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Abstract
MULTI-11 is a multi-programming system for the PDP-11 minicomputer
family. During the design of MULTI-11 an Algol and Pascal based
"System Implementation Language" has been used. MULTI-11 offers
facilities for the creation and synchronization of a number of
parallel processes. Much attention has been paid to the reliability
of the system. To attain this reliability interrupts are translated
to the synchronization operations of MULTI-IJ and special provisions
have been made for the handling of fatal errors. On unexpected
terminatien of a process all important operations on public data,
executed by this process, are undone.
It is the intention to extend this system with input/output
and files, after which a physics experimentation system can be
constructed using MULTI-JJ.
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0.

Inleiding
De PDP-11/20 computer van de onderwerpgroep molecuulfysika is in de

afgelopen jaren uitgegroeid van een systeem met alleen kerngeheugen, een
teletype en ponsband input/output tot een systeem met 24k + 24k random
access geheugen, 3 x 1.2 M disk geheugen en talloze randapparaten. De computer
wordt in de eerste plaats gebruikt voor data-acquisitie en besturing van
op dit moment 5 experimenten uit twee onderwerpgroepen. Daarnaast en tegélijk
hiermee wordt de computer gebruikt voor programma ontwikkeling • Tevens
is een lijnverbinding beschikbaar met de Burroughs B7700 van het rekencentrum.
Zowel op het gebied van hardware als software is veel ontwikkelingswerk
binnen de groep zelf gedaan. Voor wat de hardware betreft heeft dit geresulteerd
in een CAMAC-achtig multi-user interface systeem (VUG 75), wat de software
betreft in het multi-user operating system ROSIE 2 (SMI 74). De redenen
voor deze eigen ontwikkelingen moeten worden gezocht in de hoge kosten
verbonden aan het CAMAC-systeem en de afwezigheid van goede software,
geschikt voor multi-user gebruik op de manier waarop dat nu gebeurt.
Alhoewel ROSIE mee is gegroeid met de hardware, wordt op dit moment
geen optimaal gebruik meer gemaakt van het computer systeem. Daarnaast is
gebleken dat de door ROSIE geÏnterpreteerde taal minder geschikt is voor
de specificatie van complexere data-acquisitie programma's, vooral als
hier rekenwerk bij nodig is. Ter vervanging van ROSIE zou eventueel de volgende software aangeschaft kunnen worden:

.

- Multi-user Basic
Dit systeem zou aangepast moeten worden aan de bestaande hardware.
Garanties voor een redelijke responstijd zijn waarschijnlijk
moeilijk te geven en opdelen van een programma in een aantal parallelle taken is niet mogelijk. Bij complexe programma's zal ook
Basic minder geschikt blijken als programmeertaal.
- RSX-llM operating system
Hieronder zou een nieuw experimenteer systeem kunnen worden opgebouwd. De mogelijkheden om code-fragmenten gemeenschappelijk
te gebruiken zijn echter zeer beperkt, zodat het niet al te grote
geheugen (24 k) erg slecht benut gaat worden,- te meer daar voor
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het resident gedeelte van RSX-llM al 8k nodig is. Zelfs bij een
groter centraal systeem zou RSX-llM indirect een te groot beslag
leggen op geheugen en disk ruimte, zonder daar voldoende andere
faciliteiten tegenover te stellen.
Hierbij kan nog opgemerkt worden dat de ervaring met het huidige operating
system (RT-11) verre van positief is. Ontwikkeling van nieuwe software
leidt steeds tot ontdekking van fouten in het RT-11 systeem. Dit geeft weinig vertrouwen in andere door dezelfde fabrikant te leveren software.
Uitgaande van de ervaringen met ROSIE lijkt het zinvol zelf een
nieuw

sys~eem

op te bouwen.

Hie~bij

zullen we van dit systeem in de

eerste plaats betrouwbaarheid eisen en pas op de tweede plaats dat het
niet al te inefficient omspringt met het computer systeem.
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t.

Eisen t.a.v. fysische experimenten

l.O.

Experimenteer programma's
Een simpel fysisch experimenteer programma heeft i.h.a. de volgende

struktuur:
repeat
s~el

parameters in;

verzamel meetgegevens;
display meetgegevens;
berg meetgegevens op
· untit ready
Het instellen van parameters (van de meetopstelling) kan gebeuren m.b.v.
relais, stappenmotoren, digitaal-analoog omzetters en/of met de hand.
Voor het verzamelen van meetgegevens kan van een nog groter scala interfaces
gebruik worden gemaakt:
- decimale volt en frekwentie meters
-- analoog-digitaal omzetters
- scalers
- complexe interfaces met lokaal geheugen, zoals looptijd en

"biomation'~

In het algemeen zullen hierbij eisen worden gesteld aan de responstijd
(dit is het real-time karakter).
Bij de display fase zal meestal een rekenbewerking op de data worden
uitgevoerd, voordat de data op een display of terminal wordt gepresenteerd.
Ook display op x-y-recorder of scope is mogelijk.
Tenslotte zullen de meetresultaten op disk of ponsband worden opgeslagen.
Het is hierbij belangrijk dat niet alleen de resultaten, maar ook de parameters van de meting worden opgeslagen. Daarnaast moet de meting voorzien
zijn van een identificatié, meestal in de vorm van datum + volgnummer,
die verder als unieke referentie gebruikt kan worden (HAB 77).
Bij een geavanceerder.experimenteer-programma zullen gedeelten van het
hiervoor beschreven programma parallel worden uitgevoerd. Verder kan
het programma belast worden met het controleren van de constantheid van een
aantal experiment-parameters (druk, temperatuur, draaifrekwentie van motoren).

- 4 1.1.

Lessen geleerd van ROSIE
De betrouwbaarheid van ROSIE is tijdens het gebruik (vanaf begin

1975) steeds goed geweest. Dit is o.a. te danken aan een goede afscherming tussen de gebruikers onderling en een interpreter die uitgebreid de geldigheid van allerlei parameters test (array indices, geheugen adressen etc.).
Verder wordt in ROSIE op een zeer beheerste manier gebruik gemaakt van
interrupts. In het algemeen opereren interrupts alleen op een aan het
interrupt gekoppelde buffer en zijn er geen interakties tussen interrupts
en de rest van het systeem.
Het ROSIE systeem kan worden opgesplitst in een aantal modules, die
/redelijk onafhankelijk van elkaar zijn. Hiertoe behoren o.a.:
- het multi-programmeringssysteem
- input/output
- de interpreter, die de uitvoering van gebruikers programma's verzorgt
user control, die de communicatie met de gebruikers regelt
- groepen commando's
De faciliteiten, die deze modules ter beschikking stellen, zijn echter
niet algemeen genoeg gebleken om alle latere hardware toevoegingen ook
in

het ROSIE systeem ter beschikking te stellen. Vooral het input/output

systeem lijdt aan dit euvel, aangezien dit ic-gedeelte te veel gericht
is op de primitieve randapparatuur, waarmee de computer in het begin
uitgerust was. Dit heeft geleid tot allerlei ad hoc toevoegingen, die vaak

.

niet in de oorspronkelijke struktuur passen •
Een ander zwak punt van ROSIE is de opvang van fouten, die weliswaar
centraal geregeld is, maar niet op een zodanige manier dat in alle gevallen de
reaktie op een fout bevredigend is. Vooral het programmeren van rekenwerk
in assembler is zeer moeizaam, aangezien hierbij bijna iedere operatie

.

mis kan gaan. Het is niet mogelijk bij het optreden van een fout de taak
af te breken, omdat er geen administratie wordt bijgehouden van

akt~es

die ongedaan moeten worden gemaakt. Daarom moet achter bijna iedere operatie
een test worden tussengevoegd, die eventuele foutcondities opvangt.
Een eigenaardige gewoonte van ROSIE is het verplaatsen van de stack
bij eèn taakomschakeling. Eén van de gevolgen hiervan is dat een taak

geen absolute adressen in de stack mag onthouden en ook niet aan een andere
taak mag doorgeven. Alle onderdelen van ROSIE worden reentrant geprogrammeerd met lokale variabelen op de privé stack van een subroutine. Adressering van deze variabelen is alleen mogelijk via een offset vanaf de
stackpointer, die afhankelijk is van de hoogte van de stack en daarom
van het punt in het programma waar een bepaalde variabele nodig is.
Hierdoor ontstaan veel programmeerfouten.
De in appendix B beschreven programmeertechniek, die adressering met een
constante offset mogelijk maakt, is in ROSIE niet toe te passen door de variabele positie van de stack in het geheugen.
In ROSIE wordt een experimenteer-programma opgebouwd uit een aantal
,

standaard deeltaken, commando's genoemd, die ieder een redelijk complexe
operatie verzorgen en die in principe parallel worden uitgevoerd. Al spoedig
na de ingebruikname van ROSIE is gebleken dat deze parallelle uitvoering
van commando's onjuist is ~ dit is

vervangen door serie-verwerking met

parallel-verwerking als optie. Dit hing samen met de behoefte die ontstond
aan een groot aantal commando's

die slechts een simpele operatie uivoeren.

Dit zijn in de eerste plaats commando's voor de programmabesturing en voor
eenvoudig rekenwerk, maar er zijn ook commando's bij voor data-acquisitie
en parameter instelling. Doordat het basissysteem van de programma verwerking
niet veranderd is, is een flinke overhead aanwezig, vooral bij de verwerking
van simpele commando's. Daarnaast is voor de gebruiker de lengte van zijn
experimenteer programma vaak een belasting. De primitiviteit van de ROSIE-taal
heeft de gebruikers er niet van weerhouden om experimenteer-programma's
met een lengte van 20 pagina's te schrijven.
Eén van de nuttige faciliteiten van ROSIE is het array met variabel
type (integer, real, byte etc.), waar een aantal standaard operaties op
-~is

gedefinieerd. Deze operaties passen zich automatisch aan aan lengte

en type van het array. Vast aan het array verbonden is een kop, waarin plaats is
voor identificatie en

even~uele

parameters van de meting (naast type

ep lengte~. Een file waarin een aantal van deze array's zijn opgeborgen
kan, buiten ROSIE om, naar de B7700 overgestuurd worden. Op de B7700
kunnen m.b.v. een standaard procedure kop en data in B7700-representatie
worden opgehaald uit de file (in de file staan de getallen nog in PDP-11
representatie).

- 6 Tot slot kan nog vermeld worden, dat zelfs bij 5 simultane gebruikers
de CPU-belasting vrij laag is en dat, doordat alle gemeenschappelijke
routines reentrant zijn, ook het geheugengebruik binnen redelijke grenzen
blijft (ong. 9k excl. ruimte voor de opslag van gebruikers programma's,
die niet in het gewone geheugen staan).
1.2.

Benodigde faciliteiten
Het totale systeem, inclusief de gebruikersprogramma's, kunnen we

een gelaagde struktuur geven zoals geschetst in fig. 1.2.0. Hierbij kan
iedere laag gebouwd worden op de daaronderliggende lagen. Op ieder softwarenivo is rechtstreeks kontakt mogelijk met de bijbehorende hardware; de
hardware~op lagere nivo's is slechts toegankelijk via software van die

lagere nivo's, die o.a. gemeenschappelijk gebruik van deze hardware mogelijk
maakt. De nivo's onder de vertaler/interpreter, die eventueel 'een ROSIEachtige taal ter beschikking kan stellen, moeten de volgende faciliteiten
leveren:
- multi-programmering:
- parallelle processen
- goede opvang van fouten
- goede en veilige opvang van interrupts
- alle programma's moeten reentrant geschreven kunnen worden
- synchronisatie faciliteiten
- io-systeem:
- gemeenschappelijk gebruik van een aantal randapparaten

.

- flexibele file-struktuur op disk
- eventueel faciliteiten om programma's en data makkelijk
tussen kerngeheugen en disk heen en weer te bewegen
In de volgende hoofdstukken zullen we vooral ingaan op de implementatie van het onderste nivo, dat al voltooid is. Van de hogere nivo's kan
alleen een schets van een mogelijke struktuur worden gegeven.
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2.
2.0.

