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Samenvatting
De afstudeeropdracht bestaat uit het automatiseren van het vertalen van het ontwerp
naar de implementatie (de implementatiefase). Deze vertaalslag is mogelijk als de
Yourdon Structured Method ontwerpmethode eenduidig is vastgelegd, volgens een
bepaalde formele beschrijvingswijze.
In de introducerende hoofdstukken IS de achtergrond gegeven van de Yourdon
Structured Method (YSM) ontwerp methode. Hierin is ingegaan op het
implementation model, dat na de analytische fase betrokken wordt uit het essential
model.
De YSM wordt ondersteund door het software pakket (Cradle), waarmee het ontwerp
vastgelegd en geverifieerd wordt. Dit pakket biedt de mogelijkheid om delen van de
ontwerpinformatie extern te betrekken. Deze informatie kan d.m.v. een compiler
(code-generator) omgezet worden in een hogere programmeertaal. Deze programmadelen kunnen ingepast worden in het hoofdprogramma van de totale implementatie.
Dit verslag beschrijft het ontwikkeltraject van deze compiler vanaf specificatie en
ontwerp tot gedeeltelijke implementatie. Wanneer de totale compiler geimplementeerd
zou worden kunnen grote delen van het laagste niveau data flow diagram automatisch
omgezet worden naar code. Dit wordt mogelijk wanneer er uitbreidingen van de YSM
worden toegepast zoals beschreven zijn in dit verslag.
Deze uitbreidingen bestaan onder andere uit het vaststellen van de syntax van
verschillende specificatie-methoden van de YSM. Onder deze specificatie-methoden
valt de Data Dictionary, de Control Specification (State Transition Diagram), de
Process Specification, de Module Specification en het laagste niveau Data Flow
Diagram <DFD).
De Data Dictionary (DD) is een manier om elk data-item te spedficeren. De syntax
binnen deze DD is op fonnele wijze vastgelegd en extra specificatie-mogelijkheden,
waaronder data-~ype-specificatie, responstijden en enumeratie-typen zijn toegevoegd.
Tevens is er structuur gebracht in de DD.
Het State Transition Diagram (STD) bepaalt wanneer een toestandsverandering
optreedt en welke acties daarbij uitgevoerd dienen te worden. Er is onder andere een
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taakgeorienteerde compilatie uitgewerkt, met implementaties voor binnenkomende
lokale events en continuous control flows.
De Process Specification (P-Spec) is een manier om een proces te beschrijven. Dit
wordt gedaan met behulp van pre-, en postcondities. Hierbij zijn enkele beperkingen
opgelegd, waaronder het niet gebruiken van control stores, convergerende-, en
divergerende flows. De processen waarvoor deze P-Specs een specificatie zijn worden
opgesplitst in later uitgewerkte Data Transformation bubbles, Decision bubbles,
Timing bubbles en Event Recognition bubbles.
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Lijst van veel gebruikte afkortingen.
BNF
DD
DD Entry
DFD
ERD
OS
P-spec

STC
STD
YSM

Bachus Naur Form
Data Dictionary
Data Dictionary Entry
Data Flow Diagram
Entity Relationship Diagram
Operating System
Process Specifications
Structure Chart
State Transition Diagram
Yourdon Structured Method
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1. Inleiding.
Het afstudeerwerk is gerealiseerd binnen Oee Nederland B.V. te VenIo en werd
verricht onder toezicht van twee begeleiders van het betrefTende bedrijf en een
hoogleraar van de vak.groep Digitale Systemen.
De opdracht bestaat uit het formaliseren en automatiseren van gedeeltes van de
ontwerpmethodiek, beschreven door P.T. Ward & S.J. Mellor [W&M85]. Deze
methodiek wordt "the Yourdon Structured Method" genoomd.
De YSM wordt toegepast binnen R&D van Oee Nederland B.V. en is geschikt voor het
ontwerpen van complexe software voor een real-time besturingssysteem. Bijvoorbeeld
(multiprocessor) besturingssystemen van copiers en printers.

Een specificatie van de opdracht is hieronder gegeven, waarbij voor de context van het
probleem wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
De afstudeeropdracht bestaat uit het automatiseren van het vertalen van het ontwerp
naar de implementatie (de implementatiefase). Deze vertaalslag wordt mogelijk als de
YSM ontwerpmethode eenduidig wordt vastgelegd, volgens een bepaalde formele
beschrijvingswijze.
De voordelen om deze automatisering na te streven en niet direct de software in een
hogere programmeertaal te schrijven zijn de volgende: (-)
- Er is een meer directe koppeling tussen het ontwerp (de diagrammen en de
specificaties) en de impleIl\entatie.
- Er worden minder fouten gemaakt, omdat de implementatiefase wordt overgeslagen.
- De specificaties dienen slechts een keer ingevoord te worden - overzichtelijker.
- Makkelijker om te schrijven naar een andere hogere programmeertaal - flexibeler.
- De ontwerper houdt zich meer bezig met de probleemstelling (specificaties) i.p.v. de
implementatie - hoger abstractieniveau.
- Er kan op een hoger niveau (binnen de tooling) parameters worden ingesteld ten
behoove van implementatie-instellingen. Hierdoor kan er per implementatieomgeving een optimalisatie worden uitgewerkt. Zie figuur 1.1.
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automationproces

code-files

Figuur 1.2: Grafische implementatie van het automatiseringsproces.

De diagrammen van het ontwerp worden grafisch ingevoord en opgeslagen, in een
YSM ondersteunend software pakket genaamd Cradle"'. Dit pakket wordt gebruikt om
volgens de YSM software te ontwikkelen voor real-time applicaties. Enkele ontwerpverificaties en tools worden desgevraagd automatisch uitgevoord. Het is mogelijk om
de informatie over de verschillende modelspecificaties ten behoove van de
automatisering uit Cradle"" te betrekken.
Voordat deze door Cradle geproduceerde en gecodeerde informatie bewerkt kan
worden moot eerst de YSM door een formele beschrijving worden vastgelegd. De Data
Dictionary , het State Transition Diagram, de Structure Chart en de Proces
Specificatie mooten bewerkt worden. Het tijdsaspect (belangrijk voor Real-Time
systemen). moot nog op een formele wijze binnen de methode worden germplementeerd.
Dit moot dan omschreven worden in een bepaalde, gedeeltelijk door de YSM
aangegeven, syntax die de verschillende onderdelen van de ontwerptaal eenduidig
weergeeft. Dit impliceert dat het ontwerp (het implementation model) vertaald kan
worden tijdens de volgende stap in het automatiseringsproces (de code-generator).
De modelinformatie wordt door Cradle omgezet in een ASCII-file. Deze ASCII-file
moot vertaald worden naar C-code, via een code-generator. Deze gecompileerde C-code
files van het ontwerp kunnen later worden uitgevoord (geexecuteerd) met behulp van
een geschikt Operating System (O.S).
Binnen dit proces van automatisering dient een controle-stap te worden ingebouwd die
de syntax controleert op eventuele syntaxfouten tegen de formele YSM ontwerptaal.
Dit is noodzakelijk daar het Cradle-software pakket alleen een gedeelte van de
formele fouten herkent die in het Data Flow Diagram en gedeeltelijk elders gemaakt
kunnen worden.
De controle-stap op de verschillende specificaties kan dan, projectafhankelijk,
gelimiteerd worden aan de hand van de project-specificaties.
Hieronder is puntsgewijs beschreven welke punten op de bovenstaande manier (, dus
van formele beschrijving tot testen op goode werking van de codegenerator,) bewerkt
dienen te worden. In figuur 1.2 is globaal het automatiseringsproces in een "black box
representatie" weergegeven.
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De deelprocessen van het automatiseringsproces:
1. Data Dictionary
2. State Transition Diagram
3. Event recognition bubbles & Timing bubbles
4. Process Specification (Structure Chart)
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Figuur 2.1: Context diagram.
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Figuur 2.2: Engineerings ontwikkeltraject

2. Probleem context.

2.1. Inleiding.
In hoofdstuk 1 is een opdeling gemaakt van het totale automatiseringsproces in
verschillende deelopdrachten. Het totale automatiseringsproces omvat het compileren
naar C-code van de verschillende ontwerpspecificaties die door de YSM gebruikt
worden.
Het is noodzakelijk het probleem wat aangepakt gaat worden, dus wat binnen de
opdracht valt, good af te bakenen. Dit is mogelijk door good te definieren wat de
"buitenwereld", de context is van het probleem, en het gedeelte te definieren dat
binnen het probleem valt.
De totale opdracht, waarin de Yourdon Structured Method (YSM) ontwerpmethodiek
centraal staat, kan ook beschreven worden met behulp van deze methodiek. Het
context diagram is een beschrijvingswijze van de afbakening van een probleem. Hierin
wordt aangegeven wat de "terminators" zijn, dus wat buiten het probleem valt. En er
wordt aangegeven wat het proces zelf bevat.
Ook de implementatie programmeertaal, de gebruikte software, het systeem waarop
de software draait etc.. moot worden gedefinieerd.
In de volgende paragraaf is een overzicht gegeven van deze gegevens en het context
diagram is te zien in figuur 2.1. Een korte uitleg van de methodiek is gegeven In
hoofdstuk 3, waarbij appendix A een beknopte uitleg is van de gebruikte symbolen.

2.2. Randvoorwaarden in samenhang met ontwikkeltraject.
De randvoorwaarden van de implementatie van de deelopdrachten is gebaseerd op het
software engineerings ontwikkeltraject dat grafisch weergegeven is in figuur 2.2. Dit
is het waterval model in een U-vorm. Hierbij is het detaill-niveau van het ontwerp
vertikaal wergegeven. Eerst analyse, dan ontwerp, dan de implementatiefase die
vervangen wordt door het automatiseringsproces, waarna bootom-up getest wordt en
ten slotte vrijgave voIgt als deze tests goed zijn doorlopen.
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2.3. Probleemopsplitsing.
De opdracht richt zich op het specificeren en automatiseren van het laagste niveau
Data Flow Diagram (DFD) van het implementation model. De specificatie van de
verschillende detaillistische beschrijvingsmethoden binnen de YSM zijn nog niet
volledig eenduidig beschreven. Elk van deze verschillende specificatie methoden moot
eenduidig vastgelegd worden. Daardoor is automatisering van dat gedeelte mogelijk.
Met deze detaillistische beschrijvingsmethoden worden de Data Dictionary (DD), State
Transition Diagram (STD), Proces Specification (P-Spec) en Structure Chart (STC)
bedoeld. Deze zijn in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. De formalisering
en het ontwerp voor de automatisering van de verschillende deelproblemen is
uitgewerkt voor al de onderdelen. Het totale traject van specificatie, syntaxbeschrijving en programma-implementatie is voor de DD items geheel doorlopen.
Het totale automatiseringsproces zal worden opgedeeld in enkele deelproblemen. Deze
opdeling komt voort uit de eerder gemaakte opdeling in DD, STD, P-Spec en STC.
Binnen de theorie omtrent de YSM kan een opdeling worden gemaakt tussen de delen
DATA, CONTROL en TRANSFORMATIONS. Omdat de verschillende ontwerpspecificaties op dezelfde wijze van elkaar afhankelijkheid zijn, zal ook in dit verslag
deze opdeling worden aangehouden.
Binnen het deel "data" zal eerst het formaliserings-gedeelte van de Data Dictionary
behandeld worden (hoofdstuk 5). Daarna wordt het automatiserings-gedeelte
behandeld (hoofdstuk 6). Binnen het gedeelte "control" zal eerst het control
formaliserings-gedeelte behandeld worden. In dit gedeelte wordt het STD uitgewerkt
en het control gedeelte van de DD (hoofdstuk 7). Daarna zal het automatiseringsgedeelte van de STD's met de verschillende control flow implementaties worden
behandeld (hoofdstuk 8). En binnen het gedeelte van de "transformations" zal eerst
het formaliserings-gedeelte van de P-Spec (en STC) behandeld worden, waarbinnen
bepaalde modelleringen op DFD-niveau uitgewerkt worden (hoofdstuk 9). Als laatste
zal het automatiserings-gedeelte van de P-Specs behandeld worden, waarin de
verschillende soorten processen worden geimplementeerd (hoofdstuk 10).
Een verdere specificatie van de algemeen te volgen methodiek omtrent de
implementatie van het automatiseringsproces is gegeven in hoofdstuk 4. Ieder
deelgebied (data, control & transformation) wordt voorzien van een specifieke
specificatie omtrent de oplossingsmethodiek. Bij het DATA gedeelte zal deze
specificatie een totale uitleg zijn tot en met de code generatie, maar bij het CONTROL
IXlpynght
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en TRANSFORMATION gedeelte wordt de implementatie van de code-generatie
overgeslagen. Bij deze gedeeltes zal een ontwerp voorzien van syntactische
beschrijvingen om tot een implementatie te komen beschreven worden. Enkele
voorbeelden van het doel van het eindresultaat zullen beschreven worden om het
abstractieniveau te verlagen.
Ter verduidelijking wordt in het volgende hoofdstuk een verkorte uitleg van de
Yourdon Structured Method CWard/Mellor) ontwerp methodiek gegeven. Hierin staat
met name een korte uitleg van de DD, STD, P-spec en STC. Ook het gebruik en de
toepassing binnen het Implementation Model van deze beschrijvings-wijzen zal in dit
hoofdstuk kort beschreven worden.
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3. De Yourdon Structured Method.

3.1. Inleiding.
Een gestructureerde ontwerp methode kan gebruikt worden voor het ontwerpen van
een complete fabriek, de besturing van een complex apparaat of machine tot complexe
elektronische schakelingen. Daar waar een project in een hierarchische structuur
onder te verdelen is (verdeling in sub-problemen), kan het project in een
ontwerp-methodiek vastgelegd worden. Hierbij wordt stapsgewijs de ontwikkeling van
analyse tot implementatie gestructureerd uitgevoerd.
In dit hoofdstuk worden kort de verschillende onderdelen behandeld van de YSM.
Deze ontwerpmethodiek is geschikt voor het ontwerpen van complexe software voor
besturingssystemen.
Om deze real-time systemen te ontwerpen is een goede timing-specificatie nodig, die
ontbreekt in de beschrijvingen van de YSM. Het is daarom van belang een formele
specificatie van de verschillende onderdelen van de ontwerp methode te definieren.
In de literatuur wordt aanbevolen om, aan de hand van het project, een keuze te
maken uit de totale ontwerp methodiek, waardoor een overzichtelijker beeld kan
worden gegeven van de analyse tot en met de implementatie van het project.
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3.2. Ontwerpstrategie; van analyse tot implementatie.
Bij het ontwerpen van een complex systeem moot men het ontwerpproces
onderverdelen in verschillende stappen om continu overzicht te bewaren. De in dit
verslag behandelde problematiek richt zich vooral op de ontwerpbeschrijving van de
implementatiefase van een project.
De YSM begint het ontwerp met het opstellen van een context diagram. Dit is het
hoogste beschrijvingsniveau van het systeem. Het is een beschrijving van hetgeen
binnen het te realiseren systeem valt en wat niet, en welke koppeling het model met
de omgeving heeft.
Daarna wordt een eerste, kwalitatieve, specificatie ged.efinieerd door het behaviour
model op te stellen. Dit model houdt geen rekening met de implementatie en bestaat
uit twee gedeelten. Het eerste ged.eelte, het transformation schema, geeft grafisch de
transformaties weer die de systeemgrens passeren. Dit is het actieve gedeelte van het
systeem, dat reageert op de gebeurtenissen in de omgeving. Het tweed.e gedeelte zijn
de data schema's, die de informatie bevatten die het systeem nodig heeft om te
kunnen functioneren. Het bevat een grafische weergave van de data die onthouden
dienen te worden en de onderlinge relaties. Deze grafische weergave wordt een Entity
Relationship Diagram genoomd (ERD).
Naast dit behaviour model beschrijft het environment model de gebeurtenissen
waarop het systeem moot reageren. Dit model bevat het, eerder vermelde, context
diagram en een event list (waarin al de mogelijke gebeurtenissen worden opgesomd).
Aan elk event van deze event list wordt een proces toegekend en wordt als een bubble
gemodelleerd op een DFD. De relaties tussen deze processen worden aangegeven door
flows op dit DFD. Dit wordt het preliminary schema genoemd. Daama worden op
basis van een zo hoog mogelijke koppeling (cohesion) en een zo simpel mogelijke
interfacing de processen gegroepeerd (bottom up). Dit gaat door totdat level a is
bereikt.
Het preliminary schema van level 0 en de onderliggende DFD's worden overgezet naar
het essential model en eventueel gemodificeerd (top down). Het behaviour model
samen met het environment model vormt het essential model. Dit is een eerste
complete beschrijving van het totale te realiseren systeem.
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Vanuit dit essential model wordt het implementation model afgeleid, waarbij het
model wordt aangevuld met al de details die voor het te realiseren systeem van belang
zijn. Dit gebeurt in de implementatiefase van een project. Dit implementation model
bestaat uit drie delen.
Het eerste deel, het processor model, omvat de indeling van de diverse (besturings)activiteiten over de processors en de interfaces tussen hen. Het resulteert in een
gereorganiseerde set van transformation schema's, die ieder 1 processor bevatten.
Het tweede deel, het task model, geeft een specificatie van de transformaties en
opgeslagen data die aan elk van. de gekozen processors zijn toegekend. Hierin is een
taak een parallel uit te voeren (besturings-)algoritme. Het systeem kan dan per
processor, task (taak) afhankelijk worden gereorganiseerd.
Het derde deel, het module model, betreft het introduceren van modules en het
weergeven ervan met behulp van structure charts. Een module is een set van
instructies, zoals subprogramma's, functies, (sub)routines en procedures. Hierbinnen
zijn geen parallelle processen meer mogelijk. Een structure chart bevat een set van
module hierarchieen. Er is 1 structure chart mogelijk per proces. Een proces is een
gespecificeerde sequentie van deelprocessen, die ieder een simpele functie uitvoert.

3.3. Verscbillende facetten van bet implementation model.

In dit verslag ligt de nadruk op het implementation model. Om al de
implementatie-details te kunnen weergeven zijn er enkele modelleringsmethoden
beschikbaar om gedeeltes van het systeem in de hierarchische structuur verder te
specificeren.
\

In de ontwikkeling van het systeem zijn in het essential model reeds al de activiteiten
opgedeeld, door middel van reorganisatie binnen de verschillende
ontwerp/analyse-stappen. Bij de ontwikkeling van het implementation model wordt er
zo min mogelijk van het essential model afgeweken, daar het essential model het na
te streven model is.
Er wordt nu aandacht besteed aan verschillende facetten van het Data Flow Diagram
(DFD), dat een grafische hulpmiddel is voor het transformation schema. De
verschillende symbolen die in het DFD gebruikt worden zijn uitgelegd in appendix A.
copynjli£ 1991 OC&Neaei'land B.v., venlO,l'he NetberlandB
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state- 1

condition
action- 1
action- 2
~r

state- 2
"
Figuur 3.1: Een STD met een toestandsovergang.

