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Voorwoord.

Een nog vrij jonge tak aan de boom van de computer-wetenschappen is de tak van de computer-netwerken. In de korte tijd van
zijn bestaan heeft deze tak al vele loten voortgebracht, waaronder bijvoorbeeld een loot die is uitgegroeid tot een, met
behulp van satellieten, wereld-omspannend netwerk.
Een andere loot beperkte zich in zijn groei tot de zogenaamde
"local area networks", maar binnen dit lokale gebied is hij
niet te evenaren.
Een andere tak is die van het hardware- en software-ontwerp.
Ook in deze richting ziet men zich geplaatst voor het ontwikkelen van steeds complexere gedistribueerde systemen. Men denke
bij hardware bijvoorbeeld aan de steeds complexere VLSI-schakelingen.
Binnen dit gedeelte van de boom speelt het promotie-onderzoek
zich af van mijn coach, ir. B. Dortmans. Dit onderzoek heeft
tot doel een hulpmiddel te ontwikkelen voor het ontwerpen,
specificeren en analyseren van interfaces en protokollen, die
in het geschetste gebied een zeer voorname plaats innemen.
Mijn afstudeerwerk omvat een gedeelte van dit onderzoek,
namelijk het ontwikkelen van een specificatie-methode, en het
ontwerpen van een programma-pakket waarmee zo'n specificatie in
een computer kan worden ingevoerd en veranderd, en waarmee een
gespecificeerde interface of protokol kan worden gesimuleerd.
Bij dit werk heb ik veel hulp en steun ontvangen van aIle medewerkers en studenten binnen de vakgroep. Enkelen wil ik daarvoor met name bedanken.
Op de eerste plaats mijn coach Eric Dortmans, voor de altijd
plezierige wijze waarop ik met hem heb samengewerkt.
Op de tweede, maar daarom niet Minder gemeende,
plaats
professor Beetman, voor de prettige sfeer die mede door zijn
nimmer nalatend enthousiasme binnen de vakgroep heerst.
Tenslotte wil ik nog aIle mede-afstudeerders bedanken, met name
voor hun altijd terugkerende discussies over "de Limburger".
Zij hebben er mede voor gezorgd dat dit laatste jaar van mijn
studie aan de Technische Bogeschool in Eindhoven steeds als een
zeer aangename periode in mijn gedachten zal blijven.
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samenvatting.

Zowel op het gebied van de computer-netwerken als op het gebied
van het hardware- en software-ontwerp zijn er belangrijke ontwikkelingen waardoor interfaces en protokollen een steeds
belangrijker rol spelen binnen het totale systeem waartoe ze
behoren. Daardoor wordt ook het specificeren van correct en
efficient functionerende interfaces en protokollen
steeds
belangrijker.
Bestaande praktische specificatie-methoden blijken op veel
punten niet te voldoen aan de eisen die aan zo'n methode
gesteld moeten worden. Een van die eisen is bijvoorbeeld dat
een specificatie-methode geschikt moet zijn voor toepassing in
zowel de hardware, software als telecommunicatie sfeer. Dit is
de reden waarom er een nieuwe specificatie-methode is ontwikkeld die weI aan deze eisen tegemoet komt, in het bijzonder aan
de eis van algemene bruikbaarheid.
Deze nieuwe methode, het Specificatie-net, is een methode met
een gemakkelijke syntax en semantiek, en door z1Jn grafische
representatie, die is ontleend aan het Petri-net waaruit het
specificatie-net is ontstaan, is steeds eenvoudig te begrijpen
wat er wordt bedoeld. Toch is deze methode formeel genoeg om
slechts een interpretatie toe te staan.
Bovendien is het mogelijk om een interface of protokol te simuleren door het betreffende specificatie-net te executeren. Deze
simulatie biedt al een eerste mogelijkheid om het functioneren
van de interface of protokol te beoordelen.
Bet interactieve programma-pakket SPECTOR maakt het mogelijk
om, gezeten achter een terminal, een specificatie-net in te
voeren, te veranderen en om de in het specificatie-net gemodelleerde interface of protokol te simuleren.
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Inleiding.

Definities.
Een interface definieert alles wat nodig is om communicatie
tussen de delen van een systeem mogelijk te maken.
Een protokol definieert de communicatie-procedures tussen de
delen van een systeem.
Deze intuitieve definities gaan er van uit dat een systeem is
samengesteld uit meerdere delen die met elkaar in verbinding
staan. De interfaces en protokollen tussen deze delen vormen de
definitie van de zintuigen en het zenuw-stelsel van het systeem
als geheel. Een vereiste voor het correct en efficient werken
van het systeem is daarom het correct en efficient werken van
de interfaces en bijbehorende protokollen.
Hoewel er volgens de gegeven definities een duidelijk verschil
bestaat tussen een interface en een protokol, worden beide
termen vaak door elkaar gebruikt. Hierop zal dit verslag geen
uitzondering zijn.
In het bovenstaande is een systeem beschreven als zijnde samengesteld uit meerdere delen die met elkaar in verbinding staan.
In dit verslag worden slechts die systemen bedoeld die betrekking hebben op computers en computer-netwerken.
Hierna voIgt als voorbeeld een aantal systemen die aan deze
beschrijving voldoen. Deze opsomming is verre van volledig en
beoogt slechts een indruk te geven van de diversiteit van
dergelijke systemen.
Communicatie-netwerk.
Dit systeem bestaat uit het netwerk zelf met daaraan gekoppeld de verschillende rand-apparaten, zoals terminals, computers, schakel-stations, satellieten etc.
Interfaces komen nu voor tussen het netwerk en elk "rand"apparaat. Er zijn al vele protokollen beschreven voor de
communicatie van een rand-apparaat met een ander via het
netwerk.
computer-systeem.
Dit syst~em bestaat vaak uit een zogenaamde bus met daaraan
gekoppeld verschillende "modules", zoals een of meerdere
processor-modules, geheugen-modules, I/O-modules etc.
Ook hier komen interfaces voor tussen aIle modules, terwijl
protokollen de communicatie tussen de modules over de bus
definieren.

Inleiding.
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Programma.
Dit systeem bestaat vaak uit een aantal subroutines die door
middel van procedure-aanroepen met bijbehorende parameters
aan elkaar verbonden zijn.
Een interface beschrijft nu de namen en types van de parameters die bij een procedure-aanroep meegegeven en als resultaat van de procedure teruggegeven moeten worden. Een protokol beschrijft de manier van aanroepen van de subroutines.

Fig. 1 The Dutch data network
= NOMC (network operation and management centre)
o
PSE
(packet switching exchange)
•
= PDS (packet data satellite)
= boundary of a PSE area
= trunk between PSEs or between the
NOMC and aPSE
= trunk between a PDS and aPSE
o
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Probleem-gebied.
Binnen het gebied van de computer-netwerken zijn er een tweetal
duidelijke ontwikkelingen.
Ten eerste is er de ontwikkeling van het steeds omvangrijker en
talrijker worden van dergelijke netwerken. Op dit moment zijn
er al computer-netwerken in ontwikkeling die een heel continent, en zelfs via satellieten de hele wereld omspannen.
Op de tweede maar daarom niet minder belangrijke plaats komt de
ontwikkeling van de zogenaamde "local area networks". Steeds
meer computers en rand-apparaten worden in steeds ingewikkelder
wordende configuraties met elkaar verbonden. Deze ontwikkeling
is mede een gevolg van de zeer snelle opkomst van de microcomputer.
Door beide ontwikkelingen wordt het correct en efficient functioneren van de interfaces en protokollen tussen het netwerk en
de hieraan gekoppelde apparaten steeds belangrijker.
Binnen het gebied van de hardware- en software-design spelen
interfaces en protokollen ook een steeds belangrijker role
Bierbij kunt U denken aan het ontwerpen van VLSI-schakelingen
en
van gedistribueerde systemen, waarbij vooral ook
de
interfaces tussen deelsystemen zeer belangrijk zijn.
Traditionele methoden voor het specificeren van interfaces en
protokollen blijken niet te voldoen aan de eisen die aan zo'n
specificatie-methode gesteld moeten worden. Een gevolg hiervan
is dat specificaties vaak dubbelzinnig of incompleet zijn,
waardoor bij de implementatie van interfaces en protokollen nog
steeds ad hoc oplossingen voor de hieruit voortkomende problemen nodig zijn.
Bet doel van dit onderzoek is een specificatie-methode te
ontwikkelen, die voldoet aan de eisen die hieraan moeten worden
gesteld.
Dit verslag bevat de volgende gedeelten van dit onderzoek:
1. de ontwikkeling van een specificatie-methode;
2. de ontwikkeling van een programma-pakket waarmee zo'n specificatie in een computer kan worden ingevoerd en veranderd,
en waarmee de gespecificeerde interface of protokol kan
worden gesimuleerd.

Hoofdstuk 1.
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Specificatie-methoden
en Protokollen.
_____~
- a:aaaa:--.-_=voor ==Interfaces
~
__

1.1. Algemeen.
In de inleiding is gewezen op het belang van correct en efficient functionerende interfaces en protokollen. Een specificatie-methode voor interfaces en protokollen dient aan een aantal
eisen te voldoen om er voor te zorgen dat de gespecificeerde
interface
of protokol daadwerkelijk correct en efficient
functioneert.
In dit hoofdstuk worden deze eisen geformuleerd, waarna een
aantal bestaande specificatie-methoden getoetst worden aan dit
eisen-pakket. Geen van de bestaande praktische specificatiemethoden zal blijken te voldoen aan aIle gestelde eisen, waarmee het onderzoek naar een nieuwe specificatie-methode, die weI
aan deze eisen tegemoet komt, gerechtvaardigd is.

Boofdst.uk 1.
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1.2. Eisen t..a.v. een specificat.ie-met.hode •

_----------

.

Met.hoden voor het. specificeren van int.erfaces en prot.okollen
dienen een aant.al eigenschappen t.e bezit.t.en om t.e voorkomen dat.
de gespecificeerde int.erfaces en prot.okollen incorrect., dubbelzinnig of incompleet. zijn. Deze eigenschappen zijn:
geschikt.heid.
In de specificat.ie dienen de eigenschappen van int.erfaces en
prot.okollen beschreven t.e kunnen worden. Deze eigenschappen
zijn:
de volgorde waarin de gebeurt.enissen of t.oest.anden moet.en
of kunnen opt.reden, event.ueel parallel;
de t.ijd die moet. of kan verlopen alvorens of nadat. een
zekere gebeurtenis of t.oest.and opt.reedt.;
de overdracht. van bericht.en met. hun in het. prot.okol gedefinieerde format.en.
eenduidigheid.
Een specificat.ie-met.hode dient.
zinnigheid uit. t.e sluit.en.

formeel

t.e

zijn om dubbel-

t.estbaarheid.
Bet. moet. mogelijk zijn de specificat.ie van een int.erface of
prot.okol t.e analyseren om zo t.e bewijzen dat. gewenst.e eigenschappen weI en ongewenst.e eigenschappen niet. voorkomen.
leesbaarheid.
De specificat.ie dient. efficient. "leesbaar" t.e zJ.]n, zonder
daardoor incompleet. t.e worden. De synt.ax en semant.iek van de
specificat.ie-t.aal moet.en liefst. zo eenvoudig mogelijk zijn en
t.ot. de verbeelding van de implement.at.or spreken.
hierarchiek.
Een specificat.ie moet. hierarchisch opgezet. kunnen worden.
Deze eis is een gevolg van de complexit.eit. van de int.erfaces
en prot.okollen zoals die o.a. in comput.er-net.werken voorkomen. De ISO-st.andaard bijvoorbeeld bevat. ook deze hierarchiek (zie figuur 2).
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Figuur 2: de ISO-standaard voor
wOpen Systems Interconnection~.
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1.3. Bestaande specificatie-methoden.
De op dit moment bestaande praktische
zijn hoofdzakelijk:
geschreven tekst,
timing-diagrammen,
toestands-diagrammen, en
programmeer-taal.

specificatie-methoden

Geschreven tekst is niet formeel en niet testbaar, zodat
dubbelzinnigheden kunnen voorkomen. om deze dubbelzinnigheden
te voorkomen zijn vaak vele bladzijden tekst nodig, wat de
leesbaarheid niet ten goede komt.
Timing-diagrammen zijn niet geschikt om aIle toestanden te
beschrijven waarin een interface of protokol kan verkeren. Vaak
wordt in een timing-diagram slechts een mogelijke volgorde van
toestanden en gebeurtenissen beschreven. Daardoor is vaak ook
niet voldaan aan de eis van eenduidigheid. Een timing-diagram
is bovendien niet testbaar.
Veelal wordt een timing-diagram toegepast voor zijn leesbaarheid die voortkomt uit zijn grafisch karakter.
Toestands-diagrammen zl.Jn eenduidig, testbaar, leesbaar en
kunnen hierarchisch gebruikt worden. Ze zijn in hoofdzaak echter aIleen geschikt om de volgorde van gebeurtenissen of toestanden van afzonderlijke deelsystemen te beschrijven. De
synchronisatie en communicatie tussen deelsystemen kan daarentegen niet eenvoudig weergegeven worden.
Programmeer-taal is, als het gaat om software implementaties,
geschikt om interfaces en protokollen te beschrijven. Ze is
formeel en kan hierarchisch worden gebruikt, maar mist vaak de
eigenschap testbaarheid, en wanneer de lezer niet bekend is met
de taal ook de eigenschap leesbaarheid. Daarbij komt nog dat
iedere programmeer-taal zijn eigen specifieke kenmerken heeft
en deze dan ook meegeeft aan de gespecificeerde interface of
protokol. De specificatie is dan ook afhankelijk van de
gebruikte programmeer-taal. Bovendien geeft het een te sterke
suggestie voor een bepaalde (software-)implementatie en legt
het te veel beperkingen op voor een efficiente hardware-implementatie.

Boofdstuk J..
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J..4. Voorbeeld: De Centronix Interface.

centronix-interface is een interface tussen een computer en
een printer. De centronix-interface heeft een besturing die
intern een hele regel kan opslaan in een data-buffer. Bet
gevolg is dat we, zolang het buffer niet vol is, data aan de
printer kunnen aaribieden. Is het buffer vol of wordt er een
"carriage return" gegeven, dan zal de printer de opgeslagen
data afdrukken op het papier. Dit betekent dat de printer enige
tijd niet beschikbaar is voor de besturende computer. De
printer is dan "busy".
Naast de data-lijnen zijn er twee lijnen van belang voor de
data-overdracht, narnelijk:
STROBE/.
BUSY
Zie figuur 3.

De
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Flguur 3: de .Centronlx-lnterface.
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centronix-interface zal
manieren beschreven worden.

De

nu

op een

aantal

verschillende

1. Tekst.
Bet STROBE/-signaal is een laag-actief commando-signaal. Dit
wordt door de "/" achter "STROBE" aangegeven. Wanneer er
geldige data aan de printer wordt aangeboden, zal dit
kenbaar gemaakt worden aan de printer door middel van de
STROBE/-puIs.
De BUSY-lijn is een status-(terugmeldings-)lijn, die aangeeft wanneer de printer toegankelijk is voor nieuwe data.
Als BUSY laag is wil dit zeggen, dat de printer nieuwe data
kan accepteren. Dus tijdens het inklokken van de data in het
data-buffer of het uitvoeren van een printopdracht, zal de
printer bezig zijn (BUSY is hoog).
Op deze plaats voIgt nu een beschrijving van aIle tijden die
van belang zijn. Bij deze beschrijving wordt gebruik gemaakt
van een andere methode, namelijk van timing-diagrammen.
2. Timing-diagram.

printer vrij

)(

BUSY

DATA

STROBEl

verwerkings·
tijd
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3. Programmeer-taal.
computer:

CNEX'l':
CTEST:

PRODUCE( DATA) ;
READ( BUSY) ;
IF BUSY - "hoog" THEN GOTO CTEST;
WRITE( DATA) ;
STROBE :- "laag";
WRITE( STROBE) ;
STROBE := "hoog";
WRITE( STROBE) ;
GOTO CNEX'l';

printer:
PNEXT:
PTEST:

BUSY: - "laag";
WRITE(BUSY);
READ( STROBE) ;
IF STROBE - "hoog" THEN GOTO PTEST;
READ( DATA) ;
BUSY :- "hoog";
WRITE ( BUSY) ;
CONSUME( DA';t'A) ;
GOTO PNEXT;

Boofdstuk 2.
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Bet Specificatie-Net.

2.1. Algemeen.

A1s basis voor het model gebruiken we het Petri-net om de
volgende redenen:
een Petri-net is zeer geschikt om de volgorde waarin gebeurtenissen of toestanden optreden te beschrijven; het is zelfs
mogelijk om m.b.v. Petri-netten de synchronisatie tussen
gebeurtenissen
in
gekoppelde
parallelle
processen te
beschrijven;
een Petri-net is eenduidig;
een Petri-net is testbaar d.m.v. zijn door eenvoudige regels
gedefinieerde executie;
een Petri-net is door zijn grafische voorstelling goed leesbaar en heeft een zeer eenvoudige semantiek;
een specificatie met behulp van een Petri-net kan hierarchisch worden opgezet.
Aan het petri-net worden enkele componenten toegevoegd om ook
de tijd en de berichten te kunnen beschrijven. Zo ontstaat uit
het Petri-net het Specificatie-net.

Boofdstuk 2.
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2.2. Bet Model.
Zoals is aangetoond in hoofdstuk J. moet het model geschikt z1Jn
om de eigenschappen van interfaces en protokollen te beschrijven. Deze eigenschappen zijn de volgorde van gebeurtenissen, de
tijdsintervallen tussen gebeurtenissen en de uitwisseling van
berichten.
2.2.J.. De Volgorde.
De volgorde waarin de gebeurtenissen of toestanden optreden
wordt beschreven met behulp van een Petri-net.
Een Petri-net wordt getekend als een graph met twee typen
knopen: cirkels (deze noemen we plaatsen) en vierkanten ( deze
noemen we transities). Deze knopen, plaatsen en transities,
worden verbonden door pijlen. Is een pijl gericht van knoop i
naar knoop j dan is i invoer van j, en j uitvoer van i, ongeacht of i of j een plaats of transitie is.
Voor de pijlen geldt de volgende beperking: een pijl mag
slechts voorkomen tussen twee knopen van verschillend type, dus
van een plaats naar een transitie of van een transitie naar een
plaats.
Figuur J.:

pi

it

"Voorbeeld van een
Petri-net."

Behalve deze statische eigenschappen, zoals die in een graph
gerepresenteerd kunnen worden, heeft een Petri-net ook dynamische eigenschappen. Deze volgen uit de executie-regels.
De executie van een Petri-net wordt gerepresenteerd door de
positie en verplaatsing van merktekens (deze noemen we tokens)
in het Petri-net. Tokens, die we weergeven als kleine zwarte
cirkels, bevinden zich in de cirkels die de plaatsen in het net
aangeven. Een Petri-net met tokens heet een gemarkeerd Petrinet.

Boofdstuk 2.

1.7

executie loopt volgens de volgende spelregels:
tokens worden verplaatst door het afvuren van een transitie.
een transitie moet toestemming hebben om af te mogen vuren;
een transitie heeft toestemming als aIle invoer-plaatsen van
die transitie een token bevatten. De transitie heet dan
aktief.
het afvuren van een transitie verwijdert een token uit aIle
invoer-plaatsen en plaatst een token in aIle uitvoer-plaatsen
van deze transitie.

De

toestand van een gemarkeerd Petri-net wordt vastgelegd
door de verdeling van de tokens over de plaatsen, en wordt een
markering genoemd.

De

In het navolgende zullen we steeds uitgaan van Petri-netten die
"veilig" zijn. Een Petri-net is "veilig" als elke plaats nooit
meer van 1. token bevat. Als we plaatsen opvatten als voorwaarden waaraan al dan niet is voldaan dan speelt deze beperking
geen rol van betekenis.

om het modelleren te vergemakkelijken worden aan het Petri-net
zogenaamde "integer-variabelen" (hierna "i-variabelen" genoemd)
met
bijbehorende "integer-condities", "integer-acties"
en
"expressies" toegevoegd.
de hand van een voorbeeld zal de
i-variabelen duidelijk worden gemaakt.

Aan

betekenis

van

deze

Voorbeeld:

f>LA1
I
I
1_ _ -

-

.. r--''--"''"..., I

IVA:?> ~ IVA1-t IVA2 1

.,..RA1
1- - -

" ' - r -.....

I
I

In dit voorbeeld komen de volgende componenten voor:
transitie TRAl.;
- plaats PIAl.;
i -variabelen IVlU, IVA2 en IVA3;
expressie 'IVA3 <- IVlU + IVA2'; de gestippelde pijlen hangen
samen met deze expressie.
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De betekenis van de getallen bij de pijlen tussen de transitie
en de i-variabelen is de volgende:
transitie ~ kan pas afvuren als:
- plaats P~ een token bevat, en
- i-variabele rvA1 de waarde 2 heeft; dit is de integerconditie.
als transitie ~ afvuurt, dan
verliest plaats P~ zijn token,
krijgt i-variabele I~ de waarde 3; dit is de integeractie, en
wordt de expressie van transitie ~ geevalueerd.
ZO'n expressie wordt vanwege het kortschrift geschreven in de
taal APL. In een expressie mogen voorkomen:
aIle APL-operatoren,
i-variabelen,
getallen, en
door de gebruiker gedefinieerde functies. Deze functies laten
zeer uitgebreide acties op de variabelen toe. De variabelen
mogen echter slechts als parameters aan een functie worden
meegegeven.
Bet begrip expressie zal later nog worden uitgebreid.
De betekenis van de gestippelde pijlen is de volgende:
wordt de waarde van een i-variabele gebruikt bij de evaluatie
van de expressie bij een transitie, dan is deze i-variabele
invoer-i-variabele van de betreffende expressie. Er komt dan
een gestippelde pijl voor van die i-variabele naar de transitie waarbij die expressie hoort;
wordt een waarde aan een i-variabele toegekend bij de evaluatie van de expressie bij een transitie, dan is deze i-variabele uitvoer-i-variabele van de betreffende expressie. Er
komt dan een gestippelde pijl voor van de transitie waarbij
die expressie hoort naar die i-variabele.
Deze i-variabelen met integer-condities, integer-acties en
expressies vormen geen werkelijke uitbreiding op het zuivere
Petri-net. Op een eenvoudige wijze kan iedere i-variabele
beschreven worden door een sub-Petri-net, nl. door aan iedere
waarde die een i-variabele kan aannemen een plaats toe te kennen. De integer-condities, integer-acties of expressies worden
dan beschreven door pijlen vanaf of naar die plaatsen.
Deze i-variabelen zijn aan het net toegevoegd om het modelleren
te vergemakkelijken. Een i-variabele zal in het algemeen meerdere plaatsen en pijlen vervangen, waardoor het net Minder complex zal zijn. Bovendien spreken variabelen tot de verbeelding
van hardware- en software-ontwerpers.
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2.2.2. De Tijd.
tijd wordt in het model gebracht door aan iedere pijl van
een plaats of i-variabele naar een transitie een geordend
getallen-paar toe te voegen. De betekenis van deze getallenparen zal aan de hand van een voorbeeld duidelijk worden
gemaakt.
De

Voorbeeld:

[1,4J

(2,5]

PlAi

'lVR~"-IVA1.+ IVA'l. I

1--I

~----'

-

--I
I

I

~A3
betekenis van de getallen-paren bij de pijlen van plaats
en i-variabele IVAI. naar transitie TRAl. is de volgende:
transitie TRAl. kan pas afvuren als:
- plaats p~ een token bevat gedurende een tijd die binnen het
interval [2,51 ligt, en
- i-variabele IVAI. de waarde 2 heeft gedurende een tijd die
binnen het interval t 1., 4] ligt.
De

p~

Deze tijd is dimensieloos en kan afhankelijk van de interpretatie die eraan wordt gegeven bijvoorbeeld micro-seconden of
jaren voorstellen.
Door deze
Mede door
in beslag
vinden op

tijd-definities wordt het model een geklokt systeem.
het feit dat het afvuren van een transitie geen tijd
neemt zullen aIle veranderingen in het model plaatsde klok-tijden.