Algemene aspekten van programmeren
Keuze van een programmeertaal
Een computer programma kunnen we zien als de beschrijving van een

abstrakt mechanisme. Zo'n beschrijving wordt gegeven in een taal, die
vertaalbaar is naar de instruktieset van een computer. Uitvoering van het
vertaalde programma door een computer geeft ons een exemplaar van het
mechanisme ter beschikking. Bij het schrijven van een computer programma
·bouwen we een mechanisme op uit reeds gedefinieerde of nog te definiëren
componenten. Als componenten komen in aanmerking:
-' variabelen
- procedures
- gestruktureerde objekten
De eerstgenoemde twee componenten zijn bekend uit talen als Algol-60
en Pascal (WIR 71). De laatste categorie componenten komt vooral in
systeem software veel voor (in gewone software ook, maar veelal verborgen).
Tot deze categorie behoren administratieve constructies zoals tasks,
het operating system, bepaalde soorten buffers, handlers voor ia-apparaten etc. Het zijn sub-mechanismen, waarop een aantal operaties mogelijk

~s,

maar waarvan de interne struktuur niet zichtbaar hoeft te zijn. Het is zelfs
belangrijk dat de interne struktuur niet toegankelijk is (behalve via de
gedefinieerde operaties) om de consistentie van de interne administratie
te kunnen handhaven. Deze gestruktureerde objekten zijn aanwezig in de
talen Simula v7 (DAH 73) en Concurrent Pascal (BRI 75) onder de naam
"class" en in Modula (WIR 77) en Euclid (LAM 77) onder de naam "module".
In Fortran kan het effekt van een verborgen struktuur bereikt worden via
de "named commons 11 •
Het is duidelijk dat gezien voorgaande beschouwingen assembler niet
zo geschikt is om te gebruiken bij het ontwerp en de beschrijving van
programma's. In assembler is wel een exakte beschrijving mogelijk van
machine-akties, de programma struktuur verdwijnt hierbij echter. We zullen
daarom bij het ontwerp gebruik maken van een taal, die zich meer richt
op de beschrijving van de programma struktuur, i.p.v. op de specificatie
van elementaire handelingen. Deze taal,verder SIL te noemen (System
Implementation Language), zal gebruikt worden tijdens het ontwerp van een
programma. Na voltooiÏng van het ontwerp zal het programma met de hand naar
~0" t~ ,.1 1'

•

ü~· ~-~.i ~._;-• t (.;_ ~ 1:
'J('

.....

-··-·---· .

---·--· --

Î}.

----~

--- ~ --'·~~ - ~. '~

,:t_fj:

--·

: ...

--

-

_:.;_.

.:i ::·d•::• "Jv i •" (._ .:\:;
----- --~----------~

•"
-·
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assembler vertaald moeten worden. De SIL-tekst kan gebruikt worden als
documentatie bij het assembler programma.
De syntax van SIL zullen we baseren op Pascal, met toevoegingen en
wijzigingen afkomstig uit Simula 67, Concurrent Pascal, Modula en Euclid.
De laatste drie talen zijn ook op Pascal gebaseerd, Simula 67 is geënt op
Algol-60. De mogelijkheden van Pascal worden verder bekend verondersteld.
De belangrijkste verschillen met Algol-60 zijn de mogelijkheid om naast
de standaard-types zoals integer en boolean, nieuwe types te declareren.
Daarnaast zijn enkele inefficiënte aspekten van Algol, zoals het "by name"
doorgeven van parameters en de dynamische array's,in Pascal niet aanwez1g.
De statements en type-declaraties van Pascal zijn overgenomen in SIL
met enkele kleine verschillen. Zo zijn de meeste statements voorzien van
een expliciete indicatie van het einde van de statement. Bv. de whilestatement is veranderd in: while <condition> do <statement list> end [while],
met als voordeel dat geen begin-end combinatie

toegevoegd hoeft te worden

bij overgang van één enkele statement naar meerdere statememts. De uit
Algol bekende compound statement kan hierdoor vervallen.
Opm. Bij de beschrijving van de syntax wordt gebruik gemaakt van de
Backus~Naur

Form (BNF), die ook gebruikt wordt in de definitie

van Algol-60. De verschillende symbolen hebben hierbij de volgende
betekenis:
<>

.. I

geeft syntaktische eenheid aan
·betekent "is gedefinieerd als"
betekent "of"

I

( )
[ ]
{ }

betekent 0 of meer herhalingen

"

betekent tussenvoeging van het betreffende karakter, dat

11

groepeert een aantal alternatieven gescheiden door
betekent 0 of 1 herhaling

anders een speciale betekenis zou hebben, zoals (, ),<,>

etc.
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2.1. Procedures en variabelen
Procedures envariabelenzijn bekend uit Algol-60 en Pascal. Het is
toch nuttig hier nog even dieper op in te gaan. Een procedure heeft i.h.a.
een aantal lokale variabelen, die alleen bestaan tijdens de uitvoering
van de procedure. Deze variabelen worden het gemakkelijkst op een stack
(first in, first out) opgeslagen i.v.m. de geneste levensduur van de variabelen (het gevolg van geneste procedure aanroepen). Op deze stack kunnen
ook de parameters en het terugkeeradres worden doorgegeven (dit laatste
wordt gedaan door de JSR-instruktie van de PDP-11). Bij terugkeer uit de
procedure kan het eventuele resultaat op de stack achtergelaten worden.
Binnen de procedure kunnen, naast operaties op de lokale variabelen
van de procedure zelf, ook operaties uitgevoerd worden op variabelen
die toegankelijk waren op het punt van de declaratie van de procedure.
Bij aanroep van een procedure wordt impliciet, zonder dat dit in het
programma aangegeven is, een referentie naar deze zogenaamde adresseringsomgeving als parameter doorgegeven. Deze referentie staat ook wel bekend
onder de benaming "statische link".
Als binnen een procedure een variabele wordt gedeclareerd, dient op
de stack ruimte voor deze variabele te worden gereserveerd. Hierbij wordt
aan de variabele een offset toegekend (door de vertaler). Deze offset
is de afstand van de variabele tot de basis van het stuk stack dat bij
de procedure hoort. Het adres van dit stuk stack is pas bekend tijdens
de uitvoering van de procedure. Het adres is afhankelijk van de plaats

.

waar de procedure wordt aangeroepen en de hoogte van de stack op dat punt.
Omdat het volledige adres bij de vertaling nog niet bekend is, wordt
tijdens de executie van een procedure een variabele geadresseerd m.b.v.
een pointer en de door de vertaler te berekenen offset. De pointer kan
tijdens de executie bepaald worden uit de positie van de stack of uit
de statische link. In appendix B wordt dieper ingegaan op de vertaling van
procedures.
Er zijn diverse manieren bekend waarop parameters aan een procedure
kunnen worden doorgegeven. Hier zijn alleen van belang het "by value" en
het "by reference" doorgeven; "by value" betekent kopiëren van de aktuele
parameter op de stack bij aanroep, "by reference" betekent doorgeven van
het adres van de aktuele parameter. In het geval van "by value" kan de
aktuele parameter niet door de procedure veranderd worden, in het geval
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van "by reference" is dit wel mogelijk. We zullen een "reference"- · ·
parameter aangeven met de type-eenstructor ref en de operator#. Een
"reference"-parameter moet gedeclareerd worden van type ."ref <type>";
'bij aanroep wordt op de plaats van de parameter een expressie meegegeven
van de vorm "# <identifier>".
De procedure declaratie van SIL ziet er als volgt uit:
<procedure declaration> ::=<procedure heading> ;
( <body> [ <identifier> ] I
forward )
<body>::= <declaration list>;
begin <statement list> end
<procedure heading> ::=

procedure <identifier> <formal parameter list>
[ returns <identifier> : <type> ]

<formal parameter list> ::=
[ "(" <formal section> {, <formal section>} ")" ]
<formal section> ::=<procedure heading> I
<identifier> {, <identifier>}

<type>

De returns-specificatie geeft aan dat de procedure een resultaat aflevert
van het betreffende type. Binnen de procedure kan gerefereerd worden
naar dit resultaat m.b.v. de opgegeven identifier, zoals dat ook met de
parameters gebeurt; hier wordt dus niet de naam van de procedure zelf
voor gebruikt zoals in Algol en Pascal. De facultatieve identifier
achter de <body> moet gelijk zijn aan de procedure-identifier.
2.2.

Module, class en object
Modules en objects zijn programma-componenten samengesteld uit een

een aantal declaraties, een-gedeelte dat de opbouw van de component beschrijft
en een gedeelte dat de afbraak beschrijft. Van de declaraties is een gedeelte ook buiten de component beschikbaar; de betreffende identifiers
moeten expliciet in een lijst van geëxporteerde identifiers vermeld

warde~.

Het verschil tussen module en object is het aantal: een module komt maar
één keer voor, van een object kunnen meerdere exemplaren volgens dezelfde
beschrijving aanwezig zijn. Zo'n beschrijving van een object wordt gegeven
in de class-declaratie.
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Class en module worden als volgt in SIL gedeclareerd:
<module declaration> ::=module <identifier> [<export list>]
· <object description> [;]
end [ <identifier> ]
<class declaration> ::=
class <identifier> <formal parameter list> [ like <class name> ]
[ <export list> ]
{ ; <flexible declaration> }
<object description> [;]
end [ <identîfier> ]
"'

<flexible declaration> ::=<procedure heading> ; flexible
<export list> ::= exports <export item>{, <export item>}
<export

item>::=[~]

<variable identifier>

<type identifier> I
<object identifier>
<constant identifier>
<procedure identifier>
<class identifier>
[ with "(" <export item> {, <export item>} ")" ]
·<object description> •• - [; <declaration list>]
[; initially <body>]
[; finally <body>]
De object-declaratie ziet er als volgt uit:
<object declaration> ::=object <identifier>

<class name>

De geëxporteerde identifiers van een module zijn zonder meer buiten de
module beschikbaar; bij een class zijn de identifiers bereikbaar door
een object te specificeren

~olgens:"<name>

::=<object name>. <identifier>".

Het voordeel van deze dot-notatie is dat dezelfde identifier in verschillende ciass-declaraties geëxporteerd mag worden; welke declaratie bedoeld
wordt volgt uit de <object name>. Bij het exporteren van een variabele
wordt met

~

aangegeven dat de waarde van de variabele niet alleen gelezen

mag worden van buitenaf, maar ook veranderd mag worden. Bij het exporteren van een class-identifier moet m.b.v. de with-specificatie vermeld
worden welke eerder geëxporteerde identifiers hieruit nu nog beschikbaar
zijn. Hiermee is een extra inperking mogelijk van het aantal operaties
dat we toestaan.

- 13 -

De bedoeling van de flexible-declaratie is het voorlopig openlaten
van de specificatie van bepaalde operaties. Deze operaties worden gespecificeerd bij de declaratie van een sub-klasse d.m.v. de toevoeging
"like <class>" aan een volgende class-declaratie. Door deze toevoeging
wordt een class gedeclareerd met dezelfde operaties als de oorspronkelijke
class, die achter like genoemd wordt. Daarnaast kunnen nieuwe declaraties
worden toegevoegd, die de mogelijkheden uitbreiden. Deze twee faciliteiten
kunnen worden toegepast bij bv. de declaratie van ia-apparaten. Eén specifiek apparaat is lid van een sub-klasse van de algemene klasse van
ia-apparaten. Als op deze algemene klasse de operaties read en write
gedefinieerd zijn, dan zullen deze nader uitgewerkt moeten worden bij de
beschrij;ing van bv. een disk of teletype.
Op een object kan de #-operator losgelaten worden, om zodoende een
variabele te krijgen van het type "ref <class name>". Binnen een classdeclaratie is een referentie beschikbaar naar het aktuele object waarop
de operatie wordt uitgevoerd d.m.v. de notatie "this <class identifier>".
Als de operatie "obj.op" wordt uitgevoerd, dan verwijst déze referentie
naar "obj". Het manipuleren van ref-variabelen is niet zonder gevaren.
Bij ongecontroleerd kopiëren van zo'n variabele kan de situatie ontstaan,
dat de ref-variabele verwijst naar een niet meer bestaand object. Dit
verschijnsel staat bekend onder de

benaming "dangling pointer". Het is

daarom belangrijk, dat bij het verdwijnen van een object alle referenties
ernaar worden verwijderd (d.m.v. de finally-specificatie).
Bij