Een DFD maakt gebruik van de volgende specificatie hulpmiddelen, die niet direct te
zien zijn op het DFD, waardoor de overzichtelijkheid toeneemt:(-)

- State Transition Diagram (STD), gebruikt bij control transformations. Dit
diagram specificeert de voortgang van de processen binnen een control transformation.
Er is uitgegaan van een Mealy-machine, waarbij acties uitgevoerd worden bij een
toestandsovergang van het systeem. Het STD bevindt zich in een bepaalde (wacht)toestand. Als er een input binnenkomt die voldoet aan een condition behorende bij een
uitgaande transition dan zal er een toestandsverandering plaatsvinden naar een
volgende toestand. Tijdens de toestandsovergang wordt een eventuele actionlist
uitgevoerd. In hoofdstuk 7 (en 8) wordt uitgebreider ingegaan op STD's.
Een simpel voorbeeld van een toestandsovergang is gegeven in figuur 3.1 en is
hieronder uitgewerkt.
Stel dat een control transformation zich in een bepaalde toestand bevindt (state_l).
Bij een gespecificeerde input (condition) hoort een gespecificeerde toestandsovergang
met eventuele output(s). Hierna wordt een volgende gespecificeerde toestand van het
STD bereikt (state_2).
Het is niet mogelijk binnen de YSM om "leveling of states" toe te passen. Dit is een
state die een niveau lager weer een compleet STD bevat.

- Structure Chart (STC). Dit diagram specificeert de hierarchie van data-processen,
uitgedrukt in de basis-eenheden: module, call, shared data area en couple. Zie
appendix A. Elke module heeft een module specificatie, opgebouwd uit paren pre-, en
postcondities. Zie § 3.4 voor de toepassing van de STC in de praktijk.
- Process Specification (P-spec), gebruikt bij data transformations. De P-spec is
opgebouwd uit paren pre-, en postcondities. De preconditie van een conditiepaar
specificeert de voorwaarde waaraan de ingangsdata moet voldoen om het
eindresultaat te verkrijgen wat in de bijbehorende postconditie is gespecificeerd. In de
postconditie worden o.a. de inhoud van de uitgaansdata en de bernvloede data stores
na het uitvoeren van de data transformation gespecificeerd. In hoofdstuk 9 (en 10)
wordt uitgebreider ingegaan op de P-Specs.
- Data Dictionary (DD), o.a. gebruikt binnen een DFD. De DD wordt gebruikt om
elk data-item binnen het model te specificeren. Dit houdt in dat de DD moet worden
gespecificeerd voor aIle soorten flows, stores. Ook de opbouw wordt gespecificeerd van
copynliht 1991 ore:Neaerland B.v., venlo, The NetherlandS
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de flows en stores als een compositie van data-items. Uit een specificatie van een
data-item zijn de eisen te distilleren waaraan het item moot voldoen. In hoofdstuk 5 "
(en 6) wordt uitgebreider ingegaan op de DD.

3.4. Praktische toepassing van de YSM.
Voor een praktische toepassing zijn er uitbreidingen op de methodiek nodig. Deze
uitbreidingen zijn nodig om complexe besturingssoftware te ontwerpen en te
implementeren.
De uitbreidingen zijn op te splitsen in
hieronder kort behandeld:

as,

DFD, STD, P-Spec en STC en worden

os:
Het as is verantwoordelijk voor timing, scheduling en synchronisatie. Dit impliceert
de afhandeling van de verschillende pseudo-paralleIle taken, de interne real-time
tijdklok, de afhandeling van de verschillende soorten flows, signal & wait, etc...
DFD:

Het is niet mogelijk binnen de toopassing om gebruik te maken van convergerende-,
en divergerende flows. Met het laagste niveau DFD van het implementation model
worden de DFD's bedoold die geen gelevelde stores en/of packed flows bezitten.

STD:
Het STD wordt gelmplementeerd als taak hoven het as. In hoofdstuk 7 (en 8) worden
subcontrollers gelntroduceerd als oplossing voor het gebrek aan "leveling of states".

STC:
De STC wordt aIleen toegepast als specificatie-methode voor complexe data
transformations. Hierdoor wordt deze data transformation opgesplitst in modules. In
de literatuur [W&M85] wordt voor module-specs een maximale grootte aangehouden
van een pagina. Deze richtlijn kan ook worden toegepast op P-Specs. Een
overschnjding van deze lengte heeft dan een STC tot gevolg.
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P-Spec:
Naast data transformations worden ook timing bubbles en event-recognition bubbles
gespecificeerd met behulp van de P-spec. Een timing bubble is een parallelle taak met
betrekking tot timingsaspecten. Een event-recognition bubble is een parallelle taak die
een event (gebeurtenis) herkent en dan eventueel een aetie ondemeemt. Een goede
eenduidige specificatie van beide taken is niet in het implementation model
opgenomen dus dient nog verder uitgemodelleerd te worden. Hier wordt in hoofdstuk
9 (en 10) gedetailleerder op in gegaan.
De timingsaspeeten van deze parallelle taken worden afgehandeld door het OS.
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Figuur 4.1: Het algemene automatiseringsproces.

\

4. Stappen binnen het automatiseringsproces.

4.1. Inleiding.
Om tot een ontwerp te komen voor de software, kan gebruik worden gemaakt van de
Yourdon Structured Method (hoofdstuk 3, [W&M85]). Ret automatiseringsproces,
volgens het context diagram van figuur 2.1 kan verder worden uitgewerkt met behulp
van deze methodiek. Dit wordt per gedeelte (data, control & transformations) gedaan
na ieder hoofdstuk, die dat gedeelte behandeld. In het algemeen wordt dezelfde
oplossings-strategie gehanteerd in elk hoofdstuk. Ret totaal leidt tot gedeeltelijke
automatisering van het laagste niveau DFD van het Implementation Model.
Er wordt momenteel gebruik gemaakt van het Cradle software-pakket die de YSM
ondersteunt en ASCII-files kan exporteren. Ret is mogelijk om verschillende items te
exporteren van het ontwerp. Deze exportfiles kunnen symboolinformatie bevatten
inclusief informatie omtrent de interconnectie van deze symbolen (STD, DFD, STC)
en/of een van de detaillistische specificaties (P-Specs, DD). De exportfiles zijn
opgebouwd volgens een vaststaande syntax. Om de afhankelijkheid met een bepaald
software pakket te omzeilen wordt gebruik gemaakt van een intermediaire code die
Cradle-onafhankelijk verder verwerkt kan worden. De intermediaire code maakt
gebruik van de basis gegevens van een specificatie wijze, die in elk toekomstig YSMondersteunend tool aanwezig zijn. Rierdoor is omzetting naar deze intermediaire code
altijd mogelijk.
Ret automatiseringsproces wordt daardoor in twee stappen opgedeeld, waarbij het
eerste gedeelte aansluit op de exportfiles van het softwarepak.ket Cradle (zie figuur
4.1).
Cradle maakt een opdeling van de diagram informatie in gespecificeerde files. Deze
worden in de eerste stap door de lexical analyser LEX ([K&R86]) herkend en opgeslagen in symboltables, waarin de informatie van de betreffende rues staat. Dit wordt
gedaan door de file te "parsen" (ontleden) aan de hand van een gedefinieerde syntax
door het programma YACC. Daama wordt de belangrijke informatie omgezet volgens
een bepaalde syntax naar een temporary file (intermediaire code), die als input-file
dient voor de tweede stap (zie figuur 4.1, linker bubble).
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Deze tweede stap wordt ook "geparst" (ontleed), maar nu aan de hand van de syntax
van de temporary file, dus Cradle onafhankelijk. Een file die niet via de Cradle
exportfile(s) en de eerste stap gecreeerd is kan ook als input dienen van de tweede
automatiserings-stap. Deze file moot natuurlijk weI voldoon aan de gedefinioorde
syntax voor de inputfile van de tweede stap (zie figuur 4.1, rechter bubble).

Opmerking:
Door afspraken te mak.en omtrent de extensies van tile.namen hoeft d~ output- .
file niet expliciet vermeld te worden, waardoor een totaalpakket van files
ontstaat met dezelfde prefix, maar oon verschillendeex:tensie.

4.2. Fout afhandeling.
Om oon programma gebruikersvriendelijk te maken is oon fout afhandeling
noodzakelijk (error handling). Als een parser wordt gebruikt kunnen de fouten van te
voren "voorspeld" worden en opgenomen worden in de syntax. Hierdoor is precies de
fout en het symbool waar de fout door veroorzaakt wordt aan te wijzen. Het grote
voordeel van het opnemen van waarschijnlijke fouten binnen de syntax is dat de
parser niet stopt, maar verder gaat met het parsen van de aangeboden informatie
(error recovery).
Hierdoor is het mogelijk om de fouten op te delen in "warnings", "errors" en "fatal
errors". Bij warnings wordt er na de parse-slag overgegaan tot het genereren van
code. Bij errors wordt er besloten om niet tot code generatie over te gaan. Fatal errors
treden op, omdat er dan oon niet voorspelde fout voorkomt, waardoor de parse-slag
niet gehaald wordt. Er kan besloten worden om oon error oon fatal error te noomen
als de geparste informatie niet betrouwbaar moor is. Als de fout niet voorspeld is zal
de parser stoppen en de plaats en het symbool aanwijzen waar deze fout ontstaan is.
Dit is vanzelfsprekend oon fatal error.
Bij de oorste stap is deze manier van fout afhandeling bijna niet van toepassing,
omdat de export files van Cradle minder foutgevoolig zijn. Als er toch een parse-fout
optreedt zal oon algemene "syntax error" het gevolg zijn. Als er oon syntax geparst
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wordt die door de gebruiker be'invioed kan worden
fout afhandeling nodig.

IS

weI een beter gespecificeerde

Er worden standaard regeis gebruikt voor verschillende klassen van BNF-syntaxregeis
om tot een juiste foutafhandeling te komen [S&F85].
Er is binnen de gebruikte parser yacc standaard geen foutafhandeling aanwezig, maar
er kan gebruik worden gemaakt van de globale variabelen binnen het programma.
Hierdoor is de gebruiker van deze parser in staat zijn eigen foutafhandeling te
programmeren, met behuip van deze variabelen vanuit yacc. Er zijn voorbeelden van
deze errorhandling-routines te vinden in het gebruikte hoek van Schreiner &
Friedman [S&F85].
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5. Specificatie van data items.

5.1. Inleiding.
Om een proces te automatiseren is een eenduidige specificatie noodzakelijk. Dus ook
voor het specificeren van het data gedeelte. Riermee wordt het gedeelte bedoeld dat
zorgt voor de declaratie van gebruikte variabelen. Deze zijn onafhankelijk binnen het
betreffende DFD van andere specificaties van symbolen. Deze variabelen worden
gespecific~rd door middel van de Data Dictionary (DD). De invulling van een DD
moet voldoen aan een bepaalde syntax, waardoor het automatisch omzetten in bijv.
een hogere programmeertaal mogelijk is. De opdracht richt zich daarbij op de laagste
niveau Data Flow Diagrammen (DFD) van het Implementation Model van de Yourdon
Structured Method (YSM). Dit wil zeggen dat er op dat niveau geen gelevelde stores of
flows voorkomen. Ret is ook niet mogelijk dat er convergerende-, of divergerende flows
voorkomen. (zie § 3.4)
Ret DFD bevat transformations, stores en flows. De stores en flows zijn gespecificeerd
door middel van de Data Dictionary. De control transformation is gespecificeerd door
een STD en een data transformation door een P-Spec of een STC. De control store
wordt in dit verslag buiten beschouwing gelaten, daar deze te modelleren is door een
continuous control flow. De control flows bernvloeden een STD. Ret STD is nog niet
gedetailleerd behandeld, daarom komt deze in een later stadium aan de orde. Alleen
de op zichzelf staande data stores en data flows worden nader gespecificeerd in dit
hoofdstuk.
Een data store is altijd voorzien van een unieke naam, waardoor deze naam gebruikt
kan worden als variabelenaam. Een data flow heeft geen naam of een unieke naam.
Als de data flow van-, of naar een data store loopt hoeft de data flow geen naam
hebben. Dit wordt een netflow genoemd. Als dit zo is heeft de datil flow toegang op de
totale inhoud van de data store. De bewerkingen op de data flow hebben direct invloed
op de betreffende data store, zodat deze data flow aangeroepen kan worden met de
naam van deze data store.
De DFD's zijn ingevoerd in een grafische omgeving met behulp van een grafisch tool,
genaamd Cradle die gebruik maakt van de standaard UNIX database. Dit software
pakket heeft de mogelijkheid om gedeeltes van de DD te exporteren in een ASCII-file.
TW,
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Deze file is volgens een bepaalde vorm (formaat) opgebouwd, zodat deze gecompileerd
kan worden. Dit formaat wordt als eis meegegeven aan de exportfiles die gecompileerd
dienen te worden, waardoor de afhankelijkheid van het Cradle'M tool wordt vermeden.

5.2. De Data Dictionary binnen een CradleTll-omgeving.
Als een laagste niveau DFD nog verder gedetaiIleerd dient te worden, dan kunnen de
data stores en flows door middel van een DD gespecificeerd worden. Voordat deze files
gegenereerd kunnen worden, moet de DD volgens een bepaalde syntax gespecificeerd
zijn.
Een Data Dictionary Editor <bijv. van Cradle) heeft de beschikking over drie velden.
Een "meaning", "composition" en "type" veld. Het meaning veld is een comment veld,
waar de functionele uitleg van de DD Entry in vermeld staat. In het composition veld
staat de hierarchische opbouw vermeld van de betrefTende DD Entry. In het type veld
staat informatie over de typedeclaratie en eventueel het bereik of de constante
waarde(n), de precisie (kleinste schaaldeeD en de eenheden van de DD Entry. Deze
type declaratie is aIleen mogelijk bij DD entries die geen verdere compositie hebben
(data elementen). Alleen het composition veld wordt verder verwerkt door Cradle'M.
Deze verwerking bestaat uit het aanmaken van de DD entries die een niveau lager
liggen in de hierarchische compositie boom. Op het bestaan van deze DD entries kan
later een "consistency-check" worden uitgevoerd door Cradle'M.

5.3. Data Dictionary ontwerpers eisen.
De Data Dictionary is bruikbaar voor het declareren van verschillende typen
variabelen die de ontwerper eist. Als het invoeren van de Data Dictionary een
automatische verwerking tot gevolg heeft, moet de ontwerper gebruik maken van een
gespecificeerde syntax. De type declaraties kunnen in het typeveld worden gezet met
behulp van verschillende keywords, die later gecompileerd kunnen worden. Als
bepaalde specificaties niet binnen de syntax vaIlen moet deze in het comment veld
worden geplaatst (meaning).
Minimale ontwerpers eisen, waaraan de Data Dictionary moet voldoen:(*)
* Mogelijkheid voor commentaar als verduidelijking van het doel, de functie van de
DD Entry en/of het gekoppelde DFD-symbool.
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* Opbouw m.b.v. de YSM composition operatoren: (uitleg later)
I

COMPOSITION-OPERATOREN
Is opgebouwd uit

+

x{ .. }y
[ .. \ .. 1 .. ]

(

-

I

Iteratie (minimaal x en maximaal y

(oJ)

Selectie uit

.. )

Optioneel

@

Sleutelveld; gebruik van @-karakter
voor uniek identificeerbare variabelen

(*); x, y zijn natuurlijke getallen (verzameling N) en optioneel voor deze operator.

* Set van variabele typen:
- Variabelen voor gehele getallen (integers).
- Floating point variabelen (reals) van de verzameling reele getallen It
- Constanten (met bepaalde waarden).
- Character variabelen.
- String variabelen.
- Pointer variabelen.
- Hergebruik van gedefinieerde types.
- Discrete waarden (verzameling)
- Enumeratie (opsom) type.

* De mogelijkheid tot extra specificatie van de variabelen, bijvoorbeeld:
- Bereik (limits).
- Precisie (precision).
- Eenheden (units).

5.4. Hierarchie binnen een Data Dictionary Entry.
Een symbool op het laagste niveau DFD kan tach zo complex zijn dat het verder onder
te verdelen is in een hierarchische structuur. Bijvoorbeeld een opgebouwde data store
of data flow. De store of flow heeft dan een verdere opbouw of compositie. Als een
oopyngbt 1991 OC&Nedeiland B.V., VenIa, The NetherlandS
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symbool niet verder onderverdeeld is, dus geen compositie heeft, dan wordt dit een
data element genoemd. Een data element kan gedetailleerd worden omschreven, daar
dit het laagste implementatieniveau is van het totale ontwerp.
Iedere verdere opdeling heeft weer nieuwe DD Entries tot gevolg, met een unieke
naam, maar zonder een gerelateerd DFD symbool. Deze DD entries worden "child" DD
Entries genoemd (childs) en de overkoepelende DD Entry is de "parent" van de child
DD Entries. Hierdoor is een onderscheid te maken tussen verschillende klassen (zie
tabel), waarin het data type een nog niet eerder genoemde klasse is.

DFD symbool

Composition

Klasse

Ja/Nee

Nee

Data element

Nee

Ja

Data type

Ja

Ja

Data structuur

Waarbij data structuur duidt op een hierarchische opdeling van de DD Entry van het
gerelateerde symbool.
Een data store of data flow kan zijn:
- Een
- Een
- Een
- Een

data element
opbouw van data elementen
opbouw zijn van data typen
opbouw zijn van data typen in combinatie met data elementen.

Een data type kan zijn:
~

Een opbouw van data elementen
- Een opbouw zijn van data type
- Een opbouw zijn van data typen in combinatie van met data elementen.

Een data element wordt in het type veld verder gedetailleerd beschreven en heeft
volgens de definitie geen verdere opbouw meer.
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5.5. Bet composition veld voor data structuren en data types
Zoals vermeld is in paragraaf 5.4 kan een data store of een data
worden uit data items. Dit wordt gespecificeerd in het composition
Entry volgens de syntax van [DeMarco78], oak [W&M85]. Er mag
gemaakt van vier soarten operators. De '+', de 'x{..}y', de '[.. 1.. 1..]' en
Achtereenvolgens met de volgende betekenis:
+
x{..}y

[.. 1··1··]
C.)-

flow opgebouwd
veld van de DD
gebruik worden
de 'C.)' operator.

Is opgebouwd uit de gespecificeerde child DD entries.
Iteratie van minimaal x en maximaal y child DD entries.
Selectie; 1 child DD Entry uit de gespecificeerde childs.
Optioneel; Ret gespecificeerde child is weI of niet aanwezig.

De x & y van de iteratie-operator zijn optionee!. De default waarden zijn:

x=O
y

= oneindig

Met de bovenstaande operator (optioneeD kan dit als voIgt beschreven worden:
(x){..}(y)

Iteratie van min. x en max. y childs

De bovenstaande operaties kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt
(recursieO. De syntax en semantiek wordt beschreven in hoafdstuk 6.

5.6. Bet type veld voor variabeledeclaratie.
Ret type veld wordt volgens de YSM gebruikt om de variabele declaratie uit te voeren
van een data element. Een data element heeft geen verdere opsplitsing in childs en
kan als primitieve van de totale DD (= de verzameling van DD entries) worden gezien.
Bij een type kan men aHeen denken aan een variabele declaratie, waarbij de typespecifier wordt gespecificeerd. Maar oak optionele velden als limits, precision en units
kunnen meegegeven worden bij deze declaratie. Als de variabele een constante betreft
kan de waarde van de constante oak meegegeven worden.
De verschillende mogelijkheden om het type van een variabele te specificeren kunnen
opgedeeld worden in verschillende groepen variabelen. Deze worden gedetailleerd
ropyngtlt 1991 OC&Neaerland B.V., Venlo, The NetherlandS
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behandeld in paragraaf 5.7. en 5.8.