N.B.: als de waarde van de bovengrens van het interval gelijk
is aan "oneindig", dan wordt dit aangegeven met het symbool "W"
(omega) .
N.B.: default-tijden [ o,w] kunnen bij het tekenen weggelaten
worden.

Boofdstuk 2.

2.2.3.

De

20

Bericbten.

variabelen (buffers) waarin bericbten of andere data-structuren kunnen worden opgeslagen worden in bet model gerepresenteerd door zogenaamde "data-variabelen" (bierna "d-variabelen"
genoemd) met bijbeborende "expressies". Deze d-variabelen mogen
van een willekeurig type zijn, bijvoorbeeld gebeel-tallig,
reeel of karakter, en ze mogen getallen, vectoren of meerdimensionale matrices vormen.
Aan de band van een voorbeeld zal de betekenis van deze
d-variabelen duidelijk worden gemaakt.

De

Voorbeeld:

1'lA2

loVA1.-1VA4 FUNC UVA1-+1

I

---I
I

'PLA3

I

I

I
I

A
./

-~ .....

..... ./

.....

DVA!

./

In dit voorbeeld komen de volgende componenten voor:
transitie TRA2;
plaatsen PLA2 en PLA3;
i-variabele I~4;
d-variabele D~;
expressie 'D~ <- I~4 FORe DV]U + 1.' •
Transitie TRA2 kan pas afvuren als:
- plaats PLA2 een token bevat gedurende een tijd die binnen bet
interval t 2,41 ligt.
Door bet afvuren van transitie TRA2
verliest plaats PLA2 zijn token en krijgt plaats PLA3 er een
token bij;
wordt de expressie van transitie TRA2 geevalueerd.

om ook met d-variabelen te kunnen manipuleren wordt bet begrip
expressie uitgebreid.
In een expressie mogen nu voorkomen:
aIle APL-operatoren,
i-variabelen,
d-variabelen,
getallen, en
functies.
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2.3. Voorbeeld: De Centronix Interface.
In hoofdstuk 1 is de centronix-interface beschreven in woorden,
met behulp van timing-diagrammen en in een programmeer-taal.
Bier voIgt een beschrijving van deze centronix-interface met
behulp van een specificatie-net.

ISDA

'OATA+ 'BYTE-To-rcN1)'
-

8yri:-TO..s;c"l'D

- - --I
I

<5~R

UAz)-

RcoAT
'ByrE -f\ECEIV EO ~ DATA

,

--------1,
I
I

pJ:,

'PS" :
./~' ......
./
......
......

,,.. '"

"

./

e,Y7ERECEIVED

o
RET

s<t1< 5000
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Simuleren m.b.v. Specificatie-netten.

3.1. Doelstelling.
Een specificatie-net is een model van een interface of protokol. Bet doel van modellering is hier o.a. om de correctheid
van de gemodelleerde interface te kunnen bewijzen. Bet spreekt
voor zich dat dit bewijs pas geleverd kan worden als er tijdens
het modelleren geen fouten zijn gemaakt. Zijn er weI fouten
gemaakt dan is het specificatie-net geen model van de te modelleren interface. Bet model is dan niet juist. Een fout model
kan bijvoorbeeld ontstaan door het niet goed lezen of begrijpen
van een informele, verbale specificatie.
Om de juistheid van het model aan te tonen wordt de interface
of het protokol gesimuleerd. Dit gebeurt door de executie van
het specificatie-net.
Bet doel van de executie van een specificatie-net is dan ook in
eerste instantie de juistheid van het model aan te tonen. In
tweede instantie is het doel van de executie om fouten die in
de interface- of protokol-definitie voorkomen aan het licht te
brengen.
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3.2. Wensen.
Specificatie-netten z1Jn bedoeld een hulpmiddel te worden bij
het ontwerpen van interfaces en protokollen. om zoveel mogelijk
ontwerpers deze mogelijkheid te bieden wordt het gehele programma-pakket geimplementeerd op een micro-computer.
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk genoemd, zal daarbij gebruik gemaakt worden van de programmeer-taal APL omdat in deze
taal de expressies in een kort-schrift beschreven kunnen worden
en omdat de executie van specificatie-netten veel manipulatie
met vectoren en matrices impliceert.
Om aan de bovengenoemde doelstelling te voldoen zal het te
_implementeren programma-pakket aan de volgende wensen moeten
voldoen:
1: de gegevens van een specificatie-net moeten op een gemakkelijke en gebruikers-vriendelijke manier ingevoerd kunnen
worden.
2: de lngevoerde gegevens moeten overzichtelijk afgedrukt kunnen worden.
3: de ingevoerde gegevens moeten op een gemakkelijke en gebruikers-vriendelijke manier veranderd kunnen worden.
4: een simulatie met behulp van het ingevoerde specificatie-net
moet op een drietal manieren mogelijk zijn:
i: er dient een simulatie geimplementeerd te worden die
aIle gegevens afdrukt die daarbij ter beschikking
komen.
ii: er dient een simulatie geimplementeerd te worden die
slechts op bepaalde klok-tijden een gedeelte van de
totale toestand van het specificatie-net afdrukt.
iii: er dient een "logische" simulatie geimplementeerd te
worden. Een logische simulatie is een simulatie waarbij
aIle gegevens die betrekking hebben op de tijd buiten
beschouwing worden gelaten. Bet doel van deze simulatie
is na te gaan of het specificatie-net afhankelijk is
van bepaalde tijd-factoren. Een voorbeeld van het
gebruik van deze simulatie vindt U in appendix B,
pagina ...
5: het moet mogelijk z1Jn een simulatie te continueren vanaf
het tijdstip waar~p een vorige simulatie is gestopt.
6: het moet mogelijk zijn het uitvoer-formaat van de simulatie
te bepalen. Een speciaal formaat dat moet worden geimplementeerd is het timing-diagram-formaat.
7: het moet mogelijk zijn de eind-tijd van de klok in te voeren
waarbij de simulatie moet stoppen. Bij de tweede simulatie
van punt 4 moet tevens de "sample"-tijd ingevoerd kunnen
worden.
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8: bet moet mogelijk z1Jn een stop-conditie in te voeren, zodat de simulatie stopt als bet specificatie-net een bepaalde toestand bereikt.
9: als er tijdens de simulatie een fout optreedt moet daarvan
een melding gegeven worden. De mogelijke fouten die kunnen
optreden zijn:
bet toevoegen van een token aan een plaats waarin reeds
een token aanwezig is;
bet toekennen van een waarde aan een i-variabele in een
integer-actie, waarbij deze nieuwe waarde gelijk is aan
de waarde die de i-variabele voor de toekenning al bad.
Deze fout komt overeen met de biervoor genoemde fout met
betrekking tot de plaatsen.
10: als er tijdens de simulatie een toestand wordt bereikt die
nooit meer zal veranderen, dan moet de simulatie worden
gestopt. Bet gemodelleerde systeem verkeert dan in een,
gewenste of ongewenste (deadlock), stabiele toestand.
11: na bet stoppen van de simulatie moeten de dynamiscbe gegevens van de eind-toestand afgedrukt kunnen worden om zo de
oorzaak van een eventuele fout te kunnen acbterbalen.
12: aIle gegevens van een reeds ingevoerd specificatie-net
moeten bewaard kunnen worden in een bibliotbeek.
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De Representatie.

- _....-=...

om simulaties te kunnen uitvoeren met behulp van specificatienetten worden ze ingevoerd
gebruikte representatie van
beschreven in dit hoofdstuk.

in een computer. De hiervoor
de verschillende gegevens wordt

4.1. Namen.

De namen van de transities, plaatsen,
i-variabelen, d-variabelen en functies worden vastgelegd in de matrices TRA, PLA,
~, ~ en FUN, en weI zo dat iedere rij van deze matrices een
naam bevat.

Voorbeeld:
matrix PLA zou er als voIgt uit kunnen zien:

PIA-[~l
Door deze matrices wordt het rangnummer
( index) van de
transities, plaatsen en i-variabelen vastgelegd, zodat in de te
ontwikkelen programmatuur niet meer van plaats "PLACE" gebruik
gemaakt hoeft te worden maar van de 2e plaats.
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4.2. Pijlen tussen transities en plaatsen.
gegevens die betrekking hebben op de pijlen tussen de
transities en de plaatsen worden vastgelegd in vier matrices:
1 matrix IP die bij elke transitie de indices van de invoerplaatsen bevat;
2 matrix OP die bij elke transitie de indices van de uitvoerplaatsen bevat;
3 matrix TPL die bij elke transitie en elke invoer-plaats uit
IP de minimum-tijd-voorwaarde bevat;
4 matrix TPU die bij elke transitie en elke invoer-plaats uit
IP de maximum-tijd-voorwaarde bevat.

De

Voorbeeld:

,RA1

'PlA!
'PLA3
'PLA2

Voor bovenstaand net geldt:
TRA ..

, PLA ..

[=~] ,
PLA3

IP ...

[1 oj21
2

' OP ..

[3J ' TPL .. [tl t3 ]
3

ts

0

' TPU .. [t2 t4J •
t6

0
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Definities:
IP

IPlk;ll"'n

n>O: plaats n is invoer-plaats van
transitie k;
n-O: geen betekenis.

OP

OP[k;l)"'n

n>O: plaats n is uitvoer-plaats van
transitie k;
n-O: geen betekenis.

TPL

TPL(k;l]-a

als IP[k;l]"'n>O, dan is d de minimum-tijdvoorwaarde voor de pijl van plaats n naar
transitie k;
als IP[k;jJ ...O, dan is ook TPL[k;11-0.

TPU

TPU i)t; 11-a

als IP[k;ll"'n>o, dan is d de maximum-tijdvoorwaarde voor de pijl van plaats n naar
transitie k;
als 1Ptk; 11-0, dan is ook TPUDc; lj ...o.
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4.3. Pijlen tussen transities en i-variabelen.
gegevens die betrekking hebben op de pijlen tussen de
transities en de i-variabelen
worden
vastgelegd in zes
matrices:
1 matrix IV die bij elke transitie de indices van de invoeri-variabelen bevat;
2 matrix OV die bij elke transitie de indices van de uitvoeri-variabelen bevat;
3 matrix IC die bij elke transitie en elke invoer-i-variabele
uit IV de integer-conditie bevat;
4 matrix IA die bij elke transitie en elke uitvoer-i-variabele
uit OV de integer-actie bevat;
5 matrix TVL die bij elke transitie en elke invoer-i-variabele
uit IV de minimum-tijd-voorwaarde bevat;
6 matrix TVU die bij elke transitie en elke invoer-i-variabele
uit IV de maximum-tijd-voorwaarde bevat.
De

Voorbeeld:

c1fi1,tsJ

0.1

c.t [isd:.10]

Voor bovenstaand net geldt:

IV -

[~ ~1

TVL - [t7
tIl

'

OV -

[~]

t91 ' TVU -

oJ

, IC rt8
Lt12

[~~ c~J
tlol

oJ

' IA -

[~]

,
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Definities:
IV

IV(k;11-n

n>O: i-variabe1e n is
van transitie k;
n=O: geen betekenis.

ov

OVfk;11-n

n>O: i-variabe1e n is
van transitie k;
n-O: geen betekenis.

IC

IC(k; 1]-d

a1s IV[k;l]-n>o, dan is d de integerconditie voor de pij1 van i-variabe1e n
naar transitie k;
a1s IV(k;11-0, dan is ook IC[k; iJ -0.

IA

TVL

TVU

invoer-i-variabe1e

uitvoer-i-variabe1e

a1s ovtk;l] -n>O, dan is d de integer-actie
voor
de
pij1 van i-variabe1e n naar
transitie k;
a1s ovtk; 1] -0, dan is ook IA(k; 1] -0 •
TVL(k;11-d

a1s Ivl)t;11 ....n>0, dan is d de minimum-tijdvoorwaarde voor de pij1 van i-variabe1e n
naar transitie k;
a1s IV[k;l}....O, dan is ook TVL[k;11=o.
a1s Ivtk;11 ....n>0, dan is d de maximum-tijdvoorwaarde voor de pij1 van i-variabe1e n
naar transitie k;
a1s IV(k; 1]-0, dan is ook TVU[k; 1J -0.
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4.4. Expressies.
gegevens die betrekking hebben op de expressies worden vastgelegd in vier rijen:
1 rij ATX die van elke transitie de text van de expressie
bevat;
2 rij A die van elke transitie de uit te voeren expressie
bevat. Bet verschil met matrix ATX is dat de namen van de
i-variabelen die in een expressie voorkomen vervangen zijn
door de betreffende waarden in de waarden-rij VIV (zie 4.5.);
3 rij AIX die de indices bevat die aangeven waar de expressie
van elke transitie eindi'gt in rij ATX;
4 rij AI die de indices bevat die aangeven waar de expressie
van elke transitie eindigt in rij A.

De

Voorbeeld:

"IVA"

<)-

0

T----------·

.,: ,

"'T'RAU_

~<...",/ ........ ~"Ai

ovA! <..",,,,........ >_____
....

....

/
.... ",

I

VA5

",

...." , .

OYWl*-lVAit FUNC DvAJ + IV A:roE- i

IRAbD
Voor bovenstaand net geldt:
TRA -

[:=1 '

ATX -

t DVA2

AIX -

to

<-

[~:1

'

DVA -

[~~1

IVA4 FUNC OVAl + IVA5 <-

1

'

FUN - [FUNC1 ,

-1 ,

34 36] ,

A

- tDVA2 <-

AI

-to

De
De

IVA -

37381

VIV[I] FUNC OVAl + VIv\'21

<-

1

01 ,

•

expressie bij transitie TRA5 is nu AI (11 J, AI (1+11 t A.
expressie bij transitie TRA6 is nu AI t2]-!- AI 1.2+1] t A.
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Definities:
ATX en AIX: de text van de expressie van transitie k is
AIxlkl-l, AIXlk+i1 t ATX.
A en AI

de uit te voeren expressie van transitie k is

1

AItk -1t AI

\.1t+11 t

A.
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4.5. Dynamische gegevens.
De dynamische gegevens, behalve de waarden van de d-variabelen,
worden vastgelegd in vijf rijen:
~ rij TOK die voor elke plaats het aantal tokens bevat;
2 rij VIV die voor elke i-variabele de waarde bevat;
3 rij TIP die voor elke plaats de tijd bevat gedurende welke
die plaats een token bevat;
4 rij TIV die voor elke i-variabele de tijd bevat gedurende
welke die i-variabele zijn huidige waarde heeft;
5 rij VMX die voor elke i-variabele de maximale waarde bevat
die die i-variabele kan aannemen;
De d-variabelen komen elk afzonderlijk
in het werkgeheugen
voor.

Voorbeeld:

-?LAa.,
,RA
•• Ol-----~

Voor bovenstaand net geldt:

TRA - (TRA71 , PLA -

TOK - [~ ~ 0] , VIV TIP -

t4

PLA4] , IVA - [~~] , DVA - [DVA3] ,
PLA5
[
PLA6

t 5 31 ,

0 01 , TIV - (4 2] ,

VMX - t~o

31 ,
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Definities:
TOK:

TOKtkl=d

daO: plaats k bevat geen token;
da~: plaats k bevat een token.

VIV

VIVOc1=d

i-variabele k heeft de waarde d.

TIP

TIPtk1 =d

als TOK (kl-~, dan bevat plaats k reeds gedurende d tijdseenheden een token;
als TOK\.k1-0, dan is ook TIPlk1 ..o.

TIV

TIVtk]=d

i-variabele k bevat reeds gedurende d tijdseenheden zijn huidige waarde.

VMX

VMXtkl-d

de maximale waarde die i-variabele k kan aannemen is d.
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4.6. Systeem-gegevens.
4.6.1. AIl, ADI, AID, ADD, AIP.
Deze vijf matrices bevatten aIle administratieve informatie die
samenhangt met de expressies en de gestippelde pijlen:
1 matrix All bevat bij elke transitie de indices van de invoeri-variabelen van de bijbehorende expressie;
2 matrix ADI bevat bij elke transitie de indices van de
uitvoer-i-variabelen van de bijbehorende expressie;
3 matrix AID bevat bij elke transitie de indices van de invoerd-variabelen van de bijbehorende expressie;
4 matrix ADD bevat bij elke transitie de indices van de
uitvoer-d-variabelen van de bijbehorende expressie;
5 matrix AlP bevat bij elke transitie de indices van de functies die in de bijbehorende expressie worden aangeroepen.
Voorbeeld:

Voor bovenstaand net geldt:
TRA -

[::1 '

IVA -

[~:J

' ~ - [~] ,

ATX - tDV1U <- IVl\.4 FUNC ~

+

FUN - LFUNcl ,

IVl\.5 <- 1 - - ) ,

AIX - [0 34 36] ,
A

- t~ <-

AI

-

AI! -

to

VIV(11 FUNC ~ +

VIVt21

<- 1

01,

37 381 ,

[~ ~]

, ADI -

[~J

'

AID -

[~J

'

ADD -

[~]

, AIF -

[~J

.
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Definities:
AI!:

AII~k;ll=n

n>O: i-variabele n is invoer-i-variabele
van de expressie bij transitie k;
n=O: geen betekenis.

AOI

AOI [k; l)"'n

n>O: i-variabele n is uitvoer-i-variabele
van de expressie bij transitie k;
n"'O: geen betekenis.

AID

A1Dlk;11"'n

n>O: d-variabele n is invoer-d-variabele
van de expressie bij transitie k;
n=O: geen betekenis.

AOD

AOD[k;ll"'n

n>O: d-variabele n is uitvoer-d-variabele
van de expressie bij transitie k;
n"'O: geen betekenis.

AIP

AIPtk;l)"'n

n>O: functie n wordt aangeroepen
expressie bij transitie k;
n=O: geen betekenis.

in

de
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4.6.2. OT, CT.

Tijdens de simulatie worden slechts die transities afgevuurd,
die door hun afvuren de toestand van het specificatie-net mogelijk veranderen. Dit betekent dat een transitie niet wordt afgevuurd als zijn ingangs-toestand, dat is de toestand van zijn
ingangs-plaatsen en -variabelen niet is veranderd sinds zijn
laatste afvuring. ZO'n transitie hoeft dan ook niet getest te
worden op aktief zijn.
Er is nog een tweede voorwaarde waaronder een transitie niet op
aktief zijn getest hoeft te worden. Aan deze voorwaarde is voldaan als bij een vorige test bleek dat die transitie niet aktief was, en ook in de toekomst niet aktief zal worden, mits
natuurlijk zijn ingangs-toestand niet verandert.
betekenis van de rijen OT en CT is nu als voIgt:
OT is een rij die per transitie de indices van aIle transities
bevat, waarvan de ingangs-toestand mogelijkerwijs wordt
veranderd door het afvuren van die transitie;
CT is een rij die tijdens de simulatie aangeeft welke transities op aktief zijn getest moeten worden.

De

Een gevolg van het toepassen van deze twee rijen is dat slechts
voor een fractie van het totaal aantal transities getest hoeft
te worden of deze aktief zijn. Dit levert tijdens de simulatie
een zeer grote tijd-winst op.
Voorbeeld:

IvA&

-0-0

Voor bovenstaand net geldt:

TRA - [:0] , PIA - [=~] , IVA - ~:] ·
OT - (,4 6 6 7 2 3 I) •
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De uitvoer van transitie TRA8 is nu:
oT"(11.l, OT[1+11 tOT'" 2 3;

de uitvoer van transitie TRAg is nu:
OTr2] ~ OTl2+1)"" OT - "leeg";
de uitvoer van transitie ~ o is nu:
OTI3] oJ, OTt3+1) tOT'" 1.

Definities:
OT : de transities waarvan de ingangs-toestand mogelijkerwijs

wordt veranderd door het afvuren van transitie k zijn:
OTtk1
CT

.J...

OT(k+1.] .,.. OT;

CTik]"'l
CT[kl"'O

transitie k moet getest worden op aktief z1Jn;
transitie k hoeft niet getest te worden op
aktief zijn.
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4.6.3. MSKS, STOP.
Het is mogelijk de simulatie te laten stoppen op een stopconditie. Aan een stop-conditie wordt voldaan als:
zekere door de gebruiker gespecificeerde plaatsen juist een
of juist geen token bevatten, en als
zekere door de gebruiker gespecificeerde i-variabelen een
bepaalde waarde hebben.
Het masker MSKS selecteert tijdens de executie de gespecificeerde plaatsen en i-variabelen, terwijl de rij STOP de betreffende waarden bevat.
Voorbeeld:
Zij PLA -

r:~]

l~LA3

,

en IVA -

[~J

.

De gebruiker wenst de simulatie te stoppen als:
PLA1 een token bevat,
PLA3 geen token bevat, en
I~ de waarde 5 heeft.
Dan is
(Plaatsenli-Variabelen)
<- ->

MSKS - (1 0 1 0 1] ,
STOP - [1 0 5J •
Definities:
Er zijn p plaatsen.
MSKS : MSKS t)tl-1 : als k p dan komt plaats k voor in de stopconditie;
als k p dan komt i-variabele k-p voor in de
stop-conditie;
MSKslk]-O
als k p dan komt plaats k niet voor in de
stop-conditie;
als k p dan komt i-variabele k-p niet voor
in de stop-conditie;
STOP

aan de stop-conditie is voldaan als geldt:
STOP - MSKS / TOK , VIV
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4.6.4. HSK1, MSK2.
Bet is mogelijk in de uitvoer van de simulatie slechts een
laten
aantal
geselecteerde
plaatsen en i-variabelen te
afdrukken. Biertoe worden twee rijen gebruikt:
rij MSK1 als masker voor de plaatsen, en
- rij MSK2 als masker voor de i-variabelen.
Voorbeeld:
Zij

PLA -

[PLAl]
PLA2
PLA3

, en

In - [IV2UJ
In2 .

De gebruiker wenst slechts de plaatsen
i-variabele I~ te zien.
Dan is
MSK1 - [1 0 1] ,

PLAl

en

PLA3

en

de

MSK2 -(0 1].