decl~ratie

van een object of module wordt ruimte gereserveerd

voor de interne data; daarna wordt de initiële aktie, gespecificeerd
achter initially, uitgevoerd. Bij het verlaten van de procedure die de
declaratie bevat dient de eventuele afbraak aktie, gespecificeerd achter
finally, uitgevoerd te worden. Indien meerdere objecten en/of modules
zijn gedeclareerd, dan worden de afbraak akties uitgevoerd in een volgorde
omgekeerd aan de volgorde van declaratie.
Een class of module is in zijn eenvoudigste vorm een groepje procedures, dat een aantal globale variabelen gemeenschappelijk gebruikt.
Een gevolg hiervan is o.a. dat de procedures kunnen volstaan met vrij
korte parameter lijsten. Men kon bv. een class "random generator" declareren, die een procedure "random" exporteerd. Deze procedure"random"
levert steeds een nieuw (pseudo-) random getal af. De globale variabele
die hierbij nodig is, kan worden verborgen in de class en hoeft niet
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als parameter aan "random" te worden doorgegeven.
Als we de situatie vergelijken met Algol, dan heeft een module een
zuiver afschermende funktie, door een aantal identifiers onzichtbaar te
maken. De toekenning van ruimte op de stack en de adressering van variabelen is verder hetzelfde als in het geval dat de identifiers niet door
een module-declaratie omgeven worden. Een class daarentegen is alleen
een beschrijving; de interne struktuur van een object wordt vastgelegd,
zonder dat op de een of andere manier ruimte wordt gereserveerd. Voor de
interne procedures wordt code gegenereerd, net als bij een gewone procedure-declaratie. De statische link van deze procedures verwijst naar
het object i.t.t. gewone procedures, waar verwezen wordt naar de lokale
variabelen van de procedure eromheen.
Als voorbeeld zullen we een object bekijken, dat kan dienen voor
tijdelijke opslag van karakters. Met de operatie "put" wordt een karakter
opgeborgen, met de operatie "get" worden de karakters weer opgehaald in
dezelfde volgorde als die waarin ze opgeborgen zijn.
class character buffer experts get, put;
var buf : array 0 •• 99 of character,
in, out : integer;
procedure put (c : character);
begin buf [in] := c; in := (in+l) mod 100;
i

--

if in = out then alarm (overflow) end
~put;

procedure get returns c : character;
begin if in = out then alarm (underflow) end;
c := buf [out]; out:= (out+l) mod 100
end get;
initially begin in := out := 0 end
end character buffer
Een "character buffer" wordt gedeclareerd volgens:
object cbuf

character buffer
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Operaties op een "character buffer" worden aangegeven volgens:
cbuf.put (a); cbuf.put (b);

.........

a := cbuf.get; b := cbuf.get
Merk op dat de wijze van implementatie van buitenaf niet zichtbaar is
en dat best andere oplossingen hadden kunnen worden gekozen, zolang
maar dezelfde operaties geëxporteerd worden (met dezelfde betekenis).
Dit is

é~n

van de belangrijkste voordelen van deze gestruktureerde com•
ponenten. Een object wordt gespecificeerd d.m.v. een aantal operaties en

de relaties daartussen. Wat verder nodig is voor de implementatie van
het object is irrelevant en onzichtbaar, zodat misbruik van de kennis
over de implementatie onmogelijk is.
Een belangrijke toepassing van objecten is uiteraard de beschrijving
van randapparatuur en de operaties daarop. Het is mogelijk de bediening
van stappenmotoren, voltmeters, frekwentiemeters etc. te beschrijven
m.b.v. een class-declaratie. Specifieke randapparaten van een bepaald type
kunnen daarna als object gedeclareerd worden.
In hoeverre het mogelijk is objecten formeel te specificeren, zonder
referentie naar de interne struktuur, is nog onduidelijk. Een voorbeeld

.

van dergelijke formele specificaties is te vinden in (PAR 72). We heperken ons hier voorlopig tot informele beschrijvingen van de operaties
en de relaties daartussen.
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3.
3.0.

Implementatie van multi-programmering
Basis begrippen
Onder multi-programmering zullen we verstaan die situatie, waarbij

meerdere programma's parallel uitgevoerd worden, i.h.a. door één processor.
Het is hierbij mogelijk dat één programma, of een onderdeel daarvan,
meerdere malen tegelijk wordt uitgevoerd. Eén samenhangende reeks handelingen,
zoals die door een programma worden voorgeschreven, wordt proces of taak
genoemd.

H~t

begrip proces hoeft niet tot binnen de computer zelf beperkt

te worden; ook bepaalde randapparaten kunnen we beschouwen als (externe)
processen, die echt parallel lopen met de handelingen die de computer
zelf uitvoert. Als definitie van proces zullen we daarom gebruiken:
"een reeks operaties op een verzameling objecten" (fig. 3.0.0 ). Bij de
uitvoering van een computer-programma worden de operaties gespecificeerd
in het programma, in het geval van een randapparaat zijn de operaties
bepaald door elektronische schakelingen of ook door een programma (microprocessors).
Interaktie tussen verschillende processen is mogelijk via gemeenschappelijke objecten. In het geval van randapparatuur zijn dit de interfaces
met de computer, die van twee kanten toeg.ankelijk_zijl! (fig. 3.0.1).
Bij interne processen zijn het de "objecten" van SIL.

objecten

fig. 3.0.0.

Een proces

- 17 -

- --

--

....

...

'

",

/
I

... -,

\

-

/

~

interface

\

/

papierband

I
I

/

I

/
/

' --

-

_/

fig. 3.0.1.

Twee communicerende processen

Op een systeem met één processor kunnen we alleen zorgen voor pseudoparallelle verwerking van processen. De momenten,waarop de processor
omschakelt tussen verschillende processen, worden bepaald door akties
van de processen zelf (voorlopig laten we interrupts buiten beschouwing).
Op ieder moment zal er een verzameling zijn van processen, die gebruik
willen maken van de CPU. De toestand van deze processen, die klaar zijn
om iets te gaan doen, zullen we aangeven met "ready". Processen die wachten
en dus geen assistentie van de processor nodig hebben noemen we "waiting".
Het proces dat bediend wordt door de centrale processor noemen we "active";
omdat er maar één processor is, kan

maar één proces "active" zijn.

Het volgende toestandsdiagram illustreert de overgangen, die een proces
tijdens zijn

b~staan

door moet maken:

akties
v. andere

door

processen

eperating system

De overgang van "waiting" naar "ready" vindt plaats door akties van
andere processen. De overgang van "active" naar "waiting" geschiedt
vrijwillig door een operatie van het aktieve proces. De overgangen tussen
"ready" en "active" worden bepaald door een mechanisme, dat steeds één
proces selekteert uit de verzameling "ready" processen en dat regelmatig
geaktiveerd wordt door het aktieve proces m.b.v. operaties, die het
eperating system ter beschikking stelt. De selektie vindt plaats als
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een proces vrijwillig afstand doet van de processor of als door een aktie
van het aktieve proces een belangrijker proces "ready" wordt.
In de rest van dit hoofdstuk wordt een implementatie van multi-programmering
beschreven. De SIL-tekst hiervan is te vinden in appendix C.
3.1.

Processen
Een proces is de uitvoering van een programma. Naast een programma

(in de vorm van een vertaalde procedure zonder parameters) is hiervoor
nog een hoeveelheid geheugen nodig voor de_opslag van variabelen en
objecten. De basis van dit geheugen wordt gevormd door een stack, waarin,
in een aantal zogenaamde frames,de lokale variabelen van een aantal genest
aangeroepen procedures kunnen worden opgeslagen (zie appendix B). Aangezien
uitbreiding van de geheugenruimte mogelijk is door, als onderdeel van
de variabelen, referenties naar andere geheugengebieden op te nemen,
kunnen we bij de declaratie van een proces volstaan met het doorgeven
van twee parameters: een procedure en een referentie naar een stack.
Op een proces worden de volgende operaties gedefiniëerd:
- state

geeft de toestand van het proces

- activate

neemt het proces op in de verzameling "ready" processen,
mits het proces in de toestand "waiting" is

- abort

breekt het proces af, eindtoestand is "stopped"

- start

start het proces vanaf het begin vanuit de toestand "stopped"

De laatste twee operaties mogen alleen uitgevoerd worden door de "parent";
dit is het proces dat het betreffende proces heeft gecreëerd (d.m.v.
de initiële aktie die bij dê declaratie van een proces uitgevoerd wordt).
Naast deze operaties op een willekeurig proces, zijn nog een aantal operaties
gedefiniëerd op het aktieve proces·(uitgevoerd door dit proces zelf):
- pause

wacht op "activate" door ander proces, toestand wordt
"waiting" (totdat "activate" gegeven wordt)

- terminate

beëindigt proces, toestand wordt "stopped"
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De invloed van voorgaande operaties is als volgt in het toestandsdiagram
aan te geven:

terminate

abort
In de toestand "waiting" blijft alle informatie over het proces op
de stack bewaard. In de toestand "stopped" (tevens de begintoestand van een
proces) is alle informatie over vroegere aktiviteiten verloren. In § 3.4 en 3.5
zullen mechanismen beschreven worden, die ervoor zorgen dat inderdaad
een "waiting" proces op het juiste moment geaktiveerd wordt. Men kan
zich drie situaties voorstellen, waarin zo'n mechanisme nodig is:
- het proces wacht op een interrupt van een extern apparaat
- het proces wacht op een seintje van een ander proces
- het proces wacht totdat een bepaalde faciliteit vrij komt
Wat nog ontbreekt is een mechanisme, dat steeds één van de "ready"
processen selekteert voor bediening door de processor. We zullen voor
de bepaling van het belangrijkste "ready" proces een prioriteiten struktuur gebruike~: ieder proces heeft een bepaalde prioriteit, het proces
met de hoogste prioriteit krijgt de processor toegewezen. Bij gelijke
prioriteit wordt geselekteerd op volgorde van binnenkomst. De prioriteit
van een bepaald proces is variabel en kan, alleen door het proces zelf,
gewijzigd worden m.b.v. de operatie "change priority". Bij een redelijk
gedrag van de verschillendé processen is de prioriteit bepalend
voor de responstijd, die een proces mag verwachten. De responstijd definieren we als de tijd die verstrijkt tussen de "activate"-operatie en het
moment dat het geaktiveerde proces werkelijk "active" is.
De selektie van een "ready" proces wordt verzorgd door de procedure
"dispatch", die ook de omschakeling naar het geselekteerde proces verzorgt.
Deze procedure wordt aangeroepen op die plaatsen, waar een proces met
hogere prioriteitdan de huidige aan de administratie wordt toegevoegd
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of waar het aktieve proces vrijwillig afstand doet van de processor
door over te gaan in de toestand "waiting" (d.m.v. "pause"). De administratie die hiervoor bijgehouden wordt, de "ready list", bestaat uit
een aantal rijen wachtende processen, voor iedere prioriteit één. De
procedure "dispatch" maakt het voorste proces in de niet-lege rij met
aan in de rij van zijn prioriteit toegevoegd. Als een proces een belangrijker
proces aktiveerd wordt het voor aan zijn rij geplaatst.
3.2.