De volgende opdeling kan worden gemaakt:( *)

* Geen variabele specificatie; hierbij wordt de default waarde gekozen. (Het snelste-,
of het meest efficiente machine afhankelijke variabele type).

* Globale variabele specificatie; hierbij wordt het soort variabele gespecificeerd en aan
de hand van het gespecificeerde bereik wordt machine afhankelijk voor het juiste
variabele type gekozen wordt. (5.7)

*

Constante globale variabele specificatie; hierbij wordt het soort variabele
gespecificeerd in combinatie met de waarde van de variabele en aan de hand van deze
waarde wordt machine afhankelijk voor het juiste variabele type gekozen. (5.8)

* Gelinkte globale variabele specificatie; hierbij wordt een pointer naar een variabele
type gespecificeerd die elders in de Data Dictionary gedefinieerd is. (5.9)

Als er geen variabele type specificatie is gespecificeerd, wordt het default type
genomen. Dit type is het meest efficiente type voor het project. Dit kan enerzijds het
type zijn dat het minste geheugen in beslag neemt, als de geheugenruimte het
schaarste is. Anderzijds kan dit het snelste variabele type zijn van de machine,
microprocessor als het aspect "tijd" het schaarste is. Het zal vaak een afweging zijn
tussen geheugenruimte en snelheid \Vat als default type gekozen zal worden.
Deze specificatie methode wordt in het "type veld" van de Data Dictionary Editor
ingevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van keywords (sleutelwoorden) gevolgd door
een dubbele punt en de specificatie. Deze keywords moeten op een bepaalde volgorde
in het type veld staan.
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De volgende keywords zijn mogelijk (incl. dubbele punt).
range:
limits:
value:
length:
precision:
units:
compdef:
resptime:

(Rang, rubriek, soort, (NIET bereik»
(Limieten, grenzen, bereik)
<Waarde)
(Lengte)
(Precisie, nauwkeurigheid, kleinste schaaldeel)
(Eenheden)
(Composition Definition, in de theorie ook weI "values:")
(Response Time, responstijd, reactietijd)

Aan het Qegin van het type veld van de DD Entry mag (kort) variabele commentaar
worden gegeven. Dit kan in bepaalde gevallen nuttig zijn, maar zal in het
uiteindelijke ontwerp waarschijnlijk tach worden verwijderd. Dit wordt in het verdere
verslag "type commentaar" genoomd.
Uitleg over het gebruik van de keywords zal volgen in de aankomende paragrafen van
dit hoofdstuk.

5.7. Globale variabele specificatie.
Bij de globale variabele specificatie wordt de keuze van het juiste variabele type aan
de compiler overgelaten. Het soort variabele en het bereik wat deze variabele kan
aannemen moot weI gespecificeerd worden.
Het soort variabele kan een keuze zijn uit de hieronder vermelde typen:
- integer:
. real:
- character:
- string:

Een geheel getal. (Verzameling Z uit de wiskunde).
Een reeel getal of floating point. (Verzameling R uit de wiskunde).
Een karakter.
Een of meer karakters.

Dit wordt in het type veld van de DD Entry gespecificeerd na het keyword "range:",
waarbij "range:" het eerste keyword is van het type veld. Bijv: range:integer.
Als het bereik niet gedefinieerd is worden er default types gekozen van het soort
variabele type dat gespecificeerd is. Als de Data Dictionary van het implementation
model bewerkt wordt is vaak de implementatie van de variabele bekend. Hierdoor is
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ook het bereik bekend van de betrefIende variabele. Door het opgeven van de
minimale-, en/of maximale waarde kan het juiste variabele type door de compiler.
gekozen worden. Dit betreft niet het soort variabele type: "string".
Deze minimale-, en/of maximale waarde wordt gespecificeerd na het keyword "limits:".
Het onderscheidingsteken tussen de minimale-, en maximale waarde is "..". Dit is het
tweede keyword van het type veld. Bijv: limits: 0.. 100.
Bij een string kan eventueel de lengte van de string gedefinieerd worden.
Dit wordt gespecificeerd na het keyword "length:". Dit keyword komt dan in de plaats
van het keyword "limits:". Bijv: length:20.
Deze specificatie methode is programmeertaal onafhankelijk, omdat geen standaard
types van de programmeertaal gebruikt worden. De code generatie is verantwoordelijk
voor het juist omzetten van het soort variabele type in de juiste variabele declaratie.

Enkele voorbeelden voor het invullen van het type veld van een DD Entry zijn:
range:reallimits:-1.0ElO .. +1.0ElO
range:integer limits: 0..
range:real limits: " 2.00e200
range:string length:30
range:string
Deze voorbeelden kunnen ook gevolgd worden door de facultatieve keywords
"precision:" en "units:". Dus enkele voorbeelden van een ingevuld type veld inclusief de
facultatieve velden zijn:
range:integer limits:0..32465 units:number_oCmiles
range:reallimits:lO..80 precision:O.OOl units:Degrees_Celsius
range:real limits:0..1.0E-3 precision: 1.0E-IO units:meters
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5.8. Constante globale variabele specificatie.
Bij het specificeren van een constante kan het kiezen van het juiste variabele type
van de programmeertaal gekozen worden door het opgeven van het soort variabele
type en zijn waarde.
Er moot weI het keyword "constant" voor het soort variabele type staan, waardoor het
type veld van een DD Entry begint met "range:constant" gevolgd door het soort
variabele type. Er zijn dus de volgende specificaties mogelijk:
range:constant
range:constant
range:constant
range:constant

integer
real
char
string

De waarde van de constante waarde kan gespecificeerd worden na het keyword
"value:". Dit moot van hetzelfde soort variabele type zijn als in de "range:"
gespecificeerd is. Bijv: value:4.
Enkele voorbeelden:
range:constant
range:constant
range:constant
range:constant

integer value: 100
real value: 1.0e40
character value:H
string value:woord_dat_opgeslagen_wordt

De string-, en/of character-waarde kan eventueel omgeven worden door enkele of
dubbele quotes C...' respectievelijk "..."). Hierdoor kunnen spaties en speciale karakters
als constante waarde ingevoord worden. Bijv:
range:constant string value:"Dit is een zin met spaties."
range:constant character value:" +"
range:constant string value:'::'

Na de specificatie van de constante waarde van de variabele kunnen ook de keywords
"precision:" en "units:" voorkomen. De specificatie van de nauwkeurigheid van de
constante waarde kan later een functie hebben bij het afchecken van een variabele op
die constante waarde met die gespecificeerde nauwkeurigheid.
COpyright 1991 <:lC6ONederiand B.V., venlo, The NetherlandS

pagina 24

Er is ook behoefte aan het specificeren van een lijst van discrete onderscheidbare
waarden die een DD entry aan kan nemen (enumeratie type). Of het vullen van een
array met constante waarden. Dit kan gedaan worden met behulp van het keyword
"compdef:" gevolgd door de specificatie van de zgn. Composition Definition. Zie
paragraaf 5.8.1.

5.8.1. Specificatie van het compdef-keyword
Ret zou ook mogelijk zijn om de verschillende waarden die een DD Entry kan
aannemen in het composition veld te zetten en iedere constante apart te definieren.
Maar om ·het onnodig genereren van childs (lager niveau DD entries) te vermijden
worden deze verschillende waarden gedefinieerd in 1 DD Entry. Dit verhoogt het
overzicht, de afhankelijkheid en de invoersnelheid, dus het verlaagt het aantal fouten
en verhoogt de efficientie.
Deze specificatie wordt gedaan op dezelfde wijze als in het composition veld van een
DD Entry. Een keuze uit verschillende waarde met de "[.. 1.. 1.. ]" operator en een
opbouw uit de gespecificeerde waarden met de "+" operator. Zie paragraaf 5.8.1.1 en
5.8.1.2.

5.8.1.1. Het enumeratie type.
Als een DD Entry een keuze is uit verschillende constante waarden wordt het een
enumeratie type genoemd. Deze constantes worden gespecificeerd na het keyword
"compdef:" in combinatie met de "[.. I.. I.. ]"operator.
Bij de "[.. 1.. I .. ] operator worden de waarden niet gespecificeerd in getallen, maar met
signaalwaarde-namen. Omdat er in de YSM-theorie met unieke signaalwaarde-namen
wordt gewerkt wordt er aan elk van de namen een verschillend geheel getal
toegekend. Bijv:
compdef:[ not_a_knownyaper_size I paper_size_equals_a2 I
paper_size_equals_a3 I paper_size_equals_a4 I paper_size_equals_a5 ]
Bij dit voorbeeld kan de DD Entry dus vijf verschillende waarden aannemen. Deze
kunnen vertaald worden in de gehele getallen 0, 1, 2, 3, 4, zodat ze uniek
identificeerbaar zijn binnen de betreffende DD Entry. Ook het aantal mogelijkheden
kan door de compiler aan een variabele worden toegekend.
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5.8.1.2. Bet constante array type.
Als een DD Entry is opgebouwd uit verschillende constante waarden dan kan dit
vertaald worden naar een tabel van deze constante waarden. Dit wordt een constant
array genoemd. Dit kan gespecificeerd worden na het keyword "compdef:" in
combinatie met de "+" operator. Bijv.
compdef: 0 + 3 + 978 + 10 + 1000 + 2 + 12452
Bij dit voorbeeld wordt de DD Entry vertaald in een array van constante waarden. Als
deze waarden gedefinieerde namen zijn van constantes i.p.v. getallen kunnen deze ook
op dezelfde wijze gespecificeerd worden. (Deze gedefinieerde namen van constantes
worden door de compiler gecheckt of ze daadwerkelijk gedefinieerd zijn binnen de
input-file, bestaande uit DD entries.) Bijv:
compdef:

put_motorJX>wer_on + checkJor_overheating
put_motorJX>wer_otT + kiltallJlrocesses

+

reverse_motor

+

Er wordt altijd verondersteld dat deze namen gedefinieerd zijn als constante gehele
getallen groter of gelijk aan nul.
Er is ook een mogelijkheid om een array te vullen met andere constante waarden als
gehele getallen. Dit kunnen bijvoorbeeld strings zijn of characters of reele getallen.
Dit kan met het keyword "range:" gevolgd door "string", "character" respectievelijk
"real" in combinatie met het keyword "compdef:" met de vermelde specificatie
methode. Bijv:
range:string

compdef:

"error detected" + "o.k. process succeeded" + "wait "+
"results arriving"
range:real compdef: l.OE..20'+ 1.2E-10 + 1.3E-1
range:character compdef: A + R + R + A + Y + _ + 0 + F + _ + C + H + A + R + S
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DATA DICTIONARY ENTRY

1

Name

store_with_linkedJecords

Composition

{record}

I

Type

Symbol

DATA_STORE

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

record

ComposItion

previousJecord +
nextJecord +
info_field_l +
info_field_2

Type

Symbol

DATA TYPE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

I

previous_record

Composition
Type

range: pointer record

Symbol

PA..,TA_ELEMENT

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

next_record

-

Composition
Type

range: pointer record

Symbol

DATA ELEMENT

Figuur 5.1: De Data Dictionary Entries van een linked list.

5.9. Globale pointervariabele specificatie.
Om tot een efficient geheugengebruik te komen wordt er dynamische allocatie
toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van pointers naar bepaalde gealloceerde
blokken van het geheugen. Het algoritme dat de geheugenblokken tookent aan deze
pointers zookt in het geheugen een vrij gedeelte op van een bepaalde grootte. Om deze
grootte te specificeren van het geheugenblok moot het variabele type aan het allocatiealgoritme meegegeven worden van de (pointer-) variabele. Deze kan dan gekoppeld
(gelinkt) worden aan dat geheugenblok. Later kan dit geheugenblok gevuld worden
met informatie.
Zolang de pointervariabele niet gevuld hooft te worden met informatie, is het niet
nodig geheugen te alloceren voor deze informatie. Hierdoor kan geheugenruimte
efficienter benut worden. De declaratie van de variabele zelf kost bijna geen geheugen
daar deze alleen een adres bevat, zonder geheugenreservering.
Een veel gebruikte toepassing is een iteratie van 0 of meer items. Het eerste item
wordt gelinkt aan het tweede. Het tweede item wordt gelinkt aan het derde etc.. Dit
wordt een "linked list", een aaneengeschakelde lijst genoomd.
Het specificeren van een pointer type variabele wordt gedaan met het keyword
"range:" gevolgd door "pointer" gevolgd door de naam van het datatype. Dit datatype
moot elders in de input file gespecificeerd zijn.
range:pointer <datatypenaam>

Een uitgewerkt voorbeeld van een linked list is hieronder gegeven (zie figuur 5.1). Met
"Symbol" wordt het gerelateerde DFD symbool OOdoold van de betreffende DD Entry.
Het meaning veld is weggelSten, omdat dit vrije tekst bevat.
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dd export_~---1~
-file

export files
to intermediafe
code
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data
f----I~ intermediate _~~
code -
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Figuur 6.1: De DD Data Compiler opgedeeld in twee stappen.

\

c code
headerfiles -

6.

Automatisering van data items.

6.1. Inleiding.
De Data Dictionary Data Compiler is het deel van het automatiseringsproces dat de
data stores en gelabelde data flows van het implementation model waarvan een Data
Dictionary Entry gespecificeerd is implementeert door een variabele-, of functiedeclaratie. Deze variabele is van een bepaald type, dat gespecificeerd is door middel
van de Data Dictionary. Een Data Dictionary Entry (OD Entry) kan in Cradle worden
bewerkt door middel van een Data Dictionary Editor. De DD Entries kunnen
onafhankelijk van elkaar geexporteerd worden in een ascii file van een bepaalde
structuur.
De compiler heeft als input een export-file van Cradle. Om de compiler zo
onafhankelijk mogelijk te maken van Cradle is de compiler opgesplitst in twee delen.
Het eerste deel is afhankelijk van Cradle en heeft als output een intermediaire file.
Het tweede deel heeft als input deze intennediaire file of een op andere wijze
verkregen file met dezelfde syntax. De output van het tweede deel is een headerfile
met globale variabele-definities. Deze header-file is dus ook de output van de twee
delen samen. Deze globale variabelen worden gebruikt door processen (functies) die
toegang hebben op deze variabelen. Deze funeties kunnen in een aparte file
geimplementeerd worden.
Deze variabelen kunnen respectievelijk data structuren zijn (structs in C), variabelen
met een type dat gedefinieerd is door de ontwerper (abstract data types) of een
variabelen met een reeds door de programmeertaal bekend type. De verschillende
voorkomende types zijn uitgelegd in hoofdstuk 5 en de complete syntax van de
voorkomende DD Entry specificaties is uitgewerkt in appendix C.

N.B.
De compiler-stappen werken onder UNIX met behulp van de lexical analyser LEX en
de parser YACC [S&F85].
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6.2. De inputfile eisen.
De compiler heeft als inputfile een ascii exportfile van Cradle die bestaat uit een of
meerdere DD Entry records. Elk record bestaat weer uit enkele attributes. Als een DD
Entry een onderliggende hierarchische boom bezit, gespecificeerd door middel van het
compositie-veld, mooten al deze onderliggende DD Entries bekend zijn voor de DD
Compiler. Iedere onderliggende DD Entry (child DD Entry) moot dus binnen de file
aanwezig zijn. De volgorde van de verschillende DD Entries is daarbij niet van belang.
De syntax van de intermediaire file die inputfile is voor het tweede deel van de
compiler wordt besproken in de volgende paragraaf. De verschillende child DD Entries
mooten daar natuurlijk ook aanwezig zijn.
De inputfile van de eerste compileerstap mag ook nog in willekeurige volgorde andere
exportrecords bezitten van Cradle, die voldoon aan de specificaties aan de hand van
de Cradle Manual [Cradle90]. Zo kunnen de volgende exportfile records aanwezig zijn:
De diagram-, de symbol-, de specification-, de requirement-, de event-, de reference-,
de format- en de data dictionary records.
Elk record wordt door de compiler herkend door een bepaald record-keyword. Dit
record-keyword wordt gevolgd door de diverse attributes behorende bij dit record. Elk
attribute wordt voorafgegaan door een attribute-keyword gevolgd door de specificatie
van het betreffende attribute. Zie appendix B voor de complete compiler inputfile
syntax of Cradle exportfile syntax.
N.B.

De attributes van een DD Entry worden met allemaal verwerkt, dus hooven ook niet
allemaal aanwezig te zijn. De volgende attributes moeten aanwezig zijn:
- Het name-veld van de DD Entry
- Het meaning-veld van de DD Entry
- Het composition-veld van de DD Entry
- Het type-veld van de DD Entry
- Het symbol-veld van de DD Entry
De compiler is bedoold voor het laagste niveau DFD van het implementation model
waarbij geen opsplitsing van een data store voorkomt in sub data stores op een lager
niveau DFD. Anders uitgedrukt: Een gecompileerde data store heeft geen child DD
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Entries die ook een data store zijn. Er zal geen variabele-declaratie het gevolg zijn als
een child weI een data store is.

6.3. Cradle exportfile naar intermediaire file.
De eerste compileer-stap is nodig om de afhankelijkheid van het Cradle ontwerptool te
minimaliseren. Er worden enkele tussenstappen uitgevoerd waardoor de overbodige
informatie uit de exportfile wordt gefilterd en de syntax van de attribute-keywords
veranderd. De Data Dictionary Editor van Cradle heeft een plaatsgebrek waardoor
overflow kan optreden binnen het type-veld, waardoor de theorie niet direct aansluit
op de plaats van de informatie binnen de velden. Dit nadeel wordt ook in de eerste
compileer-stap verholpen. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen DD Entries
zonder gerelateerd DFD symbool waarvan het composition-veld leeg is (data element)
of gespecificeerd is (data type). De verschillende bewerkingen van deze eerste stap
worden hieronder uitgewerkt.
De database die Cradle gebruikt om de DD Entries in op te slaan heeft vaste groottes
voor de velden in plaats van dynamisch gei:illoceerde velden. Hierdoor kan er
plaatsgebrek in het type-veld van een DD Entry voorkomen, omdat met name na het
keyword "compdef:" een grote opsomming kan volgen.
De ontwerper kan dan het keyword "compdef:" met de specificatie, eventueel gevolgd
door het keyword: "resptime" met de specificatie achteraan plaatsen in het meaningveld van de DD Entry. De compiler verplaatst deze compdef-specificatie naar het
typeveld waar deze volgens de theorie thuishoort.
Een Cradle exportfile record is opgebouwd uit verschillende attributes waarvan een
deel alleen informatief is voor bijvoorbeeld het beheer of de toegankelijkheid van de
DD Entry. Deze minder informatieve velden worden er door de eerste compileerstap
uitgefilterd. De andere attributes worden daadwerkelijk verwerkt door de compiler en
worden door de eerste compileer-stap omgezet naar een intermediare file. Deze file is
de inputfile voor de tweede compileerstap.
Er is een DD Entry attribute waarin het symbool gespecificeerd is waarvan de DD
Entry een definitie is. Een DD Entry die een child is van een DD Entry die een DFD
gerelateerd symbool bezit, heeft zelf geen symbool op het DFD. Het symbol-attribute
wordt in deze situatie binnen de exportfile gespecificeerd als "? NO SYMBOL ?". Deze
DD Entry kan dan een data element zijn, herkenbaar omdat het composition-veld leeg
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is. Het kan ook een data type zijn, herkenbaar omdat het composition-veld niet leeg
is. De eerste compiler-stap specificeert het onderscheid door het symbol-attribute in te
vullen met DATA_ELEMENT respectievelijk DATA_TYPE.