Definities:
HSK1 : MSK1 tk}-l
MSKJ.(k)"O

MSK2

MSK2[kl-1
MSK2tk]-0

plaats k komt voor in de uitvoer van de
simulatie;
plaats k komt niet voor in de uitvoer van de
simulatie;
i-variabele k komt voor in de uitvoer van de
simulatie;
i-variabele k komt niet voor in de uitvoer
van de simulatie;
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4.6.5. MSK3.

Bet. is mogelijk een lout.er logische simulat.ie uit. voeren. Dit.
is een simulat.ie waarbij aIle gegevens die bet.rekking hebben op
de t.ijd buit.en beschouwing worden gelat.en. Voor het. afdrukken
kunnen met. behulp van de maskers MSK1 en MSK2 bepaalde plaat.sen
en i-variabelen geselect.eerd worden. Met. de rij MSK3 kan nu een
aant.al t.ransit.ies geselect.eerd worden, zodanig dat. aIleen de
gevraagde
gegevens worden
afgedrukt.
als
een
van
de
geselect.eerde t.ransit.ies afvuurt.
Voorbeeld:
Zij

De gebruiker wenst. slecht.s uit.voer
t.ransit.ie TRA2 afvuurt.
Dan is
MSK3 - (1 1 01 •

als

t.ransit.ie

~

of

Definit.ie:
MSK3 : MSK3lkl-1
MSK3[k)-0

de gevraagde gegevens worden afgedrukt. als
t.ransit.ie k afvuurt;
de gevraagde gegevens worden niet. afgedrukt.
als t.ransit.ie k afvuurt.
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4.6.6. BS, "C-data".
Als de gebruiker met de huidige gegevens al eens een simulatie
heeft uitgevoerd, dan kan hij de nieuwe simulatie laten starten
op het punt waar de oude simulatie is gestopt. Biertoe worden
de volgende gegevens gebruikt:
BS voor de klok-tijd die hoort bij het begin van de nieuwe
simulatie;
de "C-data". Deze "C-data" bestaat uit:
CTOK: de oude token-verdeling,
- CVIV: de oude waarden-rij van de i-variabelen,
CTIP: de oude tijden-rij van de plaatsen,
CTrY: de oude tijden-rij van de i-variabelen,
voor elke d-variabele de oude waarde, die wordt bewaard
onder een nieuwe naam die ontstaat uit de oude naam, door
voor de oude naam een 'C" te plaatsen.
Voorbeeld:
Laat na afloop van een simulatie gelden:
de kloktijd is 20,
TOK - t 1 1 0 1 ] , VIV"'(2 31,
TIP - to 2 0 11 , TrY - to 21 ,
DVlU. -

"TEXT' ,

~

- [1 2 3] .
456

Deze gegevens worden opgeslagen als:
BS - 20,
CTOK - t 1 1 0 11
CVIV - [2 31 ,
CTIP - to 2 0 1J , CTIV - LO 2) ,
CDVlU. -

"TEXT" , COVA2 - [1 2 3J .
456
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4.6.7. STAT.

De variabele STA~ bevat een code voor de status van
systeem. STAT kan de volgende waarden hebben:
o er z1Jn nog geen gegevens ingevoerd;
1
de statische en dynamische gegevens zijn ingevoerd;
2
bovendien is er een stop-conditie ingevoerd;
3
bovendien zijn de maskers ~ en MSK2 ingevoerd;
4
bovendien is het masker MSK3 ingevoerd;
5
er is een normale simulatie uitgevoerd;
6
bovendien zijn de maskers ~ en MSK2 ingevoerd;
7
bovendien is het masker MSK3 ingevoerd;
8
er is een logische simulatie uitgevoerd.

het

Afhankelijk van de waarde van STAT zal het programma aan de
gebruiker de keuze laten of hij eerder ingevoerde gegevens als
MSKI en MSK2 opnieuw wil gebruiken, of dat hij deze (opnieuw)
moet invoeren.
Tevens bevat STAT de informatie die nodig is om te beoordelen
of een vorige simulatie kan worden voortgezet of niet.
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4.7. Voorbeeld: De Centronix Interface.

In hoofdstuk 2 is de centronix-interface beschreven met behulp
van een specificatie-net. Bier voIgt de representatie van de
gegevens zoals ze in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd.

TRA -

ISDAT

, PLA -

SSTRB
RSTRB

RET

RCDAT
SBUSY
RBUSY

rBYTE-TO-SEND

J'

IM\. -

LRECEIVED-BYTE

IP -

1
2
3
4
5
6
7_

2
0
0
0
1
0
0

IV -

,

,

2
3
4
1
6
7
5

OP -

IC -

0
0
0
0
0
0
0

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

,

~

,

- [STROBE] ,
BUSY
DATA

FUN - [J ,

TPL-

,

0

TPU-

5

t1
5

0
16
t2

, ov-

ATX -

t DATA<-BYTE-TO-SEND

AIX -

to

0
1
1
0
0
2
2

-

,

-1

IA -

-

-1
-1
-1
-1
-1
48

-

0
0
1
0
0
1
0

,

TVL -

0
0
0
0
0
0
0

,

TVU -

BYTE-RECEIVED<-DATA

-i ,
0
0
0
-1

0
0

-1

17 19 21 23 41 43 45] ,

A

- [VIVt31 <-BYTE-TO-SEND 0 0 0 BYTE-RECEIVED<-VIV(3) 0 0] ,

AI

- [0 19 20 21 22 42 43 44] ,
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0

o
o
o
3

o
o

, AOI -

44

3

o

o
o
o
o
o

, AID -

1

o
o
o
o
o
o

, AOD -

0

, AlP ,.

o
o
o
2

o
o

OT - [8 10 12 14 15 16 18 20 2 5 3 5 4 5 1 6 1 7 1 51 .
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Hoofdstuk 5.

De Executie.
============

De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde specificatie-netten
worden in dit onderzoek gebruikt am protokollen en interfaces
te simuleren. Dit simuleren vindt plaats door het executeren
van een specificatie-net. De executie heeft een structuur zoals
die is weergegeven in onderstaand stroomschema.

vu..v...yVCA.,...

eeY\

cAe"2.-e.

!Y"CAY'\sibes

Q~
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Bij de executie van specificatie-netten treedt een vervelend
(oscillatie-)probleem
op.
Er bestaan toestanden van het
specificatie-net waarin minstens een transitie aktief is en
blijft, ook na zijn afvuren. Zie onderstaande figuur. Worden er
geen maatregelen genomen dan zullen deze transities steeds
worden afgevuurd, zonder dat er iets aan het specificatie-net
verandert, en zonder dat de klok verhoogd kan worden. De executie zal dan steeds maar doorgaan zonder een stap verder te
komen.

?lAl
Dit probleem wordt opgelost door de betreffende transities
slechts af te laten vuren als het vermoeden bestaat dat het
afvuren van zo'n transitie een toestandsverandering in het net
zal veroorzaken. Wanneer het afvuren van een transitie zeker
geen toestandsverandering zal veroorzaken, dan heeft afvuren
geen zin. Dit betekent dat zolang de ingangs-toestand van een
transitie, dat is de toestand van zijn ingangs-plaatsen en
-variabelen, niet is verandert na zijn afvuren, het nogmaals
afvuren van deze transitie geen zin heeft, zodat deze transitie
niet meer op aktief zijn getest hoeft te worden.

De executie loopt in principe van klok-tijd tot klok-tijd.
Zolang de klok de eindwaarde nog niet heeft bereikt vinden per
klok-tijd de volgende handelingen plaats:
- zolang er aktieve transities zijn onder de transities die
getest moeten worden, wordt een van deze transities afgevuurd.
Bij de transities die getest moeten worden horen niet de
transities die in een van de volgende twee categorien vallen:
i: transities die weI aktief zijn maar waarvan de ingangstoestand niet is veranderd sinds hun laatste afvuring.
Deze categorie bevat dus de transi ties die het "osci1latie"-probleem veroorzaken.
ii: transities die bij een vorige test niet aktief bleken en
ook niet aktief konden worden, mits de ingangs-toestand
niet veranderde.
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Deze Ius wordt doorbroken als een van de volgende twee
toestanden optreedt:
1 er wordt voldaan aan de stop-conditie. De stop-conditie is
een door de gebruiker ingevoerde toestand van geselecteerde
plaatsen en i-variabelen. Aan de stop-conditie is voldaan
als
- zekere plaatsen al dan niet een token bevatten, en
- zekere i-variabelen een bepaalde waarde hebben.
2 er wordt voldaan aan de fout-conditie. Aan deze foutconditie wordt voldaan als er een plaats is met meer'dan 1
token.
Een soortgelijke
fout-conditie
geldt
ook
voor
de
;i-variabelen: er treedt een "fout" op als een i-variabele
ten gevolge van
een integer-actie een waarde krijgt
toegewezen die hij ook voor de toewijzing al had. In dit
geval wordt slechts een waarschuwing gegeven. Ret programma
wordt nu niet afgebroken.
- zijn er geen aktieve transities meer onder de transities die
getest moeten worden, dan wordt de klok verhoogd, mits het
specificatie-net zich niet in een toestand bevindt, waarin er
niet aIleen nu maar ook in de toekomst geen enkele aktieve
transitie is en zal zijn.
Na afloop van de simulatie kan de gebruiker de gehele toestand
van het net laten afdrukken. Bij een normaal eindigende simulatie, d.w.z. niet tengevolge van deadlock of de fout-conditie,
worden de dynamische gegevens inklusief de klok van de eindtoestand bewaard zodat de simulatie eventueel later voortgezet
kan worden.
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De betekenis van de blokken uit het stroomschema is als voIgt:
- initialisatie:
In dit blok worden de volgende acties verricht:
1 de klok krijgt zijn beginwaarde: P <- BS.
Bij een eerste simulatie heeft BS de waarde nul.
Bij het voortzetten van de vorige simulatie heeft BS een
waarde die gelijk is aan de eindwaarde van de klok van de
vorige simulatie.
2 de rij OT wordt bij een eerste simulatie samengesteld uit
de matrices IP, OP, IV, OV, All, AOI, AID en AOD. In geval
dit als eens is gebeurd wordt OT van een magnetische-schijf
gecopieerd.
3 de rij CT wordt bij een eerste simulatie met I-en gevuld
omdat aIle transities getest moe ten worden. Bij het voortzetten van een vorige simulatie wordt CT van een magnetische-schijf gecopieerd.
4 er wordt een rij "0" gemaakt, die de "oude" waarden van de
i-variabelen onthoudt: 0 <- VIVo
De betekenis van deze rij zal worden verduidelijkt in het
blok "vuur een van deze transities af".
- eindwaarde klok:
De eindwaarde v"an de klok "E" waarbij de simulatie beeindigd
wordt is een getal dat wordt berekend uit BS en het aantal
tijdstappen dat de gebruiker wil simuleren. Dit aantal is
interactief door de gebruiker ingevoerd.
De simulatie eindigt als geldt: P >= E.
- verhoog de klok:
De klok wordt tel kens verhoogd met een zo groot mogelijke
waarde. Bij de simulatie waarbij aIle mogelijke gegevens worden afgedrukt is dit tel kens 1. Bij de simulatie waarbij
sample-tijden gebruikt worden is dit het minimum van de
tijden tot
- de volgende sample-tijd wordt bereikt, of
- de eerstvolgende tijd dat een transitie mogelijk afgevuurd
kan worden.
Laat de waarde waarmee de klok wordt verhoogd gelijk zijn aan
Y, dan worden in dit blok de volgende handelingen verricht:
1 de klok wordt met Y verhoogd: P <- P + Y.
2 de tijden van de plaatsen die een token bevatten worden met
Y verhoogd: TIP <- TIP + TOK x Y.
3 de tijden van de i-variabelen worden met Y verhoogd:
TIV <- TIV + Y.
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- aktieve transities?
Van een aantal transities wordt getest of ze aktief zijn.
Transitie T is aktief als:
1 alle invoer-plaatsen een token bevatten:
X <- (Y <- X 'not' 0) / X <- , !P[T;]
-/ TOK[X].
2 voldaan is aan de minimum-tijd-voorwaarden voor plaatsen:
-/ TIP [X] >= Y / , TPL[T;].
3 voldaan is aan de maximum-tijd-voorwaarden voor plaatsen:
-/ TIP[X] <= Y / , TPU[T;].
4 voldaan is aan de integer-condities:
X <- (Y <- X 'not' 0) / X <- , IV[T;]
-/ VIV[X] = Y / , IC[T;].
5 voldaan is aan de minimum-tijd-voorwaarden voor i-variabelen:
-/ TIV(X] >= Y / , TVL(T;].
6 voldaan is aan de maximum-tijd-voorwaarden voor i-variabelen:
-/ TIV[X] <= Y / , TVU[T;].
Is voor transitie T niet voldaan aan een van de voorwaarden
I, 3, 4, of 6, dan zal transitie Took in de toekomst niet
aktief zijn, mits zijn ingangs-toestand niet veranderd. In
dat geval wordt CT[T] gelijk gemaakt aan O.
- geen verandering meer?
Het specificatie-net zal niet rneer veranderen als voor alle
te testen transities niet is voldaan aan een van de voorwaarden I, 3, 4 of 6 voor het aktief zijn. Dan bevat CT dus
alleen nullen: 0 = v / CT.
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- vuur een van deze transities af:
Het afvuren van transitie T resulteert in:
1 het inleveren van een token door de invoer-plaatsen:
X <- eX ' no t' 0) I X <- • IP [T ; ]
TOK[X] <- TOK[X] - 1.
2 het toevoegen van een token aan de uitvoer-plaatsen:
X <- eX ' no t' 0) I X <- • OP [T ; ]
TOK[X] <- TOK[X] + 1.
3 het uitvoeren van de integer-acties:
X <- (Y <- X 'not' 0) I X <- • OV[T;]
VIV[X] <- Y I • lA[T;].
4 het evalueren van de expressie:!. AI [T] ~ AI [T+l J1' A.
5 het bijwerken van de tijden van de plaatsen:
TIP <- TIP x TOK.
6 het bijwerken van de tijden van de i-variabelen:
TIV <- TIV x VIV = O.
7 het bijwerken van de "oude" i-variabelen-waarden:
o <- VIVo
a het gelijk aan nul maken van het betreffende element in CT:
CT [T] <- O.
9 het bijwerken van CT voor de transities waarvan de ingangstoestand is veranderd:
CT[OT[T] -l-OT[T+1]'t OT] <- 1.
- stop- of fout-conditie?
Aan de stop-conditie is voldaan als:
-I STOP = MSKS I TOK • VIVo
Aan de fout-conditie is voldaan als:
vI TOK > L
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De Programmatuur.
=================

Er is een simulatie-programma gerealiseerd met de naam SPECTOR
(SPECificatie-net simulaTOR). Dit programma is geschreven in
APL. en is operationeel op een ALTOS microcomputer. via een
APL-interpreter. De ALTOS microcomputer bevat een ~1hz Z80
processor. en 64k RA}f. Als operating-system wordt gebruik
gemaakt van het welbekende CP /H. versie 2.2. De gebruikte APLinterpreter is APL/V80. versie 3.2, van Vanguard Systems. Deze
interpreter draait onder CP/H en is daarom overdraagbaar naar
elk ander microcomputer-systeem dat CP/N als operating-system
heeft. De gebruikte APL implementatie biedt de gebruiker
slechts een beschikbaar werkgeheugen van ongeveer 25k bytes.
Ondanks deze beperking is het grote SPECTOR programma-pakket
toch met succes geimplementeerd.
De structuur van het
onderstaande figuur:
SPECTOR
(F)

INIT
INPT

DATA

EDIT

NHINP
TPINP
TVINP
ACINP
DYINP
NMDIS
TPDIS
TVDIS
ACDIS
DYDIS
STDIS
MKDIS
mmOD

programma SPECTOR

ACTIN

TMOD
P}fOD
IMOD
DMOD
FMOD

TPMOD
TVMOD
ACMOD
DYMOD

TPADD
TPDEL
TVADD
TVDEL
ACTIN

ffi1ADD
NHDEL

is

weergegeven

in
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SIMN

DTAHN

SIMS

SIMUN
DTADN
DTAHS

SIML

SIMUS
DTADS
DTAHL

FILE

SIMUL
DTADL
LIST
SAVE
LOAD
DROP

Algemene procedures:

OTGOM
STINP
DYDIS
OTGON
STINP
HKINP
DYDIS
OTGOH
STINP
MKINP
DYDIS
SIZE

DO
ARR
ELM
RED.

De beschrijvingen van deze procedures vindt U in appendix A.

Algemene opmerking:
om zoveel mogelijk werk-geheugen ter beschikking te hebben
worden aIle procedures na elkaar van een magnetische schijf
geladen, uitgevoerd en weer verwijderd, en blijven slechts die
gegevens in het werkgeheugen staan die voor het verdere verloop
van een procedure nog van belang zijn. De gegevens die niet
meer direct nodig zijn worden indien noodzakelijk naar een
tweede magnetische schijf geschreven en daarna uit het werkgeheugen verwijderd.
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Het programma SPECTOR, dat na te z~Jn geladen meteen de procedure F aanroept, bestaat in eerst instantie uit acht delen:
1 een procedure voor het initialiseren van het programma: INIT,
2 een procedure voor het invoeren van de gegevens: INPT,
3 een procedure voor het afdrukken van de gegevens: DATA,
4 een procedure voor het veranderen van de gegevens: EDIT,
5 een procedure voor het uitvoeren van een simulatie: SIMU,
6 een procedure voor het uitvoeren van een simulatie, waarbij
slechts op bepaalde "sample"-tijden uitvoer plaats vindt, en
waarbij deze uitvoer gedeeltelijk kan worden onderdrukt met
behulp van maskers: SIMS,
7 een procedure voor het uitvoeren van een "log ische" simulatie: SIHL,
8 een procedure voor het bewaren en laden van de gegevens van
een specificatie-net in een bibliotheek: FILE.
De gebruiker bepaalt telkens welke van de procedures INPT,
DATA. EDIT. SIMN. SIMS. SIML of FILE hij wil uitvoeren.
INPT: de procedure voor het invoeren van de gegevens.
Achtereenvolgens worden de volgende procedures aangeroepen:
NMINP
voor het invoeren van de namen van de transities.
plaatsen. i-variabelen. d-variabelen en functies;
TPINP
voor het invoeren van de gegevens over de pijlen tussen
transities en plaatsen;
TVINP
voor het invoeren van de gegevens over de pijlen tussen
transities en i-variabelen;
ACINP
voor het invoeren van de expressies; hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de procedure:
ACTIN;
DYINP , voor het invoeren van de initiele dynamische gegevens.
DATA: de procedure voor het afdrukken van de gegevens.
Achtereenvolgens worden de volgende procedures aangeroepen:
NMDIS
voor het afdrukken van de namen van de transities,
plaatsen. i-variabelen. d-variabelen en functies;
TPDIS
voor het afdrukken van de gegevens over de pijlen
tussen transities en plaatsen;
TVDIS
voor het afdrukken van de gegevens over de pijlen
tussen transities en i-variabelen;
ACDIS
voor het afdrukken van de expressies;
DYDIS
voor het afdrukken van de dynamische gegevens.
Afhankelijk van de waarde van STAT wordt deze procedure
nog een keer aangeroepen voor het afdrukken van de
dynamische
gegevens
zoals die er na de laatste
simulatie uitzien;
STDIS
voor het afdrukken van de stop-conditie. mits ingevoerd;
r-n<DIS
voor het afdrukken van de maskers. mits ingevoerd.
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EDIT: de procedure voor het veranderen van de gegevens.
Naar keuze kunnen de volgende procedures worden aangeroepen:
~n10D ,voor
het toevoegen of verwijderen van transities,
plaatsen, i-variabelen, d-variabelen of functies.
Naar keuze
kunnen
de volgende procedures worden
aangeroepen:
TMOD ,voor het toevoegen of verwijderen van transities;
PMOD , voor het toevoegen of verwijderen van plaatsen;
Il10D ,voor het toevoegen of verwijderen van i-variabelen;
DMOD ,voor het toevoegen of verwijderen van d-variabelen;
FMOD , voor het toevoegen of verwijderen van functies;
Elke procedure maakt daarbij gebruik van:
NMADD , voor het toevoegen van namen, of
NMDEL , voor het verwijderen van namen;
T~10D ,voor
het toevoegen, verwijderen of veranderen van
pijlen tussen transities en plaatsen.
Naar keuze
kunnen
de volgende procedures worden
aangeroepen:
TPADD ,voor het toevoegen of veranderen van pijlen
tussen transities en plaatsen;
TPDEL ,voor het verwijderen van pijlen tussen transities en plaatsen;
TVMOD ,voor het toevoegen, verwijderen of veranderen van
pijlen tussen transities en i-variabelen.
Naar keuze
kunnen
de volgende procedures worden
aangeroepen:
TVADD ,voor het toevoegen of veranderen van pijlen
tussen transities en i-variabelen;
TVDEL ,voor het verwijderen van pijlen tussen transities en i-variabelen;
ACMOD ,voor het veranderen van expressies; hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de procedure:
ACTIN;
DYMOD , voor het veranderen van de initiele dynamische gegeYens.
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SIMN: de procedure voor het uitvoeren van een simulatie.
Achtereenvolgens worden de volgende procedures aangeroepen:
DTAHN • voor het lezen van de benodigde gegevens en het
afdrukken van de kop boven de uitvoer; hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de procedures:
aTCaM • voor het berekenen van de rij aT;
STINP • voor het invoeren van de stop-conditie;
SIHUN • voor de eigenlijke simulatie;
DTADN • voor het wegschrijven van de laatste dynamische gegevens.
Er wordt. als de gebruiker dat wenst. gebruik gemaakt
van de procedure:
DYDIS • voor het afdrukken van de laatste dynamische
gegevens.
SIMS: de procedure voor het uitvoeren van een simulatie.
waarbij slechts op bepaalde "sample"-tijden uitvoer plaats
vindt. en waarbij deze uitvoer
gedeeltelijk
kan worden
onderdrukt met behulp van maskers.
Achtereenvolgens worden de volgende procedures aangeroepen:
DTAHS ,voor het lezen van de benodigde gegevens en het
afdrukken van de kop boven de uitvoer; hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de procedures:
aTCaM • voor het berekenen van de rij aT;
STINP • voor het invoeren van de stop-conditie;
MKINP • voor het invoeren van de maskers MSKI en MSK2;
SIMUS , voor de eigenlijke simulatie;
DTADS • voor het wegschrijven van de laatste dynamische gegevens.
Er wordt. als de gebruiker dat wenst, gebruik gemaakt
van de procedure:
DYDIS • voor het afdrukken van de laatste dynamische
gegevens.
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SIML: de procedure voor de "logische" simulatie.
Bij deze simulatie worden aIle gegevens die betrekking hebben
op de tijd buiten beschouwing gelaten.
Achtereenvolgens worden de volgende procedures aangeroepen:
DTAHL ,voor het lezen van de benodigde gegevens en het
afdrukken van de kop boven de uitvoer; hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de procedures:
OTeOM , voor het berekenen van de rij OT;
STINP , voor het invoeren van de stop-conditie;
MKINP ,voor het invoeren van de maskers MSKl, MSK2 en
MSK3;
SIMUL , voor de eigenlijke simulatie;
DTADL , voor het wegschrijven van de laatste dynamische gegevens·
Er wordt, als de gebruiker dat wenst, gebruik gemaakt
van de procedure:
DYDIS ,voor het afdrukken van de laatste dynamische
gegevens.
FILE, de procedure voor het bewaren en laden van de gegevens
van een specificatie-net in een bibliotheek.
Naar keuze kunnen de volgende procedures worden aangeroepen:
LIST, voor het afdrukken van de namen van de r-pecificatienetten die in de bibliotheek voorkomen;
SAVE, voor het bewaren van de gegevens.van een specificatienet in de bibliotheek; hiertoe wordt gebruik gemaakt van
de proced ure:
SIZE ,voor het berekenen van de grootte van de file
waarin de gegevens worden opgeslagen;
LOAD , voor het laden van de gegevens van een specificatie-net
uit de bibliotheek;
DROP , voor het verwijderen van de gegevens van een specificatie-net uit de bibliotheek.
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De algemene procedures:
DO : een procedure die het laden, uitvoeren
een procedure verzorgt.