Opvang van fouten

Een proces zal gedurende zijn bestaan een aantal akties uitvoeren,
die later weer ongedaan gemaakt moeten worden. Hieronder vallen bv.
het claimen van randapparaten, het creëren van sub-processen etc.
Bij een normaal verloop zal dit herstel gegarandeerd kunnen worden door
de finally-specificaties van de verschillende objecten. Het is echter
mogelijk dat een proces vrijwillig (d.m.v. "terminate") of gedwongen
(door een onverwachte fout of door "abort") voortijdig zijn aktiviteiten
afbreekt. Om toch tot een ordelijke beëindiging te kunnen komen, dient
een administratie bijgehouden te worden van ongedaan te maken akties.
Deze lijst van akties, uit te voeren bij beëindiging van een proces,
noemen we "cleanup list"; "terminate" laten we alle akties uitvoeren,
die in deze lijst gespecificeerd worden (en iedere beëindiging laten
we via "terminate" lopen). De volgorde waarin de cleanup-akties worden
uitgevoerd is omgekeerd aan de volgorde waarin de "cleanup list" opge•

bouwd werd; dit hangt samen met de in de tijd geneste levensduur van objecten.
Pas als alle cleanup-akties uitgevoerd zijn, wordt de toestand van het
proces "stopped".
Elementen van de "cleanup list" zijn objecten van de class
"cleaner". Elementen word;n toegevoegd door de initiële aktie van een
object of module (indien een finally-specificatie is gegeven). Bij het
verlaten van een procedure worden voldoende elementen uit de "cleanup list"
verwijderd en worden de corresponderende akties uitgevoerd. Dit is ïets •
anders dan in

§

2.2 werd aangegeven, maar klopt wel met de betekenis

die aan de finally-specificatie moet worden gegeven (de afbraak-aktie
van declassof module declaratie doet nu dienst als cleanup-aktie).
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We .kunnen m.b.v. de "cleanup list" ook een mechanisme construeren
dat opvang van fouten door het proces zelf mogelijk maakt. Er zijn namenlijk
verschillende fouten, die optreden onder condities, die óf onverwacht
zijn (storingen aan de hardware), óf te moeilijk voorspelbaar (bv. inversie
van een matrix is ongedefinieerd als de matrix singulier is, een conditie
die even moeilijk te bepalen is als de inverse zelf). Analoog aan de
statement:
if condition then operation else error message end
voeren we een nieuwe statement in:
on <exception> during <operation>
do <error action>
end [~]
met: <operation> ::=<statement list>
en <error action> ::=<statement list>
H~t

effekt hiervan is, dat bij optreden van de fout(en) aangegeven met

<exception> gedurende de uitvoering van <operation> de <error action>
uitgevoerd wordt, waarna het programma gewoon verder gaat. Voor <exception>
kunnen we zaken opgeven als "integer overflow", "divide by zero",
"hardware error" etc. Bij de implementatie van deze statement kan gebruik
worden gemaakt van de "cleanup list". Tijdens de uitvoering van <operation>
is een cleanpp-aktie aanwezig, die bij optreden van <exception> zorgt
voor uitvoering van <error action> en voortzetting van het programma.

Om de oorzaak van een fout te kunnen achterhalen, wordt voor ieder
proces de eerst-optredende fout geregistreerd. De fout-code kan worden
opgevraagd m.b.v "cause" ~<een nieuwe operatie, gedefiniëerd op een proces).
Het optreden van een fout wordt aangegeven met de operatie "alarm" met als
parameter een fout-code. Deze operatie breekt het proces af en noteert
de fout-code; dit laatste tenzij het proces zich al in een fout-toestand
bevindt (aangegeven met de boolean "aborted").
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3.3.

De swap list
Op de momenten dat de processor omschakelt tussen twee processen

kan het nodig zijn een gedeelte van de executie-omgeving van het ene proces
te redden en daarna een eerder geredde omgeving voor het andere proces te
herstellen. Het kan hier gaan om de toestand van bepaalde randapparatuur
(bv. RAM extensie, arithmetic element) of de toestand van een weinig
gebruikt gedeelte van de CPU (bv. floating point registers, bepaalde
trap-vektoren). Aangezien niet alle processen van deze faciliteiten
gebruik

~aken

(waarschijnlijk zelfs erg weinig), is het niet efficient

om voor alle processen alles te redden cq. herstellen. Het zou echter
wel prettig zijn als deze faciliteiten door meer dan één proces tegelijk
g~bruikt

konden worden. Om dit te organiseren voegen we aan ieder proces

een "swap list" toe, die de noodzakelijke akties, uit te voeren bij een
proces-omschakeling, specificeert. Bij omschakeling tussen twee processen
worden de red-akties van het eerste proces en de herstel-akties van het
tweede proces uitgevoerd. Deze akties zijn gespecificeerd in de elementen
van de "swap list"; deze elementen zijn van de class "context swapper".
De "context swapper" is een voorbeeld van een class met flexible-declaraties.
Sub-klassen van deze class dienen de operaties "save" en "restore" te
specificeren en moeten voor ruimte zorgen om de noodzakelijke gegevens
tijdelijk in te bewaren.
Een punt waar speciaal aandacht aan moet worden besteed, is de voortijdige beëindiging van red- of herstel-akties door een onverwachte fout.
Om

dit op te vangen is een administratie nodig over het stadium waarin

de uitvoering van red/herstel-akties verkeert, zodat de

op het moment

van de fout nog niet uitgevoerde akties alsnog uitgevoerd kunnen worden.
Deze "swap list" biedt uitgebreide mogelijkheden tot oneigenlijk
gebruik. Het lijkt verstandig hier geen misbruik van te maken.
3.4.

Interrupts
Tot nu toe hebben we aangenomen dat omschakeling tussen processen

plaats vindt o.i.v. operaties uitgevoerd door het aktieve proces. Dit is echter
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niet voldoende als we een snelle respons wensen op signalen van buiten de
computer. Om

een snelle respons te kunnen bereiken wordt ons door de

hardware het interrupt-mechanisme ter beschikking gesteld. Dit zorgt
ervoor dat bij bepaalde externe signalen de normale programma-verwerking
wordt onderbroken en een zogenaamde interrupt-handler wordt aangeroepen.
Dit interrupt-mechanisme past niet rechtstreeks in het beeld van samenwerkende processen,dat we tot nu toe opgebouwd hebben. Er zijn verschillende
nadelen aan dit interrupt-mechanismen verbonden, zoals bv.:
- een interrupt-handler is niet reentrant
·.- bij het progrannneren van een interrupt-handler gelden andere regels
dan bij het progrannneren van gewone programma's; een groot aantal
operaties kunnen we 1n een interrupt-handler niet meer gebruiken
- het opvangen van fouten is in een interrupt-handler niet zonder meer
mogelijk
- een interrupt komt binnen op de stack van het op dat moment aktieve
proces; daar is mogelijk geen plaats om ook nog de tijdelijke
variabelen van de interrupt-handler op te slaan (waaronder geredde
registers)
het gebruik van interrupts leidt tot onnatuurlijke programmeer
technieken (hiervan volgt later nog een voorbeeld)
Vanwege deze nadelen zullen we het progrannneren van interrupt-handlers
zo veel mogelijk vermijden. We maken een standaard interrupt-handler, die
uitsluitend voor aktivering van het met de interrupt verbonden proces
zorgt. Een proces kan zich met een interrupt verbinden door een object
te declareren van de class "receiver", horend bij een "interrupt handler".
Op een "receiver" zijn geen operaties gedefinieerd; de "receiver" zorgt
ervoor dat het proces bij iedere interrupt geaktiveerd wordt. Slechts
één proces tegelijk kan zich met een bepaalde interrupt verbinden.
Ervaring met ROSIE heeft geleerd, dat het vaak zinvol is, behalve op
een interrupt ook nog op een signaal van de klok te wachten om zodoende
time-out (te lang uitblijven van de interrupt) te detekteren. Mechanismen
hiervoor worden in de volgende paragraaf beschreven.
Er is een belangrijk verschil tussen de manier

waarop we nu

randapparaten kunnen toespreken en de traditionele wijze

waarop

dat gebeurt. Een procedure die een array gevuld met karakters uitprint,
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is nu te realiseren als:

interrupt handler (#vee);

object ih

procedure print (a : array 0 •• 71 of character);
object ir : ih.receiver;
begin dev.enable := true;
for i in 0 •• 71
do while not dev.done do pause end;
dev.buffer := a[i]
end;
dev.enable := false
end print
Hierbij zijn·enkele details, zoals de declaratie van "dev" en "vee"
weggelaten. Indien ditzelfdegeprogrammeerdmoet worden met een interrupthandler,specifiek voor deze toepassing, dan krijgen we iets als:
12rocedure print (a

array 0 •• 71 of character);

var i

ref process;

. integer,

p

interru]2t han;
be~in

dev.buffer := a[il;
i:=i+1;
if i = 72 then dev.enable := false;
p.activate
end

end han;
begin i := 0;

p := current process;

vec.handler := #han;
dev.enable := true;
while i not

= 72

do pause end;

end print
Indien de programma-struktuur ingewikkelder

~s,

bv. als één karakter

in het array soms vertaald moet worden naar meerdere karakters op het
output-apparaat, dan wordt het tweede programma onevenredig ingewikkelder,
terwijl het eerste programma op een natuurlijke manier uit te breiden
is. De reden hiervoor is, dat m.b.v. een interrupt-handler een impliciete
lus

~n

het programma wordt aangebracht. In het eerste programma was al
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een lus aanwezig (en niet meer dan dat); alles wat nodig was om hierbij
een specifieke interrupt-handler te gebruiken, was het in stukken knippen
en in een andere volgorde zetten van de

progra~atekst.

Als de natuurlijke

programma-struktuur niet overeen komt met een simpele lus, dan 1s een
veel grotere inspanning nodig om een specifieke interrupt-handler te
kunnen gebruiken. De traditionele wijze van interrupt-programmering
leidt dan ook vaak tot onbetrouwbare programma's.
Aangezien interrupts op volkomen willeurige momenten een omschakeling
naar een'ander proces kunnen veroorzaken, dient er veel meer zorg besteed
te worden aan de programmering van gemeenschappelijk toegankelijke objecten.
Op het machine-nivo zijn instrukties ondeelbare operaties, uitgevoerd
op geheugenwoorden. Op het nivo waar we ons nu bevinden willen we, dat
ook de operaties op de hier gedeclareerde objecten ondeelbaar zijn. Onderlinge uitsluiting van de operaties uitgevoerd door twee processen is te
bereiken door tijdelijke uitschakeling van het interrupt-mechanisme. We
geven dit aan met het voorvoegsel protected bij een procedure-declaratie.
Eigenlijk wordt door uitschakeling van interrupts meer uitgesloten dan
strikt noodzakelijk. We hoeven immers alleen te voorkomen dat operaties
op één bepaald object elkaar niet onderbreken. In de volgende paragraaf
zullen we zien hoe dat te bereiken is.
3.5.

Synchronisatie
Een proces dat zich enigszins ordelijk gedraagt zal bijna altijd

niets doen. Zou dat niet zo zijn, dan was het zinloos meerdere processen
op één processor te simuleren. In het algemeen is een proces voortdurend
in afwachting van één of andere conditie. Zo'n conditie kan waar gemaakt
worden door een randapparaat (een extern proces) of door een ander intern
proces. Het proces dat wiÎ gaan wachten zal een statement uitvoeren van de
vorm: "whilè condition=false do pause end", waarbij .. tcondition" een willekeurige procedure is die een boolean resultaat aflevert. Processen, die
het resultaat van "condition" beÏnvloeden, zijn verplicht het wachtende·
proces te aktiveren. De problemen die hierbij kunnen optreden, worden
geÏllustreerd in het volgende voorbeeld:
proces p:

proces q:

while c=false

c := true;

do pause end

p .activate
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Als de operaties van beide processen. worden uitgevoerd
p:

inspektie van c levert false op

q:

c := true; p.activate

p:

pause

~n

de volgorde:

dan zal p in "pause" blijven hangen totdat een ander proces zo vriendelijk
is een "activate" uit te voeren. Dit probleem is te voorkomen als we
zorgen voor onderlinge uitsluiting van de twee programma fragmenten
(deze opJossing wordt in Concurrent Pascal gebruikt). Een nadeel hiervan
is dat we verschillende synchronisatie-mechanismen nodig hebben, afhankelijk van het mechanisme dat gebruikt wordt om onderlinge uitsluiting
te bewerkstelligen ("pause" zou namelijk de onderlinge uitsluiting
tijdelijk moeten beëindigen}. We zullen er voor zorgen dat de
volgorde van synchronisatie operaties onbelangrijk wordt door te
onthouden dat er een "activate" is geweest. Hierdoor is "pause ,,, ,
••• activate" ononderscheidbaar van "activate

, ••• pause".