6.4. Intermediaire file naar C-code headerfile.
De tweede compileerstap is verantwoordelijk voor het omzetten van de intermediaire
file naar variabele declaraties van de data stores en functiedeclaraties van de data
flows. Deze declaraties in C-eode worden opgeslagen in een headerfile. De intermediaire file kan verkregen worden uit de eerste compileerstap of uit een andere bron
die onafhankelijk van Cradle is. De verschillende velden binnen een DD Entry worden
ook herkend door middel van een keyword. Dit keyword kan het keyword zijn
verkregen uit de outputfile van de eerste compileer-stap (intermediaire file) of een
keyword verkregen uit een tekstdocument. Het resultaat is hetzelfde.
De tweede compileer-stap bestaat uit twee delen:
1. Het parsen van de inputfile.

2. Het genereren van de C-eode headerfile.
Deze opsplitsing is gemaakt omdat de DD Entries in willekeurige volgorde geplaatst
zijn binnen de input-file. Dit is al reden genoog om eerst de inputfile te parsen en
naderhand pas de codegeneratie plaats te laten vinden. Ook de C-code-eonventies
impliceren forward-declarations, waardoor het compileerproces minimaal in twee
stappen onderverdeeld moot worden.

Ad 1: Ret parsen van de inputfile.
Het eerste deel leest de inputfile waarin de verschillende keywords en andere
gedefinieerde karaktersequences herkend worden door een lexical analyser. Dit
worden terminators (begrenzers) genoomd en zijn de bouwstenen van de taal. Deze
terminators worden ontleed door de parser die de syntax. (volgorde) van de
terminators bepaald. De syntax. voor de parser is gespecificeerd in Bachus Naur Form
<BNF) die beschreven is in appendix C. De wijze waarop de syntax. voor de parser en
de lexical analyser beschreven is wordt behandeld in [S&F85].
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Het doel van de parse-slag is het opbouwen van symboltables die later gebruikt
worden voor het genereren van de headerfile. De parser ontdekt ook syntactisch
onjuist gespecificeerde DD Entries, waardoor deze niet vertaald kunnen worden.
De foutafhandeling bij inputfiles die niet binnen deze syntax vallen wordt behandeld
in paragraaf 4.3. Het is niet altijd mogelijk om al de semantiek binnen de syntax te
vatten. Er kunnen dus nog bepaalde fouten sluipen die de parser niet direct kan
ontdekken. Dit wordt zoveel mogelijk vermeden als het niet onnodig veel syntaxregels
vergt.

Ad 2: Ret genereren van de C-code headerfile.
De door de parser opgebouwde symboltables worden gebruikt om stap voor stap de
codegeneratie te laten plaatsvinden in de volgorde beschreven in de richtlijnen voor Ccode-programma's. Zodoende wordt de volgende volgorde aangenomen:
1. De #define statements
2. De typedef statements

3. De declaraties van de data flows & data stores
De analyse van de verschillende stukken codegeneratie wordt uitgelegd in de
opvolgende gelijknamige subparagrafen, waarbij de verschillende DD-structuren die
kunnen voorkomen van punt 3 grotendeels uitgewerkt zijn in appendix H.

6.4.1. Definities van constantes m.b.v.bet #define statement.
Het "#define" statement in de programmeertaal C is een "symbolic name" of een
"symbolic constant" [C man.] die een textreplacement tot gevolg heeft.
#define

name replacement text

Elke keer als er "name" (zonder aanhalingstekens) in het C-programma voorkomt
wordt dit vervangen door de replacement text. Bij de Data Dictionary Compiler (DDC)
is de replacement text altijd een constante integer waarde. Hierbij wordt de "name"
altijd in hoofdletters weergegeven.
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Ret #defme statement wordt voor de volgende defmities gebruikt:
- Ret enumeratietype
- De linkerlimiet
- De rechterlimiet
- De precision
- De DD Entries die een constante waarde hebben, maar niet als
constante variabele geimplementeerd worden.

N.B.
Binnen de syntax van het typeveld van een Data Dictionary Entry kunnen de grenzen
(limits) gespecificeerd worden door middel van mathematische expressies van
gedefinieerde constantes. Deze constantes worden ergens globaal gedefinieerd. De
waarde van deze gedefinieerde constantes moot bekend zijn voor de compiler omdat
deze het uiteindelijk te implementeren variabele type beinvloedt. Deze constantes
(naam in hoofdletters) kunnen enerzijds binnen de Data Dictionary aanwezig zijn of
anderzijds meegegeven worden in tabelvorm. Ret defmieren van deze constantes in de
verschillende situaties wordt hieronder gegeven.
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DATA DICTIONARY ENTRY
Name

kind_of_error

Meaning

This is a list of all kind of errors available.

Composition
Type

compdef:[UNKNOWN_KIND_OF_DEFECT I
DEFECT_IS_WARNING I DEFECT_IS_ERROR I
DEFECT_IS_FATAL I DEFECT_IS_RECOVERABLE]

Symbol-type

DATA ELEMENT

#define
#define
#define
#define
#define

UNKNOWN- KIND- OF- DEFECT
DEFECT IS WARNING
DEFECT_IS_ERROR
DEFECT_IS_FATAL
DEFECT_IS_RECOVERABLE

0

#define

NOF- KINDOF
-ERROR

5

1

2
3
4

Figuur 6.2. Een specificatie en een implementatie van het enumeratietype

\

· Bet enumeratietype:
Het enumeratietype wordt geimplementeerd als een lijst van defmities. De eerste
definitie heeft de waarde nul en iedere volgende definitie heeft een oplopende
constante integer waarde. Het totaal aantal enumeratiewaarden wordt ook toegekend
aan een definitie. Als het aantal enumeratie waarden gelijk is aan 10 dan wordt er
een lijst definities gegenereerd die waarden krijgen vanaf 0 tim 9 en het aantal
waarden is 10. De naam van de defmitie die het aantal enumeratiewaarden
specificeert is gelijk aan de naam van de DD Entry in hoofdletters met het voorvoegsel
"NOF_" (number 00. Zie onderstaand voorbeeld voor de implementatie.

Een voorbeeld van een specificatie van het type-veld van een DD Entry met
bijbehorende implementatie is gegeven in figuur 6.2.

\

mPYriibt 1991 Oi'.&Neaertand B.V., ViiDlo, The NetherlandS

pagina 34

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

required_motorjlOwer

Composition
Type

range: integer limits: 30 .. 120

Symbol-type

DATA ELEMENT

#define
#define

MIN_REQUIRED_MOTOR_POWER
MAX_REQUIRED_MOTOR_POWER

30
120

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

physical_width_oCobject

Composition
Type

range: integer limits: 12.601 .. 16.087

Symbol-type

DATA_ELEMENT

#define
#define

MIN_PHYSICAL_WIDTH_OF_OBJECT 12.601
MAX_PHYSICAL_WIDTH_OF_OBJECT 16.087

DATA DICTIONARY ENTRY
Name
Composition

worst_casejlOsition
\

Type

range: integer limits: 0 .. 2" 12 - 12

Symbol-type

DATA_ELEMENT

2"12 - 12

Figuur 6.3: Specificatie en implementatie van de linker-, en rechterlimiet.

· De linkerlimiet & de recbterlimiet:
De linker-, en de rechterlimiet geven de minimum en maximum waarde aan die de
DD Entry kan aannemen. Deze worden in het typeveld gespecificeerd als "limits:
linkerlimiet .. rechterlimiet". De invulling van de waarde is optioneel, dus "limits:
linkerlimiet .." of "limits: .. rechterlimiet" is ook mogelijk (zie hoofdstuk 5). De naam
van de definities van de linker-, en de rechterlimiet worden gevormd uit de naam van
de betreffende DD Entry met het voorvoegsel "MIN_" (minimum) respectievelijk
"MAX_" (maximum). Zie de voorbeelden van de specificatie van het type-veld met de
bijbehorende implementatie van de definities van de minimum enlof maximumwaarde
op figuur 6.3.

maximum.

\
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DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

I

quantification_step_value

Composition
Type

range: real limits: -10 .. 2687 precision: 0.056

Symbol-type

DATA ELEMENT

Figuur 6.4: De specificatie en implementatie van een precision-define.
DATA DICTIONARY ENTRY

1

Name

I

PROPORTIONAL_PARAMETER

Composition
Type

range: constant real value: 0.65

Symbol-type

DATA_ELEMENT

#define PROPORTIONAL_PARAMETER 0.65

I

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

MEDIUM_MOTOR_POWER

Composition
Type

range: constant integer value: 127

Symbol-type

DATA STORE

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

FULL_TRANSMISSION_RATE
-

Composition
Type

range: constant integer value: ( 12256 ) " 2

Symbol-type

DATA ELEMENT

#define FULL_TRANSMISSION_RATE

(12256)" 2

Figuur 6.5: De specificatie en implementatie van een define van een constante.

- De precision:
Het type-veld heeft een optionele specificatie die de nauwkeurigheid, de precisie van
de DD Entry aangeeft. Dit is een fractioneel getal dat gespecificeerd wordt na het
keyword "precision:". Dit wordt geimplementeerd als een defmitie met als waarde de
specificatie van deze nauwkeurigheid. De naam van de definitie wordt gevormd uit
"PREe_" gevolgd door de naam van de DD Entry in hoofdletters. Zie onderstaand
voorbeeld voor de specificatie van het type-veld en de implementatie van de precisiondefmitie:

- De DD Entries die een constante waarde hebben, maar Diet als constante

variabele geimplementeerd worden.
Deze DD Entries zijn als voIgt te herkennen:

* De naam is gespecificeerd in hoofdletters
* Het composition-veld is leeg
* Het type-veld bevat de keywords "range: constant .... value: ...."
Het betreft hier dus een constant data element met een naam in hoofdletters. Dit kan
enerzijds een data element zijn met als symbol-type DATA_ELEMENT of een verkapt
data element zijn (zie paragraaf 6.3). Als aan al de voorwaarden voldaan is voIgt een
definitie als implementatie van de DD Entry.
Deze naam van de defmitie is gelijk aan de naam van de DD Entry en de waarde van
de definitie is gelijk aan de value-specificatie. Zie onderstaand voorbeelden voor een
specificatie en de implementatie.
\
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new_

old_
measlred_
values

lefC
measured_
value

measured_
values

middle_
measured_
value

righC
measured_
value

Figuur 6.6: Data Dictionary structuur met gebruikmaking van een data type.

6.4.2. Typedefinities m.b.v. bet typedef statements.
Het "typedef' statement in de programmeertaal C is een Manier om nieuwe namen
voor data typen te creeren. Deze namen kunnen op exact dezelfde wijze gebruikt
worden in bijv. declaraties en typecasting. Ook het toewijzen van een typedef-Iabel
aan een data structuur ("struct") is mogelijk en wordt als zodanig toegepast in de
implementatie van de DD Entries in C-code.

Het "typedef' statement wordt in de C-code implementatie van DD Entries gebruikt
om structuren binnen structuren een nieuwe naam te geven. Zodoende wordt deze
nesting niet geheel binnen een data structuur uitgewerkt.
Een voorbeeld van twee data stores met oude-, en nieuwe waarden van drie sensoren.
Deze kunnen volgens figuur 6.6 binnen de Data Dictionary structuur opgeslagen
worden. De specificatie van de verschillende DD Entries van figuur 6.7a en 6.7b op de
volgende bladzijden behoren bij figuur 6.6.

De voordelen bij het gebruik van "abstract data types" (typedefs) in de C-eode zijn:
- Nesting van complexe data structuren minimaliseren:
De diepte van de nesting is maximaal 1 omdat bij de toegepaste data structuren een
element (member) enerzijds van een bekend type is of anderzijds een abstract data
type is.
- "Information hiding" van onderliggende DD Entries:
Als een abstract data type wordt gebruikt impliceert dit het verborgen houden van
informatie omdat een abstracte naam wordt gebruikt voor de onderliggende data
(structuren). waardoor een beter inzicht kan worden verkregen.
- Flexibeler en beter onderhoudbaar:
Bij een wijziging van bijvoorbeeld het data element "left_Measured_value". Dit is nu
een element van de typedef en wordt maar op een plaats (automatisch) veranderd. In
de bovenliggende structuur behoeft niets veranderd te worden.
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DATA DICTIONARY ENTRY
Name

old_measured_values

Composition

measured_values

Type

Symbol-type

DATA STORE

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

new measured values

Composition

measured_values

-

-

Type

Symbol-type

DATA STORE

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

measured values

Composition

left.- measured- value +
middle measured value +
right_measured_value

Type

Symbol-type

DATA TYPE

.-

Name

"DATA DICTIONARY ENTRY
left._measured_value

Composition
Type

range: integer limits: 0 .. 300

Symbol-type

DATA ELEMENT

-

Figuur 6.7a: De specificatie van de Data Dictionary structuur van figuur 6.6.

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

middle value

Composition
Type

range: integer limits: 0 .. 450

Symbol-type

DATA ELEMENT

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

right_measured_value

Composition
Type

range: integer
limits: -200 .. 5600 + MAX_MIDDLE_VALUE

Symbol-type

DATA_ELEMENT

De implementatie met behulp van het "typeder' statement is als voIgt:

/* Define statements */

/* Typedef statements */
typedef struct st_measured_value
{

unsigned int
unsigned int
int
} measured_value;

left_measured_value;
middle_~easured_value;
right- measured- value;

/* Store declarations */
extern measured value
extern measured_value

old_measured_value;
new_measured_value;

Figuur 6.7b: Het vervolg van figuur 6.7a met de gedeeltelijke implementatie.

data
store_ 1

data
ppp

data_
yyy

data

xxx

data_
qqq

data
type_ 1

data
aaa

data
bbb

data_

ccc

Figuur 6.8: Data Dictionary structuur met gebruikmaking van een data type
met tussenliggende childs.

data_
ppp

data_
aaa

data_
bbb

data_

ccc

Figuur 6.9: Data Dictionary structuur met gebruikmaking van een data type
zander tussenliggende childs.

- Minder redundantie bij hergebruik van de typen:
In de C-code staat slechts eenmaal de typedefinitie. Dit abstract data type kan daama
door data stores of data typen worden gebruikt dus er is minder C-code nodig.

De volgende twee criteria worden gehanteerd ter herkenning van data typen die een
typedef tot gevolg hebben:
- Ret symbol-type van de DD Entry moot DATA_TYPE zijn.
- De DD Entry moot meer dan 1 ~hild bezitten.
Dit berust op het feit dat abstract data types niet aangeroepen worden door het typeveld, maar door het composition-veld. Dit is in tegenstrijd met de implementatie in
een programmeertaal. Ret een en ander wordt duidelijk gemaakt met figuur 6.8.

Figuur 6.9 laat dezelfde structuur zien met een eliminatie van de DD Entries
"data_xxx" en "data....YYY".
De implementaties zijn te zien in figuur 6.10, waarin de beide DD-structuren met
.
\
elkaar vergeleken worden.
De declaratie kan ook i.p.v. als type "data_type_1" ook het type "struct
st_data_type_1" hebben. De voorkeur gaat uit van de eerste implementatie aan de
hand van figuur 6.8. Deze implementatie is alleen mogelijk als de ontwerper die de
DD Entries specificeert gebruik maakt van dezelfde structuur (incl. x, y).
Nu is in te zien dat in beide gevallen de twee bovenstaande criteria gelden voor de DD
Entry "data_type_1", zodat er voor "data_type_1" een abstract data type wordt
gecreeerd. In beide gevallen geldt dat "data_type_1" als symbol-type een DATA_TYPE
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/* Implementatie figuur 6.8 */

/* Implementatie figuur 6.9 */

typedef struct st_data_type_1

idem

{

int

int
int
} data_type_1j

data_aaaj
data_bbbj
data_ccc;

/* Declaratie data stores */

/* Declaratie data stores */

extern struct st_data_store_1

extern struct st_data_store_1

{

{

int
dataJ>ppj
data_type_1 data_xxxj
} data_stare_1j

int
dataJ>ppj
data_type_1 data_type_1j
} data_store_1j

extern struct st_data_store_2

extern struct st_data_store_2

{

{

int
data_qqqj
data_type_1 data""yyyj
} data_store_2j

int

data_qqqj
data_type_1 data_type_1j
} data- store-2j

Figuur 6.10: De implementatie van de DD-structuren van figuur 6.8 en 6.9.

is, want er is geen sprake van een DFD-gerelateerd symbool en er zijn child DD
Entries in het composition-veld aanwezig. Ook het tweede criteria geldt in beide
gevallen, omdat "data_type_l" meer dan een child bezit.
In de eerste situatie wordt er geen type-definitie voor "data_xxx" en "data""yyy"
gecreeerd, omdat de DD Entries "data_xxx" en "data""yyy" weI aan het eerste criterium
voldoen, maar niet aan het tweede. Het aantal childs van "data_xxx" en "data""yyy" is
immers gelijk aan ren.
Zie verdere voorbeelden in appendix H voor extra informatie. Daarin wordt o.a.
aandacht besteed aan het hergebruik van data-elementen.

Opmerking:
In de toepassing van de YSM voor het ontwerpen van besturingssoftware zijn
de data flows niet meer dan ren level mep genest. Dit houdt in dat ergeen
data-structuren als parameter meegegeven worden aan een discrete data flow.
Dit impliceert dat het niet nodig is om typedefs te specificeren voor gelabelde
data flows. Dit geldt ook voor de waarde van de continuous data flow.

6.4.3. De declaraties van de data stores en data flows
Er kan onderscheid gemaakt worden in de volgende situaties voor data stores, discrete
data flows en continuous data flows:
- Data store zonder onderliggende data elementen
- Data store met ren onderliggend data element
- Data store met ren onderliggend data type die meerdere childs bezit
- Data store met ren onderliggend data type dat slechts ren child bezit
- Data store met meerdere onderliggende data elementen of data typen
- Discrete data flow zonder onderliggende data elementen
- Discrete data flow met ren onderliggend data element
- Discrete data flow met meerdere onderliggende data elementen
- Continuous data flow zonder onderliggende data elementen
- Continuous data flow met ren onderliggend data element
oopyngJit 1991 OCl6ONeaerland B.v., Venlc, Tbe NetherlandS

pagina 39

In appendix H worden de genoemde situaties in het kart uitgelegd met behulp van
een implementatie voorbeeld.
De discrete data flows worden hierbij gedeclareerd door een functie met parameters,
en een continuous data flow wordt gedeclareerd door een functie met een
returnwaarde. Hoofdstuk 9 en 10 geven meer informatie omtrent het gebruik en de
semantiek rand deze data flows.

Opmerking;

Door d~ parameteriseerbaarheid van de compiler zijn de keuzes die gemaakt
zijn voor de implementatie van de data stores
cie data Jlowsbij ta stallen.
Dit is in hoofdstuk 1 reeds ala een van de voordelen van de automatisering
genoemd.

en
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7. Controle binnen de YSM.