en verwijderen van

ARR : een procedure die van een rij namen, die onderling door
minimaal een spatie gescheiden zijn, een matrix maakt, waarin
op iedere rij een van de namen voorkomt.
ELM : een procedure die de invoer, bestaande uit twee matrices,
vergelijkt en als uitvoer een booleaanse vector heeft, die aangeeft welke rijen uit de eerste matrix ook in de tweede matrix
voorkomen.
RED : een procedure die van de invoer-matrix de laatste kolornmen verwijderd indien daar slechts spaties of nullen staan.
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Conclusie.
==========

Ret ontwikkelde specificatie~net en de gekozen computerrepresentatie blijken goed te voldoen als het gaat om het simuleren
van interfaces en protokollen.
Daarentegen blijkt het efficient modelleren van interfaces en
protokollen nog op moeilijkheden te stuiten. Met name de
integer-condities vormen een te beperkt gereedschap om gemakkelijk algemene condities te kunnen modelleren. 20 is het
bijvoorbeeld slechts via kunstgrepen mogelijk om een ontvangen
volgnummer van een bericht te vergelijken met het bewaarde
volgnummer van het vorige ontvangen bericht.
Ret lijkt daarom zinvol om de in dit verslag gepresenteerde
specificatie-netten zodanig te wijzigen dat:
- in het specificatie-net condities en acties op de i- en dvariabelen aIleen kunnen worden ingevoerd d.m.v. conditieexpressies en actie-expressies.
Ret invoer-programma van SPECTOR zal dan zodanig gewijzigd
moe ten worden dat:
- conditie-expressies die overeenkomen met de integer-condities
,onzichtbaar voor de gebruiker, omgezet worden in integercondities.
- conditie-expressies die niet overeenkomen met de integercondities, onzichtbaar voor de gebruiker, omgezet worden in
een transitie, een booleaanse i-variabele en een expressie.
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- actie-expressies die semantisch overeenkomen met de tntegeracties, onzichtbaar voor de gebruiker, omgezet worden in
integer-acties.
De ontwikkeling van het specificatie-net is nog steeds niet
helemaal voltooid. Door het gebruik van het ontwikkelde specificatie-net in de praktijk zullen nog nieuwe wensen naar voren
komen om het te verbeteren. Juist door deze toetsing aan de
praktijk zal er, mijns inziens, tenslotte een krachtig en toch
gemakkelijk ~anteerbaar specificatie-net uit de ontwikkeling
naar buiten treden.
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SPECTOR
SPECTOR is de naam van de "workspace" waarin specificatienetten o.a. ingevoerd en geexecuteerd kunnen worden. ~a het
laden van SPECTOR wordt meteen de procedure F uitgevoerd.
F

De procedure F roept eerst de procedure INIT aan, die zorgdraagt voor de nodige initialisaties.
Binnen de procedure F wordt telkens na het afdrukken van het
menu R om een commando-nummer P gevraagd. P moet een element
zijn van de verzal:leling getallen '1234567', of P moet leeg
zijn. Is dit niet het geval, dan wordt opnieuw het menu R afgedrukt en om een commando-nummer gevraagd.
De betreffende procedure wordt dan uitgevoerd met behulp van de
procedure DO.
Is P leeg, dan wordt het programma beeindigd.
INIT
De procedure INIT verzorgt de nodige initialisaties.
Allereerst wordt op de gegevens-schijf gekeken of daar al een
file 'SPEC~~TS' voorkomt.
Zo ja, dan wordt van deze schijf de status STAT gecopieerd.
Zo nee, dan wordt een lege file 'SPECllliTS' aangemaakt en de
status STAT op 0 geinitialiseerd.
Hierna wordt de foutmelding ER gecreeerd. De vanuit F aan te
roepen functies worden in de matrix S geschreven en het menu R
voor de procedure F wordt gevuld.
De regels [120] tot en met [170] bevatten een fout-afhandelings
procedure voor het geval er iets fout gaat bij het schrijven in
de file 'SPEC~~TS'.
DO
De procedure DO verzorgt het laden ("COPY"), uitvoeren (".") en
verwijderen ("ERASE") van een procedure met de naam P.
Omdat de "execute"-operator na executie van een procedure een
resultaat verlangt ,hebben de meeste procedures de volgende
vorm:
F <- procedure-naam
waarbij F een "dummy"-resul taat is.
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ACl'lIS
De procedure ACDIS verzorgt het afdrukken van de expressies
De uitvoer bestaat uit 2 kolommen die achtereenvolzens de
transi ties en expressies bevatten. Per transitie worden deze
gegevens in de betreffende kolommen afgedrukt.
o

ACINP
De procedure ACINP verzorgt het invoeren van de expressies
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures ACTIN, Ew~ en
RED.
De rijen ATX, A, AIX en AI en de matrices All, AOI, AID, AOD en
AIF worden "leeg" geini tial iseerd. Daarna worden ze in de
procedure ACTIN met de betreffende gegevens gevuld.
Tenslotte worden deze gegevens op de gegevens-schij f bewaard en
uit het werkgeheugen verwijderd.
o

ACMOD
De procedure AQI0D verzorgt het veranderen van de expressies.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures ACTIN, EL}l en
RED.
De rijen ATX, A, AIX en AI en de matrices All, AOI, AID, AOD en
AIF worden eerst van de gegevens-schijf gecopieerd.
Daarna worden ze in de procedure ACTIN met de betreffende
nieuwe gegevens gevuld.
Tenslotte worden deze gegevens op de gegevens-schijf bewaard en
uit het werkgeheugen verwijderd.
ACTIN
De procedure ACTIN verzorgt het invullen van "nieuwe" gegevens
met betrekking tot de expressies. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de procedures ELM en RED.
Er wordt telkens invoer gevraagd in het volgende formaat:
transitie,expressie.
De invoer wordt niet geaccepteerd als
- er geen komma in voorkomt,
- er een oneven aantal string-quotes (') in voorkomt, en als
- de genoemde transitie niet in het specificatie-net voorkomt.
Is de expressie leeg dan word t in de rij en ATX en A de "dummy"expressie' , respectievelijk '0' geplaatst.
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ACTIN (vervolg)
De ingevoerde expressie wordt sequentieel
afgebroken
en
verwerkt. Hierbij wordt op de eerste plaats alles wat tussen
string-quotes staat ongeschonden naar de resultaat-expressie V
overgebracht, die eerst leeg is geinitialiseerd. Alles wat niet
tussen string-quotes staat wordt als vmlgt afgebroken:
- leidende karakters die niet tot de verzameling 5 behoren (5
bevat aIle alfanumerieke tekens) zijn operatoren en worden
ongeschonden naar de resultaat-expressie V overgebracht.
- leidende karakters die weI tot de verzameling 5 behoren
vormen een operand.
Behoren ze allemaal tot de verzameling R (de cijfers) dan
wmrdt deze operand ongeschonden naar de resultaat-expressie V
overgebracht.
Vormen de karakters een naam die voorkomt in de lijst IVA van
i-variabelen dan wordt deze naam vervangen door de tekst
'VIV[U]', waarin U het volgnummer van de i-variabele is. Is
het eerste karakter dat voIgt op deze naam een assignmentoperator, dan is de betreffende i-variabele uitvoer-i-variabele van de expressie. Is de resultaat-expressie V niet leeg,
dan is deze i-variabele invoer-i-variabele van de expressie.
Vormen de karakters een naam die voorkomt in de lijst DVA van
d-variabelen dan wordt deze naam ongeschonden naar de resultaat-expressie V overgebracht. Is het eerste karakter dat
voIgt op deze naam een assignment-operator, dan is de betreffende i-variabele uitvoer-i-variabele van de expressie. Is de
resultaat-expressie V niet leeg, dan is deze i-variabele
invoer-i-variabele van de expressie.
Vormen de karakters een naam die voorkomt in de lijst FUN van
functies dan wordt deze naam ongeschonden naar de resultaatexpressie V overgebracht. Deze functie is dan invoer-functie
van de expressie.
Vormen de karakters geen getal of toegestane naam dan wordt
een foutmelding gegenereerd en vraagt de procedure om nieuwe
invoer.
Na aldus de expressie te hebben afgebroken en verwerkt worden
de verzamelde gegevens in de rijen VX, V, II, 01, ID, OD, en IF
ingepast in de daarvoor in gebruik zijnde rihen ATX, AIX, A, AI
en de matpices All, AOI, AID, AOD en AIF.
Daarna wordt weer nieuwe invoer gevraagd.
Is deze invoer leeg dan word t voor het beein:l1[en van de procedure nog vijf maal de procedure RED aangeroepen om kolommen in
de matrices All, AOI, AID, AOD en AIF die slechts nullen bevatten te verwijderen omdat ze toch geen informatie meer bevatten.
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ARR
De procedure ARR, met als invoer-paraneter de tekst-rij P,
maakt van de rij een matrix en weI zo, dat iedere rij een H'oord
bevat uit P, die in P door spaties van de andere woorden is
gescheiden.
Voorbeeld: als P gelijk is aan 'RIJ1 RIJ2 RIJ3',
dan is ARR P gelijk aan [RIJ1].
[RIJ2]
[RIJ3]
Deze matrix is dan de uitvoer-parameter van deze procedure.
Hier voIgt een voorbeeld om de werking van deze procedure te
verduidelijken:
Voorbeeld:
,
TEXT
P = ' TX1 TX TX2
Achtereenvolgens wordt uitgevoerd:
P

<- 'TX1

TX TX2

TEXT

P

<- 'TX1

TX TX2

TEXT'

P

<- 'TX1 TX TX2 TEXT'

R

<- 3 2 3 4

,

S <- [1 1 1 0]
0]
[1 1
[1 1 1 0]
[1 1 1 1]

o

Z <- [TX1
[TX
[TX2 ]
[TEXT]
Tenslotte wordt nog iedere rij vergeleken met de r1Jen die een
hogere index hebben. Komt een identieke rij voor dan wordt deze
uit de matrix verwijderd.
DATA
De procedure DATA verzorgt het afdrukken van de gegevens.
Telkens worden aIle gegevens die nodig zijn bij het afdrukken
van een bepaalde gegevens-verzameling van de gegevens-schijf
gecopieerd, waarna de betreffende procedure die het werkelijke
afdrukken verzorgt wordt aangeroepen. Daarna worden de gegevens
die. verder niet meer nodig zijn uit het werkgeheugen verwijderd.
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DATA (vervolg)
eerst worden de namen-lijsten TRA, PLA, IVA, DVA en Fm~
gecopieerd en afgedrukt in de procedure iIT1DIS.
Daarna worden de gegevens die betrekking hebben op de pijlen
tussen de transities en de plaatsen (IP, OP, TPL en TPU)
gecopieerd en afgedrukt in de procedure TPDIS.
Daarna worden de gegevens die betrekking hebben op de pijlen
tussen de transities en de i-variabelen (IV, OV, IC, IA, TVL en
TVU) gecopieerd en afgedrukt in de procedure TVDIS.
Daarna worden de gegevens die betrekking
hebben
op de
expressies (ATX en AIX) gecopieerd en afgedrukt in de procedure
ACDIS.
Daarna worden de initiele dynamische gegevens (TOK, TIP, VIV,
TIV ,VHX en de waarden van alle d-variabelen) gecopieerd en
afgedrukt in de procedure DYDIS.
Heeft de status STAT de waarde 5, 6, 7 of 8 dan worden ook de
dynamische gegevens zoals die bij het einde van de laatste
simulatie waren (CTOK, CTIP, CVIV, CTIV en de waarden van de
'C'-d-variabelen) gecopieerd en afgedrukt in de procedure
DYDIS.
Heeft de status STAT de waarde 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 dan worden
de gegevens van de stop-conditie (MSKS en STOP) gecopieerd en
afgedrukt in de procedure STDIS.
Heeft de status STAT de waarde 3, 4, 6, 7 of 8 dan worden de
gegevens van de maskers (HSK1, HSK2 en als de status STAT de
waarde 4, 7 of 8 heeft ook HSK3) gecopieerd en afgedrukt in de
procedure HKDIS.
DHOD
De procedure ~10D verzorgt het toevoegen of verwijderen van dtariabelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures
~ADD , NHDEL, ED1 en RED.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1' of '2' of een lege invoer wordt geaccepteerd.
Is de invoer ' l ' dan worden in de procedure NHADD nieuwe nal:len
aan de narnen-lijst DVA van d-variabelen toegevoegd. Deze procedure geeft aan de variabele Teen waarde gelijk aan het aantal
nieuwe narnen. Is T ongelijk aan nul, dan worden gereserveerde
woorden uit de nieuwe narnen-lijst DVA verwijderd. Van deze verwijdering wordt een melding gegeven. De nieuwe narnen-lijst DVA
wordt daarna naar de gegevens-schijf gecopieerd en de nieuwe dvariabelen krijgen tenslotte een default-waarde 0 toegewezen.
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mtOD (vervolg)
Is de invoer '2' dan worden in de procedure ~rr1DEL de te verW1Jderen d-variabelen uit de namen-lijst DVA verwijderd. De variabele T is na afloop van de procedure een booleaanse vector die
een 0 bevat voor elke verwijderde d-variabele in de namen-lijst
DVA, en een 1 op aIle overige plaatsen. Met behulp van deze
vector wordt de matrix S gemaakt die de namen bevat van aIle
verwijderde d-variabelen. Hierna wordt iedereexpressie waarin
verwijderde d-variabelen voorkomen vervangen door een 'dummy'expressie en worden de betreffende rijen van de matrices All,
AOI, AID, ADD en AIF met nullen gevuld. De procedure RED ,,,ord t
daarna vijf maal aangeroepen om kolommen in deze matrices die
slechts nullen bevatten te verwijderen, terwijl de indices in
de matrices AID en AOD tevens aan de nieuwe situatie worden
aangepast. De uit de na~en-lijst DVA verwijderde d-variabelen
worden tenslotte van de gegevens-schijf verwijderd.
Is de invoer leeg, dan wordt de procedure beeindigd.
DROP
De procedure DROP verzorgt het verwijderen van de gegevens van
een specificatie-net ui t de bibliotheek. Hierbij word t gebruik
gemaakt van de procedure EL~.
Allereerst wordt de lijst met namen van specificatie-netten die
in de bibliotheek voorkomen uit de file SPECNETS in de variabele F gelezen, waarna deze file SPEC~mTS van de gegevensschij f word t verwij derd.
Daarna wordt gevraagd welk specificatie-net verwijderd moet
worden. Komt de ingevoerde naam niet voor in de lijst F dan
wordt een foutmelding gegevens.
Komt de ingevoerde naam weI voor in de lijst F dan wordt de
betreffende file van de gegevens-schijf verwijderd.
Hierna, of in geval de invoer leeg was, wordt de eventueel
ingevoerde naam uit de lijst F verwijderd, waarna de nieuwe
namen-lijst F van specificatie-netten op de gegevens-schijf
word t bewaard in de file SPEC~"'ETS.
DTADL
De procedure DTADL verzorgt het wegschrijven van de laatste
dynamische gegevens na een logische simulatie.
Ais de gebruiker dat wenst wordt de procedure DYDIS aangeroepen
om deze gegevens af te drukken. In dat geval worden de gegevens
TIP, WfX en TIV aangemaakt met behulp van de gegevens TOK en
VIV, omdat de procedure DYDIS deze weliswaar nodig heeft, maar
niet afdrukt omdat de variabelen R en S gelijk zijn aan O.
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DTADL (vervolg)
Hierna wordt de status STAT aangepast en naar de gegevensschijf gecopieerd.
Is de simulatie niet voortijdig geeindigd (E is ongelijk aan 0)
dan worden tenslotte de dynarnische gegevens CTOK, CVIV, CT en
de waarden van de 'C'-d-variabelen op de gegevens-schijf opgeslagen, waarna aIle gegevens uit het werkgeheugen worden verwij derd.
DTAnN
De procedure DTADN verzorgt het wegschrijven van de laatste
dynamische gegevens na een simulatie waarbij aIle mogelij ke
uitvoer werd afgedrukt.
Als de gebruiker dat wenst wordt de procedure DYDIS aangeroepen
om deze gegevens af te drukken. In dat geval wordt het gegeven
VHX aangemaakt met behulp van het gegeven VIV, orndat de procedure DYDIS deze weliswaar nodig heeft, maar niet afdrukt orndat
de variabele S gelijk is aan O.
Hierna wordt de status STAT aangepast en naar de gegevensschijf gecopieerd.
Is de simulatie niet voortijdig geeindigd (E is ongelijk aan 0)
dan worden tenslotte de dynamische gegevens BS, CTOK, CTIP,
CVIV, CTIV, CT en de waarden van de 'C'-d-variabelen op de
gegevens-schijf opgeslagen, waarna aIle gegevens uit het werkgeheugen worden verwijderd.
DTADS
De procedure DTADS verzorgt het wegschrijven van de laatste
dynamische gegevens na een simulatie waarbij op bepaalde
"sample"-tijden uitvoer plaats vond, die gedeeltelijk onderdrukt kon worden m.b.v. maskers.
Als de gebruiker dat wenst wordt de procedure DYDIS aangeroepen
om deze gegevens af te drukken. In dat geval wordt het gegeven
VHX aangemaakt met behulp van het gegeven VIV, orndat de procedure DYOIS deze weliswaar nodig heeft, maar niet afdrukt omdat
de variabele S gelijk is aan O.
Hierna wordt de status STAT aangepast en naar de gegevensschijf gecopieerd.
Is de simulatie niet voortijdig geeindigd (E is ongelijk aan 0)
dan worden tenslotte de dynamische gegevens BS, CTOK, CTIP,
CVIV, CTIV, CT en de waarden van de 'C'-d-variabelen op de
gegevens-schijf opgeslagen, waarna aIle gegevens uit het werkgeheugen worden verwijderd.
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DTAHL
De procedure DTAHL verzorgt het lezen van de benodigde gegevens
en het afdrukken van de kop boven de uitvoer van de logische
simulatie. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de procedures
OTCOH, STINP en HKINP.
Allereerst worden de statische gegevens !RA, PLA, IVA, DVA,
FUN, IP, OP, IV, OV, IC, IA, A, AI en de functies van de gegevens-schijf gecopieerd.
Als de gebruiker de vorige simulatie wil voortzetten (dit is
mogelijk als STAT groter is dan 4), dan worden de dynanische
gegevens CTOK, CVIV, CT en de waarden van de 'C'-d-variabelen
van de gegevens-schijf gecopieerd. Zo niet dan worden de initiele dynarnische gegevens TOK, VIV en de waarden van de d-variabelen
van
de
gegevens-schijf gecopieerd, en wordt
CT
geinitialiseerd als rij met aileen I-en.
Hierna worden de volgende procedures aangeroepen:
OTCOM, voor het berekenen van de rij OT,
STINP, voor het invoeren van de stop-conditie, en
HKINP, voor het invoeren van de maskers HSKl, HSK2 en MSK3.
Aan de procedure lrr~NP wordt kenbaar gemaakt dat ook masker
MSK3 ingevoerd moet worden door de variabele Z de waarde a te
geven.
Hierna voert de gebruiker in of hij de uitvoer als timingdiagram wil hebben. Zo j.a, dan krijgt de variabele TD de waarde
1, en DN de waarde 2. Zo nee, dan krijgt de variabele TD de
waarde 0 en wordt de gebruiker gevraagd het uitvoer-formaat in
te voeren. Dit formaat mag slechts uit cijfers bestaan en wordt
toegekend aan de variabele DN.
Tenslotte wordt de gebruiker nog gevraagd het aantal af te
vuren transities in te voeren. Deze waarde wordt aan de variabele E toegekend.
De laatste regels van de procedure verzorgen het afdrukken van
de kop boven de uitvoer in het door de gebruiker opgegeven
formaat.
DTAHN
De procedure DTAHN verzorgt het lezen van de benodigde gegevens
en het afdrukken van de kop boven de uitvoer van de simulatie
waarbij aile mogelijke uitvoer wordt afgedrukt. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de procedures OTCOM en STINP.
A11ereerst worden de statische gegevens TRA, PLA, IVA, DVA,
FUN, IP, OP, IV, OV, IC, IA, TPL, TPU, TVL, TVU, A, AI en de
functies van de gegevens-schijf gecopieerd.
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DTAHN (vervolg)
Als de gebruiker de vorige simulatie wil voortzetten (dit is
mogelijk als STAT groter is dan 4), dan worden de dynamische
gegevens CTOK, CTIP, CVIV, CTIV, BS, CT en de waarden van de
'C'-d-variabelen van de gegevens-schijf gecopieerd. 20 niet dan
worden de initiele dynamische gegevens TOK, TIP, VIV, TIV en de
waarden van de d-variabelen van de gegevens-schijf gecopieerd,
wordt CT geinitialiseerd als rij met alleen I-en en krijgt BS,
de beginwaarde van de klok, de waarde O.
Hierna worden de volgende procedures aangeroepen:
OTCON, voor het berekenen van de rij aT, en
STINP, voor het invoeren van de stop-conditie.
Hierna wordt de gebruiker gevraagd het uitvoer-formaat in te
voeren. Dit formaat mag slechts uit cijfers bestaan en wordt
toegekend aan de variabele DN.
Tenslotte wordt de gebruiker nog gevraagd het aantal tijdseenheden dat de simulatie moet duren in te voeren. Deze waarde
word t bij BS opgeteld en aan de variabele E toegekend.
De laatste regels van de procedure verzorgen het afdrukken van
de kop boven de uitvoer in het door de gebruiker opgegeven
formaat.
DTAHS
De procedure DTAHS verzorgt het lezen van de benodigde gegevens
en het afdrukken van de kop boven de uitvoer van de simulatie
waarbij op bepaalde "sample"-tijden uitvoer plaats vindt, die
gedeeltelijk onderdrukt kan worden m.b.v. maskers. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van de procedures OTCOH, STINP en HKINP.
Allereerst worden de statische gegevens TRA, PLA, IVA, DVA,
FUN, IP, OP, IV, OV, IC, IA, TPL, TPU, TVL, TVU, A, AI en de
functies van de gegevens-schijf gecopieerd.
Als de gebruiker de vorige simulatie wil voortzetten (dit is
mogelijk als STAT groter is dan 4), dan \lorden de dynamische
gegevens CTOK, CTIP, CVIV, CTIV, ns, CT en de waarden van de
'C'-d-variabelen van de gegevens-schijf gecopieerd. 20 niet dan
worden de initiele dynamische gegevens TOK, TIP, VIV, TIV en de
waarden van de d-variabelen van de gegevens-schijf gecopieerd,
wordt CT geinitialiseerd als rij met alleen I-en en krijgt BS,
de beginwaarde van de klok, de waarde O.
Hierna worden de volgende procedures aangeroepen:
OTCOM, voor het berekenen van de rij aT,
STINP, voor het invoeren van de stop-conditie, en
MKINP, voor het invoeren van de maskers MSKI en MSK2.
Aan de procedure HKINP word t kenbaar gemaakt dat masker HSK3
niet ingevoerd hoeft te worden door de variabele 2 de waarde 1
te geven.
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DTAHS (vervolg)
Hierna voert de gebruiker in of hij de uitvoer als timingdiagram wil hebben. 20 ja, dan krijgt de variabele TD de waarde
1, en DN de waarde 2. 20 nee, dan krijgt de variabele TD de
waarde 0 en wordt de gebruiker gevraagd het uitvoer-formaat in
te voeren. Dit formaat mag slechts uit cijfers bestaan en wordt
toegekend aan de variabele DN.
Tenslotte wordt de gebruiker nog gevraagd het aantal tijdseenheden dat de simulatie moet d uren en de "sample"-tij d in te
voeren. Deze waarden worden respectievelijk aan de variabele E
en de variabele 2 toegekend, waarna bij de waarde van E de
waarde van BS wordt opgeteld.
De laatste regels van de procedure verzorgen het afdrukken van
de kop boven de uitvoer in het door de gebruiker opgegeven
formaat.
DYDIS
De procedure DYDIS verzorgt het afdrukken van de dynamische
gegevens. Hierbij wordt gebruik gernaakt van de gegevens PLA,
TOK, TIP, IVA, VIV, TIV, WIX, DVA en de waarden van de d-variabelen.
Achtereenvolgens worden de volgende gegevens afgedrukt:
- de token-verdeling over de plaatsen.
Als de variabele R de waarde 1 heeft worden ook de bijbehorende tijden afgedrukt, als R de waarde 0 heeft niet.
- de waarden van de i-variabelen.
Als de variabele R de waarde 1 heeft worden ook de bijbehorende tijden afgedrukt, als R de waarde 0 heeft niet.
Als de variabele S de waarde 1 heeft worden ook de bijbehorende maximale waarden afgedrukt, als S de waarde 0 heeft
niet.
- de waarden van de d-variabelen.
DYINP
De procedure DYINP verzorgt het invoeren van de initiele dynamische gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures ARR en ELM.
Allereerst wordt de gebruiker gevraagd de plaatsen die initieel
een token bevatten in te voeren. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten. M.b.v. de procedure ARR en EL~
worden de betreffende plaatsen in de rij TOK met I-en gevuld.
Namen die niet aan plaatsen toebehoren worden in een foutmelding afged rukt •
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DYINP (vervolg)
Daarna wordt per i-variabele de initiele en maximale waarde gevraagd. Deze invoer mag slechts uit cijfers bestaan, terwijl
daarnaast voor de maximale waarde ook een omega 'w' ingevoerd
mag worden. De ingevoerde waarden worden aan de rijen 'lIVen
~IX toegevoegd, waarbij een 'w' wordt vervangen
door het getal
-1.
Vervolgens wordt per plaats dat initieel een token bevat
gevraagd hoe lang deze plaats dit token al bezit. Deze invoer
mag slechts uit cijfers bestaan en wordt aan het betreffende
element van de rij TIP toegekend.
Daarna wordt per i-variabele gevraagd hoe lang deze zijn initiele waarde al heeft. Deze invoer mag slechts uit cijfers
bestaan en wordt aan het betreffende element van de rij TIV
toegekend.
Tenslotte wordt per d-variabele de initiele waarde gevraagd.
Deze waarde wordt aan de d-variabele toegekend, naar de gegevens-schijf gecopieerd en uit het werkgeheugen verwijderd.
DYHOD
De procedure D~IOD verzorgt het veranderen van de initiele
dynamische gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
procedure EL'1.
Telkens wordt het menu U gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1', '2' of '3' of een lege invoer wordt geaccepteerd.
Als de gebruiker de token-verdeling wil veranderen dan wordt
hem telkens gevraagd een plaats in te voeren, waarop een verandering betrekking heeft. Deze invoer mag slechts uit alfanumerieke karakters bestaan. Is de ingevoerde naam geen naam van
een plaats dan wordt een foutmelding gegenereerd. Is de ingevoerde naam wel de naam van een plaats dan wordt gevraagd of
die plaats initieel een token bezit, en zo ja, hoe lang. Deze
invoer wordt dan aan de betreffende elementen van de rijen TOK
en TIP toegekend.
Als de gebruiker de waarden van de i-variabelen wil veranderen
dan wordt hem telkens gevraagd een i-variabele in te voeren,
waarop een verandering betrekking heeft. Deze invoer mag
slechts uit alfanumerieke karakters bestaan. Is de ingevoerde
naam geen naam van een i-variabele dan wordt een foutmelding
gegenereerd. Is de ingevoerde naam wel de naam van een i-variabele dan wordt achtereenvolgens gevraagd welke waarde die ivariabele initieel heeft, hoe lang, en welke waarde die ivariabele maximaal kan aannemen. Deze invoer wordt dan aan de
betreffende elementen van de rij en VIV, TIV en VHX toegekend.
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DYHOD (vervolg)
Als de gebruiker de waarden van de d-variabelen wil veranderen
dan wordt hem tel kens gevraagd een d-variabele in te voeren,
waarop een verandering betrekking heeft. Deze invoer mag
slechts uit alfanumerieke karakters bestaan. Is de ingevoerde
naam geen naam van een d-variabele dan wordt een foutmelding
gegenereerd. Is de ingevoerde naam wel de naam van een d-variabele dan wordt gevraagd welke waarde die d-variabele initieel
heeft. Deze waarde wordt dan aan de d-variabele toegekend,
waarna de d-variabele naar de gegevens-schijf wordt gecopieerd,
en uit het werkgeheugen wordt verwijderd.
Is de invoer leeg dan wordt de procedure beeindigd.
EDIT
De procedure EDIT verzorgt het veranderen van degegevens.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1', '2', '3', '4' of '5' of een lege invoer wordt geaccepteerd. Afhankelijk van deze invoer wordt de betreffende procedure, waarvan de naam in de matrix S staat, uitgevoerd.
Is de invoer leeg, dan wordt de status STAT aangepast en naar
de gegevens-schijf gecopieerd, en wordt de procedure beeindigd.
ED1