Met de class "signal" en de hierin gedeclareerde class "receiver"
is het mogelijk een van te voren onbekend aantal processen met elkaar te
synchroniseren. Aan een object van de class "signal" kunnen een aantal
objecten van de class "receiver" verbonden worden. Op het moment dat op
een "signal" de operatie "send" wordt uitgevoerd, worden alle processen,
die een bijbehorende "receiver" hebben gedeclareerd geaktiveerd. Binnen
de "receiver'' wordt bovendien geregistreerd dat een "send" heeft plaatsgevonden. Op een "receiver" zijn de volgende operaties gedefinieerd:
-~wait

wacht op "send" ("signalled" := false)

-·signalled

geeft aan of "send" heeft plaatsgevonden ("signalled" := false)

Zo'n "receiver" is privé bezit van het proces dat hem declareert en de
operaties "wait" en "signalled" mogen alleen door dit proces uitgevoerd worden.
Indien een proces meer dan één "receiver" declareert (verbonden met verschillende "signals"), dan kan worden gewacht met "pause", omdat deze
operatie op een willekeurige "activate" reageert. Daarna kan met behulp
van "signalled" bepaald worden welke "receiver" 9e "send" ontving.
Bij de declaratie van een "signal" volgens:
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object s

signal

wordt een "signal" aangemaakt met een lege lijst van "receivers". Als
een proces daarna een "receiver" declareert volgens:
object r

s.receiver

dan wordt r toegevoegd aan de lijst van met s verbonden "receivers".
In de geheugenruimte gereserveerd voor r is plaats voor de specificatie
van een

~leanup-aktie,

die zorgt dat r bij afbraak weer uit de lijst van s

verwijderd wordt.
Onderlinge uitsluiting is een bijzonder geval van wachten op een
conditie. Het is te vergelijken met het gebruik van seinpalen om een
bepaald spoorwegtrajekt te beschermen tegen gelijktijdig gebruik door
meer dan één trein. Naast uitschakeling van het interrupt-mechanisme,
wat een vrij harde ingreep is (er wordt meer uitgesloten dan absoluut
nodig), is ook een realisering mogelijk van onderlinge uitsluiting,
gebaseerd op het "signal"-mechanisme. Deze realisering bestaat uit de
class "critical region" en de daarbinnen gedeclareerde "semaphore".
Een proces dat een "semaphore" declareert wordt tegengehouden zolang
er nog een proces binnen het "critical region" operaties uitvoert.
Dit wordt geregistreerd m.b.v. de boolean "unsafe" binnen het "critical region".
De bij eén "critical region" horende operaties, die elkaar niet
mogen onderbreken, laten we samenvallen met procedures. Een operatie
wordt toegevoegd aan het "critical region" door

in een procedure een

object te declareren van de class "semaphore"horend bij het "critical region".
Door deze koppeling aan procedures zijn geen expliciete operaties
nodig

om een kritisch gebied te begrenzen (zoals bv. P, V (DIJ 65)).

Het gebruik van "signal" en "critical region" kan worden geÏllustreerd
met het volgende stuk

pro~ramma,

dat het beheer verzorgt over bv. een

stuk geheugen, dat dynamisch wordt verdeeld over een aantal processen
m.b.v. de operaties "request" en "release".
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class allocator experts request, release;
~

room : integer;

object memsig : signal, memcr : critical region;
procedure allocate ( s : integer) returns ok : boolean;
object sl : memcr.semaphore;
begin if room < s then ok := false
else ok := true; room := room - s end
end allocate;
procedure request (s : integer);object r : memsig.receiver;
begin while allocate (s)

= false

do r.wait end end request;

procedure release (s: integer);
object s2 : memcr.semaphore;
begin room : = room + s ;
memsig.send
end release;
initially begin room .- 100 end
end allocator
De declaratie van een "semaphore" in de procedures "allocate" en "release"
zorgt ervoor dat beide operaties elkaar niet onderbreken. Via de "receiver"
r in de procedure "request" wordt gezorgd voor regelmatige aktivering
na iedere "release". In dit voorbeeld is uitschakeling van interrupts
een efficiëntere manier om onderlinge uitsluiting te bereiken; als in
het

kritiscp. gebied "pause"-operaties worden gebruikt, dan moet bovenstaande

methode worden gebruikt, bv. als we gedurende langere tijd een randapparaat
willen bezetten.

Van de in deze paragraaf beschreven faciliteiten wordt gebruik gemaakt
door de klok, die het "clçck tick" signaal iedere 20 msec zendt, en de
power fail detektie, die het "power fail" signaal zendt.
3.6.

Voetangels en klemmen
Bij de implementatie van de hiervoor beschreven faciliteiten en vooral

bij de vertaling van SIL naar assembler moet nog met een aantal zaken
rekening worden gehouden. Zo is er de mogelijkheid dat een operatie voortijdig beëindigd wordt door "abort" operaties van andere processen of door
een fout-conditie. Het effekt van "abort"-operaties kunnen we lokaal
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onderdrukken door een "privileged" toestand in te voeren, die de gevolgen
van "abort" uitstelt. Dit is nodig bij de vertaling van de initiallyspecificatie om te voorkomen dat een object opgebouwd wordt en niet
afgebroken of andersom. Voortijdige beëindiging door een fout-conditie
is alleen te voorkomen als we deze condities kennen en in de hand hebben.
Een van te voren verwachte fout is op te vangen m.b.v. de on-statement.
Het effekt van fouten

die niet verwacht worden, bv. een randapparaat

of de processor zelf die zich abnormaal gedraagt, zal vaak een lawinereaktie zijn, die het systeem in een zodanige chaos brengt, dat de oorzaak

.

van de fout niet meer te achterhalen is. De enige bescherming hiertegen
is het aanbrengen van redundante tests, die bv. de consistentie van de
interne data van een object controleren. De lawine kan dan misschien
op tijd gestopt worden.
Processen op een hoge software prioriteit kunnen door bv. veel rekenwerk
het systeem flink vertragen, waardoor erg slechte responstijden ontstaan
voor processen op dezelfde prioriteit en lager. Dit is gedeeltelijk te voorkomen door overschrijding van een bepaald tijdsinterval te bestraffen
met verlaging van de prioriteit naar 0 en het proces daarna achteraan
in de rij met ''ready" processen te zetten. Voor processen op prioriteit
0 heeft dit een time-sharing systeem tot gevolg met een vrij korte time-slice
(ongeveer 40 msec). Dit systeem wordt in ROSIE gebruikt met een nog kortere
time-slice (5 msec) en bevalt erg goed.
3.7.

Initiaiisatie
Het allereerste proces (de "ultimate ancestor") wordt gecreëerd op

een moment dat er nog geen objecten van de class "process" bestaan. Bij
de declaratie van de "ultimate ancestor" moet geen proces opgestart worden,
maar moet uitvoering van het programma dat de initialisatie verzorgt worden
voortgezet. Dit programma is van dat punt af niet meer anoniem, maar
opgenomen in de class "process". Dit geval wordt speciaal onderschept in
de initialisatie-code van de class "process". Bij beëindiging van de
"ultimate ancestor" wordt de computer stil gezet, want dit betekent dat
alle andere processen verdwenen zijn (via de "cleanup list" van de
"ultimate ancestor").
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4.
4.0.

De hogere nivo's
GeheugenbeheerEen gedeelte van het geheugen is permanent in gebruik voor de opslag

van code en data die altijd beschikbaar moet zijn. Wat er nog over is,
willen we dynamisch verdelen over de processen. We voeren daartoe in
de class "memory area". Hierop zijn de volgende operaties gedefinieerd:
- request

vraagt stuk geheugen aan van opegegeven grootte en kent
het toe aan het "memory area"

- release

geeft het toegekende stuk geheugen terug

Uiteraard kan de operatie "request" enige vertraging opleveren; een stuk
geheugen van de juiste kengte hoeft nog niet aanwezig te zijn. Om te
voorkomen dat deze vertraging uit de hand loopt, dient een proces in een
zo vroeg mogelijk stadium een maximum geheugengebruik op te geven, dat dan
ook voor de rest van de tijd gegarandeerd

~s.

Hierbij wordt gedacht aan

een aantal genest aangeroepen procedures, die ieder ruimte aanvragen
en weer teruggeven. Het opgegeven maximum moet dan voldoen voor de diepste
procedure-nesting. Ruimte die gegarandeerd is, maar nog niet aangevraagd,
is niet vast aan een bepaald proces verbonden, maar wordt gebruikt om
de efficiency van het systeem te verhogen door bv. disk-transport uit te
stellen. Bij de specificatie van een maximum wordt het proces afgebroken
indien het ID4ximum niet gegarandeerd kan worden (doordat de som van de
opgegeven maxima de totale geheugen-grootte overschrijdt). Hetzelfde
gebeurt als door een "request" het door het proces opgegeven maximum
overschreden wordt. Deze oplossing is beter dan de permanente blokkade
die het resultaat is, als bv. twee processen ieder meer dan de helft van
het geheugen nodig hebben_om tot beëindiging te kunnen komen. Een alternatieve oplossing, het "banker's algorithm" (DIJ 65), is niet acceptabel omdat, alhoewel beëindiging gegarandeerd is, de vertragingen die ontstaan ongedefinieerd zijn.
4.1.

Input/output
In- en uitvoer van een programma willen we laten lopen via een virtueel

- 31 -

io-apparaat. Welk echt randapparaat hiermee correspondeert is vaak niet
interessant. Dit virtuele randapparaat zullen we "stream" noemen; op de
class "stream" zijn de volgende operaties gedefinieerd:

-

re ad

leest een record

- write

schrijft een record

-

sluit serie io-operaties af

close

- open

opent serie ia-operaties

- width

geeft informatie over de record-lengte

Met

dez~

operaties correspondeert een aantal flexible gedeclareerde pro-

cedures, die gespecificeerd dienen te worden bij de beschrijving van het
eigenlijke randapparaat.
Een speciale klasse randapparaten wordt gevormd door de adresseerbare ia-apparaten, waaronder bv. disk en DEC-tape vallen. Hierop zijn
nog als extra operaties te definiëren:
- seek

specificeert adres (bloknummer) t.b.v. de eerstvolgende
read of write

- request vraagt ruimte aan op het apparaat
- release geeft ruimte vrij
4.2.

Segmenten

.

Segmenten zijn verzamelingen objecten, die niet in het normale geheugen
(primary storage) aanwezig zijn, maar zich op een adresseerbaar ia-apparaat
(secondary storage) bevinden. Als er operaties op deze objecten uitgevoerd
moeten worden, dan moet het segment tijdelijk in het gewone geheugen
geplaatst worden. Een segment dat in het geheugen aanwezig is, noemen
we "present". Om te beschrijven waar een segment te vinden is hebben we
een zogenaamde "descriptor" nodig. De belangrijkste componenten hiervan
zijn een referentie naar primair of secundair geheugen en de lengte van
het segment. Door toe te staan dat een segment een array van "descriptors"
bevat, kunnen we vanuit één "descriptor" een potentieel oneindige verzameling objecten bereiken (begrensd door de grootte van het secundair
geheugen). Gewone segmenten kunnen we nog indelen in de types code of data
en readonly of read/write.
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We hebben nu de volgende situatie:
- in het begin zljn alle segmenten op het ia-apparaat
- in het geheugen bevindt zich één descriptor (behorend bij het
ia-apparaat)
- via verschillende "descriptor"-segmenten, die achtereenvolgens
in het geheugen gebracht worden, kunnen we uiteindelijk ieder
gewenst code- of data- segment bereiken
- pas als er geen ruimte is om een segment in het geheugen te laden,
moeten we eerder geladen segmenten uit het geheugen verwijderen
Op "descriptors" zijn de volgende operaties te definiëren:
- load

brengt het bijbehorende segment in het geheugen

- force

brengt het segment terug naar het ia-apparaat

- clear

verwijdert het segment

- resize

verandert de grootte van het segment

- set type verandert het type van het segment
- loader

dit is een

cl~ss,

die ervoor zorgt dat gedurende de

uitvoering van een procedure, die een object van de class
"loader" declareert, het bij de "loader" horende segment
in het geheugen is
Op de operaties die een segment in het geheugen brengen zijn van toepassing
de begrenzingen die al in
4.3.

§

4.0 over geheugenbeheer zijn aangegeven.

Verwerking van gebruikers programma's
De gebruiker is op twee manieren verbonden met de computer. Aan de

ene kant is er de meet-apparatuur verbonden met het experiment, aan de
andere kant een terminal, waarop de gebruiker experimenteer-programma's
kan intypen en laten uitvoeren. Iedere gebruiker kunnen we laten beschikken
over een virtuele machine, bestaande uit de volgende onderdelen:
- een werkgeheugen voor opslag van experimenteer-programma en data
- een achtergrond geheugen voor semi-permanente opslag van programma's
en data
- een aantal randapparaten, die het kontakt met het experiment verzorgen (gebruiker-afhankelijk)
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- een interpreter, die uitvoering van het gebruikers programma verzorgt
- een terminal voor opvrage van data en ingrijpen tijdens het experiment; het is mogelijk dat meerdere gebruikers

tegelijk

gebruik

maken van één terminal en dat een gebruiker wisselt van terminal
- een monitor, die commando's van de gebruiker interpreteert en uitvoert
Interpretatie van de experimenteer-programma's lijkt het meest geschikt,
aangezien hierdoor kan worden gezorgd voor voldoende beveiliging tussen
de gebruikers onderling.

