 40K voor data. Tijdens uitvoering van dit soort programma's moet
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de instructie ruimte wordt gelezen, terwijl tijdens andere cyc1i met de data ruimte
gecommuniceerd wordt, Voor programma's die de memory management niet besturen
(dus alle, behalve xenix zeIt) is er op pdp-ll machines een bovengrens van 64 + 40
Kwoorden, Xenix zelf als programma gezien is overigens duidelijk groter dan 64 K.
Bij versie 2.7 werd de utility 23fix dan ook gebruikt om een werkend programma te
verkrijgen, Versie 23fix wordt zonder hulp van 23fix gegenereerd. Het is niet bekend
waarom dit programma weI draait. Mogelijk wordt tijdens het booten met meerdere
stappen achterelkaar gewerkt. waarbij tussendoor het memory management wordt
veranderd.
Een klein testprogramma voor CGKS blijkt nu iets meer dan 64 K instructies te
bevatten en kan niet meer werken. De consequentie hiervan is helaas dat de CGKS
implementatie op de vakgroepscomputer niet gebruikt kan worden.
Bij de ontwikkeling van CGKS werd er in de eerste plaats naartoe gewerkt om
snel een werkende implementatie te krijgen. Daarna zou er gewerkt worden aan een
verbeterde implementatie die op alle Unix machines werkt. CGKS heeft gewerkt op
een pdp-1l/40 (de test-suite van het ontwikkelteam) en VAX. Omdat CGKS op die
pdp-11/40

werkte.

werd

zonder

meer

verondersteld

dat

het

ook

vakgroepscomputer kon werken. Deze werkt met een 11/23 processor.

op

de

Dit bleek

echter niet het geval. Hiervoor zijn twee redenen :

Op de 11/40 draaide een andere Unix versie dan bij ons. Deze zal waarschijnlijk
minder standaard routines aan ieder programma meegeven dan ons xenix 3.0. De
benodigde instructie ruimte wordt daardoor kleiner op de 11/40,
Wij gebruiken een andere c-compiler. Het is mogelijk dat de c-compiler op de
11/40 betere optimalisaties uitvoert op de code.

Ook hierdoor krimpt de

instructie ruimte.
In het begin van de 70er jaren (toen de pdp-II machines zich langzaam aan
begonnen door te zetten) bleek al gauw dat de adresruimte van deze machines eigenlijk
te klein was. In eerste instantie trachte men dit euvel door het toevoegen van memory
management te verhelpen.

Maar er kwamen steeds meer toepassingen waarbij

programma's boven de magische grens van 64 K groeiden. Dit geldt meer voor de
benodigde data ruimte dan voor de instructieruimte. Om aan de marktvraag naar
machines met een groter adresbereik te voldoen, werd begonnen aan de ontwikkeling
van deze machines. Daarnaast ging de ontwikkeling van de vertrouwde pdp-II serie
verder. De nieuwe machines werden fiexibele. algemeen inzetbare machines met een
nieuwe. 32 bit architectuur. Hier konden ook configuraties met meerdere processoren
en veel meer dan 4 M woorden geheugen voorkomen. Dit kon op de Unibus weliswaar
ook weI. maar was niet zinvol doordat de bus dan al snel de beperkende factor werd.
Deze machines met de 'Virtuele Adresruimte eXpansie' zijn de nu vertrouwde
'VAXen'. De logisch adresseerbaarheid wordt hier bepaald door registers van 32 bit

- 32breed, dat is meer dan 4 Giga woord. Voor een gebruikers programma staat hiervan 1
Giga woord ter beschikking (onder VMS). Men mag aannemen dat dat voorlopig voor
alle toepassingen voldoende is. De CGKS implementatie zal op deze machines dan ook
geen problemen opleveren.

6.1. Unix installaties gebaseerd op een 68000-processor
Een andere groep van Unix implementaties is gebaseerd op systemen met een
68000 centrale processor. Ook hier zijn weinig problemen te verwachten. Zonder
memory management is de logische adresruimte hier bepaald door een adresbusbreedte
van 23 bit, goed voor 8 Mwoorden. Dit is voor CGKS ruim voldoende. Toevoegen van
een memory management unit zal deze adresseerbaarheid in het algemeen niet kleiner
maken.
6.2. Personal Computers
Ook op kleinere machines kan CGKS gebruikt worden.