De procedure EL~1, met als invoer-parameters de matrices P en Q,
bepaalt welke rijen van Pals rij in Q voorkomen. De rijen van
P en Q hoeven niet evenlang te zijn; een korte rij wordt met
spaties aangevuld.
De uitvoer-pararneter is een rij met lengte gelijk aan het
aantal rijen van de matrix P.
Is het k-de element van deze rij gelijk aan 0 dan komt de k-de
rij van de matrix P niet als rij voor in matrix Q.
Is het k-de element van deze rij gelijk aan 1 dan komt de k-de
rij van de matrix P wet als rij voor in matrix Q.
Bevat Q meer rij en dan P dan word t de lus onder label L1 uitgevoerd. Anders word t de lus onder de labels L2 en L3 ui tgevoerd.
In het eerste geval word t iedere rij van P afzonderlij k kolomsgewij s vergeleken met Q, totdat een gelij kheid of ongelij kheid
is aangetoond.
In het tweede geval word t iedere rij van Q afzonderlij k kolomsgewijs vergeleken met P, totdat een gelijkheid of ongelijkheid
is aangetoond.
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FILE
De procedure FILE verzorgt het bewaren of laden van de gegevens
in een bibliotheek.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1', '2', '3' of '4' of een lege invoer wordt geaccepteerd. Afhankelijk van deze invoer wordt de betreffende procedure, waarvan de naam in de matrix Q staat, uitgevoerd.
Is de invoer leeg dan wordt de procedure beeindigd.
FMOD
De procedure ~10D verzorgt het toevoegen of verwijderen van
functies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures
NMADD, m-mEL, ELI-! en RED.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1' of '2' of een lege invoer wordt geaccepteerd.
Is de invoer '1' dan worden in de procedure ~1ADD nieuwe namen
aan de namen-lijst FUN van functies toegevoegd. Deze procedure
geeft aan de variabele Teen waarde gelijk aan het aantal
nieuwe namen. Is T ongelijk aan nul, dan worden gereserveerde
woorden uit de nieuwe namen-lijst FUN verwijderd. Van deze verwijdering wordt een melding gegeven. De nieuwe namen-lijst FUN
wordt daarna naar de gegevens-schijf gecopieerd.
Is de invoer ' 2' dan worden in de procedure Nt·mEL de te verwijderen functies uit de namen-lijst FillT verwijderd. De variabele
T is na afloop van de procedure een booleaanse vector die een 0
bevat voor elke verwijderde functie in de namen-lijst FUN, en
een 1 op aIle overige plaatsen. Iedere expressie waarin verwijderde functies voorkonen wordt vervangen door een 'dummy'expressie en de betreffende rijen van de matrices All, AOI,
AID, AOD en AIF worden met nullen gevuld. De procedure RED
wordt daarna vijf maal aangeroepen om kolommen in deze matrices
die slechts nullen bevatten te verwijderen, terwijl de indices
in de matrix AIF tevens aan de nieuwe situatie worden aangepast.
Is de invoer leeg, dan wordt de procedure beeindigd.

mOD
De procedure D'1OD verzorgt het toevoegen of verwijderen van ivariabelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures
NHADD, Nt-mEL en RED.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1' of '2' of een lege invoer wordt geaccepteerd.
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mOD (vervolg)
Is de invoer ' l' dan worden in de procedure NHADD nieU\le namen
aan de namen-lijst IVA van i-variabelen toegevoegd. Deze procedure geeft aan de variabele Teen waarde gelijk aan het aantal
nieu~le
namen. Is T ongelijk aan nul, dan worden de rijen VIV,
TIV en W1X met T nullen uitgebreid.
Is de invoer ' 2' dan worden in de procedure Nt'lDEL de te verwijderen i-variabelen uit ne namen-lijst IVA verwijderd. De variabele T is na afloop van de procedure een booleaanse vector die
een 0 bevat voor elke verwijderde i-variabele in de namen-lijst
IVA, en een 1 op alle overige plaatsen. Het behulp van deze
vector worden de betreffende elementen uit de rijen VIV, TIV en
WIX verwijderd. Daarna worden de betreffende elementen uit de
matrices IV, OV, IC, IA, TVL en TVU verwijderd. Iedere expressie waarin verwijderde i-variabelen voorkomen wordt vervangen
door een 'dummy'-expressie en de betreffende rijen van de
matrices All, AOI, AID, AOD en AIF worden met nullen gevuld. De
betreffende indices in de rij A worden aan de nieuwe situatie
aangepast. De procedure RED wordt daarna zeven maal aangeroepen
om kolommen in de matrices All, AOI, AID, AOD, AIF, IV, OV, IC,
IA, TVL en TVU die slechts nullen bevatten te verwijderen, terwijl de indices in de matrices IV, OV, All en AOI tevens aan de
nieuwe situatie worden aangepast.
Is de invoer leeg, dan wordt de status STAT aangepast en naar
de gegevens-schijf gecopieerd, en wordt de procedure beeindigd.
INPT
De procedure INPT verzorgt het invoeren van de gegevens.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de procedures ARR en Ew~.
Allereerst worden nog aanwezige d~variabelen en 'C'-d-variabelen van het vorige specificatie-net van de gegevens-schijf
verwij derd •
Daarna worden achtereenvolgens de volgende procedures aangeroepen:
m1INP, voor het invoeren van de namen van de transities, plaatsen, i-variabelen, d-variabelen en functies;
TPINP, voor het invoeren van de gegevens over de pijlen tussen
transities en plaatsen;
TVINP, voor het invoeren van de gegevens over de pijlen tussen
transities en i-variabelen;
ACINP, voor het invoeren van de expressies;
DYINP, voor het invoeren van de initiele dynamische gegevens.
Tenslotte wordt de status STAT op 1 geinitialiseerd en naar de
gegevens-schijf gecopieerd, waarna de procedure wordt beeindigd.
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LIST
De procedure LIST verzorgt het afdrukken van de namen van de
specificatie-netten die in de bibliotheek voorkomen.
Deze namen worden gelezen uit de file SPEC~~TS en daarna afgedrukt. De acties onder de labels L1, L2 en L3 worden uitgevoerd
als er iets mis gaat met het openen, het lezen of het sluiten
van die file.
LOAD
De procedure LOAD verzorgt het laden van de gegevens van een
specificatie-net uit de bibliotheek.
Na het lezen van de lijst van namen van specificatie-netten die
in de bibliotheek voorkomen, wordt de gebruiker gevraagd de
naarn van het te laden specificatie-net in te voeren. M.b.v. de
procedure ELM wordt gecontroleerd of dat specificatie-net in de
bibliotheek voorkomt. Zo niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd. Is de invoer leeg, dan wordt de procedure beeindigd.
Is het genoemde specificatie-net wel in de bibliotheek aanwezig
dan worden de gegevens sequentieel uit de betreffende file
gelezen en op de gegevens-schijf opgeslagen.
Ret eerste record bevat een rij getallen T als volgt:
T = STAT, (-lIP), (-lOP), (-1 IV), (-1 OV),
(-1 AII),(-l AOI),(-l AID),(-l AOD),(-l AIF),
( STOP),( MSK3),( OT),( functies).
De getallen ( STOP),( MSK3) en ( OT) zijn slechts dan aanwezig
als de status,(-l AIF),
( STOP),( HSK3),( OT),( functies).
De getallen ( STOP),( MSK3) en ( aT) zijn slechts dan aanwezig
als de status,(-l AIF),
( STOP),( MSK3),( OT),( functies).
De getallen ( STOP),( MSK3) en ( OT) zijn slechts dan aanwezig
als de status, (-1 AIF),
( STOP),( MSK3),( OT),( functies).
De getallen ( STOP),( MSK3) en ( OT) zijn slechts dan aanwezig
als de status, AOD en AIF.
Ret achtste record bevat een rij die is opgebouwd uit de rijen
ATX en A.
Ret negende record bevat een rij die is opgebouwd uit de r1Jen
TOK, TIP, VIV, TIV, W1X, AIX, AI en als de status STAT aangeeft
dat ze zijn gedefinieerd ook de rijen HSKS, STOP, 1'1SK1, MSK2,
HSK3, OT, BS, CTOK, CVIV, CT, CTIP en CTIV.
Ret tiende record bevat een rij die is opgebouYd uit de canonische representatie van alle functies. De lengte van de canonische representatie van iedere functie is opgenomen in de rij T
in het eerste record.
Vanaf het elfde record zijn de d-variabelen en 'C'-d-variabelen
opgeslagen, per record een.
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HKDIS
De procedure 1f1illIS verzorgt het afdrukken van de maskers.
Als de status STAT de waarde 4, 7 of 8 heeft wordt het eedeelte
na label L uitgevoerd. In dat geval worden zowel de zichtbare
plaatsen en i-variabelen als de zichtbare transities afgedrukt.
Is dat niet het geval dan worden alleen de zichtbare plaatsen
en i-variabelen afgedrukt.
HKINP
De procedure MKINP verzorgt het invoeren van de maskers. Hierbij word t gebruik gemaakt van de procedures ARR en ELH.
De regels [10] tIm [140] verzorgen het invoeren van de maskers
MSKI en HSK2. Heeft de elobale variabele Z de waarde 0 dan
worden ook de regels [150] tIm [230] uitgevoerd om masker MSK3
in te voeren.
Als de maskers al eens zijn ingevoerd dan kunnen deze opnieuw
gebruikt worden. Ze worden dan van de gegevens-schijf gecopieerd.
Voor het (opnieml) invoeren van de maskers worden telkens de
volgende acties uitgevoerd:
- de gebruiker wordt gevraagd de komponenten die hij in de uitvoer wil zien in te voeren. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten.
Is de invoer leeg dan wordt het volgende masker ingevoerd of
de procedure beeindigd.
- m.b.v. de procedures ARR en ELM worden op de betreffende
plaatsen in de maskers I-en gezet. Zijn er foutieve namen
ingevoerd dan worden deze in een foutmelding genoemd.
Na het invoeren van de maskers wordt de status STAT eventueel
aangepast en naar de gegevens-schijf gecopieerd, waarna de
proced ure word t beeind igd.
NHADD
De procedure t~fADD verzorgt het toevoegen van namen aan de
namen-lijst P. De naam van de toe te voegen komponenten staat
in de variabele Q. Er wordt gebruik gemaakt van de procedures
ARR en ELM.
Telkens wordt de volgende lus doorlopen:
de gebruiker wordt gevraagd nieuwe namen in te voeren. Deze
invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten.
- m.b.v. de procedures ARR en EU1 worden de namen in de matrix
R opgeslagen.
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mfADD (vervolg)
Is de invoer leeg dan worden de namen in de matrix R die nog
niet in de matrix P voorkomen aan deze matrix P toegevoegd. De
waarde van de uitvoer-parameter F wordt nu gelij k aan het
aantal toegevoegde namen.
Zijn er nanen in de matrix R die reeds in de matrix P voorkomen
dan worden deze in een foutmelding genoemd.
NHDEL
De procedure W-IDEL verzorgt het verwijderen van namen uit de
namen-lijst P. De naam van de te verwijderen komponenten staat
in de variabele Q. Er wordt gebruik gemaakt van de procedures
ARR, ELM en RED.
Telkens word t de volgende lus doorlopen:
- de gebruiker wordt gevraagd te verwijderen namen in te voereno Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten.
m.b.v. de procedures ARR en Eur \vorden de namen in de matrix
R opgeslagen.
Is de invoer leeg dan wordt m.b.v de procedure ELX een rij T
gemaakt die een 0 bevat voor elke te verwijderen naam in de
matrix P, en een 1 op alle overige plaatsen. H. b.v deze rij T
worden de betreffende rijen uit de matrix P verwijderd waarna
m.b.v. de procedure RED kolommen in de matrix P die slechts
spaties bevatten worden verwijderd.
Zijn er namen in de matrix R die niet in de matrix P voorkomen
dan worden deze in een foutmelding genoemd.
NHDIS
De procedure mIDIS verzorgt het afdrukken van de namen van de
transities, plaatsen, i-variabelen, d-variabelen en functies.
In vijf kolommen naast elkaar worden de betreffende gegevens
uit de matrices TRA, PLA, IVA, DVA en FillT afgedrukt.
NMINP
De procedure rn1INP verzorgt het invoeren van de namen van de
transities, plaatsen, i-variabelen, d-variabelen en functies.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures ARR en ELM.
Telkens wordt de gebruiker gevraagd nanen in te voeren, onderling gescheiden door minimaal een spatie. H.b.v. de procedures
ARR en ELM wordt daarvan een matrix gemaakt die per rij een
naam bevat.
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mnNP (vervolg)
Zijn er namen invoerd voor d-variabelen of functies die voorkomen in de lij st ~.r van gereserveerde woorden, dan \vorden deze in
een foutmelding genoemd.
NHHOD
De procedure NHHOD verzorgt het toevoegen of verwijderen van
transities, plaatsen, i-variabelen, d-variabelen of functies.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd waarop slechts de invoer
'1', '2', '3', '4' of '5' of een lege invoer wordt geaccepteerd. Afhankelijk van deze invoer wordt de betreffende procedure, waarvan de naam in de matrix S staat, uitgevoerd.
Is de invoer leeg dan wordt de procedure beeindigd.
OTCON
De procedure OTCOH verzorgt het berekenen van de rij OT.
Is de rij OT al eens berekend (dan is de status STAT groter dan
4), dan wordt de rij OT van de gegevens-schijf gecopieerd. 20
niet dan wordt per transitie m.b.v de matrices IP, OP, IV, OV,
All, AOI, AID en AOD bepaald welke transities invoer-plaatsen,
-i-variabelen of -d-variabelen hebben die deze transitie als
uitvoer-plaats, -i-variabele of -d-variabele heeft.
De matrices IP, IV, All en AID worden uitgebreid met een kolom
nullen, omdat in geval de operator element" " wordt aangeroepen met een lege linker-operand de APL-interpreter wordt
gestopt en het intypen van een willekeurige toets terugkeer
naar CP/M veroorzaakt.
Tenslotte wordt de rij OT naar de gegevens-schijf gecopieerd.
PHOD
De procedure ~10D verzorgt het toevoegen of verwijderen van
plaatsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures
NNADD, r:rr-:mEL en RED.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1' of '2' of een lege invoer wordt geaccepteerd.
Is de invoer ' l ' dan ~.,orden in de procedure Ni'lADD nieuwe namen
aan de naMen-lijst PLA van plaatsen toegevoegd. Deze procedure
geeft aan de variabele Teen waarde gelij k aan het aantal
nieuwe namen. Is T ongelijk aan nul, dan v70rden de rijen TOK en
TIP met T nullen uitgebreid.
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(vervolg)