7.1. Inleiding.
Er is in dit verslag uitgegaan van een real-time machine waarvoor besturingssoftware
moot worden ontworpen. In dit hoofdstuk komt het real time gedeelte van de opdracht
aan de orde en wordt een deel van het control (besturings) gedeelte uitgewerkt.
Aangezien het een real-time machine betreft is de grootheid "tijd" zeer belangrijk,
maar deze is niet concreet uitgewerkt in de theorie.
Het controle gedeelte wordt in het DFD aangegeven door grafische symbolen met
stippellijnen zoals de control transformations en de control flows. Een State
Transition Diagram is de specificatie van een control transformation en is
verantwoordelijk voor het real-time gedeelte van de besturing software. Het STD
bepaald de sequentie van de processen binnen de YSM.
Een ontwerpmethodologie kan in de praktijk alleen op bevredigende wijze worden
toogepast als er ook ondersteunende tooling bij gebruikt kan worden. Dit is niet altijd
mogelijk bij het controle gedeelte van het model, want niet elke real-time controle kan
binnen het STD gemodelleerd worden. Hierdoor is niet alles gemodelleerd waar het
theoretisch gemodelleerd had kunnen worden. Er is daardoor geen concrete scheiding
tussen het data-, en het control gedeelte te zien aan de hand van de grafische
symbolen op het DFD.
In dit hoofdstuk wordt het State Transition Diagram (STD) verder uitgewerkt en
wordt er aandacht besteed aan de uitwerking en specificatie van de verschillende
controle symbolen. Ook wordt het fenomeen subcontroller uitgewerkt die niet in de
theorie van de Yourdon Structured Methode (YSM) opgenomen is [W&M85]. Het is
soms onvermijdelijk om zijdelings de implementatie erbij te betrekken die verder
uitgewerkt wordt in het volgende hoofdstuk.

"
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Figuur 7.1: Een eenvoudig STD bestaande uit slechts twee states met een
gedeelte van het bijbehorende DFD.

7.2. State Transition Diagram.
Een STD representeert een taak die draait hoven het Operating System (OS). In de
korte uitleg van de theorie omtrent de YSM is er reeds aandacht besteed aan het
STD, maar hieronder nogmaals een iets verdergaande uitleg met behulp van enkele
voorbeelden.
Een STD bestaat uit states, transitions en actions. Een state is een toestand (status)
waarin het controle-mechanisme zich bevindt. Een transition is een overgang tussen
twee states en treedt op als de bijbehorende condition waar is. Een condition is een
boolean-expression, maar is niet als zodanig gemodelleerd op het STD. Een
toestandsovergang treedt dus op aan de hand van de input (condition) en de status
van apparaat (state), waardoor men te maken heeft met een mealy-machine. Acties
(actions) worden uitgevoerd bij een toestandsovergang van het systeem.
Een STD is een representatie van een state machine, waarvan de input bestaat uit de
conditions. Deze worden gemodelleerd als binnenkomende control flows op de control
transformation. De actions worden gemodelleerd door de uitgaande control flows (incl.
prompts).
Als een STD uitgevoerd (geexecuteerd) wordt door middel van het Operating System
worden als eerste de initial actions uitgevoerd. Dit zijn de actions behorende bij de
(enige) initial transition die herkenbaar is door de dubbele pijl die input is van het
STD.
Zie figuur 7.1 voor een eenvoudig voorbeeld van een STD met een gedeelte van het
bijbehorende DFD.
Als het STD gestart wordt dan voert hij "initial_action_l" uit en wacht in de initial
state "state_I" op een event"(condition).
Stel dat de toestand van het STD gelijk is aan "state_I":
Als "condition_I" door middel van een control flow binnenkomt op de control transformation, dus op het STD, dan voIgt er een toestandsovergang. De bijbehorende actions
"action_2" en "action_3" worden (in die volgorde) uitgevoerd en de toestand van het
STD wordt nu "state_2".
Stel dat de toestand van het STD gelijk is aan "state_2":
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Figuur 7.2 : Een eenvoudig STD met final state en transitory state incl. een

gedeelte van bijbehorend DFD.

Als "condition_2" binnen komt op het STD dan voIgt een toostandsovergang naar state
"state_l". Hierbij wordt de bijbehorende action-list uitgevoord, die bij dit voorbeeld
bestaat uit een action gelijk aan "action_l".
Een STD kan een state bezitten zonder uitgaande transitions. Dit wordt een final
state genoomd. De control-transformation beEHndigt zijn functie totdat deze opnieuw
geinitialiseerd wordt.
In het voorbeeld van figuur 7.2 is een eenvoudig STD te zien met een final state met
een gedeelte van het bijbehorende DFD.
Een state is een eventuele wachttoestand van de controller. De conditie die deze
wachttoostand kan opheffen komt van een externe taak. Als deze conditie alleen
afhankelijk is van de taak zelf zal de state geen wachttoostand zijn, maar een
tussenliggende momentane toestand. Deze states worden transitory states genoomd.
Als een STD een beslissing moot nemen om een richting te kiezen uit meerdere
mogelijkheden wordt dat een transitory state genoomd, omdat in die state geen tijd
verstrijkt. Er is gesteld dat deze transitory states herkenbaar zijn doordat ze niet in
het bezit zijn van een label.
De transitions die uitgaan van een transitory states hebben bijbehorende conditions.
Deze conditions kunnen niet tegelijk optreden. De conditions bij de uitgaande
transitions zijn mutual exclusive. Al de conditions samen is de totale verzameling
(=TRUE) dus de conditions samen zijn alles omvattend. Samenvattend is er altijd
precies een condition waar.
In het voorbeeld van figuur 7.2 houdt dit in dat "control_left_machine" of
"controlJight_machine" waar is. Hierdoor wordt direct overgegaan naar state
"controlling_left_machine" of direct naar state "controllingJight_machine". De
overgang tussen de voorgaande state ("idle") en een van de opvolgende states verloopt
zonder tijd te verliezen, omdat altijd direct aan een van de conditions voldaan kan
worden.
Doordat de state "end_oCcontrolling" geen uitgaande transitions heeft is dit een final
state.
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Opmerking:

De initial stateJdestate waarnaar de initial transition naar toe wijstJ\"i9rdt
vaak benoemd als flidle" of "stand_by" of.ttst
benoemd als"end_oC??r of "fmal_state".
.

.

.

Cradleto«>l~erkend

:

art"en een finalstatewonitjaak
",":

---:/:\---::'.:--:::::. -.:c.:::::, :;:')(()/" i-:{):'::>:::::::'.:::

.<::::;?:::',,:.:::- __.",

boolean~i=ra~~enui a~~~~i~i~~

Het
drie soorteIl
de conditions bij de. consistency· check:tu~n DFO

eIlsm.Dit~ij~de.

operatoren4ND, OR e~ NOT. H~ . Crad1e~l.herken~~ d~e. co~~ncy
check oak de volgende prompts: E, DJ T, S, R, L t'eSpeCtievelijkmetde
volgent!e beteIurnis:Enable, Disable, TriggertS~al, ~Se, .~~~"~'~e
uitleg in appendix A. Bij de consistency check moetenoDder andereal de
inkomende flows voorkOmen als conditions~Il 81 de <uitgaande f1~<als
actions. Hierbij worden de herkende operatoren alsmede de herkende prompts
genegeerd. Een toepassing van de operator NOT en de prompts R,L wordt
belicht in paragraaf 7.4.2.

7.3. Algemene opzet.
In paragraaf 7.2 is genoemd dat een STD een taak representeert die draait boven het
Operating System (OS). Dit is niet altijd waar dat een STD precies een taak
representeert. Het is mogelijk dat een control bubble (transformation) te complex
wordt of dat een deel van de taak zich op een ander niveau afspeelt (information
hiding), In dat geval kan men het STD opsplitsen en modelleren in meerdere control
transformations op hetzelfde DFD. In het geval van information hiding of het
controleren van lager niveau processen kan een gedeelte van het STD met behulp van
een control tranformation op een lager niveau worden gemodelleerd.
Door deze opsplitsing is de controller die een taak representeert opgesplitst in en
gedeelte dat aangestuurd wordt als de controller wordt gestart door het OS. Dit wordt
de maincontroller genoemd. De andere STD's worden subcontrollers genoemd. Deze
subcontrollers zijn een alternatief voor de "leveling of states" of algemeen "leveling of
control". Deze subcontrollers worden verder behandeld in paragraaf 7.6.
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Het STD controleert in het algemeen het volgende:
[1] Voer initial action-list uit.
[2] De huidige toestand van het STD is gelijk aan de initial state.
[3] Wacht op een binnenkomend event.
[4] Als een event binnenkomt op het STD dan wordt bekeken of dit event gelijk is
aan een van de conditions behorende bij de uitgaande transitions vanuit de
toestand waarin het STD zich bevindt.
[5] De transition behorende bij de betreffende condition wordt de huidige transition.
[6] De action-list behorende bij die transition worden uitgevoerd van hoven naar
beneden.
[7] De huidige toestand van het STD is gelijk aan de state waarnaar de transition
toewijst.
[8] Als de huidige toestand een final state is stopt het STD met zijn controller
functie.
[9] Als de huidige toestand geen naam heeft dan wordt er aangenomen dat het een
transitory state betreft.
[10] Als de huidige toestand een transitory state is dan wordt er niet gewacht op een
binnenkomende gebeurtenis, maar er wordt direct gecheckt of er aan een van de
uitgaande conditions wordt voldaan. Daarna wordt verder gegaan vanaf [5]: "De
transition behorende bij de betreffende condition wordt de huidige transition".
[11] Het STD gaat weer naar [3]: "Wacht op een binnenkomend event".

Opmerking:

Een binnenkomend event wordt bij een correct ontwerp altijd "gematebed."met
een condition.
Tijdens initialiseren zullen er geen events binnenkomen. Als dit wel het gBvalis kunnen derle in een queue {wachtrij)gezet worden en ~n.~orden.
afgehandeld bij binnenkomst.
In de initial action..list kunnen redundante actions worden.~voe~..._om·
veiligbeidsredenen•. Denk bijvoorbeeld aanlu~t iJUtieel \1it~tliyan
voedingsbronnen.
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7.4. Discrete event flows.
In het algemeen is een gestippelde pijl met een pijlpunt een discrete control flow. Dit
kan enerzijds een prompt zijn (T, E, D, EID) of anderzijds een control flow tussen twee
taken. Dit wordt een signal genoomd. Een prompt komt aIleen terug op het DFD en in
de action-list van een STD.

7.4.1. Implementatie van discrete events flows.
Een event flow naar een control transformation wordt in het STD als condition
teruggevonden in het model. De taak die gesymboliseerd wordt door de control
transformation is de consumer van de event flow.
Het is niet zo dat al de conditions ook discrete event flows zijn afkomstig van een
andere taak.. Het kan een local event zijn of van een condition zijn die betrekking
heeft op een continuous control flow.
Zie paragraaf 7.5 voor de local events (events binnen de taak zeIt) en de continuous
control flows.

7.4.2. Operating System call automatisering van discrete event flows.
Het as moot een discrete event flow die een "signal" is van een producerende taak
naar een consumerende taak afhandelen. Hierbij is de consumerende taak uniek voor
dat betreffende signal. Het as heeft de volgende informatie nodig om deze signalen af
te vangen:
- Event id.
- Consumerende taak.
- Responstijd.
Doordat elke discrete event flow een unieke consumer heeft wordt door deze consumer
aan elke binnenkomende event flow een uniek opeenvolgend nummer gegeven. Deze
unieke event identifiers zijn aIleen uniek binnen de taak die deze events afhandelt
(als conditions). Binnen een andere taak mogen dezelfde nummers gebruikt worden.
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In de consumerende taak wordt het event verwerkt in het algoritme dat de state
machine simuleert. Het algoritme bevindt zich in een bepaalde status en wacht op het
as totdat deze het algoritme stimuleert door middel van het aanbieden van een event.
De taak bekijkt of er een condition bestaat waardoor er een transition kan
plaatsvinden.
In het algemeen heeft elk "signal" (discrete control flow) een eis dat deze afgehandeld
moot worden door het as binnen een bepaalde tijd. Dit is de responstijd van het
betreffende signal.
Als een compiler wordt gebruikt om deze informatie uit het model te distilleren kan
dit gespecificeerd zijn in de volgende delen van het model:
- Event id.
- Consumerende taak.
- Responstijd.

: consumerend STD
: destination van de event flow
: Data Dictionary Entry van event flow

Binnen het consumerend STD is het nummer bekend van het binnenkomende event
omdat dit STD dit uniek nummer zelf tookent. Zodoonde kan zonder meer dit event
id. als bekend worden verondersteld bij de consumerende taak.
De exportfile van het DFD waarop de discrete event flow voorkomt heeft een
symbolrecord voor de discrete event flow. In dit record staat als destination het
nummertje van de control transformation. Dit is een unieke identifier voor het
symbolrecord van deze control transformation binnen de exportfile. De bijbehorende
naam is gelijk aan de naam van de consumerende taak. Deze naam kan gekoppeld
worden aan het task id. van deze betreffende taak.
In paragraaf 7.6 worden de subcontrollers behandeld waarbij extra rekening met het
identificeren van de consumerende taak moot worden gehouden.
De geeiste responstijd is een ontwerpspecificatie voor de software. Daarom moot deze
door de ontwerper worden ingebracht in het model. De verdere afhandeling van het
interne timings-probleem is een zaak voor het as. De responstijd van een signal is de
tijd die maximaal verstrijkt tussen de systemcall en de interpretatie van dit signal
door de consumerende taak. Als dit een action tot gevolg heeft in deze taak dan is de
responstijd de maximale mogelijke tijd tussen de signal-systemcall en deze actioncall.
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De term responstijd is al eerder gebruikt bij het data gedeelte van de compiler. Dit
representeerde een access-tijd van een diskdrive of een ander (extern) geheugen. De
notatiewijze die gebruikt is in de DD Entry specificatie van het data gedeelte kan ook
gebruikt worden in de specificatie van de responstijd voor de discrete event flows.
Een voorbeeld van een DD Entry voor een signal is de DD Entry "all_information_
initiated":

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

altinformation_initiated

Composition
Type

resptime: 200 ms

Symbol

CTRL FLOW

De compiler heeft met behulp van al het bovenstaande voldoende informatie om
automatisch de signal-functies te maken die bestaan uit een "call" naar het OS
(system-eall).
ooPYriibt
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Figuur 7.3: Een STD dat gebruik maakt van een getriggerde decision bubble
met een gedeelte van het bijbehorende DFD.

7.5. Local events.
Een local event is een event dat binnen dezelfde taak geproduceerd en geconsumeerd
worden. Dit event kan dan ook lokaal binnen deze taak afgehandeld worden buiten
het OS. Dit soort events komen voor bij zogenaamd~ decision bubbles.

7.5.1. Decision bubbles.
Een decision bubble is een beslissingspunt binnen de taak berustend op externe
variabelen. Omdat data niet gecheckt kan worden binnen een STD wordt er en
decision bubble getriggerd die deze check uitvoert (information hiding). Dus in plaats
van complexe expressies als condition binnen het STD wordt er een action uitgevoerd
met een transition naar een transitory state. In figuur 7.3 is te zien dat na de
transitory state (geen label) enkele richtingen gekozen kunnen worden. Er is altijd
precies een van de richtingen waar die direct zonder tussenkomst van het OS gekozen
kan worden.
Deze keuze wordt gedaan aan de hand van een local event, geimplementeerd door een
variabele die bekend is bij de beide bubbles (control transformation en decision
bubble). De waarde van deze variabele kan direct ingelezen worden zonder te wachten
op een event van buitenaf (extern of globaal event).
In het STD van figuur 7.3 wordt met de action "T decision_bubble_with_local_event"
de decision bubble getriggerd. Daarna wordt overgegaan naar de transitory state (geen
label). In de transitory state wordt de keuze gemaakt door de variabele uit te lezen
die de waarde van een van local events heeft. Daarna wordt de action-list uitgevoerd
die onder de condition staat. Bijvoorbeeld de condition is "local_event_name_l" en de
action-list is "T setJlarameters_a" opgevolgd door "start_controlling".

"
7.5.2. Continuous control flows.
Een continuous control flow is een altijd opvraagbare boolean waarde (TRUE of
FALSE). Dit kan ook als een status worden opgevat die deze twee waarden kan
bevatten (een bit). De continuous control flow wordt op een plaats geproduceerd. Dit
kan een terminator zijn, bijvoorbeeld in het geval van een discrete opnemer (sensor).

copyngtit 1991 Ot'JllONeaerIand B.v., venlO,1be Netliei'landB

pagina 49

[

1,
,ir

..

--

stand_by
stan_cpmrol

end_cc ntrol

end_cc ntrol

Lcont

contI oLflow_out
controllin ~_ready

R cont cont 01 flow out
controllinc _ready

"

NOT cont_control_ ~lowJn

cont con rol - flow- in

"

"

do that

do this

Q

"'-

"'-

"'-

cont ./ '"
contr61
'"
'" trow in
./

start

contr-QI

-----

"'"'-

~/'"

'"

....

I

control
transformation

I

,
I

I
\

.

\

,

I -

\

I

1

\

_r',

./

,

I

end_control

"'~
,

./

-

-

-

-

-

-

cont_
cc:mtr-oJ-- - - - flow_out

I
I

\,

I

,

I
/

....

/

controlling
ready. ,-:.,
"

Figuur 7.4: Een STD dat als input en als output een continuous control flow
bezit, waarbij gebruik wordt gemaakt van de prompts R en L en de
boolean operator NOT met een gedeelte van het bijbehorende DFD.

Ret is ook mogelijk dat de ene taak een continuous control flow genereert die
geconsumeerd wordt door een andere taak. Dit is mogelijk door het veranderen van de
status van de continuous control flow. Dit kan gedaan worden in een data
transformation bubble waarbij dit gespecificeerd is in een P-Spec of als action in het
producerende STD. Deze action wordt gespecificeerd door middel van de prompt R
("raise") respectievelijk L ("lower") gevolgd door de naam van de continuous control
flow.
In figuur 7.4 is een continuous control flow te zien als input en als output van een
control transformation. In het STD van figuur 7.4 wordt de inkomende continuous
control flow gecheckt na de transitory state op zijn status. De naam
"cont_control_flow_in" voorafgegaan door de boolean operator "NOT" is de condition
die TRUE wordt als de continuous control flow FALSE is.

Opmerking:
Ret is bij een continuous control flow duidelijk dat de beide waarden mutual
exclusive zijn en allesomvattend, waardoor deze altijd na een transitory state
kunnen worden afgecheckt in de conditions behorende bij de (twee) uitgaande
transitions.