Voor de inmiddels

tamelijk grote familie van IBM pc achtige machines kan CGKS in principe ook
gecompileerd worden. Ofschoon de adressering hier ook beperkt wordt door 64 K
ruimten, zijn verschillende c-compilers in staat om voor de instructies en data
meerdere banken te gebruiken. Zo kunnen grote arrays ieder in een eigen bank worden
opgeslagen. Ook de instructie ruimte kan over meerdere banken worden opgedeeld.
De bruikbare geheugenruimte wordt dan bepaald door het aanwezige geheugen. Dit kan
oplopen tot 640 Kwoorden (zonder speciale hardware). Daar ook hier utilities als
'make'. 'lint' en linkers die met bibliotheken kunnen omgaan verkrijgbaar zijn. zou
CGKS

00)<.

op een 'pc' levensvatbaar moeten zijn. Ik denk overigens weI dat een 'xt'

als minimum configuratie moet worden beschouwd.
IBM zelf Ievert het PGS (Proffesional Graphics System) [10]. Dit systeem bestaat
uit een kleuren monitor met hoge resolutie en een grafische kaart in de computer. Deze
kaart kan de normale grafische kaart en het standaard text scherm emuleren.
Daarnaast werkt zij als grafische kaart met een beeld van 640 bij 480 pixels in 256
kleuren. Software voor het gebruik van dit systeem wordt meegeleverd. Daarnaast
ook een implementatie van GKS (op 6 floppie discs). Deze implementatie ondersteunt
Basic. Fortran en C. Tenzij kant en klare software wordt gebruikt met dit systeem. is
de PGS bedoeld voor gebruik met of via dit GKS.
Door de beperkingen van de vakgroepscomputer is het niet mogelijk om hierop de
CGKS implementatie te laten werken, Ik verwacht persoonlijk dat de 'pc-s' steeds
meer gebruikt gaan worden. Voor deze machines bestaat weI een GKS implementatie.
Nadeel hiervan is dat dan waarschijnlijk in C geprogrammeerd gaat worden (Euclid
compilers zijn niet leverbaar).
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De eerste vraag die in het kader van mijn afstuderen werd onderzocht. was welke
standaards of normen er bestonden met betrekking tot grafische software pakketten.
Binnen de vakgroep werd een pakket gezocht dat geschikt was voor de ontwikkeling
van grafische software voor DADS. Feitelijk bleek zo iets op dat moment nog niet te
bestaan. Echter, er was een normvoorstel voor 'GKS'. Dit 'Graphical Kernel System'
behelst de beschrijving van een systeem van subroutines waarmee men grafische
programmatuur kan ontwikkelen die zo machine onafhankelijk mogelijk is.

Het

overzetten van programma's naar andere (rand)apparatuur moet relatief weinig
problemen opleveren. Alles wees erop dat GKS als internationale norm geaccepteerd
zou gaan worden, dit wordt echter nog niet bevestigd door de aanwezige literatuur in
de bibliotheken hier. Het gebruik van GKS resulteert in programmatuur die goed
onderhoudbaar is en relatief machineonafhankelijk (volledige onafhankelijkheid zal
zeker voor gra.fische toepassingen niet realiseerbaar zijn).
Na de keuze voor GKS kwam het probleem van de implementatie. Daar binnen de
vakgroep een voorkeur bestaat voor het programmeren in de taal Euclid zou een
koppeling van GKS aan Euclid gewenst zijn. Deze koppeling (of taalbinding) bestaat
echter (nog) niet. In het Mathematisch Centrum Amsterdam was echter een binding
aan de taal C en een GKS implementatie hiervoor gemaakt. Dit geheel wordt CGKS
genoemd. De source files hiervan zijn relatief gemakkelijk verkrijgbaar (ze waren al
aanwezig in het rekencentrum hier in Eindhoven). Deze bibliotheek kan in principe
ook aan de taal Euclid gekoppeld worden. Voor deze aanpak werd gekozen. Dit leek
eenvoudig, daar CGKS op en voor Unix systemen ontwikkeld was. De vakgroeps
computer (een micro pdp-l1) is zo'n systeem. Het doel was om met behulp van CGKS
een eigen Euclid taalbinding en implementatie voor GKS te maken. Wanneer deze
wordt

voorzien

van

drivers

voor

de

grafische

terminal

ontstaat

op

de

vakgroepscomputer een redelijk goede ontwikkelwerkplaats voor grafische
programma's. Wanneer later een implementatie van GKS voor de displayprocessor (of
processoren) van DADS wordt gemaakt, zal met
programmatuur voor DADS ontwikkeld kunnen worden.

dit

gereedschap

fiexibele

Uiteindelijk bleek echter, dat de verschillen tussen onze computer en het
ontwikkelsysteem voldoende groot waren om te zorgen dat de CGKS-implementatie
niet gebruikt kan worden op de vakgroepscomputer. Programma's die de CGKS
bibliotheek gebruiken. worden te groot en kunnen niet werken binnen de beperkte
adresruimte van onze machine. Voordat begonnen werd aan het installeren van CGKS
hier, had eerst moeten worden of deze CGKS-implementatie levensvatbaar is op onze
computer. Het antwoord op deze vraag is nee. Zelfs op een pdp-l1 machine die alle
testprogramma's aan kan, zal er altijd te weinig instructieruimte overblijven voor
grotere toepassingen. Hierdoor kan CGKS niet zinvol gebruikt worden. Dit geldt voor
alle pdpl1 processoren. inclusief de 11-73 processor. Een tweede nadeel van dit grote
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pakket is zijn traagheid. Wanneer hiermee programma's ontwikkeld worden, duurt
compileren

en

laden

erg lang.