.

Bij het opstarten van het systeem wordt eerst alle gemeenschappelijke
randapparatuur geÏnitialiseerd. Daarna gaat een monitor "luisteren" naar
de verschillende terminals. Als de aspirant-gebruiker zich meldt, wordt
voor hem een communicatie-proces gestart, dat, nadat de gebruiker zijn
wensen te kennen heeft gegeven, de gebruikers-specifieke randapparatuur
kan initialiseren. Daarna kan de gebruiker een door hem gespecificeerd (vertaald)
programma door de interpreter laten uitvoeren. Ook tijdens de uitvoering
hiervan kan de gebruiker nog informatie opvragen over de voortgang. Afgezien
van de gebruikte taal zal een grote overeenkomst bestaan met de huidige
situatie.
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6.

Conclusies
Het gebruik van een taal als SIL bij het ontwerp van programma's

die traditioneel 1n assembler worden geschreven, is in hoge mate bevorderlijk voor een nette programma-struktuur en verhoogt de overzichtelijkheid
tijdens het ontwerp. Vooral de konsekwente procedure aanroep-conventies
zijn een verbetering op assembler, waar tientallen aanroep-conventies
kunnen worden aangetroffen. De SIL-tekst kan dienen als documentatie
op die plaatsen, waar in assembler wordt volstaan met informeel en niet
exakt genoeg commentaar.
Het nut van de 1n hoofdstuk 3 en 4 beschreven faciliteiten moet nog
worden aangetoond. De faciliteiten zijn algemeen genoeg voor iedere bedachte
toepassing en hopelijk ook voor de nog niet bedachte. Gebruik van het
hier beschreven systeem op de LSI-11 micro-computer, die bijna dezelfde
ins~ruktie-set

heeft als de PDP-11, moet ook mogelijk zijn.

Belangrijk voor de betrouwbaarheid van het geheel zijn de opvang
van fouten via de "cleanup list" en de centrale opvang van interrupts,
gevolgd door vertaling naar de normale synchronisatie mechanismen. Ervaring
met ROSIE en RT-11 heeft aangetoond dat dit de zwakke punten waren van beide
systemen. Ook het groeperen van operaties in class en module is belangrijk
voor de betrouwbaarheid.
Het multi-programmerings gedeelte is al beschikbaar in zowel SIL
als assembler. Op dit moment zijn nog metingen aan de gang om gegevens
te krijgen over responstijden en overhead. Bij het maken van de
assembler-versie ble.ek het mogelijk om direkt assembler instrukties
in te typen aan de hand van de SIL-tekst.
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Appendix A.
A.O.

Syntax van SIL

Declaraties
<declaration list> : := <declaration> {; <declaration>

r

<declaration> ::=<constant declaration>
<type declaration> I
<variable declaration>
<synonyme declaration>
<procedure declaration>
<module declaration> I
<class declaration> I
<object declaration> .
A.O.O.

Constanten

<constant declaration> ::= const <identifier> =<constant>
{, <identifier> =<constant>}
<constant> ::=<expression>
<constant name> ::=[<object

name>~]

<constant identifier>

<constant identifier> ::= <identifier>
A.O.l.

Types en variabelen

<type> ::= <simple type> I <structured type> I <reference type>

.

<simple type>::= <enumerated type> I <subrange type> I <type name>
<enumerated type>::="(" <identifier> {, <identifier>} ")"
Vb. (red, green, blue)
<subrange type> ::= <constant> •• <constant>
Vb. -32768 .• 32767, green •• blue
<type name>::= [<object name>.]<type identifier>

-

<structured type> ::=<array type> I <record type> I <set type> I <type name>
<array type>::= array <simple type>

~f

<type>

<record type> ::=record <declaration part>
{;<declaration part>}
end [record]
<declaration part>::= <field>{, <field>} :<type>
<field>::= <identifier>

[~<constant>

[bit <constant>] ]
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<set type>

::=~of

Bv. set of

<simple type>

0 •• 15

<reference type>_::= ref ( <type> I <class name> ) ·I
<type name>
<type declaration> ::=

~

<identifier> =<type>

{, <identifier> =<type>}
<variable declaration> ::=var <declaration part>[:= <expression>]
{ ,<declaration part> [: = <expression>]}
<variable name>::= [<object name>.] <variable identifier>
<variable identifier> ::= <identiefier>
A.0.2.
,.

Procedures

<procedure declaration> ::=<procedure heading> ;
( <body> [<identifier>]
forward )
<procedure heading> ::=
[protected] procedure <identifier> <formal parameter list>
[returns <identifier> : <type>]
<body>::= <declaration list>; begin <statement list> end
<formal parameter list>::=

"(" <formal section>
{,<formal section>} ")"

<formal section> :: = <identifier> {, <identifier>} : <typ·e>
<procedure heading>
<procedure name>::= [<object name>.] <procedure identifier>
<procedu~e identifier> ::= <identifier>

A.0.3.

Objecten

<class declaration> ::=
class <identifier$ <formal parameter list> [like <class name>]
' [<export list>] {; <flexible declaration>}
<object description> [;]
end[ <identifier>].
<module declaration>::= module <identifier> [<export list>]
<object description> [;]
end [<identifier>]
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<object description> ::= [; <declaration list>]
[; <initial action>]
[; <final action>]
<initial action> ::= initially <body>
<final action> ::= finally <body>
<object declaration> ::=object <object id list>

<class>

{,<object id list>

<class>}

<object id list>::= <identifier> [at <constant>]
{,<identifier> [at <constant>]}
<class> ::= <class name> <actual parameter list>
<act~al

parameter list>::=

[ "(" <actual parameter> {, <actual parameter>} ")" ]
<actual parameter> ::=<procedure name> I <expression>
<class name>::= [<object name>.] <class identifier>
<class identifier> ::= <identifier>
<object name> ::=[<object name>.] <object identifier>
<object identifier> ::= <identifier>
<export list>::= exports <export item list>
<export item list> ::=<export item>{, <export item>}
<export

ite~

::=[var] <variable identifier> I
<class identifier> [with "(" <export item list> ")"] I
<type identifier> I
<Óbject identifier>
<constant identifier>
<object identifier> I
<procedure identifier>

<flexible declaration> ::=<procedure heading>
A.0.4.

flexible

Synoniemen

<synonyme

declaration~

::=bind <identifier> to <name>
{,<identifier> to <name>}
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A.I.

Statements

<statement list> ::=<statement>{; <statement>}
<statement>::= <assignment statement> I
<procedure statement> I
<conditional statement>
<repetitive statement>
<empty statement>
<assignment statement>::= {<variable> :=} <expression>
<procedure statement> ::=<procedure call>
<procedure call> ::=<procedure name> <actual parameter list>
.<coiÎditional statement>::= <if statement> I <case statement>
<if statement>::= if <condition>
then <statement list>
{elseif <condition>then <statement list>}
[else <statement list>]
end [if]
<case

statement>::=~

<expression> of

<case element> {;<case element>}
[; else "=>"<statement list>]
end [case]
<case element> ::=<constant>{, <constant>}"=>" <statement list>
<repetitive statement> ::= <while statement> I
<repeat statement>
<loop statement>
<for statement>
<while statement>::= while <condition> do <statement list> end [while]
<repeat statement>::=

repeat <statement list> until <condition>

<loop statement>::= loop <loop element>{; <loop element>} end [loop]
<loop element>::= <statement> I <escape clause>
<escape clause> ::= when <condition> [do <statement list>] exit

.

<for statement>::= for <identifier> [decreasing] in <simple type>
do <loop element> {; <loop element>} end [for]
<empty statement>::=
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A.2.

Expressies en condities
<expression> ::=<term> {<add op> <term>}
<term>::= <fact-or> {<mul op> <factor>}
<factor> ::= [-] <primary>
<primary> ::= <variable> I <procedure call>
<literal constant> I # <name>

<array element>
<name> @ I

"(" <expression> ")"
<array element> : := <array name> "[" <expression> "]"
<add op>::=+ I <mul op>::= x I I I div I mod

.

<literal constant>::= <unsigned number> I <string> I
<constant name>
<type name> "(" <constant> {, <constant>} ")"
<unsigned number>

::= <digit> {<digit>}
<base>'<hex digit> {<hex digit>}'

<base>

~==

[<digit>] <digit>

<condition> ::= <conjunction> {or <conjunction>}
<conjunction> ::= <simple condition> {and <simple condition>}
<simple condition> ::=

[~]

( <relation> I "(" <condition> ")")

<relation> ::= <expression> <rel op> <expression>
<boolean name>
<re 1 op> : : = =

">" I "<" I "<=" I ">=" I nat =

<variable > : := <variable name> J <array element>
•

in

not in

- 41 -

Appendix B.
B.O.

Vertaling van enkele SIL-constructies

Procedures
Een procedure wordt vertaald naar een subroutine. Bij de aanroep,

de ingang en de uitgang van de subroutine wordt er iets extra's gedaan.
We zullen enkele conventies aanhouden m.b.t. het gebruik van registers.
RO, R1, R2 mogen vrij gebruikt worden in een subroutine, R3, R4, RS krijgen
een speciale betekenis en moeten bij terugkeer uit een subroutine dezelfde
waarde hebben als bij aanroep. Nieuwe namen voor R3, R4, R5 zijn:

.

R5 = EP = environment pointer, het adres van de directe globale variabelen
R4

= LP = local

R3

= CP = current

pointer, het adres van lokale variabelen en parameters
process (referentie naar aktieve proces)

De aanroep van een procedure ziet er als volgt uit:
"zet parameters op de stack"
MOV

XXX, EP

JSR

PC, PROC

MOV

(LP), EP

(1)
(2).

"haal resultaat van de stack"
Instruktie (1) zorgt voor de korrekte adresseeromgeving en kan weggelaten worden als de procedure PROC geen globale variabelen gebruikt.
Welke waarde,in EP meegegeven wordt, volgt uit de plaats van declaratie
van PROC. Instruktie (2) herstelt de eigen adresseeromgeving en kan eventueel uitgesteld worden (als meteen weer een procedure aanroep volgt).
LP wijst naar de korrekte waarde van EP omdat in een vroeger stadium deze
waarde hier gered is (bovenstaand stukje programma is zelf onderdeel
van een procedure). De code van de procedure zelf ziet er als volgt uit:
PROC: "maak plaats op stack voor resultaat"
MOV

LP,-(SP)

. (3)

MOV

EP,-(SP)

(4)

MOV

SP ,LP

(3)

"maak plaats voor lokale variabelen op stack"
"initiële akties van modules en objecten"
"eigenlijke c·ode"

- 42 -

"afbraak akties van modules en objecten"

MOV
MOV
MOV

LP,SP

(3)

(SP)+,EP

(4)

(SP)+,LP

(3)

"verwijder parameters van de stack"
RTS

PC

Instrukties (3) zorgen voor een vast adres, waarlangs lokale variabelen
en parameters geadresseerd kunnen worden. Dit is niet strikt noodzakelijk,
ook de stackpointer SP kan als zodanig fungeren; de positie van SP kan
echter variëren, wat het adresseren van de lokale variabelen moeilijker maakt.
De instrukties (3) zijn wel noodzakelijk als de

proced~re

lokale procedures

aanroept, omdat LP dan als EP wordt doorgegeven bij de aanroep van deze
procedures. De instrukties (4) kunnen worden weggelaten als de procedure
de waarde van EP nooit verandert. Deze instrukties garanderen dat instruktie
(2) die bij een procedure aanroep wordt gebruikt inderdaad werkt.

Ter illustratie volgen hier de stack-frames voor aanroep, tijdens
executie en na terugkeer:

(SP):

t
tussen
resultaten

lokale
variabelen

..