Als output worden de prompts "L" (lower) en "R" (raise) gebruikt gevolgd door de
naam van de uitgaande continuous control flow ("cont_control_flow_out").

oopyngtit 1991 oce=Neaerland B.v., venia, The NetherlandS

pagina 50

Opmerking:
Een continuous control flow kan in het geval van een bovenliggend DFD uit
meerdere oontinuous oontrol flows bestaan. Als de waarden van de
verschillende continuous control mutual exclusive zijn kan. dit. op het
implementatieniveau van de flows op verschillende manieren..worden opgelost.
Het is mogelijk om de flows rechtstreek.s in hetcongumerend~STDbinnen te
laten komen met behulp van een of moor extra transitory states of via een
decision bubble. Hierbij worden de verschillende mogeIijkbeden na. een trigger
('T') afgeeheckt en ala local event aan de control transformation doorgegeven.
Hierbij_ontstaat in het STDeen. transitory .states .met. U1:eerdere . outputtransitions. De conditions bij de output-transitions dienen mutual exlusive 16
zijn en aIlesomvattend, dus er is altijd precies een condition waar (TRUE).

7.6. Subcontrollers.
Een subcontroller wordt gespecificeerd in een sub-STD die bij dezelfde taak behoort
als de maincontroller. Een STD van een subcontroller heeft altijd een final state. Een
subcontroller krijgt de controle over de taak van de maincontroller en retourneert deze
na het bereiken van de final state. Hierdoor is er altijd ren STD actief per taak.

7.6.1. Subcontrollers binnen YSM.

Een subcontroller kan gemodelleerd zijn op hetzelfde DFD als de maincontroller, ieder
door middel van een control transformation. Het is ook mogelijk dat de subcontroller
zich bevindt op een lager niveau DFD (information hiding). De taak wordt
gecontroleerd door het main-STD samen met ren of meerdere sub-STD's. Binnen de
theorie van de YSM [W&M85] is het niet mogelijk om controllers (STD's) te levelen
(zgn. leveling of states).
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Het sub-STD wordt in het main-STD gemodelleerd als een state waarin tijd geconsumeerd wordt. Dit is een waiting state of gelabelde state (dus geen transitory of
ongelabelde state).
De control transformations van dezelfde taak worden met elkaar verbonden door
middel van de prompt "E/D" (EnablelDisable) op het DFD. Als een subcontroller op
een DFD van een niveau lager is gemodelleerd, wordt dat DFD (de transformation
bubble) verbonden met de prompt "EID" op het niveau van de main-controller.
Dit DFD wordt dan geenabled door de maincontroller, waardoor indirect de
subcontroller de controle van de taak overneemt. De controle over de taak wordt
overgegev.en tussen de verschillende STD's door middel van een action in het mainSTD. Dit STD wacht dan in de "subcontroller-state" op een Oocal) event van de
subcontroller. Dit local event wordt gegenereerd als de final state van het sub-STD
bereikt is.
Als voorbeeld kan appendix F dienen, waarin een fictief ontwerp van een gokapparaat
is behandeld. In dit voorbeeld is er sprake van twee subcontrollers die elk op een
niveau (DFD) lager zijn gemodelleerd. Dit voorbeeld wordt in deze paragraaf gebruikt
om de overname van de controle over de taak tussen de verschillende STD's te laten
zien.

Op het hoogste niveau DFD "gambling_machine" wordt elke data transformation
bubble gespecificeerd door een P-Spec, behalve de bubbles "priceyrocess" en
"pay_outyrocess", die ieder een onderliggend DFD bezitten. In de twee onderliggende
DFD's zijn subcontrollers gemodelleerd die worden geenabled door de maincontroller
"control....,gambling_machine".
In het geval van het DFD "priceyrocess" wordt dit gedaan met de action "E
priceyrocess", waarna de maincontroller overgaat in de subcontroller-state
"priceyrocess_running". Hierdoor is de controle overgaan naar het sub-STD
"controlyriceyrocess", want dit is de control transformation op het DFD
"priceyrocess" die geenabled is. In het sub-STD wordt uiteindelijk ooit de final state
"end_ofyriceyrocess" bereikt waardoor het local event "priceyrocessJeady" wordt
gegenereerd. Dit is voor het main-STD de condition om weer verder te gaan met de
controle over de taak.
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Retzelfde verhaal geldt voor de het onderliggende DFD "pay_outyrocess" dat
geenabled wordt in de action "E pay_outyrocess", waardoor het sub-STD
"controlyay_outyrocess" de controle overneemt. Ret sub-STD retourneert de controle
naar de maincontroller als de final state "end_ofyay_outyroces" wordt bereikt. Ret
local event "pay_outyrocessJeady" wat dan gegenereerd wordt is voor de
maincontroller weer een condition om de controle weer over te nemen.

7.6.2. Super STD als oplossing voor subcontrollers.
In de vorige paragraaf is het gebruik van subcontrollers uitgelegd binnen de theorie
van de YSM. Ret is hierbij duidelijk geworden dat de maincontroller samen met
eventueel aanwezige subcontroller(s) de sequentie van de actions binnen de taak
controleren. Rierbij is steeds een STD actief binnen de taak.
De volgende problemen doen zich voor bij het compileren van een STD die gebruik
maakt van subcontrollers ten opzichte van een STD die daar geen gebruik van maakt:
Events kunnen op meerdere STD's van dezelfde taak binnenkomen, maar
dienen binnen de taak een unieke id. te hebben die aan de events wordt
toegekend door de STD-compiler.
Ret doorgeven van de controle tussen de STD's kan gedaan worden met behulp
van local events, maar het is voor de compiler niet duidelijk wanneer het een
local events is. Rierdoor moeten local events omgezet worden in signals en
dienen dan toch via het OS afgehandeld te worden. Dit kost efficiency.
De sub-STD die in een control transformation een niveau lager zijn gemodelleerd moeten worden aangeroepen via het DFD. Dit kost een functie extra.
Er zijn enkele oplossingen mogelijk waaronder een overgang van de verschillende subSTD's met het main-STD tot een super-STD.
Het is met de bovenstaande informatie duidelijk dat de verschillende STD's eigenlijk
een super-STD vormen. Dit super-STD heeft dan de controle over een taak. De
overgang van een main-STD met een of meerdere sub-STD's naar een super-STD is
eenduidig als het op de Manier is gemodelleerd die uitgewerkt is in paragraaf 7.6.1 en
in het voorbeeld van appendix F. Het is dan mogelijk om een compiler te maken die
taak-georienteerd de main-, en sub-STD's vertaald naar een implementatie van een
state machine. Zie verder paragraaf 8.4.
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8. Automatisering van control binnen de YSM.

8.1. Inleiding.
De control compiler is verantwoordelijk voor het omzetten van STD's naar C-code. Ret
is ook mogelijk om subcontrollers te compileren. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht
besteed aan het compileren van signals naar systemcalls.
Een STD is op grafische wijze ingevoerd in Cradle en kan worden geexporteerd naar
een exportfile. Deze exportfile wordt in de eerste stap door middel van een
lexografische analyser en een parser omgezet naar symboltables. Uit deze
symboltables wordt de C-code gegenereerd.
Voor de subcontrollers die worden behandeld in paragraaf 7.6 is een implementatie
beschreven van de oplossing die aangedragen wordt in 7.6.2.

8.2. Opzetten van symboltables uit de Cradle exportfile.
Ttl

Ret Cradle ontwerptool heeft de mogelijkheid om STD's te exporteren naar ASCIIfiles. Deze exportfile bevat voldoende informatie om de verbanden tussen de diverse
symbolen te distilleren.
De exportfile van een STD bestaat uit een diagram record, bestaande uit attributes,
waaronder een attribute voor de diagram-naam, -nummer, -type, -auteur en diverse
andere attributes voor het beheer binnen Cradle. Dit diagram record wordt gevolgd
gelijk aan het aantal symbolen dat op het STD voor
door een aantal symbol recQrds
,
komt.
~

Een symbol record bestaat o.a. uit de volgende attributes, die hieronder worden
uitgelegd:
Symbol-number:
Symbol-name:
Symbol-type:
Symbol-source:

Een identificatie nummer (id) van 0 tim N-l, met N het aantal
symbolen.
De naam van het symbool.
Ret type van het symbool (zie tabel8.l voor de types).
Ret id. van een terugwaarts gerelateerd symbool (zie tabel 8.1)
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Figuur 8.1: Een grafische weergave van de relaties tussen de STD-symbolen.

Symbol-destination: Ret id. van een voorwaarts gerelateerd symbool (zie tabel 8.1)
Symbol-tag:
Ret id. van een gerelateerd (verbonden) symbool (zie tabel 8.1)
Symbol-parameters: Grafische informatie, waaronder y positie.
De informatie die hierboven is vermeld wordt opgeslagen in een symboltable, waaruit
later de C-code uit gegenereerd wordt.
De relaties tussen de verschillende symbolen onderling is bepalend voor de structuur
van het STD. Er is gebruik gemaakt van de attributes om deze relaties weer te geven.
In tabel 8.1 worden de voorkomende symbolen opgesomd, waarbij de relatie wordt
aangegeven tussen dit symbool met andere symbolen op het STD. Ret attribute
waarin deze relatie is opgeslagen wordt ook gespecificeerd.

Tabel 801: De relaties tussen de verschillende STD-symboleno
Source:(O)

STD-symbol:

Tag:(O)

Destination:(O)

Comment

-1

-1

-1

State

-1

-1

-1

Boundary

-1

-1

-1

Initial transition

boundary-id

initial state-id

-1

Transition

state-id

state-id

condition-id

Condition

transition-id

eerste action-id

-1

Action

vorige action-id of
condition-id(OO)

volgende action-id

-1

... : (*) De waarde "-1" is gelijk aan "geen id".
...: (**) De source van de eerste action wijst naar een condition.

De relaties tussen de states, transitions, conditions en actions zijn ook grafisch weer
te geven. Deze grafische weergave is gegeven in figuur 8.1.
De volgorde van actions binnen de actionlist die op het STD grafisch is weergegeven is
de volgorde die de ontwerper verlangt. Ret Cradle tool exporteert de actions in de
willekeurige volgorde, maar de originele grafische volgorde is te distilleren uit de
exportfile met behulp van de y-coordinaat van het action-symbool.
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8.3. Omzetten van symboltables naar C-code.
In de eerste compile-stap is de relevante informatie van de exportfile van een STD
opgeslagen in symboltables. Deze symboltables kunnen eenduidig vertaald worden
naar C-code als er bepaalde richtlijnen zijn gedefinieerd ten aanzien van de
implementatie.
De algemene opzet van de C-code wordt behandeld in paragraaf 8.3.1 en de
implementatie van de codegeneratie in paragraaf 8.3.2.

8.3.1. De algemene opzet van de C-code van de controller.
De controller die gespecificeerd is door middel van het STD wordt gelmplementeerd
door een functie in C-code. De compiler genereert deze functie en een bijbehorende
headerfile. In deze headerfile worden de binnenkomende events gedefinieerd.
De functie die de finate state machine implementeert is opgebouwd uit de volgende
delen:
- Het include gedeelte.
- De declaratie van functies, lokale variabelen en definities.
- De body van de controller-functie.
Achtereenvolgens worden de bovenstaande punten behandeld in de subparagrafen
8.3.1.1 tim 8.3.1.3. In paragraaf 8.3.2 is het genereren van de funetionfile en
headerfile uitgewerkt.

8.3.1.1. Ret include gedeelte.
Door middel van het include gedeelte worden de functies, variabelen en definities die
belangrijk zijn voor de functie toegankelijk. Dit zijn de algemene definities, de
systemcall-functies en de gegenereerde headerfile.
Deze headerfile bevat de definities van de binnenkomende events, zie 8.3.2.1.
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8.3.1.2. De declaratie van functies, lokale variabelen en definities.
De controller-functie maakt gebruik van function-calls, een dummy-variabele voor de
state waarin de controller zich bevindt en de defmities van de states.
Declaraties van externe functies:
De controller-functie maakt gebruik van function-calls die extern gedefinieerd zijn. De
externe functies mooten worden gedeclareerd in de C-code me van de controllerfunctie. Hierdoor worden deze externe functies toogankelijk voor de controIler-functie.
De types van de retumwaarde en de eventuele parameters mooten bekend zijn voor
deze declaraties. Omdat alleen de action-functies gedeclareerd dienen te worden, zijn
deze types niet belangrijk. De action-functies worden altijd geimplementeerd zonder
retumwaarde of parameters. De volgende syntax voor de declaraties wordt dan
gebruikt:
void action_name(void);

Declaraties van lokale variabelen:
De declaraties van variabelen die alleen lokaal bekend zijn binnen de controller-file,
kunnen worden gedeclareerd buiten de controller-functie. In het geval van de gekozen
implementatie is aIleen een lokale variabele nodig die de state bijhoudt waarin de
controller zich bevindt. Deze wordt geimplementeerd door een positief geheel getal. In
het vervolg van dit verslag wordt uitgegaan van de variabele met de volgende
implementatie:
unsigned int current_state;

In paragraaf 8.3.1.3 wordt er nog een lokale variabele gebruikt voor de implementatie
van local events. Deze mag aIleen in de controller-me voorkomen. Dit wordt in C-code
opgelost door een "static" variabele. Deze is bekend in al de functies_ van de file. De
local event variabele is een positief geheel getal en wordt als voIgt geimplementeerd:
static unsigned int local event;
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Figuur B.2: De structuur van de controller-functie.

Lokale definities:
Binnen de controller-functie wordt er gebruik gemaakt van een identificatie van een
state door middel van een state-id. Dit state-id wordt gedefinieerd door de compiler.
De compiler geeft elke state een uniek nummer door middel van het #define-statement
in C. De states krijgen nummer 0 tim S-l, waarin S het aantal states voorstelt. Met
behulp van de volgende implementatie in C-code wordt een nummer toegekend aan
een naam:
#define STATE_NAME nummer
In de body wordt er daardoor op een overzichtelijke manier gebruik gemaakt van de
definitie van het state-id.

8.3.1.3. De body van de controller·functie.
Een controller is een representatie van een mealy-machine. Deze bevindt zich in een
toestand en voert acties uit bij een toestandsovergang. Deze toestandsovergang is
afhankelijk van de huidige toestand en de input (event driven).
De controller-functie is op dezelfde manier opgezet als het STD. De controller-functie
bevindt zich in een bepaalde toestand (current_state) en er kan vanuit die state een
toestandsovergang plaatsvinden. Deze toestandsovergang is afhankelijk van het
binnenkomend event (condition van STD). De actionlist behorende bij deze
toestandsovergang (transition) wordt uitgevoerd. Daarna is de nieuwe current state
gelijk aan de state waarnaar de transition verwijst en het bovenstaande herhaalt zich.
De hoofdlus van de controller-functie wordt uitgevoerd zolang de current_state geen
final state is. Als het STD geen final state bezit dan is er ook geen stop-conditie voor
de hoofdlus van de controller-functie.
De controller-functie is opgebouwd volgens de structuur van figuur 8.2.
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Deze structuur is als voIgt te implementeren:
initial_action_callO;
current_state = INITIAL_STATE;
switch(current_state)
{

case INITIAL STATE:
switch(incoming_evento)
{

case SIGNAL 1:
action_call_H);
action_call_20;
current_state = NEXT_STATE;
break;
case SIGNAL 2:
action_call_30;
.... ,
.... ,

default:
administrate_eventO;
}

case NEXT STATE:
switch (incoming_eventO)
{

case SIGNAL_3:
action_call_30;
.... ,
.... ,
case SIGNAL_4:

.... ,
.... ,
default:
administrate_eventO;
}

default:
administrate_eventO;
break;
}
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Als het binnenkomend event een signal is, wordt dit Vla een systemcall aan de
controller-taak doorgegeven. De controller-functie wacht in de current_state op een
event. Het binnenkomend event wordt geevalueerd binnen een switch-statement en
als het event-id overeenkomt met een event-id binnen een case-statement dan worden
de bijbehorende actioncalls uitgevoerd. Daarna wordt de current_state de nieuwe state
en wordt teruggesprongen naar de hoofdlus check-conditie.
Dit wordt toogepast in de bovenstaande C-code structuur, waar het signal binnenkomt
via de returnwaarde van de systemcall "incoming_eventO". Het event-id wordt
gedefinieerd door de consumerende taak. De events die niet voldoon aan de event-id's
die overeenkomen met de conditions van uitgaande transitions worden
geadministreerd. Dit is gedaan, omdat het kan voorkomen dat er onverwachte events
aan de taak kunnen worden doorgegeven. De oorzaak kan liggen in het ontwerp,
synchronisatieproblemen of specificatiefouten in de producerende systemcalls voor de
signals.
Er kunnen optimalisaties worden gemaakt na transitory states, omdat binnen deze
states geen tijd wordt geconsumeerd. De conditions zijn geen signals, maar local
events of een binnenkomende continuous control flow. De implementaties van deze
beide gevallen worden hieronder uitgewerkt:

Local events:
Het kan voorkomen dat het binnenkomend event een local event is. Deze komen
aIleen voor na een transitory state. Het verschil tussen local events en continuous
control flows na een transitory state is het feit dat bij een continuous control flow
altijd twee uitgaande transitions zijn met elkaars tegengestelde condition (NOT). De
responstijd van een local event is gespecificeerd in de Data Dictionary Entry van dit
event en is gelijk aan 0 ms. Dit local event kan afkomstig zijn van een decision
bubble, die getriggered is in de actionlist. Deze actionlist behoort bij de transition
voorafgaande aan de transitory state.
Deze decision bubble moot dan weI in dezelfde file worden gelmplementeerd als de
controller, omdat de variabele "local_event" static is.
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De volgende implementatie is in te passen binnen de structuur van de body van de
controller-functie:
case TRANSITORY- STATE- 1:
{

switchOocal_event)
{

case LOCAL_EVENT_1:
action_calI_H);
action_call_20;
current_state = NEXT_STATE;
break;
case LOCAL- EVENT- 2:
action_call_30;
.... ,
.... ,

default:
administrate_eventO;
break;
}

}

Continuous control flows:
Een continuous control flow kan rechtstreeks binnenkomen op het STD van een
control transformation. Hierdoor ontstaat een transitory state met twee uitgaande
transitions. De condition behorende bij de ene uitgaande transition wordt
gespecificeerd door de naam van de flow "cctname". Dit impliceert dat bij het
optreden van deze toestandsovergang de continuous control flow gelijk is aan TRUE.
De condition behorende bij de andere uitgaande transition wordt gespecificeerd door
"NOT ccf_name". Dit impliceert bij het optreden van deze toestandsovergang de
continuous control flow gelijk is aan FALSE.
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De volgende implementatie is in te passen binnen de structuur van de body van de
controller-functie:
case TRANSITORY- STATE- 1:
{

if (ccf_name)
{

action_calt10;
action_call_20;
current_state = NEXT_STATE_1;
}

else
{

action_call_30;
action_call_40;
action_call_50;
action_call_60;
current_state = NEXT_STATE_2;
}
}

De continuous control flow heeft als returnwaarde TRUE, of FALSE.
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8.3.2. De implementatie van de codegeneratie.
De codegeneratie uit de symboltables moet de C-code genereren die in de vorige
subparagrafen is beschreven. Dit kan puntsgewijs worden samengevat volgens
dezelfde indeling als gedaan is in paragraaf 8.3.1. De opdeling is als voIgt:
- Ret include gedeelte inclusief het genereren van de headerfile.
- De declaratie van functies, lokale variabelen en definities.
- De body van de controller-functie.
De bovenstaande punten worden hieronder zeer kort belicht:

Bet include gedeelte inclusief bet genereren van de beaderfile.
De standaard project-afhankelijke definities zijn samengevat in een file die door
middel van het #include statement bekend worden binnen de file. Dit geldt ook voor
de systemcaIls, waardoor het OS gebruikt kan worden.
De headerfile wordt gegenereerd door aIleen voor elk binnenkomend signal een
identifier (opeenvolgend nummer) toe te wijzen. Dit houdt in dat elke condition die
niet bij een transition behoort die vanuit een transitory state vertrekt een event-id
krijgt toegewezen. Ret eerste event-id wordt als voIgt germplementeerd:
#define

CONDITION_NAME 0

Dit event-id wordt oplopend vanaf 0 doorgenummerd tot en met M-l, met M het
aantal binnenkomende (consumerende) signals.
In de functie kan er onderscheid gemaakt worden tussen deze signals met behulp van
dit toegewezen event-id. In de systemcall van het signal wordt dit event-id ook
gebruikt, zie paragraaf 8.5.