Voor de

programmeur is dat

geen

prettige

werkomgeving. Ook andere computergebruikers merken de systeembelasting doordat
hun taken langzamer verwerkt worden. De CGKS-implementatie blijkt te groot en
onhandelbaar te zijn voor de micro-pdp. Andere implementaties met een binding aan
C zijn niet bekend (voor pdp-It). Indien zij bestaan, is er geen reden om aan te nemen
dat zij noemenswaardig efficienter omgaan met geheugenruimte. Door de beperking
van de instructieruimte blijkt de pdp-ll serie slecht geschikt voor het ontwikkelen en
gebruiken van grote programma's. Grafische programma's (met GKS) vallen in deze
categorie. Uiteindelijk blijkt het niet mogelijk om op de huidige vakgroepscomputer
GKS te implementeren en zodoende een fiexibele grafische programmaontwikkeling
mogelijk te maken.
Om CGKS te kunnen gebruiken. zou er dus moeten worden uitgeweken naar een
andere computer. In aanmerking komen op een 68000 gebaseerde Unix systemen en
VAX-II systemen onder Unix. Voor de systemen met een 68000 processor is er dan
een bijkomend voordeel. Hiervoor is een Euclid compiler leverbaar. In zo'n configuratie
kan het oorspronkelijk gestelde doel bereikt worden: het ontwikkelen van machine
onafhankelijke grafische programma's. Wanneer de eis om in Euclid te programmeren
niet gesteld wordt, kan uiteraard ook op VAX-II gewerkt worden.
Een ander alternatief bestaat uit de personal computer klasse (de ·pc-s'). Voor
deze machines is een GKS implementatie leverbaar (bindingen aan C. Fortran en Basic
[10]). Ook zou het CGKS pakket voor deze machines aanpasbaar moeten zijn. Nu kan
echter niet in Euclid geprogrammeerd worden (er is geen compiler leverbaar). De keuze
zal dan' waarschijnlijk op C vallen.

Dit soort machines is zowel geschikt als

ontwikkelwerkplaats maar ook als displaysysteem op de operatiekamer.

Deze

machines hebben verder het voordeel dat ze kunnen groeien. Configuraties met 40
Mbyte winchester drive en tot 4 Mwoord geheugen zijn mogelijk. Beperkende factor
zal de processorsnelheid en tijd nodig voor disc 10 zijn. Wanneer deze machines als
ontwikkel werkplaats gebruikt worden, is vrijwel zeker een minimumconfiguratie met
een harde schijfeenheid en een 8086 processor nodig.
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subsettypes.h Poge 1

Bijloge
/- subsettypes.h
- Deze fi les bevot de declorotie von typen die nodig
- is voor de subset uit de fi Ie subset.c

-/
Idefine F'ile

F'ILE I-type F'ILE defined in /usr/include/stdio.h -/

typedef chor -String;
Ii fdef VAXTYPE
typedef unsigned Int;
typedef floot Reol;
'else
Idefine Int unsigned
Idefine Reol floot
lendif
lifdef VAXTYPE
typedef Int Devno;
lelse
Idefine Devno unsigned
lend if
typedef Int Ltype;
typedef Int Size;
lifdef VAXTYPE
typedef Int Ltype;
'else
Idefine Ltype unsigned
lendif
lifdef VAXTYPE
typedef Int ~ize;
lelse
Idefine Size unsigned
'endif
lifdef VAXTYPE
typedef Int Devno;
'else
Idefine Devno unsigned
lendif
lifdef VAXTYPE
typedef Reol Volue;
'else
Idefine Volue floot
lendif
lifdef VAXTYPE
typedef Int Pet;
'else
Idefine Pet unsigned
'endif
lifdef VAXTYPE
typedef Int Cindex;
'else
Idefine Cindex unsigned
lendif

Ii f de f

VAXTYPE
typedef Int Ercode;
'else
Idefine Ercode unsigned
lendif
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typedef struct
Real
I Dc;
typedef struct
Real
I Wc;

t

subsettypes.h Page 2

d_ll. d_y;
/.device coordinate

./

__ x.

w_y;
/. world coordinates

typedef struct Wss t
char dummy;

./

/. zonder dummy werkt dit niet ./

/.
De routine open_ws geeft een pointer naar dit type terug.
daarom moet dit gedeclareerd worden.
Door de inhoud von deze variabele voor de subset niet von belong is.
laten we de pointer naar niets wijzen .