Is de invoer ' 2' dan worden in de procedure rrowEL de te verwijderen plaatsen uit de nanen-lijst PLA verwijderd. De variabele
T is na afloop van de procedure een booleaanse vector die een 0
bevat voor elke verwijderde plaats in de namen-lijst FLA, en
een 1 op alle overige plaatsen. Net behulp van deze vector
worden de betreffende elementen uit de rijen TOK en TIP verwijderd. Daarna worden de betreffende elementen uit de matrices
IP, OP, TPL en TPU ver~rijderd. De procedure RED wordt daarna
twee maal aangeroepen om kolommen in de matrices IP, OP, TPL en
TPU die slechts nullen bevatten te verwijderen, terwijl de
indices in de matrices IP en OP tevens aan de nieuwe situatie
worden aangepast.
Is de invoer leeg, dan wordt de procedure beeindigd.
RED
De procedure RED verwijdert de laatste kolommen van de invoermatrix P die slechts elementen van het type Q bevatten.
Telkens wordt gekeken naar de laatste kolorn van de matrix P.
Bevat deze alleen maar elementen die gelijk zijn aan de waarde
van de variabele Q, dan wordt deze kolom uit de matrix verwijderd door·de index R met 1 ·te verlagen.
Zijn niet alle elementen uit de laatste kolom van de matrix P
gelij k aan de waarde van de variabele Q dan word t de resul taatmatrix F berekend m.b.v de index R, en wordt de procedure beeindigd.
SAVE
DE procedure SAVE verzorgt het opslaan van de gegevens van een
specificatie-net in de bibliotheek. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de procedures SIZE en ELH.
Na het invoeren van de naam van de file waarin de gegevens
moeten komen te staan wordt de procedure SIZE aangeroepen om de
grootte te berekenen van deze file.
Deze file wordt dan geopend, waarna de gegevens sequentieel in
deze file worden geschreven.
Bet eerste record bevat een rij getallen T als volgt:
T = STAT, (-1 IP), (-lOP), (-1 IV), (-1 OV),
(-1 AII),(-l AOI),(-l AID),(-l AOD),(-l AIF) ,
( STOP), ( HSK3), ( aT), ( functies).
De getallen ( STOP), (NSK3) en ( aT) zij n slechts dan aanwezig
als de status STAT aangeeft dat ze in het specificatie-net
gedefinieerd zijn. Deze rij is aangemaakt in de procedure SIZE
als globale variabele.
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Ret tweede record bevat de matrix TRA.
Ret derde record bevat de matrix PLA.
Ret vierde record bevat de matrix IVA.
Ret vijfde record bevat de matrix DVA.
Ret zesde record bevat de matrix FUN.
Ret zevende record bevat een matrix die is opgebouwd uit de
matrices IP, OP, TPL, TPU, IV, OV, IC, IA, TVL, TVU, All, AOI,
AID, AOD en AIF.
Ret achtste record bevat een rij die is opgebouwd uit de rijen
ATX en A.
Ret negende record bevat een rij die is opgebouwd ui t de r1J en
TOK, TIP, VIV, TIV, WIX, AIX, AI en als de status STAT aangeeft
dat ze zijn gedefinieerd ook de rijen 1151:S, STOP, HSKl, NSK2,
MSK3, OT, B5, CTOK, CVIV, CT, CTIP en CTIV.
Ret tiende record bevat een rij die is opgebouwd uit de canonische representatie van alle functies. De lengte van de canonische representatie van iedere functie is opgenomen in de rij T
in het eerste record.
Vanaf het elfde record zijn de d-variabelen en 'C'-d-variabelen
opgeslagen, per record een.
Tenslotte wordt de naam van deze file toegevoegd aan de lijst
van namen die in de file SPECNETS op de gegevens-schijf is
opgeslagen. De procedure ELH \mrd t daarbij aangeroepen om na te
gaan of er al een file is met dezelfde naam.
SIML
De procedure SH1L verzorgt de "logische" simulatie.
Als alle gegevens zijn ingevoerd (de status STAT is dan ongelijk aan nul) dan worden achtereenvolgens de volgende procedures aangeroepen:
DTARL, voor het lezen van de benodigde gegevens en het afdrukken van de kop boven de uitvoer;
STI1UL, voor de eigenlijke simulatie;
DTADL, voor het wegschrijven van de laatste dynamische gegeYens.
SIMN
De procedure SIMN verzorgt de simulatie waarbij alle mogelijke
uitvoer wordt afgedrukt.
Als alle gegevens zijn ingevoerd (de status STAT is dan ongelijk aan nul) dan worden achtereenvolgens de volgende procedures aangeroepen:
DTAHN, voor het lezen van de benodigde gegevens en het afdrukken van de kop boven de uitvoer;
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SIHill{, voor de eigenlijke simulatie;
DTADN, voor het wegschrijven van de laatste
Yens.

dyna~ische

gege-

sms
De procedure SL"1S verzorgt de simulatie waarbij slechts op
bepaalde "sample"-tijden uitvoer plaats vindt, en waarbij deze
uitvoer gedeeltelijk kan worden onderdrukt met behulp van maskers.
Ais aIle gegevens zijn ingevoerd (de status STAT is dan
ongelijk aan nul) dan worden achtereenvolgens de volgende
procedures aangeroepen:
DTAHS, voor het lezen van de benodigde gegevens en het afdrukken van de kop boven de ui tvoer;
STI1US, voor de eigenlijke simulatie;
DTADS, voor het wegschrijven van de laatste dynamische gegeYens.
Sll1UL
De procedure SIHUL verzorgt het uitvoeren van de "logische"
simulatie.
Na enkele initialisaties worden telkens de volgende acties uitgevoerd, totdat de teller P, die het aantal afgevuurde transities plus 1 bevat, groter is dan de waarde van E, het aantal
af te vuren transities:
- aIle door de rij CT aangewezen transities worden getest op
aktief zijn. Van de transities die niet aktief zijn wordt het
betreffende element in de rij CT op nul gezet.
- zijn er geen aktieve transities dan wordt de procedure beeindigd.
- zijn er weI aktieve transities dan wordt een van deze transities afgevuurd (zie hoofdstuk 5).
- wordt er uitvoer verlangd na het afvuren van deze transitie
dan wordt deze afhankelijk van de waarde van de variabele TD
als timing-diagram of als getallen-rij gegeven.
- wordt er voldaan aan de fout- of stop-conditie dan wordt de
betreffende melding gegeven en de procedure eventueel beeindigd.
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SIMUN

De procedure Sr,1IDi verzorgt het uitvoeren van de simulatie
waarbij alle mogelijke uitvoer steeds wordt afgedrukt.
Na enkele initialisaties worden telkens de volgende acties uitgevoerd, totdat de klok Peen waarde hereikt die groter of
gelij k is aan de waarde van de variabele E, de eindwaarde van
de klok:
- (label 13) alle door de rij CT aangewezen transities worden
getest op aktief zijn. Van de transities, die niet aktief
zijn en dit ook niet zullen worden als hun ingangs-toestand
niet verandert, wordt het betreffende element in de rij CT op
nul gezet. Is een transitie wel aktief dan wordt hij aan de
rij Y toegevoegd.
- zijn er geen aktieve transities dan wordt de klok verhoogd.
Zullen er echter ook in de toekomst geen aktieve transities
meer zijn dan wordt de procedure beeindigd.
- zijn er wel aktieve transities dan wordt een van deze transities afgevuurd (zie hoofdstuk 5), waarna de betreffende uitvoer wordt gegeven.
- wordt er voldaan aan de fout- of stop-conditie dan wordt de
betreffende melding gegeven en de procedure eventueel beeindigd.

smus
De procedure STI1US verzorgt het uitvoeren van de simulatie
waarbij slechts op bepaalde "sample"-tijden uitvoer plaats
vindt en waarbij deze uitvoer gedeeltelijk onderdrukt kan
worden Met behulp van maskers.
Na enkele initialisaties worden telkens de volgende acties uitgevoerd, totdat de klok Peen waarde bereikt die groter of
gelijk is aan de waarde van de variabele E, de eindwaarde van
de klok:
- (label 13) alle transities die door de rij CT worden aangewezen en niet in de rij 1 voorkomen worden getest op aktief
zijn. De rij 1 bevat alle transities die bij een vorige test
aktief bleken en dit nog steeds zijn. Initieel is deze rij
leeg. Van de transities, die niet aktief zijn en dit ook niet
zullen worden als hun ingangs-toestand niet verandert, wordt
het betreffende element in de rij CT op nul gezet. Is een
transitie wel aktief of zal hij dat na zekere tijd worden,
mits zijn ingangs-toestand niet verandert, dan wordt het
betreffende element in de rij T gelijk gemaakt aan de tijd
die nog moet verstrijken voor het aktief worden van deze
transitie.
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zijn er nu geen aktieve transities, dat zijn transities die
in de lijst L voorkomen, of transities waarvan het betreffende element in de rij T gelijk is aan nul, dan wordt eventueel
uitvoer gegeven, waarna de klok wordt verhoogd met een bedrag
dat gelijk is aan het minimum van de tijden tot de volgende
"sample"-tijd of tot het aktief ~'lOrden van een van de transities. De tijden in de rij T worden met hetzelfde bed rag verlaagd.
Zullen er echter ook in de toekomst geen aktieve transities
meer zijn dan '"ordt de procedure beeindigd.
zijn er wel aktieve transities echter ook in de toekomst
geen aktieve transities meer zijn dan wordt de procedure
beeind igd.
- zijn er wel aktieve transities echter ook in de toekomst
geen aktieve transities meer zijn dan wordt de procedure
beeind igd.
- zijn er wel aktieve transities wordt de betreffende melding
gegeven en de procedure eventueel beeindigd.
SIZE
De procedure SIZE berekent de grootte van de file die nodig is
om de gegevens van het ingevoerde specificatie-net op te slaan.
Als algemene regel voor de grootte van een record geldt:
S <- 0.5 + (TYPExx/ R) 256,
waarin R het weg te schrijven gegeven is, en voor de variabele
TYPE geldt:
TYPE = 1 als het type van R booleaans of karakter is,
TYPE = 2 als het type van R geheeltallig is, en
TYPE = 3 als het type van R reeel is.
Ret eerste record bevat een rij getallen T als volgt:
T = STAT, (-1 IP),(-1 OP),(-1 IV),(-1 OV),
(-1 AII),(-1 AOI),(-1 AID),(-1 AOD),(-1 AIF).
( STOP).( MSK3).( OT).( functies).
De getallen ( STOP). (HSK3) en ( OT) zijn slechts dan aamlezig
als de status STAT aangeeft dat ze in het specificatie-net
gedefinieerd zijn.
Ret tweede record bevat de matrix TRA.
Ret derde record bevat de matrix PLA.
Ret vierde record bevat de matrix IVA.
Ret vijfde record bevat de matrix DVA.
Ret zesde record bevat de matrix FUN.
Ret zevende record bevat een matrix die is opgebom"d uit de
matrices IP. OP. TPL. TPU. IV. OV. Ie, lA. T\~. TVU. All. AOI,
AID. AOD en AIF.
Ret achtste record bevat een rij die is opgebouwd uit de rijen
ATX en A.
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Ret negende record bevat een rij die is opgebouwd uit de rijen
TOK, TIP, VIV, TIV, ~IX, AIX, AI en als de status STAT aangeeft
dat ze zijn gedefinieerd ook de rijen HSKS, STOP, HSK1, NSK2,
}fSK3, OT, BS, CTOK, CVIV, CT, CTIP en CTIV.
Ret tiende record bevat een rij die is opgebouwd uit de canonische representatie van aIle functies. De lenzte van de canonische representatie van iedere functie is opgenomen in de rij T
in het eerste record.
Vanaf het elfde record zijn de d-variabelen en 'C'-d-variabelen
opgeslagen, per record een.
STDIS
De procedure STDIS verzorgt het afdrukken van de stop-conditie.
In vier kolommen worden respectievelijk de volgende gegevens
afgedrukt:
de plaatsen die in de stop-conditie voorkomen,
de voorwaarden of deze plaatsen een token moeten bevatten,
- de i-variabelen die in de stop-conditie voorkomen, en
- de waarden die deze i-variabelen moeten hebben.
STINP
De procedure STINP verzorgt het invoeren van de stop-conditie.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedure EL~1.
Als de status STAT groter is dan 1, dan heeft de gebruiker al
eens een stop-conditie ingevoerd, en kan hij deze van de gegevens-schijf laten copieren.
Moet of wil de gebruiker de stop-conditie invoeren dan wordt
hem achtereenvolgens gevraagd:
- de plaatsen in te voeren die in de stop-conditie voorkomen.
Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten.
M.b.v. de procedure ELM wordt nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een plaats is. Zo niet, dan wordt er een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd. 20
weI, dan wordt de gebruiker gevraagd
in te voeren of deze plaats al dan niet een token moet bevatten. Deze invoer mag slechts 'y' of 'N' z~Jn.
- de i-variabelen in te voeren die in de stop-conditie voorkomen. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten. M.b.v. de procedure ELM wordt nagegaan of de in~evoerde
naam de naam van een i-variabele is. Zo niet, dan wordt er
een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer
gevraagd. 20 weI, dan wordt de gebruiker gevraagd
de waarde in te voeren die die i-variabele moet. hebben. Deze
invoer mag slechts numerieke karakters bevatten.
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De betreffende waarden worden in de r~J en HSI-:'S en STOP
geplaatst, waarna deze gegevens naar de gegevens-schijf worden
gecopieerd.

TI~OD

De procedure ~10D verzorgt het toevoegen of verwijderen van
transities. Rierbij wordt gebruik gemaakt van de procedures
!~!ADD, NHDEL, ELi-I en RED.
Telkens wordt het menu R gepresenteerd, waarop slechts de
invoer '1' of '2' of een lese invoer wordt geaccepteerd.
Is de invoer ' l ' dan ~l1orden in de procedure tWADD nieu\le naraen
aan de namen-lij st TP-A van transities toegevoep,d. Deze procedure geeft aan de variabele Teen waarde gel ij k aan het aantal
niemJe nanen. Is T ongelijk aan nul, dan worden de natrices IP,
OP, TPL, TPU, IV, OV, Ie, IA, TVL, T\~, All, AOI, AID, ADD en
AlP met T rijen nullen aangevuld. Daarna worden de rijen ATX,
AIX, A en AI met T "dunmy"-expressies uitgebreid.
Is de invoer '2' dan worden in de procedure NIrrEL de te venlijderen transities uit de namen-lijst TRA verwijderd. De variabele T is na afloop van de procedure een booleaanse vector die
een 0 bevat voor elke verwijderde transitie in de namen-lijst
TRA, en een 1 op aIle overige plaatsen. Het behulp van deze
vector worden de betreffende rijen uit de matrices IP, OP, TPL,
TPU, IV, OV, Ie, IA, TVL, T\~, All, AOI, AID, ADD en AlP
verwijderd. Daarna worden de betreffende expressies uit de
rijen ATX, AIX, A en AI verwijderd.
Is de invoer leeg, dan wordt de status STAT aangepast en naar
de gegevens-schijf gecopieerd, waarna de procedure wordt beeindigd.
TPADD
De procedure TPADD verzorgt het toevoegen of veranderen van
pijlen tussen transities en plaatsen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de proced ure ELM.
Telkens wordt de gebruiker gevraagd het volgende in te voeren:
- de transitie waarop de toevoeging of verandering betrekking
heeft. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten of leeg zijn.
Is de invoer leeg dan wordt de procedure beeindigd.
~. b.v. de procedure EL:l ~l1ord t nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een transitie is. Zo niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd. Zo
weI, dan wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
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de invoer-p1aatsen van deze transitie. Deze invoer mag
slechts a1fanllmerieke karakters bevatten of 1eeg z1Jn.
H. b.v. de procedure EU1 ''1Ord t nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een p1aats is. Zo niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd. Zo
"le1, dan word t de betreffende index in de matrix IP gezet en
,,,orden, indien nodig, de matrices TPL en TPU uitgebreid.
Daarna wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
- de minimum-tijd-voorwaarde bij deze pij1. Deze invoer mag
slechts nllmerieke karakters bevatten en word t, a1s aan deze
voorwaarde is vo1daan, op de betreffende p1aats in matrix TPL
gezet. Daarna wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
- de rnaxblUm-tij d-voonraarde bij deze pij 1. Deze invoer mag
slechts numerieke karakters bevatten en wordt, a1s aan deze
voorwaarde is vo1daan, op de betreffende p1aats in matrix TPU
gezet. Daarna wordt de gebruiker gevraagd om de vo1gende
invoer-p1aats in te voeren.
de uitvoer-p1aatsen van deze transitie. Deze invoer mag
slechts a1fanumerieke karakters bevatten of 1eeg Z1Jn.
H.b.v. de procedure ELH word t nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een p1aats is. Zo niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd. Zo
we1, dan wordt de betreffende index in de matrix OP gezet.
Is de invoer 1eeg dan wordt de gebruiker gevraagd om de
vo1gende transitie in te voeren, waarop een toevoeging of
verandering betrekking heeft.
TPDEL
De procedure TPDEL verzorgt het verwijderen van pij1en tussen
transities en p1aatsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
procedures EU1 en RED.
Te1kens wordt de gebruiker gevraagd het vo1gende in te voeren:
- de transitie waarop de ver'olijdering betrekking heeft. Deze
invoer mag slechts a1fanllmerieke karakters bevatten of 1eeg
zij n.
Is de invoer 1eeg dan wordt nog tweemaa1 de procedure RED
aangeroepen om ko10mmen in de matrices IP, OP, TPL en TPU die
slechts nu11en bevatten te ver'olijderen, waarna de procedure
wordt beeindigd.
Is de invoer niet 1eeg dan wordt m.b.v. de procedure ELN
nagegaan of de ingevoerde naam de naam van een transitie is.
Zo niet, dan ,,,ord teen fout-me1ding gegenereerd, en ,;ord t om
nieuwe invoer gevraagd. 20 we1, dan word t de gebruiker
gevraagd in te voeren
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de invoer-plaatsen van deze transitie die verwijderd moeten
worden. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters
bevatten of leeg zijn.
!·f.b .v. de procedure EL~l \'lOrd t nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een plaats is. 20 niet. dan wordt een foutmelding gegenereerd, en word t om niemle invoer gevraagd.
Daarna wordt gecontroleerd of de genoemde plaats wel een
invoer-plaats van de transitie is. 20 niet, dan wordt een
fout-melding gegenereerd. 20 wel, dan \olorden de betreffende
gegevens uit de matrices IP. TPL en TPU verwijderd.
Daarna wordt de gehruiker gevraagd'in te voeren
- de uitvoer-plaatsen van deze transitie die vervnjderd moeten
worden. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters
bevatten of leeg zijn.
}1. b.v. de procedure EUI word t nagegaan of de ingevoerde naarn
de naam van een plaats is. 20 niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd.
Daarna wordt gecontroleerd of de genoemde plaats vel een
uitvoer-plaats van de transitie is. 20 niet, dan wordt een
fout-melding gegenereerd. 20 wel, dan worden de betreffende
gegevens uit de matrix OP verwijderd.
Is de invoer leeg dan wordt ~e gebruiker gevraagd om de
volgende transitie in te voeren, waarop een verwijdering
betrekking heeft.
TPDIS
De procedure TPDIS verzorgt het afdrukken van de gegevens over
de pijlen tussen de transities en de plaatsen.
De uitvoer bestaat uit 5 kolommen met de volgende gegevens: de
transities, de invoer-plaatsen, de minimum-tijd-voorwaarden, de
maximum-tijd-voorwaarden en de uitvoer-plaatsen. Per transitie
worden deze gegevens in de betreffende kolommen afgedrukt.
TPINP
De procedure TPINP verzorgt het invoeren van de gegevens over
de pijlen tussen de transities en de plaatsen. Eierbij wordt
gebruik gemaakt van de procedures ARP. en EUI.
Per transitie wordt de gebruiker gevraagd het volgende in te
voeren:
- de invoer-plaatsen. Deze invoer mag slechts alfanumerieke
karakters bevatten of leeg zijn.
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Is de invoer niet leeg dan wordt m.b.v. de procedures ARR en
ELM nagegaan welke plaatsen in de irrvoer voorkomen. De
betreffende elementen worden in de rij U opgeslagen.
Ingevoerde namen die niet aan plaatsen toebehoren worden in
een fout-melding genoemd, waarna om nieuwe invoer wordt
gevraagd.
Is de invoer leeg dan wordt de gebruiker gevraagd in te
voeren
- de uitvoer-plaatsen. Deze invoer mag slechts alfanumerieke
karakters bevatten of leeg zijn.
Is de invoer niet leeg dan wordt m.b.v. de procedures ARR en
EL~ nagegaan welke plaatsen in de invoer voorkonen. De
betreffende elementen worden in de rij V opgeslagen.
Ingevoerde namen die niet aan plaatsen toebehoren worden in
een fout-melding genoemd, waarna om nieuwe invoer wordt
gevraagd.
Is de invoer leeg dan worden de aangemaakte rijen U en V
achter de initieel lege rijen II' en OP gekoppeld, gevolgd
door een O.
Daarna worden op een soortgelijke wijze als in de procedure ARR
de rijen II' en OP omgezet in de matrices IP en OP, die daarna
naar de gegevens-schijf worden gecopieerd.
Daarna wordt per transitie en per invoer-plaats nog gevraagd
het volgende in te voeren:
- de minimum-tijd-voorwaarde bij deze pijl. Deze invoer mag
slechts numerieke karakters bevatten en wordt, als aan deze
voorwaarde is voldaan, op de betreffende plaats in matrix TPL
gezet.
- de maximum-tijd-voorwaarde bij deze pijl. Deze invoer mag
slechts numerieke karakters bevatten en wordt, als aan deze
voorwaarde is voldaan, op de betreffende plaats in matrix TPU
gezet.
Tenslotte worden ook de matrices TPL en TPU naar de gegevensschijf gecopieerd en wordt de procedure beeindigd.
TPHOD
De procedure T~fOD verzorgt het veranderen van de gegevens over
de pijlen tussen de transities en de plaatsen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de procedures TPADD, TPDEL, EL!1 en RED.
Na het copieren van de gegevens TRA, PLA, II', OP, TPL en TPU
van de gegevens-schijf wordt telkens het menu R gepresenteerd,
waarop slechts de invoer '1' of '2' of een lege invoer wordt
geaccepteerd. Afhankelij k van deze invoer word t de betreffende
procedure, waarvan de naam in de matrix S staat, uitgevoerd.
Is de invoer leeg dan wordt de procedure beeindigd.
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De procedure TVADD verzorgt het toevoegen of veranderen van
pijlen tussen transities en i-variabelen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de procedure ELH.
Telkens wordt de gebruiker gevraagd het volgende in te voeren:
- de transitie waarop de toevoeging of verandering betrekking
heeft. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten of leeg zijn.
Is de invoer leeg dan wordt de procedure beeindigd.
H.b.v. de procedure EL~I wordt nagegaan of de ingevoerde naam
de naan van een transi tie is. 20 niet, dan word teen foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd. 20
wel, dan wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
de invoer-i-variabelen van deze transitie. Deze invoer mag
slechts alfanumerieke karakters bevatten of leeg zijn.
~1.b.v. de procedure ED-I wordt nagegaan of de ingevoerde naam
de naan van een i-variabele is. 20 niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd. 20
wel, dan wordt de betreffende index in de matrix IV gezet en
worden, indien nodig, de matrices IC, TVL en TVU uitgebreid.
Daarna wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
de integer-conditie. Deze invoer mag slechts numerieke karakters bevatten en wordt, als aan deze voorwaarde is voldaan,
op de betreffende plaats in matrix IC gezet. Daarna wordt de
gebruiker gevraagd in te voeren
de minimum-tijd-voorwaarde bij deze pijl. Deze invoer mag
slechts numerieke karakters bevatten en wordt, als aan deze
voorwaarde is voldaan, op de betreffende plaats in matrix T\~
gezet. Daarna wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
de maximum-tij d-voorwaarde bij deze pij 1. Deze invoer mag
slechts numerieke karakters bevatten en wordt, als aan deze
voorwaarde is voldaan, op de betreffende plaats in Matrix TVU
gezet. Daarna wordt de gebruiker gevraagd om de volgende
invoer-i-variabele in te voeren.
de uitvoer-i-variabelen van deze transitie. Deze invoer mag
slechts alfanumerieke karakters bevatten of leeg zijn.
M.b.v. de procedure E1">1 wordt nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een i-variabele is. 20 niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd. Zo
wel, dan wordt de betreffende index in de matrix OV gezet en
wordt, indien nodig, de matrix IA uitgebreid.
Daarna wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
de integer-actie. Deze invoer mag slechts numerieke karakters
bevatten en wordt, als aan deze voorwaarde is voldaan, op de
betreffende plaats in matrix IA gezet.
Is de invoer leeg dan wordt de gebruiker gevraagd om de
volgende transitie in te voeren, waarop een toevoeging' of
verandering betrekking heeft.
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TVDEL
De procedure TVDEL verzorgt het verwijderen van pijlen tussen
transi ties en i-variabelen. Hierbij word t gebruik gemaakt van
de procedures EL:l en RED.
Telkens wordt de gebruiker gevraagd het voleende in te voeren:
- de transitie waarop de verwijdering betrekking heeft. Deze
invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten of leeg
zijn.
Is de invoer leeg dan ~.ord t nog tweemaal de procedure RED
aangeroepen om kolommen in de matrices IV, OV, Ie, IA, TVL en
TVU die slecht.s nullen bevatten te verwijderen, waarna de
procedure wordt beeindigd.
Is de invoer niet leeg dan wordt m.b.v. de procedure EL;{
nagegaan of de ingevoerde naam de naam van een transitie is.
Zo niet, dan word teen fout-melding gegenereerd, en ~.ord t om
nieuwe invoer gevraa8d. Zo weI, dan wordt de gebruiker
gevraagd in te voeren
de invoer-i-variabelen van deze transitie die verwijderd
moe ten worden. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karakters bevatten of leeg zijn.
M.b.v. de procedure ELM wordt nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een i-variabele is. Zo niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd.
Daarna wordt gecontroleerd of de genoemde i-variabele weI een
invoer-i-variabele van de transitie is. Zo niet, dan wordt
een fout-melding gegenereerd. Zo ~rel, dan worden de betreffende gegevens uit de matrices IV, Ie, TVL en TVU verwijderd.
Daarna wordt de gebruiker gevraagd in te voeren
de uitvoer-i-variabelen van deze transitie die verwijderd
moeten worden. Deze invoer mag slechts alfanumerieke karak~
ters bevatten of leeg zijn.
M.b.v. de procedure ELM wordt nagegaan of de ingevoerde naam
de naam van een i-variabele is. Zo niet, dan wordt een foutmelding gegenereerd, en wordt om nieuwe invoer gevraagd.
Daarna wordt g~controleerd of de genoemde i-variabele weI een
uitvoer-i-variabele van de transitie is. Zo niet, dan ,.ordt
een fout-melding gegenereerd. 20 weI, dan 'vorden de betreffende gegevens uit de matrices OVen IA verwijderd.
Is de invoer leeg dan wordt de gebruiker gevraagd om de
volgende transitie in te voeren, waarop een verwijdering
betrekking heeft.
TVDIS
De procedure TVDIS verzorgt het afdrukken van de gegevens over
de pijlen tussen de transities en de i-variabelen.
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TVDIS (vervolg)
De uitvoer bestaat uit 5 kolomrnen net de volgende gegevens: de
transities, de integer-condities, de minimum-tijd-voorwaarden,
de rnaximum-tijd-voorwaarden en de integer-acties. Per transitie
worden deze gegevens in de betreffende kolommen afgedrukt.
TVINP
De procedure TVINP verzorgt het invoeren van de gegevens over
de pijlen tussen de transities en de i-variabelen. Rierbij
wordt gebruik gemaakt van de procedure ELM.
Per transitie wordt de gebruiker gevraa?,d de gegevens in het
volgende formaat in te voeren: variabele,integer.
Achtereenvolgens wordt gevraagd naar:
- de integer-condities bij de transitie. De invoer wordt niet
geaccepteerd als er geen of meer dan een komma in voorkomt,
als de invoer voor de komma andere dan alfanumerieke karakters bevat, of als de invoer na de komma andere dan numerieke
karakters bevat. M.b.v. de procedure ELM wordt nagegaan of de
ingevoerde naam de naam van een i-variabele is. 20 niet, dan
wordt er een.fout-melding gegenereerd en wordt er om nieuwe
invoer gevraagd. 20 wel, dan worden de betreffende gegevens
in de rijen Xl en YI opgeslagen.
Is de invoer leeg dan wordt gevraagd naar
- de integer-acties bij de transitie. De invoer wordt niet
geaccepteerd als er geen of meer dan een komma in voorkomt,
als de invoer voor de komma andere dan alfanumerieke karakters bevat, of als de invoer na de komma andere dan numerieke
karakters bevat. H.b.v. de procedure EU1 wordt nagegaan of de
ingevoerde naam de naam van een i-variabele is. Zo niet, dan
word t er een fout-melding gegenereerd en word t er om niemle
invoer gevraagd. 20 wel, dan worden de betreffende gegevens
in de rijen X2 en Y2 opgeslagen.
Is de invoer leeg dan worden de aangemaakte rijen Xl, YI, X2
en Y2 achter de initeel lege rijen IV, IC, OVen IA
gekoppeld, gevolgd door een O.
Daarna worden op een soorgelijke wijze als in de procedure ARR
de rijen IV, IC, OVen IA omgezet in de matrices IV, IC, OVen
lA, die daarna naar de gegevens-schijf worden gecopieerd.
Daarna wordt per transitie en per invoer-i-variabele nog
gevraagd het volgende in te voeren:
- de minimum-tijd-voorwaarde bij deze pijl. Deze invoer mag
slechts numerieke karakters bevatten en wordt, als aan deze
voorwaarde is voldaan, op de betreffende plaats in matrix TVL
gezet.
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TVINP (vervolg)
- de maxirnun-tijd-voorwaarde bij deze pijl. Deze invoer mag
slechts numerieke karakters bevatten en wordt, als aan deze
voorwaarde is voldaan, op de betreffende plaats in natrix TVU
gezet.
Tenslotte worden ook de matrices TVL en TVU naar de gegevensschijf gecopieerd en wordt de procedure beeindigd.
TVHOD
De procedure TW~OD verzorgt het veranderen van de gegevens over
de pijlen tussen de transities en de i-variabelen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de procedures TVADD, TVDEL, ELH en
RED.
Na het copieren van de gegevens TIL~, IVA, IV, Ie, OV, lA, T\~
en TVU van de gegevens-schij f word t telkens het menu R gepresenteerd, waarop slechts de invoer '1' of '2' of een lege
invoer word t geaccepteerd. Afhankel ij k van deze invoer word t de
betreffende procedure, waarvan de naam in de matrix S staat,
ui tgevoerd •
Is de invoer leeg dan wordt de procedure beeindigd.