De declaratie van functies, lokale variabelen en definities.
De namen van de functies voor de uitgaande actions worden samengesteld uit de
prompt en de naam van de action. De y-coordinaat wordt gebruikt om de volgorde vast
te stellen per action-list. De toestandsnamen krijgen een define toegewezen, waarbij
de transitory states een bepaalde identificeerbare standaard naam krijgen.
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De body van de controller-functie.
De grafische opzet met een implementatie is te zien in figuur 8.2. Daarbij wordt tabel
8.1 gebruikt om de relatie tussen de verschillende STD symbolen te achterhalen. Bij
transitory states wordt gecheckt op een local event of een continuous control flow. De
bijbehorende implementatie is te zien in paragraaf 8.3.1.3.

8.4. Analyse en implementatie van subcontrollers.
De reeds aangedragen oplossing om het main-STD en een of meerdere sub-STD's door
de compiler te verenigen tot een taakgeorienteerd super-STD wordt in de komende
subparagrafen kort geanalyseerd en ontworpen. Als voorbeeld wordt appendix F
genomen, omdat daar sprake is van twee subcontrollers (controlj>rice...process,
control_money...process).

8.4.1. Analyse van het subcontrollerprobleem.
Enkele randvoorwaarden waarop gelet moet worden bij de oplossing tot super-STD:
- Er wordt gedebugged op states.
- Het moot zichtbaar zijn welk diagram actief is aan de hand van de states.

N.B.
Binnenkomende events komen taakgeorienteerd binnen, dus daar is geen probleem.
- Een subcontroller kan niet herkend worden aan het STD.
- Een subcontroller kan een niveau lager zijn gemodelleerd, waardoor in de actionlist
van het main-STD de DFD-naam i.p.v. de subcontroller-naam staat gespecificeerd.

8.4.2. Extra subcontroller informatie in de vorm van een voorschrift.
Er wordt uitgegaan van aIleen STD-informatie als input voor de compiler, zodat extra
informatie nodig is om de maincontroller en de subcontrollers uit elkaar te halen.
Tevens moot de DFD-naam van de subcontrollers die een niveau lager gemodelleerd
zijn voor de compiler bekend zijn.
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Deze extra informatie is te verkrijgen door een simpel voorschrift waarin de naam van
de maincontroller wordt gespecificeerd en de namen van de subcontrollers met
eventueel bijbehorende DFD-namen. De syntax van een voorbeeld van zo'n scriptfile is
te zien in appendix D.

8.4.3. Herlinken van main-, en subcontroller-symboltables.
Met het herlinken van de symboltables wordt bedoeld dat de subcontroller state in het
main-STD wordt vervangen door het sub-STD. Dit houdt in dat gedeelten die nodig
waren om de controle door te geven tussen de verschillende STD's niet meer nodig
zijn. De diverse STD-symbolen worden opnieuw aan elkaar gerelateerd. Dit is het
herlinken van deze symbolen.
De volgende redundante informatie verdwijnt na het herlinken:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

- De
- De
- De
- De
- De

action die de controle overgeeft van de maincontroller naar de subcontroller.
subcontroller state in de maincontroller.
conditions(s) in de maincontroller die gelijk is(zijn) aan de action(s) van [4].
action(s) die de controle teruggeeft van de subcontroller aan de maincontroller
final state(s) van de subcontroller.

In het kort dienen de volgende stappen (per final state) te worden ondernomen met
vermelding van de bovenstaande delen van de maino, of subcontroller:

ClJ
[2]

[3]
[4]

[5]

• De subcontroller state wordt herkend aan de state die voIgt na de action

liE

subcontroller_name" of liE dfd_name".
• De transition die naar deze state wijst wordt nu omgezet naar de initial state
van de subcontroller.
• De initial actions van de subcontroller worden achter de actionlist van deze
transition geplaatst.
• De naam van de condition van een uitgaande transition vanaf de subcontroller
state wordt onthouden.
• De action van de subcontroller die gelijk is aan deze condition is de laatste
action in de actionlist behorende bij de transition die wijst naar de final state.
• De actionlist die voIgt na de condition van punt [3] wordt achter de actionlist
voorafgaande aan de action van punt [4] gelinkt.
• De transition die wijst naar de final state van de subcontroller met de
actionlist van punt [4] wijst nu naar de state die gelijk is aan de state
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waarnaar de transition wijst behorende bij de condition van punt [3].
Hierdoor is het mogelijk dat meerdere final states van de subcontroller op de juiste
manier herlinkt worden.
In appendix F heeft de maincontroller twee subcontrollers. De drie bijbehorende STD's
zijn gegeven in deze appendix alsmede een herlinkt STD. Hierin zijn de verschillende
beschreven stappen [1]..[5] te herkennen.

8.5. Operating System calls automatisering van signals.
In hoofdstuk 7 is ingegaan op de specificatie van de responstijd van signals en het feit
dat deze slechts door een taak worden geconsumeerd. Het automatiseren van de
signals is mogelijk met behulp van STD-, en DD informatie. In het geval van
subcontrollers is de eenvoudigste oplossing om met dezelfde inputfile te werken als de
STD-compiler. De binnenkomende signals van de control tranformation(s) worden
automatisch omgezet naar Operating System calls.
Control flows zijn conditions op het STD. Als deze niet behoren bij een transition die
vertrekt vanuit een transitory state dan zijn deze control flows signals vanaf een
andere taak. Deze hebben een responstijd groter dan nul, die gespecificeerd is in de
bijbehorende DD Entry.
Met deze informatie is de volgende functie te verkrijgen die gelijk is aan een O.S. call:
void signal_name(void)
{

signal(task-id, event-id, responstime);
}

Hierin is de task-id gelijk aan de control transformation, het event-id gelijk aan het
betrefTende signal en de responstime gelijk aan de bijbehorende responstijd.
De local events en continuous control flows komen binnen als conditions na een
transitory state en worden niet afgehandeld door het O.S. Zie Hoofdstuk 9 en 10 voor
meer informatie omtrent continuous control flow functies en Decision bubbles.
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9. Transformations gedeelte.

9.1. Inleiding.
Een doorgetrokken cirkel op een DFD (data transformatie) kan enerzijds een
onderliggend DFD bevatten of anderzijds worden gespecificeerd door een Process
Specification <P-Spec) of Structure Chart (STC). Als de P-Spec goed. is gespecificeerd is
het mogelijk voor een onafuankelijke programmeur om de code erbij te programmeren.
Deze code voldoet dan aan de specificaties van de P-Spec als deze P-Spec eenduidig is
beschreven.
De beschrijving van de P-Spec wordt volgens de YSM gedaan met behulp van paren
pre-, en posteondities. In de boeken over de YSM [W&M85l is niet voldoende
beschreven hoe dit gespecificeerd dient te worden, maar geven weI enkele voorbeelden
van paren pre-, en postcondities.
Dit hoofdstuk beschrijft de specificatie van pre-, en postcondities van P-Specs. Hierbij
wordt een opdeling gedaan in verschillende bubble soorten, waarvoor een P-Spec
beschreven wordt. Het doel van deze beschrijving is een automatisering aan de hand
van de P-Spec naar functions in C-code.

9.2. Process Specifications in een (Cradle TIl.) omgeving
Binnen het ontwerptool Cradle is het mogelijk om met behulp van een interne editor
een P-Spec te omschrijven. Hiervoor is een ruimte gereserveerd waarin willekeurige
tekst kan worden opgenom'en. Deze tekst kan dan als deel van een P-Spec record
worden geexporteerd naar een ascii-file. Dit record bevat naast deze tekst ook o.a. de
naam, het nummer en de BOOrt specificatie.
TIl

De naam is uniek binnen het model, maar Cradle is intern ~rganiseerd op
nummer. Dit nummer wordt op dezelfde manier samengesteld als het nummer van
een DFD, dus gelijk aan het DFD-nummer waarop de bubble voorkomt gevolgd door
het bubble-nummer. Als bubble-nummer 3 een P-Spec bevat op een DFD met nummer
4.5 wordt het P-Spec nummer 4.5.3.
TIl
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Figuur 9.1: Een voorbeeld van een Data Tranfonnation bubble met uitgaande
flow.

De input-, en output flows van-, en naar de bubble worden niet geexporteerd,
waardoor voor een automatisering ook het DFD met de symbool-informatie
geexporteerd dient te worden. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 10.

9.3. Een opdeling in proces-groepen.
Het is mogelijk om de verschillende processen op te delen in groepen. Ieder proces
wordt op het DFD hetzelfde grafische symbool gemodelleerd, maar heeft een andere
functie binnen het ontwerp. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen:
- Data Transformation bubbles
- Event Recognition bubbles
- Timing bubbles
- Decision bubbles
- Structure Chart met modules
Achtereenvolgens worden in de volgende subparagrafen enkele kenmerken gegeven
van deze proces-groepen. De P-Specs van de deze bubbles worden apart uitgelegd in
de paragrafen 9.10 tIm 9.13 en voor de decision bubbles wordt verwezen naar
paragraaf 7.5.1.

9.3.1. Enkele kenmerken van Data Transformation bubbles.
Een Data Transformation bubble is een bubble waar een data transformatie
plaatsvindt met behulp van ingaande flows en/of data stores. Dit kan resulteren in
een verandering van data stores en/of resulteren in uitgaande (event/data) flows. Zie
een voorbeeld op figuur 9.1.
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Figuur 9.2: Een voorbeeld van een Event Recognition bubble.
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Figuur 9.3: Een voorbeeld van een Timing bubble met een absoluut
synchronisatie-tijdstip in een data store.

Deze bubbles worden getriggered door de control tranformation door middel van een
action in het STD (liT data_transformation_name"). Als de data transformation niet op
hetzelfde DFD is gemodelleerd als de control transformation die de bubble aanstuurt
dan wordt de Trigger prompt ("T") vervangen door een local event flow. Dit is op een
DFD te herkennen, doordat de discrete control flow niet vanaf een control
transformation afkomt, maar vanaf een boundary naar de bubble toe. Het kan ook
voorkomen dat de Data Transformation bubble door middel van een discrete data flow
gestimuleerd wordt. Deze discrete data flow kan dan parameters bevatten voor de uit
te voeren functie.

9.3.2. Enkele kenmerken van Event Recognition bubbles
Een Event Recognition bubble is een parallelle taak die met een bepaalde frequentie
een conditie afcheckt. Hierdoor wordt, aan de hand van deze conditie, een uitgaande
(event/data) flow gegeneerd en/of een data transformatie uitgevoerd. Zie een voorbeeld
op figuur 9.2.
Een Event Recognition bubble wordt ge-enabled en ge-disabled door een control
transformation met behulp van een action in het STD (E event_recognition_bubble_
name, D eventJecognition_bubble_name).

9.3.3. Enkele kenmerken van Timing bubbles
Een Timing bubble is een parallelle taak die aan de hand van een conditie waarin de
grootheid tijd meespeelt een actie ondemeemt. Deze actie kan alleen het genereren
van een (synchronisatie-) event flow zijn, maar kan ook een data transformatie
uitvoeren. De actie kan eventueel ook het genereren van een signal zijn met een
bepaalde frequentie. De tijd kan de absolute real-time zijn binnen het systeem of een
lokale, relatieve tijd binnen de Timing bubble. In paragraaf 9.12 meer over deze twee
tijden.
Een Timing bubble wordt ge-enabled en ge-disabled door een control transformation
met behulp van een action in het STD (E timing_bubble_name, D timing_bubble_
name). Zie een voorbeeld op figuur 9.3.
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Figuur 9.4: Een Decision bubble die drie local events gegenereerd.
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9.3.4. Enkele kenmerken van Decision bubbles
Een Decision bubble genereert op een tijdstip aan de hand van een conditie local
events. Dit moment wordt bepaald door de control transfonnation die een Trigger IT)
genereert van de Decision bubble. De local events worden door het STD van de control
transfonnation geYnterpreteerd in de conditions na een transitory state (zie paragraaf
7.5.1).
De Decision bubble kan ook een data transformatie uitvoeren en/of een flow
genereren.
De Decision bubble wordt getriggerd door middel van een action in het STD van de
control transfonnation (T decision_bubble_name). De transition behorende bij deze
action wijst naar een transitory state. De conditions na de transitory states zijn
mutual exclusive en allesomvattend, dus er is altijd precies een condition waar. Zie
een voorbeeld op figuur 9.4.

9.3.5. Enkele kenmerken van Structure Chart met modules
Een data tranfonnation die aan een of meer van de onderliggende voorwaarden
voldoet kan worden gespecificeerd door een Structure Chart (STC).
Er is sprake van een loop waarin simpele data transformaties uitgevoerd
moeten worden.
Er is sprake van een loop waarin een of meerdere lokale functies uitgevoerd
moeten worden die "geen tijd" verbruiken.
Er is sprake van een bepaalde sequentie van data transformaties. (geen
parallellisme).
Er is sprake van een zeer ingewikkelde data transformatie, die opgesplitst kan
worden in modules.
Algemeen: Een sequentieel process dat te complex is voor een P-Spec; er kan
bijvoorbeeld als richtlijn een bepaalde maximale lengte van de P-Spec gelden, waarbij
geen STC gespecificeerd dient te worden.
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9.4. Process Specifications ontwerpers eisen.
De eisen die de ontwerper stelt aan een P-Spec zijn afhankelijk van de applicatie. In
het verslag is de nadruk gelegd op besturingssoftware. Rierdoor is het real-time
aspect belangrijk en ligt de nadruk op het controle-gedeelte van het ontwerp. Er zijn
niet veel moeilijke data-processen die een Structure Chart nodig hebben in de
onderzochte toepassing. De opsplitsing van de verschillende DFD's gaat zo ver dat de
meeste P-Specs eenvoudige data-, of timing-processen omschrijven.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende doelen die de ontwerper
met een P-Spec "indirect" wil specificeren. Ret wordt indirect gespecificeerd, omdat
het bijvoorbeeld niet mogelijk is direct een data store een bepaalde waarde toe te
kennen, omdat de P-Spec is gespecificeerd in pre-, en postcondities. Ret is weI
mogelijk om in de postconditie te specificeren wat de nieuwe waarde zal zijn. De
volgende opsplitsing kan gemaakt worden:
- Toekenning van variabelen
- Testen op bepaalde condities
- Generatie van flows
- Synchronisatie, timing in het algemeen
- Rekenkundige bewerkingen
De mogelijkheid om gebruik te maken van lokale variabelen of constanten moet
aanwezig zijn.
Er dient rekening gehouden te worden met het type P-Spec, zoals Data
Transformation bubble, Event Recognition bubble, Timing bubble en Decision bubble.
Er wordt niet te diep op de Structure Chart ingegaan (zie paragraaf 9.13).

9.4.1. Toekenning van variabelen.
De ontwerper wil het volgende kunnen specificeren in een P-Spec met betrekking tot
het toekennen van variabelen:
Een
Een
Een
Een

data store die een nieuwe waarde krijgt.
lokale variabele die een waarde krijgt.
discrete data flow die een waarde krijgt.
continuous data flow die een waarde krijgt.
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Ret is mogelijk om vanuit al de soorten bubbles een toekenning uit te voeren.

9.4.2. Testen op bepaalde condities.
De ontwerper wil het volgende kunnen specificeren in een P-Spec met betrekking tot
het testen op bepaalde condities:
Ret testen van verschillende soorten data, waaronder input-flows, met behulp
van de volgende boolean operatoren:
•
•
•
•
•

kleiner of gelijk
kleiner
gelijk
groter
groter of gelijk

• logische AND
• logische OR
Ret testen van variabelen met de bovenstaande operatoren met gebruikmaking
van mathematische operatoren. (Zie rekenkundige bewerkingen).
Ret testen van variabelen en constanten op een bepaald gespecificeerd bereik.
Ret continu testen van een van de bovenstaande condities.
Ret testen van variabelen en constanten op de real-time klok.
Ret testen van variabelen en constanten met een relatieve real-time klok
(lokale tijd).

Ret is mogelijk om vanuit al de soorten bubbles op een conditie te testen, waarbij
aIleen in een Timing bubble op tijd kan worden getest en alleen in een Event
Recognition bubble continu getest kan worden.

9.4.3. Generatie van flows.
De ontwerper wil het volgende kunnen specificeren in een P-Spec met betrekking tot
de generatie van verschillende soorten flows:
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Opmerking:
Er mag worden uitgegaan dat de variabele altijd binnen de grem;en iigt die
gespecificeerd zijn in de Data Dictionary als de vanabele door de ontweJ'PF
zelf is gespecificeerd. Dit geldt niet voor extern inkomende flows.

Het
Het
Het
Het

genereren
genereren
genereren
genereren

van
van
van
van

een
een
een
een

discrete control flow. (Een signal oflocal event).
discrete data flow inclusief parameters.
continuous control flow inclusief waarde.
signal met een bepaalde frequentie.

Het is mogelijk om vanuit al de soorten bubbles een flow te genereren, waarbij een
Decision bubble altijd local events stuurt naar de taak die de Decision bubble
getriggerd heeft. Het genereren van een flow met een bepaalde frequentie kan alleen
gedaan worden in een Timing bubble.

9.4.4. Synchronisatie, timing in het algemeen.
De ontwerper wil het volgende kunnen specificeren in een P-Spec met betrekking tot
synchronisatie en timing in het algemeen:
Het is mogelijk om vanuit al de soorten bubbles een flow te genereren, waarbij een
Decision bubble altijd local events stuurt naar de taak die de Decision bubble
getriggerd heeft.
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9.4.5. Rekenkundige bewerkingen.
De ontwerper wil het volgende kunnen specificeren in een P-Spec met betrekking tot
het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen:
Ret bewerken van verschillende soorten data met behulp van de volgende
mathematische operatoren:

* optellen
* aftrekken
* vermenigvuldigen
* delen

* absolute waarde
* modulo operatie
* Toepassing van operaties met hogere prioriteit; met haakjes werken.
De bovenstaande mathematische bewerkingen kunnen doen
variabelen.

op lokale

Ret is mogelijk om vanuit al de soorten bubbles mathematische bewerkingen op data
uit te voeren.

Opmerking:

aeen

Er wordt verondersteld dat mathematische bewerkingen lI
tijdlt ko$tien. nit
kan eventueel verdisconteerd worden in de responstijden VJ1n de signals. .