.
/

IWss;

typedef struct t
Dc
d_1 I. d_ur
I Drect; /.device rectangle(viewport) ./
typedef union t
/. Deze structuur komt zo uit cgks.h.
dient slechts om moot von union te kunnen bepalen door compi ler ./
struct t /. locator fields./
Cindell I oc_co I ;
I I oc_rec;
struct t /. stroke fields./
Cindell stk_col;
I stk_rec;
struct t /.valuator fields./
Real
vol_mall, vol_min;
Cindex vol_col;
I val_rec;
struct t /.choice record./
Int
cho_nr;
String .cho_str;
Int
.cho_nrs;
Ci ndell cho_co I ;
I cho_rec;
struct t /. pick record./
Real
pik_rat;
Ci ndell pi k_col ;
I pik_rec;
struct t /.string record./
Size
str_size. str_posn;
Cindex str_col;
I str_rec;
Drecord;
typedef struct Gks t
char dummy;

/.
Ook deze structuur is slechts nodig om er een pointer
naar, te laten wijzen .

.
/

IGks;

typedef struct t
Real er_dummy;
I Erarea;
/. Area for error recording. used by the error function .
• Implementation dependent. and not yet used
• (Include a wtype and on area (?) )

./
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Bijlage 2
/-

subset.h
Deze fi Ie bevat een minimale subset uit CGKS
waarmee de huidige functies uit de beeldschermprogramma's voor
DADS kunnen worden gereal iseerd.
Bovendien is de definitie van de gebruikte typen uit de file
"cgks.h" overgenomen, zodat deze fi Ie als uitgangspunt
voor een eventuele implementatie genomen kan worden.
Uiteraard is het mogel ijk om uitbreidingen aan te brengen,
naar behoefte.

-/
'include "subsettypes.h"
text(s, p)
String s;
We -p;

I
/-

Deze routine moet een text string op positie p plaatsen
op de/a I Ie geactiveerde werkstations.

-/
I
s_1 t ( It)
Ltype
It;

I
/-

Deze routine moet de globale variabeJe voor he line type zetten.
Bij al Ie routine die I ijnen tekenen moet daar op gelet worden.

-/
I
po I Y line (n, p)
Size
n;
We
-p;

I
/-

polyl ine moet de betreffende I ijnstukken op al Ie
open en actieve beeldschermen tonen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de actuele
attributen (Iijn type), de normal isatie en werkstaion transformatie
moet worden uitgevoerd en er moet geclipt worden.

-/
I
f i Ilarea(n, p)
Size n;
We -p;

I
/-

Deze routine moet een polygon vul len met een
bepaald patroon.

-/
I
init_val (ws,dn,val,pet,ea,dr)
Wss
-ws;
Devno
dn;
Value
-val;
Pet
pet;
Drect
-ea;
Drecord -dr;

I
/Deze routine is in de subset opgenomen omdat het prompt echo type
er in cgks mee wordt ingesteld.
De andere functies zijn voor de subset niet van belang.
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Wanneer met een type cursor wordt volstaan, kan deze verval len.

-/
I
Gks -open_gks(erh. era, s, msgfi Ie)
Ercode erh;
/- hier is het ad res van de fouten routine gepland. -/
Erarea -era;
Size
s;
String msgfile; /-optional 4th parameter-/

I
/-

Deze routine moet de GKS imitatie openen.
Aonwezig voor compatibi I iteit met andere cgks system~n.
De parameters erh, era. en s worden niet gebruikt,
gebruik de waarde NULL

-/
I
close_gksO

I
/-

Ook voor campatibiliteit aanwezig.

-/
I
act ivate(ws)
Wss -ws;

I
/-

Neem dit werkstation op in de lijst van geactiveerde
statians. zodat al Ie uitvoer hiernaartoe
geleid wordt.

-/
I
deact
Wss

ivate(~s)

-ws;

I
/-

Verwijder werkstation uit de I ijst van actieve.

-/
I
Wss open_ws(ifi Ie. ofi Ie. wstype)
File
-ifile. -ofile; I-connection id's-/
int
(- wstype)();

I
/-

Open een werkstation. Mogeljk moet
hierbij een device fi Ie geopend worden.

-/
I
close_we(we)
Wss- -ws;

I
/-

Sluit dit werkstation.
mogel ijk moet hierbij een fi Ie gesloten worden.

-/
I