(LP):

EL
HL
RA

resultaat

t

(SP):
parameters

parameters

voor aanroep

tijdens executie

(SP): resultaat

na ter.ugkeer
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Het stuk stack horend bij een procedure bestaat uit drie delen:
- onderaan een stuk voor kontakt met de aanroeper
in het midden een stuk waar lokale variabelen zijn opgeslagen, adresseerbaar via LP
- bovenop een stuk waar tussenresultaten zijn opgeslagen (bij berekening van expressies, de parameters bij aanroep van een procedure),
adresseerbaar via SP
De laatste twee stukken kunnen vergeleken worden met het geheugen van een
HP zakrekenmachine: een stack voor polish mode rekenwerk en registers voor
opslag ván variabelen.
LP wijst steeds naar een blokje van drie woorden dat de volgende
informatie bevat:

= geredde
link = waarde

-RA

terugkeer adres

waarde van PC

- EL

environment

van EP (statische link)

-HL history link

=

geredde waarde van LP

(dy~amische

link)

Deze blokjes vormen via EL een keten bestaande uit geneste declaraties:
de adresseringsomgeving. Via HL wordt een keten gevormd bestaande uit
geneste procedure aanroepen: de voorgeschiedenis van de aanroep. Deze twee
links staan ook wel bekendonder de benamingen statische resp. dynamische link.
B.l.

De class
De class bestaat uit een aantal declaraties van procedures, variabelen etc.

Bij de declaratie van een object wordt op de stack een stuk geheugen gereserveerd voor variabelen en objecten die deel uitmaken van de class en
voor de eventuele parameters; ook voor een link naar de adresseringsomgeving
moet soms ruimte worden gereserveerd. Na invullen van parameters en
statische link wordt de initialisatie-routine van de class aangeroepen
met het adres van het gereserveerde geheugen in EP. Ditzelfde adres wordt
in EP doorgegeven als één van de procedures wordt aangeroepen (opererená
op dit object). Indien bij

~e

ciass-declaratie een finally-specificatie

opgegeven wordt, dan moet als onderdeel van de initialisatie-routine
de aktie, opgegeven achter initially, in de "cleanup list" worden opgenomen.
Bij het verlaten van de procedure worden voldoende elementen uit de
"cleanup list" verwijderd.
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B.2.

Cleanup-akties
Bij de vertaling van een class-declaratie wordt voor de "initially"

en "finally" aktie een subroutine aangemaakt. Indien een "finally" aktie
aanwezig is wordt in het object ruimte gereserveerd voor een "cleaner".
Deze bevat een referentie naar de "finally" subroutine en wordt door de
"initially" aktie aan de bij het proces horende "cleanup list" toegevoegd.
Bij de binnenkomst in een procedure worden de initiële akties van alle
lokaal gedeclareerde objecten uitgevoerd. Bij het verlaten van de procedure
moeten voldoende "cleaners" uit de "cleanup list" verwijderd worden. Hierbij
worden.. de bijbehorende "finally" akties uitgevoerd.
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Appendix C.

SIL-tekst van de module "multi programming"
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~1S349lMULTI11/SIL/MULTIPROGRAHMING

ON USERJ

fRIDAY 15 JULY 1977

14:00:

1000 MODULE multi programming
1010 %
---~-----~-~--~-EXPORT S
1020
%
1030
% procedures 1040

1050
10&0

%
----------%

1070

pause~

1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
11&0

%
% types

% --------%

current process~
VAR bpt vector, VAR iot

vector~

VAR emt vector, VAR trap vector,

%

% classes
% -------

x

stack WITH <in use~ extend),.
process WITH <state, aborted, cause,.
start, activate~ abort),.
context swapper,
signal WITH {send,. receiver WITH (signatled,. wait)},.
critical region WITH (semaphore>~
interrupt handter WITH (action~ receiver),

1280
1290
1300
1310

%

% objects
% --.,----

1320
1330

%

power fait, clock tick;
%
CONST

stack si ze = 40,
max priority = 3~
nr of veetors = 63,.
clock address =-8'177546'~
clock vector = 8'100•;

1370

1380
1390
1400
1410
%

1430

MODULE ready list

1440

%

1510

vector~

% variables

1240

1480
11490
1500

get time,

%

1250
1260
1270

1470

alarm~

process state, device status,. interrupt

1230

1450
1460

access~

x.. --... --

1180
1190
1200
1210
1.220

1420

check

%

1170

1340
1350
13&0

terminate~

---------EXPORTS
VAR head~ VAR
%

tail~

VAR

max~

VAR dispatching;·

VAR dispatching : bootean~
timer : ARRAY o•• max priority Of byte~
head : ARRAY -t •• max priority Of REF process~
tail : ARRAY O•• max priority OF REF process~
max·, lastpr: o•• max priority;
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11520
11530
11540
11550
11560
11570
11580
11590
11600
11610
11620
11630
11640
11650
11660
11670
11680
11690
11700
11710
11720
11730
11740
11750
11760
11770
11780
11790
11600
11810
11820
11830
11840
11850
11860
11870
11880
11890
11900
11910
11920
11930
11940
11950
11960
11970
11980
11990
12000
12010
12020
12.030

CONST end mark

x

==

%

x

14 :oo

= 6'177777'i

INITIALLY
BEGIN
max := o;
dispatching := false;
FOR i IN o •• max priority
00
head [il
tail [il
timer [iJ := 0
EN Di
head r-11 :=end mark;
lastpr := max priority
END
END ready list;
TYPE process state

fRIOAY 15 JULY 1977

=

:=

NILi

<stopped, waiting, ready, activeli

VAR current process : REF process := Nili
BIND cp TO current processi

x

PROCEDURE
PROCEDURE
PROCEDURE
PROCEDURE
PROCEDURE

pause; fORWARD;
dispatch; FORWARD;
terminate; fORWARD;
check access (p : REf processli FORWARD;
alarm (err : error causeli fORWAROi

%

CLASS stack EXPORTS VAR in use, check, extendi
%

-----

CONST topcode = 8'52525'i
VAR
in use : boolean,
top : word,
space : ARRAY o•• stack size-1 Of

w~rdi

%

PROCEDURE checki
%

-----

BEGIN If top NOT

x

= topcode

THEN halt <stack overflow> END ENOi

PRDTECTED PROCEDURE extend (PROCEDURE procli
%

------

BEGIN
If in use THEN alarm Cobject in use> ENDi
in use := true;
stack pointer := #space + 2*stack sizei
proc;
check i
in use := false
END extendi
•

x

INITIALLY
BEGIN
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top := topcodei
in use == false;

~040

2050
~060
~070

2080
i!090
2100

2110
2120

2130
2140
2150

2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
Z250

2260
2270
2280
2290
2300
2 310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2380
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480

2490
2500
2510
2520
2530
2540
2550

fRIOAY 15 JULY 1977

END
END stack;

x

CLASS process <PROCEDURE program, stk : REf stack)
%

---~

_.__

EXPORTS
VAR nextJO
parent JO
savedlpJO
VAR priority"
VAR cause"
VAR state,
VAR cleanup list,
VAR swap list,
VAR aborted,.
VAR privileged count,.
VAR ac t i v a t e d"
stk,.
continue.
make ready,.
ac ti va te,
abort,.
start;

x

VAR next, parent : REf process,
savedlp : REF return block,
priority : byte,
cause : error cause"
privileged cnunt : 0 •• 63,
aborted .. activated : boolean.
state : process state,
cleanup list : REf cleaner,
swap list : REF context swapper;

x

PROCEDURE continue;
%

----~---

BEGIN
cp.savedlp := local pointer;
current proeess := THIS process;
local pointer := cp.savedlp
END continue;

x

PROCEDURE dummy;

x

------.

BEGIN
savedlp := toe al pointer
END dummy;

x

PROCEDURE make ready;
%

-----~----

14:00'
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)2560
)2570
)2580
)2590
)2600
)261 0
)2620
)2630
)2640
)265 0
)2660
)2670
)2680
)2690
)2700

BEGIN
IF state NOT = ready
THEN
If tail (priority] = NIL
THEN head [priorityl := THIS process
ELSE tait (priorityl.next := THIS process
END i
next := Nlli
tail [priorityl := lHIS process;
state := ready;
If max < priority THEN max := priority END
EN Di
a~tivated := true
END make ready;

)271 0

PROlEtlED PROtEOURE activatei

)2720
)2730
)2740
)2750
)2760
)2770
)2780
)2790
)2800
)2810
)2820
)2830
)2840
)2850
)2860
)2870
)2880
)2890
)2900
)291 0
)2920
)2930
)2940
)2950
)2960
)2970
)2980
)2990
)3000
)301 0
)3020

)3030
)3040

)3050
)3060
)3070

%

%

--~-----

BEGIN
If state= stoppad THEN alarm <illegat operation) ENDi
make ready;
If cp.priority < max THEN dispatch END
END acti vatei
%

PROlEtlED PROCEDURE abort <err : error cause>i
%

-----

BEGIN
check access {parent>i
WHILE state NOT = stopped
DO
lf NOT aborted
THEN
aborted := true;
cause := erri
,.
make ready
END i
pause
END
END aborti
%

PROCEDURE launchi
%

-----~

BEGIN
dummy; X provides a return address for this process
If current process
THIS process
THEN
locat pointer := Nili
altow interrupts;
program;
terminate
END
END launch;

=

%

14:00
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%

check access (parentH

If state NOT= stopped THEN alarm Ciltegal operation> ENDï
stk.extend (Launch>ï
stk.in use := trueï
state := waitingï
privileged ~ount == o;
aborted := falseï
activate
E.-ND st ar ti
%

INIT IALL Y
BEGIN
cleanup list := NILï
parent := current processï
If current process = NIL
THEN % the very first process is treated differently
privileged count := o;
aborted := falseï
priori ty := Oi
swap tist := Nilï
state := activeï X the ultimate ancestor ereates itself
current process := THIS process
ELSE
priority := cp.priorityï
swap list := cp.swap listi
state := stopped
ENO
ENOï

3330

3380

3440
3450
3460
3470

-----

BEGIN

3340
3350
3360
3370

3430

%

FINALLY
BEGIN
abort Cdeath in family>
END
END processï
%

OBJECT ultimate ancestor : process (terminate, NIL>ï
%

3480

CLASS cleaner (PROCEDURE action> EXPORTS action, undoï

3490
3500
3510
3520

%

3530
3540
3550
3560

3570
3580
3590

14 :oo

PROTECTEO PROCEDURE start;

3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320

3390
3400
3410
3420

fRIDAY 15 JULY 1977

--------

VAR link : REf cteaneri
%

PRUCEOURE undoi
%

----

BEGIN
IF cp.cleanup list NOT = THIS cleaner
THEN alarm <illegal operation) ENOï
cp.cleanup list := linkï
act i on
END undoï

- SJ -
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3&00
3610
3620
3630

3&40
3650
3660
3670

INITIALLY
BEGIN
link := cp.cleanup list;
cp.cleanup list := THIS ~leaner
END
END cleaner;

x

MODULE context swapping

3690

%

3720
3730

3740
3750

3760
3770

3780

3790
3800

-~~--~~-----~~--

&XPORTS
save context,.
restare context,
new context,.
context swapper WITH <save, restore>i
VAR swap mark, restore list : REF context swapperi

x

X restare list =list of restores still to be done .. fitled
and emptied by restore context.
x
X swap mark = list of saves still to be done,. fitled by
restare context. emptied by save context.
x

3610

x

3820

CLASS context swapper EXPORTS VAR next,. save, restorei

3630

14:00

x

3680
3700
3710

FRIDAY 15 JULY 1977

x

PROCEDURE save; FLEXIBLEi
PROCEDURE restorei FLEXIBLEi

3840

3850
3 860

x

3870

VAR next : REf context swapperi

3880

x

3890

INITIALLY
BEGIN
next := cp.swap list;
cp.swap list := swap mark := THIS cnntext swapperi
restare X paired with the save to be done by dispatch
EN Di

3900
3910
3920

3930
3940

x

3950

3960
3970
3980

3990
4000

4010

FINALLY
BEGIN
cp.swap list := swap mark := next;
save X paired with the restore already done by dispatch
END
END context swapperi

4020

%

4030

PROCEDURE save context;
%
---~~------VAR es : REf context swapperi
BEGIN
es := swap marki
WHILE es NOT = NIL
00 swap mark := cs.nexti
es. save;
es := cs.next

4040
4050
4060

4070
4080
4090

4100
4110
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4120
4130
4140
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4 JOO
4 310
4 320
4 330
4 340
4 350
4360
4 370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4.630
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END
END save context;
%

PROCEDURE restore context;
%
----~---~-----VAR es : REf context swapperi
BEGIN
WHILE cp.swap list NOT = s~ap mark
DO

es := cp.swap list;
cp.swap list := cs.nexti
cs.next := restare list;
restore list := es
END i
WHILE restare list NOT = NIL

00

es := restare listi
restore list := restare list.nexti
cs.next := cp.swap List;
cp.swap list :=swap mark := csi
cs.restore
END
END restore context;
%

PROCEDURE new context;

---~-------

%
BEGIN

swap mark := restere list := Nlli
restare context
END new contexti
%

INITIALLY
BEGI~

swap mark := restare list := Nll END

END context swappingi
%

CLASS signal EXPORTS send, receiver WITH <signalled, wait)i
%
--.---VAR first, last : REf receiver;
%
CLASS receiver EXPORTS next, signalled, wait, calli
%

--------- ..