w
De matrix W bevat per rij een gereserveerd woord.
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SPECTOR: een voorbeeld.
=======================

Deze appendix bevat een voorbeeld van het gebruik van SPECTOR.
Daartoe is het Centronix-interface specificatie-net gekozen.
Voor een beschrijving van de Centronix-interface wordt U verwezen naar paragraaf 1.4.
Bier voIgt nog eens de beschrijving van de Centronix-interface
met behulp van, een specificatie-net, zoals dat is gepresenteerd
in paragraaf 2.3.

b-aTl+-CNTi +-1'

r---
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0<:>

"Pi •

o

•
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Toevoegingen:
De i-variabele DATA is vervangen door de i-variabele DAV die
aangeeft of de data "valid" is (DAV=l) of "invalid" (DAV=O).
De teller CtIT1 telt het aantal berichten dat wordt verzonden,
en wordt telkens als transitie ISDAT afvuurt met 1 verhoogd.
De teller CtIT2 telt het aantal berichten dat wordt ontvangen,
en wordt telkens als transitie RCDAT afvuurt met 1 verhoogd.
De simulatie:
De door de gebruiker ingetypte gegevens zijn in dit voorbeeld
onderstreept.
Na het invoeren van de gegevens (pag.95 tIm pag.99) worden deze
ter controlle eerst afgedrukt (pag.100 en pag.101).
Er wordt eerst een simulatie uitgevoerd waarbij alle mogelijke
uitvoer steeds wordt afgedrukt. Deze simulatie zal worden
gestopt (pag.102) als er ongeldige data op de lijnen staat
(DAV=O) terwijl de STROBE aktief wordt (STROBE=O).
Daarna (pag.10S) wordt er een simulatie uitgevoerd waarbij op
bepaalde "sample"-tijden de toestand van de i-variabelen wordt
afgedrukt. De uitvoer (pag.106) laat zien dat er evenveel
berichten verzonden als ontvangen worden (CNT1=CNT2).
Deze simulatie wordt daarna nog 100 tijds-eenheden voortgezet,
waarbij de uitvoer in de VOrIn van timing-diagrammen wordt
gegeven (pag.107).
Ook een logische simulatie wordt uitgevoerd (pag.108 en page
109). U kunt nu zien dat er meer berichten verzonden dan
ontvangen worden (CNT1 > CNT2). Dit betekent dat het correct
functioneren van de Centronix-interface afhankelijk is van
bepaalde tijd~factoren.
Alle gegevens aangaande het ingevoerde specificatie-net worden
nog eens afgedrukt, waarbij nu ook de laatste dynamische gegeYens, de stop-conditie en de maskers worden afgedrukt (pag.110
tIm pag.113).

Appendix B.

94

Na enige studie bleek de minimum-tijd-voorwaarde van plaats P3
naar transitie RSTRB het correct functioneren van de Centronixinterface te beinvloeden. Deze tijd is de lengte van de
STROBE/-puIs. Deze tijd wordt gelijk gemaakt aan 5 (pag.114).
In de uitvoer van de hierna uitgevoerde simulatie (pag.115)
kunt U zien dat er nu inderdaad meer berichten verstuurd dan
ontvangen ~o1orden (CNT1 > CNT2).
Tenslotte worden aIle gegevens in de bibliotheek opgeslagen
onder de naam "cntronix" (pag .116), en word t het programma beeindigd.
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S

C
Ll

T

T

1

2

'f

O
El
E

:t>-

A

'0
'0

'r

::::I

(1l

/

0-

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ENI)

OF

:tiD ''-OU

1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
0
0
0
0
1
1

1

1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0

1
1

0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

0
1

0
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2

2
2

1-'-
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.

o:l

1
1

1
1

1
2
2

2

2

2

2
2
2
2
3
3

2
2
2
2
3
3
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SIMULATION
WANT

THE

FINAL

I'ATA

TO

ElE

I'ISF"LA"fE:tI1

("(/N)

N

I

I

I

J

;'
)

AVAILA~LE

COMMANDS:

1: DATA INf>UT,
2: DATA DISPLAY.

3:
4:
5:

DATA EDITING,
TIME- AND EVENT-DRIVEN SIMULATION,
TIME-DRIVEN SIMULATION,
6: EVENT-DRIVEN SIMULATION,
LI~RARY,
SAVE, LOAD OR DROf> Sf>EC-NETS,
F~I'ITER COMMAN£'-NllM~ER OR fi:ETUI',N: ..§..

7:

DO YOll
DO YOll
1:·0 TOU
L'll '.. au
NUM9ER
SIIMPLE
CLOCK
TIME:

/

WANT TO CONTINUE THE PREVIOUS SESSION? (TIN) T
WANT TO USE THE LAST STOP-CONDITION? (TIN) T
WANT oro USE THE L.AST MASKS? (YIN) .!..
WANT "IMING-DIAGRAM OUTf'UT'f ('''IN) .!....
OF TIME STEPS: 100
T :r.ME UITERVAL: ..::i..
F'LACE:S:

I-VARIAIi'LES:

D
A
V

S
T

Ii'
U

fl
0

5

'"

Ii'
E

100

I
I

lOS
110

115
120
125
130
135
140
145
150
155

160
165
170
175
180
185
190
195

I
t
I
I
I

t
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

J

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

fI:

C

C

E
C
£.
A
T

N
T

T

1

2

.0
.....
NH

xx

:~;.:

}{X

xx
HX
NX

xx

:--:x
NN
NX
NX

x:':
xx
>::<
xx

N}{

HH

x>:

x:~

:.{}{

HX
H:':

>:x

}{X

xx
>::.:

xx
I
I
I

N

x>:
}{X

>:H

~O{

XH

}t}{

:.:;.:

x:·:

xx

:':X

x>:

xx

END OF SIMULATION
1.0

l'OU WANT TliE FINAL DATA TO

~E

£'ISPLA'..E£'?

('''IN)

-N
/

/

)

J

AVAILA&LE COMMANDS:
I'ATA I NF"UT •
2: DATA DZSPLAY.
3: DATA EDITZNG.
4: TIME- AND EVENT-D~IVEN SIMULATION.
TIME-DRIVEN SIMULATION.
EVENT-DRIVEN SIMULATION.
,
7: LXBRA~Y, SAVE, LOAD O~ DROF" SF"EC-NETS,
ENTER COMMAND-NUMBER OR RETURN: 6

1:

S:
6:

/

faU WA,'IT TO CONTINUE THE ~'REVIOUS SESSION,? ( 'fiN)
'.OU WAI'IT TO USE THE LAt=jT 5 TOP-CONIII TIOI"'~ PIN) 'f
rio 'fOll WANT Tel USE l'HI, I_A£)"r MIISKS,? P'/N) )'

.00
])C)

TYPE ALL THE TRANSITIONS YOU WANT TO SEE,
.EN1-ER: SSl"RB ~STR~ ShUSY R~lJSY

1!...

SEPARATED BY AT LEAST ONE &LANK,

IE:Nl'EFi: :

DO YOU WANT TIMING_DIAGRAM OUTPUT,?
OUTPUT-,FORMIIT (I'IGITS/"/UMBEF:): .i.
NUMBI:;F~

OF'

FIf~I'·HZ.~:':

(YIN)

N

~iO

I-'

o

CO

/

/

'rIl:ANSI1'ION:

!"LACES:

I-YAII:IAEJLES:

Io
A
Y

5

EJ

l'

U
5
'f

II:
0

E<
E

'"
E
C
Io
A

C

C

Ii
l'

H
l'

1

2

>

'0
'0

l'

(\)

55 TREe

'i

SE<US','

-I

1';:,EtUS','

-I

TI=i:.&

-I

fo~S

$STFt:£&:

-I

f":S'rt'l:Ec

-I

SS1'R8

-I

SSUS','

-I

":EJUS','
I~S 1'Rf<
SS'rll:8

-I

-I

'i

1,:S1'~:f<

-I

55TR»

-I

I~S Tfo~Et

-I

SSTRfc

-I

J~S1'Rf<

'i

SSTRf<
I:o.:STRIc

-I
-I

SGTf(Et

-I

I:;':Sl'F'(~t

-I

$£CUS'(

-I

1';:EcUS'T·

-I

SSTR.Ec

-I

1":51"':1'
SS1'I":I<
SI'US·,.
1·:51'1":1<

-I

101'/11
:CIa

OF

'fau
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1
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1
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1
1
1
1
1
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1
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0
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0
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1
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1
1
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1
1
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2
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TO 1'£
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AVAILABLE COMMANDS:
1: DATA INPUT.
2: DATA DISPLAY.
J: DATA EDITING.
4: TIME- AND EVENT-DRIVEN SIMULATION.
5: TIME-DRIVEN SIMULATION.
6: EVENT-DRIVEN SIMULATION.
7: LIbRARY, SAVE, LOAD OR DROP SPEC-NETS.
ENTER COMMAND-NUMbER OR RETURN: 2

/

S'fATIC DATA:

============
FUNCTIONS:

PLACES:

RSTRb
I~ET

RCDAT
SSUS'i
RBUSY

TRANSITION:

MSG

PAV
STROeE
eUST
RECDAT
CNTI
CNT2

15DAT
S5"R~

OUTPUT-PLACE:

INPUT-PLACE:

ISDAT

o

S5TRB
RSTRb
RET
ReDAT
SPUSY

5
15

w

~

w
w

RBUSV

20

w

~

o

48

16
INTEGER-CONDITION:

lSDAT
SSTRb
RSTRe
RET
RCPAT

w

~USy

o

STROBE

o

w
MIN-TIME:

INTEGER-ACTION:

5VUSY
R8U5Y

TRANSITION:

EXPRESSION:

~SDAT

SSTRb

CNT1~CNT1+l

RS"'R~

RET
RCDAT

CNT2~CNT2+1+0XRECDAT~DAV

SBUSY

R9USY
I

I'

/
)

J)'r'HAMIC

IIATA:

======;::======
TOKEN-DISTRIBUTION:

PLACE:

"OKEN:

1"1

"2
"3
"'"4
P5
1"6

Pi

TIME::

1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

/

VARII.Bl.F.-VALlJ6S:

l,~.VAfi;:CABLE:

J)I~V

'$

r ..:OllE:'

I~US'"
I~ECDAT

CUTl

CNT2

VALUe::

0
1
0
1
0
0

" IME:

MI~NIMUM :

0
()

0
0
0
0

1
1
1
1
w
w

.....
.....
.....

J) .... VAfo:IAE'l_E:

VALUE:

,.,SG:
IHI& 15 ONE BYTE OF THE MESSAGE

/

/

LAST DYNAMIC DATA:
.I

======~===========

TOKEN-DISTRI9UTION:

o
o
o

/

1

o
o
1
VARIA9LE-VALUES:

I.-VARIA~LEt

DAV
STRO~E
~USy

RECDAT
CHT1
CNT2

VALUE:

1
1
1
1
10

4

MAXIMUM:

1
1
1
1

w
w

D-VARIA8LE:
VALUE:

M5G:

THIS IS ONE 9YTE OF THE MESSAGE

/

/

)

s ·rOF·.-CO"'[J I T I ON:

=================
VALUE:

PL.ACE:

[JAV
STROBE

0
0

/

MASKS:
:::;:::;=;:;:==

VISIBLE PLACES:

VISIBLE I-VARIABLES:

VISIBLE TRANSITIONS:

t>AV

SSTRB
r~s TRB
SBUS·Y·
RBUS.,.

STf~OBE

BUS .y.
ff:ECI:IA1'

CI-/T 1

CNT2

....
....

W

;'
I

I

/

COMMANPS:
DATA INPUT,
2: DATA DISPLAY.
3: DATA EDITING,
4: TIME- AND EVENT_DRIVEN 'SIMULATION,
TIME-DRIVEN SIMULATION,
6: EVENT-DRIVEN SIMULATION,
7: LI~RARY, SAVE, LOAD OR DROP SPEC-NETS,
I"NTER COMMAHI'-NUM~ER O~; RETURN: ~
AVAILA~LE

:1:

5:

I~III'"

/

COMMAN!)S:

1: ADD

DELETE TRAHSITIOHS, PLACES, I-VARIA8LES, D-VARIABLES OR FUNCTIONS,
2: ADD, DELETE OR MODIFY ARROWS 8ETWEEH TRAHSITIOHS AND PLACES,
J: ADD, DELETE OR MODIFY ARROWS 8ETWEEH TRAHSITIONS AHD I_VARIA8LES,
4: MDDIF)" EXPRESSIONS.
5: MODIFY IHI'fIAL SE",··rINGS.
EHTER COMMAND-NUM8ER OR RETURH: 2
O~

1: ADD OR MODIFY ARROWS 8ETWEEH TRANSITIONS AHD PLACES,
2: DELETE ARROWS DE"rWEEH TRAHSX"rIONS AND PLACES.
'"NTER

CCIMMANI'_NUM8E~;

Tr... ANSI"fION:

OR

~:ETU~:H:

..!...

~

I Nf>UT -f'LACE::
MIN-TIME:
MI~Nw-TIME:

F'3

:5
J:!.

HIPU r-,PLACE:

......
......

OUTPUT -.. PL~~e:e::
Tfi;~~NS

.l:'-

lor I ON:

1: ADD OR MODIFY ARROWS 8ETWEEH TRANSITIOHS AND PLACES,

2:

DELETE ARROWS 8ETWEEN TRAHSITIOHS AND f>LACES,
CCIMMAND-HUME<ER 01': ~:ETUfo:N: _

EI'I1'E~:

1::1:11 T

COMMA"'I)~,.j.:

1: ADD OR DELETE TRANSITIONS, PLACES, I-VARIA8LES, D-VARIABLES OR FUHCTIONS,

2:
J:

ADD, DELETE OR MODIFY ARROWS 8ETWEEN TRANSITIONS AND f>LACES,
ADD, DELETE OR MODIFY ARROWS 8ETWEEN TRANSITIOH5 AND I-VARIA8LES,
4: MODIFY EXPRESSI0~IS.
MODIFY INITIAL SETTIHGS,
EN1"ER COMM~~lD-HUMBEI~ OR RETURN:

5:

;

I

/
)

I

AVAILASLE COMMANDS:
1: r)ATA :HWUT,
t'ATA DISPLAY,
~J : DATA EL'ITING,
4: TIMr.:_ AND EVENT-m;;IVEN

2:

SIMULA1'ION,

~j :

TIM~:-I'RIVEN

6:

EVENT-I'RIVEN SIMlJLA1'ION,
L.Il'I<AR''', SAVE, LOAD Of': t,F';OP

'7;

li~N'rE:.~

5IMULA1'I ON.

eOMMI~"'J:o,-NUMf)ER

OR

~

SF'EC_NETS,

RE1"URN:

"0

ro

5

"::l

Q..

EtUS',' + • • • • • •
))(J

IJCi

YOU
'''()lJ

"'ANT
",mH'

t-'.
TO USE:
TO usa::":

LAST Sl'OP'-CONDITIOWj'

l'HE
THE

L.,AST

MAS~S'i'

P'IN)
('y"IN)

'''ou "'ANT 1 IMINu-I:oJ:AGI':AM ()llTPUT?
OlJTPUT_,F()RMAT (DIGITS/NUM~ER):~
UUM[<E:R OF TIM~: S·' EF'S: 100

,(If)

~iAMf:'LE::

T:rM~:

CL.. OCK

INrEfi:vAL:
F'LACES:

('''IN)

'y"

~

.

..r....

Ctl

/'/

5
1 .... VARIA:£IL.. Eti:

'f 1: MI:~:

D

S
l'

Eo
U

1":
E

R

5

C

T

T

0

'y"

1

2

l'

D
A

i'

T

1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
3
4
4
4
4
4
5

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

A
V

C

C

N

N

........

U'I

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

EN[' OF

SIMULATION

DO YOU

"'ANT

THE

FINAL

DATA

1
0
1

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

1

0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1

1
()

0
0

TO

EoE

2
2
2
2

5'

3

3

DISPLAYED?

(YIN)

N

/

,

AVAILABLE COMMANDS:
1: DATA INPUT,
2: DATA DISPLAY,
DATA EDITING,
TIME- AND EVEHT-DRIVEH SIMULATION,
TIME-DRIVEN SIMULATION,
6: EVENT-DRIVEN SIMULATIOH,
7: LIBRARY, SAVE, LOAD OR DROP SPEC-HETS,
E,HTER C,1MMllNI'-NUMBER OR RETURN: L

.'

3:

4:
5:

1:
2:

LI~RART

/

OF SPEC-HETS,

SAVE SPEC-NET,

3:

l.OAD SPEC-HET,

4:

))ROP SPEC-HET.

1:'~Tli:f':

COMMAHI'-NtJMBER OR RETUI':N:..1..

ENTER SPEC-HET-HAME:

CHTROHIX

............................................

CDMF'U'r IHG 51 ZE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~;AVINr.io

1:

LIBRARY OF SPEC-NETS,

2:

SAVE SPEC-NET,

3:

LOAD SPEC-HET,

4:

DROP SPEC-NET,

ENTER COMMAHD-NUMBER OR RETURH:

1

SF'f.:C-NETS:

CN1'RONI:'(

1: LIBRARY OF SPEC-NETS,
2: SAVE SPEC-HET.
J: LOAD SPEC-NET.