VAR next, previous : REF receiver,
owner : REf process,

called : booleani
%

·PROTECTED PROCEDURE signalled RETURNS sgd : booleani

%
BEGIN

·

~--------

check access (owner);
sgd := calledi
called := false
END signa.ltedi

14:00
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4640
14650
14660
14670
14680
14690
14 roo
14 710
i4 720
14 730
14 740
14750
14 760
14 770
14 780
14 790
14800
14 810
14820
14 830
14840
14 850
14860
14870
14880
14890
14900
14910
14920
14 930
14940
14 950
14960
14970
14 980
14 990
5000
15010
15020
15030
5040
5050
15060
15070
5080
5090
,5100
15110
5120

%

PROCEDURE -Waiti
%

BEGIN
check access (ownerli
WHILE NOT ~alled DO pause ENDi
called := false
END waiti
%

PROCEDURE calli
%

BEGIN
If NOT called
THEN
called := true;
owner.make ready
END
END calli
%

PROTECTED PROCEDURE linki
%

BEGIN
owner := current process;
lf last = NIL THEN first := THIS receiver
ELSE last.next := THIS receiver ENOi
previous := last; next := NILi
last := THIS receiver
EN Di
%

PROTECTED PROCEDURE unlinki

x

1

~5130

5140
15150

1

--~---

BEGIN

lf next = NIL THEN last := previous
ELSE next.previous := previous ENDi
If previous = NIL THEN first := next
ELSE previous.next := next END

EN Di

1

1

fRIDAY 15 JULY 1977

%

INITIALLY BEGIN tink ENDi
fiNALLY BEGIN untink ENDi
END receiver;
%

PROTECTEO PROCEDURE sendJ
%

VAR r : REf receiver;
BEGIN
r := firsti
WHILE r NOT = NIL
DO
r.catt;
r := r.next
EN Di

14:00
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If max > cp.priority THEN dispatch END
END sendi

5160
5170
5180
5190
5200
5210
5220

CLASS critical region EXPOHTS

5230

%

5240
5250
52&0
5270
5280
5290
5300
5310
5320
5330
5340
5350
5360
5370
5380

%

INITIALLY BEGIN first := last := NIL END
END signali
%

5670

semaph~re;

--------------OBJECT
sig : signal;
VAR unsafe : booleani
%.

CLASS semaphorei
%

---------

%

PROTECTED PROCEDURE passi
%

~-~-

OBJECT ree : sig.receiveri
BEGIN
WHILE unsafe DO rec.wait ENDi
unsafe := true
EN Di

x

INITIALLY BEGIN pass ENDi

x

5390
5400
5410
5420
5430
5440
5450
5460
5470
5480
5490
5500
5510
5520
5530
5540
5550
5560
5570
5580
5590
5&00
5&10
5&20
5&30
5&40
5650
5óó0
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fiNAll V
BEGIN
unsafe := falsei
sig.send
EN Di
END se map hor ei

x

INITIALLY BEGIN unsafe := false END
END critical regioni

x

MODULE interrupt and trap handling
%
--~~----------------------EXPORTS
interrupt handler WITH (receiver WITH

(signalled~
wait))~

x

device status~
interrupt v~ctor,
VAR bpt vector,
VAR iot vector,
VAR emt vector,
VAR trap vector,
power fait,.
cl oe k ti ck,
get time;

TYPE device status

= RE~ORO

enable AT 0 BIT &,
done AT 0 BIT 7,

14:00
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5680
5690
5700
5 710
5720
5 730
5740
5750
5760
5770
5780
5790
5800
5 810
5820
5830
5840
5850
5860
5870
5890
5900
5910
5920
5930
5940
5950
5960
5970
5980
5990
6000
6010
ó020
&OJO
ó040
ó050
ó060
6070
ó080
ó090
6100
5110
&120
6130
5140
ó150
5160
5170
5180
5190
ó200
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14:00

error AT 0 BIT 15 : boolean
END,
interrupt vector = RECORD
handler : address;
status : word
END i
BIND iv TO interrupt ve~tor;
%

CONST pr7

= 8'340

1;

% priority 7 fcr interrupt vector

%

CLASS interrupt handter <vee : REf interrupt vector>
r
-~~----~--------EXPORTS receiver, acticn;
VAR owner : REf process;
%

CLASS receiver;
%

--------

PROTECTED PROCEDURE connect;
%

---------

BEGIN
If owner = NIL THEN owner := current process
ELSE atarm (object in use> END
END connect;
%

.INITIALLY
BEGIN conneet END;
%

fiNALLY
BEGIN owner := Nll END
END receiver;

x

INTERRUPT action;
%

------

AEGIN
If owner NOT = NIL
THEN
· owner.make ready;
If max > cp.priority AND NOT dispatching
THEN dispatch END
END
END action;_

x

PRflTECTEO PROCEDURE attach;
%

------

BEGIN
If vec.handler NOT = 0 THEN alarm {object in use> ENQ;
vec.handler := #action;
vac.status := pr7;
owner := NIL
END;
%

INITIALLY.
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16210
16220
16230
16240
16250
16260
16270
16280
16290
16300
16310
16320
16330
6340
16350
16360
16370
16380
6390
16400
16410
16 420
16410
16440
16450
16460
16410
16480
16490
16500
16510
16520
16530
16540
16550
,6560
16570
16580
6590
6600
6610
6620
6630
6640
6650
6660
16670
6680
,6690
16700
6710
16720

1

BEGIN attach END;
%

fiNALLY
BEGIN vec.handler := 0 END
END interrupt handler;
%

VAR vector AT 4 : ARRAY 1•• nr of veetors Of iv ...
wO AT 0 : word,.
w2 AT 2 : address ...
time : double word,.
els AT clock address : device status,.
power up : boolean := true;

%

BIND

bpt vector TO vector [J},.
iot vector TO vector (4],.
emt vector TO vector (6],.
trap vector TO vector [7];

%

OBJECT power fait,. ctock tic\ : signal;
%

PROCEDURE jump to o;
%
~-----~~BEGIN alarm (illegal

1

ENDi

%

INTERRUPT trap to 4;

x

--~------

BEGIN alarm <illegal address> END;
%

INTERRUPT trap to 10;
-------~--

%

BEGIN alarm <illegal instruction) ENOï

%

•

INTERRUPT power change;
-----~------

%

BEGIN
If power up
THEN

power up := false;
save cpu state;
halt <w~iting for power up)

1

1

~peration>

ELSE
restare cpu state;
cls.enable := true

END
END power

chan~e;

%

PROCEDURE clock;
%

-----

VAR clv AT clock vector : interrupt vector;
OBJECT ih : interrupt handter (#clv),.
er : ih.receiver;

14:00
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6730
6740
6750
6760
6770
6780
6790
6800
6810
61320
6830
6840
6850
6860
6870
6880
6890
6900
6910
6920
6930
6940
6950
6960
6970
6980
6990
7000
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070
7080
7090
7100
7110
7120

7130
7140
7150
7160
7170
7180
7190
7200
7210
7220

7230
7240
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BEGIN
change priority <max priority);
lOOP
WHILE NOT cls.done DO pause ENDi
IF NOT power up
THEN
power up := true;
power fail.send
END i
time :=time+ 20;
timer [lastprl := timer [lastprl + li
clnck ti1:k.send
END LOOP
END clock;
%

PROCEDURE get time RETURNS t : double word;
%

--~~-~--

BEGIN t := time END;
%

fiBJECT

clock stack: stack...
clock process : process Cclock, #clock stack);

%

INITIALlY
BEGIN
wo

.-- 8'4737•;
#jump te o;
·.
4, pr7)
(trap
t
{ 11
iv
w2

ve~t.or

0

vector [ 2] := iv <trap to 10, pr7 li
vector ( 31 - iv <trap to 10, pr7);
i V <trap to 10, pr 7);
vector { 41

.
··.··-

iv (power change, pr7li
vector [5]
iv <trap to 10, pr7H
vector t6l
(trap to 10, pr 7li
[
71
iv
vector
vector s DO vector (i]
a
••
nr
of
fOR i IN
ct nek process. start

%
%
%
%
%
%
%

·-

H lega l address
illegal inst
breakpoint
iet
power fail
emt
trap
iv (#wo, 0) END i

END
END interrupt and trap handling;
%

PROCEDURE dispatch;
%

~~------

~

VAR i : integer,
p : REF processi
BEGIN
save context;
IF cp.state = active
THEN
cp.next := head {cp.priority];
IF cp.next = NIL THEN tail (cp.priorityl := cp ENDi
head [cp.priorityJ := cp;
cp.state := ready
ELSE timer [cp.priorityl := o; lastpr := max priority END;

- .:>ö -:
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7250
7260
7270
7280
7290
7300
7310
7320
7330
7340
7 350
7360
7370
7380
7390
7400
7410
7420
7430
7440
7450
7460
7470
7480
7490
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7570
7580
7590
1600

7610
7620
7630
7640
7650
7660
7670
7680

7&90
7700
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dispatching := truei
LOOP
LOOP
i := max;
WHILE head [iJ = NIL on i := i - 1 ENO;
WHEN i >= 0 EXITi
wait for interruption
END LOOP;
max := H
p := head tiH head [ i ] := p.next;
If head lil= NIL THEN tail [il := NIL ENOi
p. state := act i vei
WHEN i = max priority EXITi
WHEN timer lil <= 1 DO lastpr := i EXITi
timer [iJ := o;
lastpr := max priority;
p.priority := o;
p.make ready
END LOOPi
dispatching := falsei
lf cp.state = stopped
THEN
cp.stk.checki
cp.stk.in use := false
END i
p.continuei
ne w c o n t e x ti
If cp.aborted ANO cp.privileged count = 0 THEN terrninate END
ENO dispatch;
%

PROTECTEO PROCEDURE terminatei
%
~-------BEGIN
cp.privileged count := cp.privileged count + 1i
restore context;
all~w interrupts;
WHILE cp.cleanup list NOT= NIL DO cp.cleanup list.und~ ENOi
inhibit interrupts;
IF current process = #uttimate ancester
THEN halt <ultimata ancester died> ENDi
MHILE cp.state = ready DO dispatch ENDi
cp.state := stoppedi
cp.parent.make ready;
d"i sp atch
END te rmi nat ei
%

7710

PRDTECTEO

7720
7730
7740
7750

%

7760
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PROCEOUR~

change priority (p : byte);
~--~-----------

BEGIN
clip (p, o, max priority)i
cp.priority := p;
If p < max
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THEN

'7770

7760
7190
7800
17810
,7820
7830
7 640
17850
'7860
,7870
1

ELSE

1

1

7880

7690

cp.ma-ke ready
dispatch
max := p;
If p NOT = lastpr
THEN
timer {pJ :=timer (lastprli
timer {lastprl := o;
lastpr := p
END

END
END change priority;

7900

%

17910

PROTECTEO PROtEOURE pausei

7920
7930

%

1

17940
7950
17960
7970
'7960
17990
8000
16010
1

1

1

1

8020
8030
8040

18050
8060
8070
8080
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~----

BEGIN
If NOT cp.activated
THEN
If cp.state = active THEN cp.state := waiting ENDi
dispatch
ENOi
cp.activated := false
END pause;
%

PROCEDURE check access Cp : REf processli
~----~-~----

%

BEGIN
IF p NOT = current process
THEN alarm (access violation> ENOi
END check accessi
%

eo9o

PRnTECTEO PROCEDURE alarm Cerr : error cause);

8100
6110

%

6120

8130
6140

6150

BEGIN
IF NOT
THEN

----~p.aborted

:= true;
cp.cause := err;

c~.aborted

END i
terminate
END alarm;
8190 END multi programming;
8160
8170
6180

14:00