4:

DROP SPEC-HET,
EHTER COMMAND-NUMBER OR RETURN:
AVAILA~LE

COMMANDS:

1: I:oATA J:NPUT,
2: DATA DISPLAY.
3: DA'fA EDITING,

4:

TtME_ AHD EVENT-DRIVEH SIMULATIOH,
TIME-DRIVEN SIMULATION,
EVEHT-DRIVEH SIMULATION,
J: LIBRARY, SAVE, LOAD OR DROP SPEC_NETS,
I~I'ITER COMMANI'-HUMBEf'<
OR RETURH: _

5:

6:

ENI:o OF THE SPEC-HET SIMULATION PROGRAM,'

)

/

)
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Appendix C.

De gebruikers-handleiding.
==========================

C.o. Inhoud.
C.l.
C.2.
C.3.
C.4.
C.S.

Inleiding.
Specificatie-netten.
SPECTOR.
Benodigde apparatuur.
Gereserveerde woorden.

C.l. Inleiding.
Bet programrna-pakket SPECTOR is ontworpen om simulaties met
behulp van specificatie-netten uit te voeren· Een specificatienet is, evenals een Petri-net waaruit het is ontstaan, een
abstract en formeel model. Specificatie-netten worden vooral
toegepast bij het modelleren van systemen waarin gebeurtenissen
tegelijkertijd (concurrently) kunnen optreden, maar waarbij
voor de gelijktijdigheid, het voorkomen of de frequentie van
deze gebeurtenissen zekere beperkingen gelden.
.
Deze gebruikers-handleiding bevat eerst een beschrijving van
specificatie-netten. Daarna volgt een beschrijving van het
programrna-pakket SPECTOR.
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C.2. Specificatie-netten.
C.2.1.

Stat~sche

eigenschappen.

Een specificatie-net bestaat uit de volgende componenten:
- transities. die worden getekend als vierkanten,
plaatsen. die worden getekend als cirkels.
i-variabelen. die worden getekend als ruiten.
d-variabelen. die worden getekend als gestippelde ruiten.
pijlen tussen transities en plaatsen.
pijlen tussen transities en i-variabelen, en
gestippelde pijlen tussen transities en i- of d-variabelen.
Oeze pijlen hang en samen met expressies die bij de transities
horen.
Voorbeeld:

I I
I I
I I
_________ 11

I
I
I

'Pl.A2

Bovenstaaiid-speci£icatie~net-bevat
:

- 2 transities: TRAI en TRA2;
- 2 plaatsen: PLAI en PLA2;
- 2 i-variabelen: IVAI en IVA2;
- I d-variabele: DVAI;
- verschillende pijlen tussen deze componenten.
Aan sommige getrokken pijlen zijn
nog
enkele
getallen
gekoppeld. De betekenis daarvan zal in de volgende paragraaf
worden uitgelegd.
Aan transitie TRA2 is nog een 'expressie' toegevoegd. De
betekenis daarvan zal ook in de volgende paragraaf worden uitgelegd.
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Alvorens over te gaan tot de behandeling van de
eigenschappen van een specificatle-net, volgen hier
definities:
- invoer-plaats

- uitvoer-plaats:

- invoer-i-variabele

dynamische
nog enkele

een plaats P is een invoer-plaats van
transitie T als er een pijl bestaat van
plaats P naar transitie Tj
een plaats P is een uitvoer-plaats van
transitie T als er een pijl bestaat van
transitie T naar plaats Pj
een i-variabele I is een invoer-i-variabele van transitie T als er een pijl
bestaat van i-variabele I naar transitie
Tj

- uitvoer-i-variabele: een i-variabele I is een uitvoer-ivariabele van transitie T als er een
pijl bestaat van transitie T naar ivariabele I.

Appendix C.
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C.2.2. Dynamische eigenschappen.
De dynamische eigenschappen van een specificatie-net vo1gen uit
zijn executie. Deze executie wordt gerege1d door de positie en
verp1aatsing van zogenaamde "tokens", weergegevens a1s k1eine
zwarte cirkets in de p1aatsen, en door de waarden van de ivariabe1en.
De executie 100pt vo1gens de vo1gende spe1rege1s:
- de toestand van het specificatie-net
vuren van een transitie;

verandert

door het af-

- een transitie kan pas afvuren a1s hij aktief is;
- een transitie is aktief a1s vo1daan is aan de vo1gende voorwaarden:
1 a11e invoer-p1aatsen van die transitie moeten een token
bevatten.
2 a11e invoer-p1aatsen moeten dat token bevatten gedurende
een tijd die 1igt in het interval dat is aangegeven door
het geta11en-paar bij de betreffende pij1. Zo kan bijvoorbee1d transitie IRA 1 uit bovenstaand voorbee1d pas aktief
zijn a1s o.a. p1aats PLAI minimaa1 2 en maximaa1 5 tijdseenheden een token bevat.
3 a11e invoer-i-variabe1en moeten een waarde hebben die
ge1ijk is aan de bij de betreffende pij1 aangegeven waarde.
Dit is de integer-conditie.
4 a11e invoer-i-variabe1en moe ten deze waarde hebben gedurende een tijd die 1igt in het interval dat is aangegeven
door het geta11en-paar bij de betreffende pij1. Zo kan
bijvoorbee1d transitie IRAI uit bovenstaand voorbee1d pas
aktief zijn a1s o.a. i-variabe1e IVAI minimaa1 1 en maximaa1 4 tijdseenheden de waarde 2 heeft.
- het afvuren van een transitie heeft tot gevo1g dat:
1 a11e invoer-p1aatsen van die transitie hun token kWijt
raken, en a11e uitvoer-p1aatsen van die transitie er een
token bij krijgen. Ret aanta1 tokens in een p1aats mag
echter niet groter worden dan 1.
2 a11e uitvoer-i-variabe1en een waarde krijgen toegewezen
ge1ijk aan het geta1 dat bij de betreffende pij1 is aangegeven. Dit is de integer-actie. Zo krijgt bijvoorbee1d
i-variabe1e IVA2 door het afvuren van transitie TRAI de
waard e 3 toegewezen.
Een i-variabe1e mag echter niet de waarde die hij a1 voor
het afvuren bezat worden toegewezen.
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"
" ' 1 uword t geeva
3 de aan die transitie toegevoeg d e ' express~e
expressie
bevat
een
APL-regel
waarin
mogen
vooreerd. Deze
komen:
- aIle APL-operatoren (in de onderhavige implementatie aIle
APL/V80 operatoren),
- i-variabelen,
- d-variabelen,
- getallen, en
- functies. Deze functies moe ten door de gebruiker zelf
worden geschreven
en
op
de gegevens-schijf (zie:
"benod igde apparatuur. ") worden geplaatst als "copyfile". Aan het programma word t dan medegedeeld welke
functies gebruikt zullen worden. Ret programma zal er dan
voor zorgen dat deze functies op de juiste momenten
gelezen en uitgevoerd worden.
Aan deze functies mogen de variabelen slechts als parameters worden meegegeven. Ze mogen niet in een functie
gebruikt worden als ze niet in de parameterlijst voorkomen.
De in bovenstaand voorbeeld voorkomende gestippelde pijlen
hebben ook betrekking op deze expressies:
- wordt de waarde van een variabele gebruikt bij het evalueren van een expressie, dan komt er een gestippelde
pijl voor van die variabele naar de transitie waarbij de
expressie hoort;
- wordt een waarde aan een variabele toegekend bij het
evalueren van een expressie, dan komt er een gestippelde
pijl voor van de transitie waarbij de expressie hoort
naar die variabele.

- Tijdens de simulatie worden slechts die transities afgevuurd,
die door hun afvuren de toestand van het specificatie-net
mogelijk veranderen. Dit betekent dat een transitie niet
wordt afgevuurd als zijn ingangs-toestand, dat is de toestand
van zijn ingangs-plaatsen en -variabelen, niet is veranderd
sinds zijn laatste afvuring. Deze transitie wordt dan ook
niet tot de aktieve transities gerekend.
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De executie verloopt nu als volgt:
zolang de klok de eindtijd nog niet heeft
klok-tijd de volgende handelingen plaats:

bereikt vinden per

_ zolang er aktieve transities zijn wordt een van deze transities afgevuurd.
Deze lus wordt doorbroken als een van de volgende twee toestanden optreedt:
1 er wordt voldaan aan de stop-conditie. De stop-conditie is
een door de gebruiker ingevoerde toestand van geselecteerde
plaatsen en i-variabelen. Aan de stop-conditie is voldaan
als
- zekere plaatsen al dan niet een token bevatten, en
- zekere i-variabelen een bepaalde waarde hebben.
2 er wordt voldaan aan de fout-conditie. Aan deze fout-conditie wordt voldaan als er een plaats is met meer dan 1
token.
Een soortgelijke fout-conditie geldt ook voor de i-variabelen: er treedt een "fout" op als een i-variabele ten
gevolge van een integer-actie een waarde krijgt toegewezen
die hij ook voor de toewijzing a1 had. In dit geval wordt
slechts een waarschuwing gegeven. Ret programma wordt dan
niet afgebroken.
- zijn er geen aktieve transities meer, dan wordt de klok verhoogd, mits het specificatie-net zich niet in een toestand
bevindt, waarin er niet alleen nu maar ook in de toekomst
geen enkele aktieve transitie is en zal zijn.
Bij een niet voortijdig beeindigde simulatie worden de dynamische gegevens inklusief de klok van de eindtoestand bewaard,
zodat de simulatie eventueel later voortgezet kan worden.
Ret programma biedt ook de mogelijkheid om "logisch" te simuleren. Dit is een simulatie waarbij alle gegevens die betrekking hebben op de tijd buiten beschouwing worden gelaten. 20 is
in dit geval een transitie aktief als:
- alle invoer-plaatsen een token bevatten, en
- alle invoer-i-variabelen de juiste waarde hebben.
De executie eindigt nu niet na het verstrijken van een bepaald
aantal klok-tijden, maar na het afvuren van een bepaald aantal
transities.
Ret doel van deze simulatie is na te gaan of het specificatienet afhankelijk is van bepaalde tijd-factoren.
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C. 3. SPECTOR.
Het het programma-pakket SPECTOR kunnen specificatie-netten
worden geexecuteerd.
SPECTOR is een menu-georienteerd programma. Het kan onder APL
worden aangeroepen met het commando
)LOAD SPECTOR
SPECTOR antwoord dan met:
SPEC-NET SIMULATION PROGRM1.
AVAILABLE cm·1MANDS:
1: INPUT DATA.
2: DISPLAY DATA.
3: EDIT DATA.
4: TIME- AND EVENT-DRIVEN SIl1ULATION.
5: TIME-DRIVEN SIMULATION.
6: EVENT-DRIVEN SIl1ULATION.
7: LIBRARY. SAVE, LOAD OR DROP SPEC-NETS.
ENTER COlli!AND-NUHBER OR RETURN:
U kiest nu een van deze zeven mogelijkheden, of verlaat het
programma door het intypen van de "return"-toets, waarna
SPECTOR antwoordt met
END OF THE SPEC-NET SIMULATION PROGRA}!.
Telkens als SPECTOR invoer verlangt zal het programma een vraag
stellen, zoals hierboven de vraag naar een commando-nummer.
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De commando's hebben de volgende betekenis:
1 U kunt nu de gegevens over het specificatie-net invoeren.
_ De eerste opdracht die dan op het scherm verschijnt luidt:
TYPE ALL TRANSITIONS, SEPARATED BY AT LEAST Otffi BLANK.
ENTER:
U voert nu transities in, gescheiden door een spatie, en
gevolgd door een "return". Na het verwerken van deze rij
namen komt SPECTOR weer terug met
ENTER:
Heeft U alle transities ingevoerd, dan typt U slechts een
"return" in, waarna SPECTOR verder gaat met de volgende
vraag.
Achtereenvolgens voert U in:
- de transities,
de plaatsen,
de i-variabelen,
de d-variabelen,
de functies,
de invoer- en uitvoer-plaatsen van de transities,
de minimum- en maximum-tijd-voorwaarden voor de invoerplaatsen,
de integer-condities en integer-acties van de transities,
de minimum- en maximum-tijd-voorwaarden voor de invoeri-variabelen,
de expressies,
de token-verdeling,
de begin-waarden van de i-variabelen,
de maximum-waarden van de i-variabelen,
de tijden gedurende welke de plaatsen met een token dat
token bevatten bij het begin van de simulatie,
de tijden gedurende welke de i-variabelen hun waarde
hebben bij het begin van de simulatie, en
de waarden van de d-variabelen bij het begin van de simulatieOpmerking:
Het is mogelijk als maximum waarde voor d~ i-variabelen en
als maximum-tijd-voorwaarde zowel voor de plaatsen als voor
de i-variabelen het getal "oneindig" in te voeren. Dit getal
word t dan gerepresenteerd door het symbool omega: "u".
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2 SPECTOR zal nu aIle gegevens afdrukken.
3 U kunt nu de ingevoerde gegevens veranderen.
- Via enkele menu's kunt U kiezen uit
- het toevoegen of verwijderen van
- transities,
- plaatsen,
- i-variabelen,
- d-variabelen, of
- functies;
- het toevoegen of veranderen van pijlen tussen transities en
plaatsen;
- het verwijderen van pijlen tussen transities en plaatsen;
- het toevoegen of veranderen van pijlen tussen transities en
i -var iab el en;
- het verwijderen van pijlen tussen transities en i-variabelen;
- het veranderen van expressies. N.b.: U kunt een expressie
verwijderen door die expressie in een lege expressie te
veranderen;
- het veranderen van de initiele dynamische gegevens:
- de token-verdeling met bijbehorende tijden;
- de begin- en maximum-waarden van de i-variabelen met bijbehorende tijden;
- de waarden van de d-variabelen.
4 U kunt nu een simulatie uitvoeren. Heeft U al een (niet
"log ische") simulatie uitgevoerd, die niet voortijdig geeindigd is, dan kunt U die simulatie voortzetten.
SPECTOR vraagt U nog de volgende gegevens in te voeren:
- de stop-conditie.
- het uitvoer-formaat. In de uitvoer komen de plaatsen en
i-variabelen voor met getallen die respectievelijk het
aantal tokens of de waarde aangeven, en de bijbehorende
tijden. U kunt hier invoeren hoeveel posities U per getal
wilt laten afdrukken.
- het aantal tijdstappen.
Bij deze simulatie wordt per klok-tijd het volgende afgedrukt:
- de toestand van het specificatie-net na het verhogen van de
klok;
- de toestand van het specificatie-net telkens na het afvuren
van een transitie;
Na het beeindigen van de simulatie kunt U de gehele toestand
van het net laten afdrukken.
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5 U kunt nu een simulatie uitvoeren, waarbij slechts op bepaal- de "sample"-tijden uitvoer plaats vindt, en waarbij deze uitvoer gedeeltelijk kan worden onderdrukt met behulp van maskers. Heeft U al een (niet "logische") simulatie uitgevoerd,
die niet voortijdig geeindigd is, dan kunt U die simulatie
voortzetten.
SPECTOR vraagt U nag de volgende gegevens in te voeren:
- de stop-conditie.
- de maskers. In de uitvoer komen dan slechts de door U
geselecteerde plaatsen en i-variabelen voor.
- het uitvoer-formaat. U kunt de uitvoer nu oak als timingdiagram laten afdrukken.
- het aantal tijd-stappen.
- de "sample"-tijd.
Bij deze simulatie wordt op elke "sample"-tijd de toestand
van het specificatie-net afgedrukt, nadat aIle transities die
op dit tijdstip konden afvuren oak daadwerkelijk afgevuurd
zij n.
Na het beeindigen van de simulat·ie kunt U de gehele toestand
van het net laten afdrukken.
6 U kunt nu een "logische" simulatie uitvoeren. Dit is een
- simulatie waarbij aIle gegevens die betrekking hebben op de
tijd buiten beschouwing worden gelaten. Heeft U al een, eventueel "logische", simulatie ui tgevoerd, die niet voortij dig
geeindigd is, dan kunt U die simulatie voortzetten.
SPECTOR vraagt U nag de volgende gegevens in te voeren:
- de stop-conditie.
- de maskers.
- de zichtbare transities. U kunt nu een aantal transities
selecteren, zodanig dat aIleen de gevraagde gegevens worden
afgedrukt als een van de geselecteerde transities afvuurt.
- het uitvoer-formaat. U kunt de uitvoer nu oak als timingdiagram laten afdrukken.
- het aantal malen dat er een transitie afgevuurd moet worden.
Bij deze simulatie wordt de toestand van het specificatie-net
afgedrukt tel kens nadat een van de geselecteerde transities
afvuurde.
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7 U kunt nu de gegevens van een specificatie-net opslaan in de
_ bibliotheek of juist uit de bibliotheek te voorschijn halen.
Via een menu kunt U kiezen uit
- het laten afdrukken van de namen van de specificatie-netten
die in de bibliotheek aanwezig zijn.
het opslaan van de gegevens van een specific at ie-net in de
bibliotheek.
SPECTOR vraagt U nu de naam van het specificatie-net dat
opgeslagen moet worden in te voeren.
N.B.: slaat U een specificatie-net op onder een naam die al
in de bibliotheek voorkomt, dan llordt het oude specificatie-net automatisch verwijderd.
het laden van de gegevens van een specificatie-net uit de
bibliotheek.
SPECTOR vraagt U nu de naam van het te laden specificatienet in te voeren.
het verwijderen van een specificatie-net uit de bibliotheek.
SPECTOR vraagt U nu de naam van het te verwijderen specifica tie-net in te voeren.

U wordt verwezen naar appendix B voor een voorbeeld
gebruik van SPECTOR.

van

het
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C.4. Benodigde apparatuur.

--------------------

Ret programma-pakket SPECTOR is geschreven in APL/VaO en wordt
uitgevoerd door een APL-interpreter zoals die door VANGUARD
SYSTEMS CORPORATION is geleverd voor micro-computer-systemen
onder het CP/M besturings-systeem.
Buiten de micro-computer wordt gebruik
gemaakt van twee
diskette-drives. Een drive bevat een schijf waarop de SPECTORprocedures en de APL-interpreter staan, de systeem-schijf. De
andere drive bevat een schijf waarop de gegevens omtrent het
specificatie-net staan of kornen te staan, de gegevens-schijf.
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C.5. Gereserveerde woorden.

---------------------

De volgende woorden mogen niet worden
d-variabelen of functies:
A
AI
AID
AIF
All
AIX
AOD
AOI
ARR
ATX
BS
CT
CTIP
CTIV
CTOK
CVIV
DATA
DHOD
DN

DO
DTADL
DTADN
DTADS
DTAHL
DTAHN
DTAHS
DVA
DYDIS
DYINP
DY110D
E
EDIT
ELM
ER
F
FILE
FUN

IA

IC
INPT
IP
IV
IVA
L
Ll
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
LI0
LIr-

L12
L13
L14
LIS
L16
L17
LOAD
H
MKINP
HSKI
MSK2
MSK3
HSKS
N
NMMOD
0

OP
OT

gebruikt
OTCOH
OV
P
PLA
Q
R
S
SAVE
SIHL
SIHN
SIBS
SIHUL
Sll1UN
SIMUS
SIZE
STAT
STINP
STOP

al s namen voor
T
TD
TIP
TIV
TOK
TPL
TPU
TRA
TVL
TVU
U
V
VIV
VHX
W

X
y

Z

Als een d-variabele met als naam 'naam' voorkomt, dan mag deze
naam niet opnieuw voorkomen als 'C-naam'.
Voorbeeld: heeft U een d-variabele DVAR, dan mag U geen dvariabele of functie met de naam CDVAR gebruiken.
De oorzaak van deze beperking is dat na het uitvoeren van een
simulatie, die niet voortijdig geeindigd is, de dynamische
gegevens van de eind-toestand worden bewaard onder een nieuwe
naam die ontstaat uit de oude naam, door voor de oude naam een
'c' te plaatsen.
De waarde van bovengenoemde d-variabele DVAR zal dus na een
niet voortijdig geeindigde simulatie worden bewaard onder de
naam CDVAR.
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Trefwoorden.
============

Afvuren •.••••••••. 17-20,36,37,40,46,48,50,80-82,93,108,
120-122,125.126.
Akt ief •••••••••••• 17, 36, 37,46,47,49,80-82,93,120-122.
Bericht ••••.••••.• 3,9,15,16,20,58,93,94.
Centronix ••••••••• 3,12,21,43,92-94.
D-variabele ••••••• 20,25,31,32,34-36,41,53,54,58,62,64-71,73,
74,76,77,79,83,93,95,98,99-101,104,110-112,
114,118,121,124,125,129.
Expressie ••••••••. 3,17,18,20,23,30,31,34,35,50,53,54,58,61,62,
64,65,72,73,84,98,101,110,114,118,121,124,
125.
Functie •••••.•••.• 18,20,25,35,53,54,60,62,67,68,72-74,76-79,81,
83,95,100,110,114,121,124,125,129.
Integer-actie ••••. 17,18,24,28,29,47,50,88,90,98,100,110,120,
122,124.
Integer-conditie •. 17,18,28,29,49,58,88,90,98,100,110,120,124.
Interface ••••.••.• 3,5-9,11-14,16,21-23,43,45,58,92-94.
I-variabele ••••••• 3,17-20,24,25,28-30,32-36,38-41,47-50,53,
54,58,62,64,69,70,73,75-77,83,88-91,93,95,
98-107,109-115,118-122,124,125.
}~sker •••••••••.••

38-40,42,53,55,56,64,66-68,75,81,93,107,108,
113,115,126.

Petri-net ••••••••• 2,15-18,117.
Pijl •••••••••••.•• 3,16-19,26-29,34,38,53,54,64,73,84-91,
118-121,125.
Plaats •••••••••••• 3,16-20,24-27,32,33,36,38-41,46-50,53,54,
64,65,69,70,72,73,75-78,83-88,90,91,94-96,
99-107,109-115,118-122,124-126.
Protokol •••••••••. 1-3,5,7-9,11,16,22,23,45,58.
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Simulatie .•••.•.•. 1-3,7,22-25,36,38-42,45,47,48.51.53.55.56.
58.64-69.79-81,93-95.100.102.103.105-110.
114-117,121.122.124-126.129.
Specificatie •.••.. 1-3.7-9.15.22.38.
Specificatie-net •• 2,3.15.21-25,36.38.43.45-47.49.53.56.58,60.
61.65,73.74.78.81.92.93,95.116-128.
Stop-conditie ••••• 24,38.42.47.50.53-55.64.66-68.80-83.93,102.
105,107.108.113.115.122.125.126.
Tij d .••.•••••.••.• 3. 9. 13. 15. 16. 19. 20. 23. 26-29. 32, 33. 40. 41 • 46.
48-50.52.54.56.66.68.69.80-82.85-88.90.91.
93.94.97-107.110.111.114.115.120.122.124-126.
Token •.••..•••.••• 16-20.24.32.33.38.41.47-50.69.70.83.99.101.
104.111-113.120.122.124.125.
Transitie •••••.••• 3.16-20.25-31.34-37.40.46-50.53.54.58.61.64.
67.73.75-77.80-82.84-91.93-95.98.100.103.
108-110.113.114.118-122.124-126.