9.5. Afbakening van oplossingsgebied.
De oplossingen die in dit hoofdstuk aangedragen worden voor het specificeren van de
P-Specs omvatten niet de specificatie van het totale pakket aan processen. In deze
paragraaf wordt aangegeven wat weI en wat niet in dit hoofdstuk wordt behandeld,
waarbij uitgegaan wordt van de bovenstaande ontwerpers eisen.
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De oplossingen die in dit hoofdstuk zijn aangedragen is een specificatie van de PSpecs die voor deze applicatie geautomatiseerd kunnen worden. De besturingssoftware
bevat ook processen die niet geautomatiseerd kunnen worden, omdat deze zeer
implementatie-afhankelijk zijn. De meeste afhankelijkheid zit in de systeemsoft.ware,
waarbij ook sterk geoptimaliseerd dient te worden. Het is niet altijd mogelijk om de
afhankelijkheid van de implementatie in de applicatie-software met behulp van
information hiding aan het as over te laten.
De ontwerperseisen die vermeld zijn worden verder uitgewerkt, waarbij de specificatie
(syntax) van de P-Spec aan de orde komt in de volgende paragrafen.

Hierbij is o.a. het volgende mogelijk:
•
•
•
•

simpele data transformations
systemcalls ten behoove van timing en event recognition (parallel)
simpele toogang tot verschillende data-items (index, elementen, ..)
genereren van functioncalls met parameters (discrete data flow).

Het is niet mogelijk om de topmodules van een STC te specificeren, omdat deze
verantwoordelijk zijn voor de sequentie van (deel-) processen. Zie paragraaf 9.13 voor
de STC.

9.6. Algemene opzet.
De algemene opzet van de P-Spec in relatie tot de C-eode implementatie is behandeld
in subparagraaf 9.6.1. De keywords binnen de P-Spec waardoor de structuur van de PSpec tot uiting komt is uitgewerkt in subparagraaf 9.6.2.

9.6.1. Algemene opzet in relatie tot C-code implementatie.
Een P-Spec is volgens de Yourdon Structured Method gespecificeerd door middel van
paren pre-, en postcondities. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze te
implementeren, waarbij verschillende eisen kunnen worden gesteld aan de pre-, en
postcondities.
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De volgende oplossingen zijn mogelijk:
Oplossing 1:
Elke preconditie wordt afgecheckt en blijkt deze TRUE te zijn dan is na beeindiging
van het proces de bijbehorende postconditie ook TRUE. Dit wordt dan vertaald in de
onderstaande constructie, waarbij actie 1 duidt op de C code die nodig is om
postconditie 1 te bewerkstelligen.
implementatie:
if preconditie 1 then actie 1
if preconditie 2 then actie 2
if preconditie 3 then actie 3

Oplossing 2:
Een preconditie wordt afgecheckt en blijkt deze TRUE te zijn dan stopt het checken
en is na beeindiging van het proces de bijbehorende postconditie ook TRUE. Als een
preconditie FALSE blijkt te zijn wordt de volgende preconditie afgecheckt. De
verschillende precondities dienen mutual exclusive te zijn om volgens dit principe de
paren pre-, en postcondities te specificeren. Dit wordt dan vertaald in de onderstaande
constructie, die maximaal slechts een van de drie mogelijke acties uitvoert, dus er
wordt slechts een postconditie bewerkstelligd.
implementatie:
if preconditie 1 then action 1
else if preconditie 2 then action 2
else if preconditie 3 then action 3
Deze oplossing kan ook standaard afgesloten worden met het statement: "else error",
gevolgd door een standaard foutafhandeling van het ontwerp, want de precondities
zijn in dat geval niet allesomvattend. Als er wordt geeist dat de preconditions weI
allesomvattend zijn dan wordt er altijd voldoen aan een precondition. Het laatste "else
if' statement kan dan worden vervangen door een "else" statement.
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Opmerking:
Er kan dan getest worden met deze standaard foutafhandeling, maar er kan
besloten worden om de uiteindelijke software zonder deze foutafhandeling uit
te voeren.

Oplossing 3:
Er is ook een kruising mogelijk tussen oplossing 1 en oplossing 2, die de paren pre-,
en postcondities opdeelt in verschillende groepen. De precondities binnen een groep
zijn mutual exclusive, maar de groepen zijn onafhankelijk van elkaar. Hierdoor
worden eerst de precondities van de eerste groep afgecheckt. De actie behorende bij de
eerste preconditie van de groep die TRUE is wordt uitgevoerd, waarna de volgende
groep op dezelfde manier wordt afgecheckt.
Groep 1:
if preconditie 1 then action 1
else if preconditie 2 then action 2
else if preconditie 3 then action 3
Groep 2:
if preconditie 1 then action 4
else if preconditie 2 then action 5
else if preconditie 3 then action 6
Hierbij kunnen verschillende notatiewijzen worden gebruikt voor de groepen en paren
pre-, en postcondities. Bijvoorbeeld:
preconditie 1: .
postconditie 1: ..

---> action 1

preconditie 1: ..
postconditie 1: ..

---> action 2
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preconditie 1: .
postconditie 1: .

---> action 3

preconditie 2: .
postconditie 2: .

---> action 4

preconditie 2: .
postconditie 2: ..

---> action 5

preconditie 2: ..
postconditie 2: .

---> action 6

Bij bovenstaande notatie duidt het nummer op het groepsnummer, waarbij de paren
binnen de groep automatisch geteld kunnen worden bij een automatisering van deze
P-Specs.

Eindoplossing:

Om tot een betere interne P-Spec structuur te kunnen komen (en daardoor een
optimalere code) is er gekozen voor oplossing drie. Hierbij wordt bij geen aanduiding
van de cijfers een aparte groep verondersteld, met gevolg dat oplossing 1 wordt
gelmplementeerd. Dus geen specificatie van een cijfer achter de pre-, en postconditie is
gelijk aan steeds een oplopend cijfer, omdat een nieuw cijfer een nieuwe groep
introduceert.
De conditieparen binnen een groep zijn mutual exclusive, maar behoeven niet
allesomvattend te zijn, omdat een conditie die niet in de verzameling precondities van
een groep is opgenomen ook geen actie tot gevolg heeft.

Opmerking:

AlB hier een standaard foutathandeJ.ing een geVolg is van het Yel'keerd
ontwel'pen moet ala eis worden meegegeven dat de conditieparen bi~Jlen(ie
groepen niet alleen mutual exclusive zijn, maar ook allesomvattend.
.."
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9.6.2. Specificatie van de keywords voor de interne P-Spec structuur.
De afhankelijkheid van het Cradle ontwerptool wordt vermeden als ook de
mogelijkheid wordt geboden om de P-Specs door een externe bron in te vooren. Dit
impliceert dat de naam moot worden ingevoord. Dit is het enige verschil met het
invooren vanuit Cradle.
De volgende blokken zijn te onderscheiden: Naam, Type, Lokale variabelen,
Conditieparen en Einde.
De bovenstaande structuur met de verschillende bijbehorende keywords is hieronder
gespecificeerd:

NAME: bubble name
TYPE: data_transformation, event_recognition, timing, decision, module
LOCAL: local_spec

LOCAL: locatspec
PRE: pre_spec
POST: post_spec

PRE: pre_spec
POST: post_spec
END: complete
Een van de keywords wordt gekozen na het blok-keyword "TYPE:". Het keyword
complete achter het blok-keyword "END:" kan gebruikt worden voor de beslissing tot
code-generatie en/of voor het beheer van de P-Specs. De complete syntax is beschreven
in appendix E.
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9.7. Specificatie binnen de P-Spec van de diverse data items.
In deze paragraaf worden algemene specificaties van verschillende soorten data
behandeld. Deze gelden voor elke P-Spec waarbij de data-items gebruikt worden.
Achtereenvolgens worden de volgende specificaties kart behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Welke data kan worden bewerkt
Input data versus output data
Data stores en data flows
Data elementen van data structuren
Data items die gebruik maken van een index

Hierbij wordt gebruik gemaakt van algemene benamingen van data. Dit kan
bijvoorbeeld een naam zijn van een data store, gerefereerd met "data_stare_name",
etc...

1. Welke data kan worden bewerkt

In een P-Spec worden er acties uitgevoerd op data. Aan de hand van het
bovenliggende DFD is te zien welke data bewerkt kunnen worden. Tabel 9.1 geeft
hiervan een overzicht:
Tabel 9.1: Overzicht van de diverse flows met de inkomende en uitgaande informatie.
SYMBOL:

I

INPUT:

I

I

OUTPUT:

I

netflow

(gedeeltes van) data store

(gedeeltes van) data store

data flow

parameter(s) (max 1 flow)

parameter(s)

continuous data flow

(een) waarde

een waarde (max 1 flow)

control flow

n.v.t.

ja/nee

local events

n.v.t.

ja/nee

prompts

niet in P-Spec

n.v.t.

continuous control flow

TRUE/FALSE

TRUE/FALSE (max 1 flow)
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Met max 1 flow wordt bedoeld dat er per data transformatie maximaal een input-, of
ouputputflow mogelijk is van die soort (geen convergerende of divergerende flows).
Met ':is/nee" wordt bedoeld dat de flow zelf geen data bevat. AIleen het weI of niet
genereren van de flow wordt gespecificeerd in de P-Spec.

2. Input data versus output data
Ret is duidelijk op het DFD welke data input-, en welke output data zijn. Deze input
data kunnen op twee manieren gebruikt worden:
- In de preconditie kunnen de input data worden afgecheckt.
- In de postconditie kunnen de input data worden gebruikt als constante.
Op het moment dat een data transformation aangeroepen wordt zijn als het ware de
input data bevroren. Binnen de preconditie van de P-Spec kan met behulp van de
normale access specificatie aan deze input data worden gerefereerd. De input data
wordt hierbij niet veranderd, maar alleen afgecheckt in een boolean expressie.
.

"

In de postconditie wordt de input data alleen gebruikt als een constante, omdat de
waarde niet verandert. Ret is mogelijk om toegang tat de input data te verkrijgen met
het keyword "old". Dit keyword wordt alleen gebruikt als de nieuwe data afhankelijk
is van de oude data. De volgende postconditie is mogelijk: "data_stare_name equals
old data_stare_name + 10".

3. Data stores en data flows
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new_

old_
measured_
values

measured_
values

measured_
• values

lefC
measured_
value

middle_
measured_
value

righC
measured_
value

Figuur 9.5: Een voorbeeld van een gedeelte van een Data Dictionary structuur.

Data stores en data flows zijn direct oproepbaar door de naam van de data store en
data flow. In de punten 4 en 5 worden bepaalde items van een bepaalde structuur
behandeld.

Opmerking:
.

Een continuous data flow als input retourneert een waarde (zie tabel 9.1)

4. Data elementen van data structuren
De ontwerper is vaak geYnteresseerd in een bepaald item van een bepaalde data
structuur, maar niet de plaats van dit item binnen de data structuur.
Het is niet vereist voor het aanwijzen van een item binnen de hierarchische structuur
van de Data Dictionary om het totale pad op te geven. Het item ligt eenduidig vast als
de naam van het item samen met de naam van de hoogste parent wordt
gespecificeerd. In figuur 9.5 is een voorbeeld gegeven van een gedeelte van een DD
structuur die geen boomstructuur is.
De volgende specificatie wordt gebruikt voor het aanwijzen van een data item binnen
een data structuur:
data- element- name of datastore
-name
Figuur 9.5 is geen boomstructuur, omdat "measured_values" twee parents heeft.
Volgens bovenstaande syntax is voor het aanwijzen van "left_measured_value" van de
parent "new_measured_values" de volgende specificatie voldoende:
left- measured- value of new- measured-values
Het pad tussen "left_measured_values" en "new_measured_values" hoeft niet te
worden gespecificeerd, omdat dit eenduidig is. (De C-code implementatie is dus:
new_measured_values.measured_values.left_measured_value)
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Deze notatie geldt ook voor discrete data flows, waarbij maximaal een diepte van een
level gespecificeerd kan worden. (zie opmerking). Gebruik bijvoorbeeld voor de
specificatie van "parameter_l" van de discrete data flow "data_flow_name" die input is
van de data transformatie de notatie:

Opmerking:
De elementen van een input discrete data flow worden gelmplementeerd als
parame~rs van de functie die gespecificeerd is door de P-Spec.

5. Data items die gebruik maken van een index
Een data item met een index is een element van een array. De volgende voorbeelden
zijn specificaties van (pre-, of post-) condities die gebruik maken van (array-) indexen:
POST: first_thing_to_do equals list_oCthings with index 0
POST: nextJequired_speed equals required_speed with index ( speed_number - 1 )
PRE: currentJ>Ower with index count_dummy <= MAX_POWER
Het is ook mogelijk om data elementen van een data store te voorzien van een index.
Deze worden op overeenkomstige wijze gespecificeerd. Zie onderstaand voorbeeld:
PRE: speed with index car_number of car_characteristics> current_computed_speed
Het volgende voorbeeld is compleet verschillend, omdat hier de "speed" bedoeld wordt
van een bepaalde data structuur van de array van "car_characteristics". In C-code kan
dit bijvoorbeeld car_characteristics[xxxl.speed in plaats van bovenstaand voorbeeld
waarbij in C-code car_characteristics.speed[xxxl bedoeld wordt.
PRE: speed of car_characteristics with index car_number> current_computed_speed
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9.8. Interpretatie van de DFD sYmbolen in pre·, en postcondities.
De symbolen op het DFD die verbonden zijn met de bubble waarvan de P-Spec
gespecificeerd dient te worden hebben een directe relatie met de P-Spec. De namen
van deze symbolen komen rechtstreeks terug in de pre-, en postcondities van de PSpec. De flows die naar de bubble toowijzen (inputflows) mooten allemaal minimaal
een keer in een preconditie van de P-Spec voorkomen. De flows die van de bubble af
wijzen (outputflows) mooten minimaal een keer in een postconditie voorkomen. Als
het een netflow betreft die een data store met de bubble verbindt dan gelden de
bovenstaande regels voor de naam van de data store.
De volgende symbolen zijn te onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.

discrete control flows
continuous control flows
data stores verbonden d.m.v. netflows
discrete data flows
continuous data flows

Hieronder wordt de syntax beschreven van de pre-, en postcondities van de P-Spec
waarbij de input-, en outputflows verwerkt worden. De symbolen worden in dezelfde
volgorde behandeld als de bovenstaande opsomming.

Opmerking:

Voor de verschillende implementaties die geJllaaJ'(l
kunnen voorkomen met de diverse flows wordt veJrWtazeiU

9.8.1. Discrete control flows

Een discrete control flow kan als inputflow optreden en als outputflow. De
verschillende situaties worden hieronder kort uitgewerkt met de bijbehorende syntax.
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Input:
Er kan een prompt als stimulus binnenkomen op de bubble, maar deze is niet te zien
binnen de P-Spec. Het is ook mogelijk dat er een (lokaal) event binnenkomt als
stimulus in plaats van een prompt, omdat de controller van de taak is gemodelleerd
op een ander DFD.

Opmerking:
De stimulus van een data transformatie is vaak een prompt, omdat de
proce~n zijn gemodelleerd op hetzelfde DFD als de controller.

De (local) event flow die de stimulus
preconditie gespecificeerd:

IS

van het proces wordt als voIgt m de

Output:
Het komt vaak voor dat een proces een discrete control flow (signal of local event)
genereert. Dit wordt altijd op de volgende manier gespecificeerd in de postconditie:
flow
POST: discrete- control-name issued

9.8.2. Continuous control flows
Een continuous control flow kan als input-, en als outputflow voorkomen, waarbij de
waarde gelijk kan zijn aan TRUE of FALSE.

Input:
De waarde van de continuous control flow is altijd opvraagbaar, waardoor er ook altijd
op getest kan worden. De continuous control flow kan een modellering zijn van een
externe discrete opnemer.
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Opmerking:
In het geval van een discrete opnemer wordt er vanuit gegaan dat ooze altijd
een waarde afgeeft gelijk aan TRUE of FALSE. Ook als daze nietmeer
functioneert.
.

...

De volgende specificatie kan voorkomen in een preconditie:
PRE: continuous_control_flow_name equals TRUE
PRE: continuous_control_flow_name equals FALSE

Output:

Er kan maar ren continuous control flow als output dienen voor een proces, omdat dat
proces verantwoordelijk is voor het "continu" opvraagbaar zijn van de waarde van
deze flow.
De volgende specificatie kan voorkomen in een postconditie [W&M85]:
POST: continuous- controlflow
-name lowered
POST: continuous_control_flow_name raised

9.8.3. Data stores
De data stores zijn altijd verbonden met een netflow en de richting van deze flows
bepalen of de data stores als input-, of als output dienen.
Binnen de pre-, en postconditie wordt voor de input en de output direct de naam
opgeven. Alleen als de nieuwe waarde van de data store (output) direct afhankelijk is
van de oude waarde (input) dan wordt het keyword "old" voor de naam van de data
store gezet. Zie paragraaf 9.7 ad 2 en onderstaand voorbeeld van een postconditie.
POST: computed_contents equals old computed_contents + 200
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Opmerking:
Flows die twee kanten opgaan worden dialogue flows genoemcL De netflows
verbonden met de data stores die in de postcondities worden gerefereerd met
het keyword "old" zijn dialogue flows.

9.8.4. Discrete data flows
Een discrete data flow kan als input-, en als outputflow voorkomen, waarbij de flow
verschillende waarden kan bevatten (als parameters).

Input:
Er kan maximaal ren discrete data flow binnenkomen op de bubble, omdat deze
discrete data flow de stimulus is van het proces. Deze kan worden aangeroepen vanuit
een ander DFD, waarbij parameters van het proces kunnen worden meegegeven.

De volgende specificatie kan voorkomen in een postconditie [W&M85]:
PRE: discrete- data- flow- name occurs

Opmerking:

In situaties waarbij een d.iscrete data/control flow stimulus is van het proces
dan moot in elke preconditie van de P-Spec "now_name occurs" voorkomen.
Eventueel in combinatie met andere condities.
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De parameters die meegegeven zijn aan de discrete data flow kunnen worden
aangeroepen zoals elementen van data stores. Dit kan aIleen in de preconditie (of bij
lokale variabelen). Bijvoorbeeld:

Output:
Een discrete data flow die output is van een bubble wordt in de postconditie
gespecificeerd, waarbij waarde(n) aan de parameter(s) worden meegegeven. De namen
van de parameters zijn gespecificeerd in het composition-veld van de Data Dictionary
Entry van de data flow.
De volgende specificatie kan voorkomen in een postconditie:
POST:

discrete_data_flow_name issued with
parameter p_name_1 equals 1 and
parameter p_name_2 equals 20 and
parameter p_name_3 equals ( 10 * SOME_CONSTANT)

9.8.5. Continuous data flows
Een continuous data flow kan als input-, en als outputflow voorkomen, waarbij de
waarde van een bepaald type is dat gespecificeerd is door de Data Dictionary Entry
van de flow.
In het geval van een (analoog -> digitaal) signaal van een terminator is de
modellering van dit digitale signaal naar een continuous data flow van toepassing.
(Bijvoorbeeld een temperatuur, een positie of een snelheid).

Input:
De continuous control flow wordt in de pre-, en postconditie hetzelfde gespecificeerd
als een data flow.
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Output:
Er kan maar een continuous control flow als output dienen voor een proces, omdat dat
proces verantwoordelijk is voor het "continu" opvraagbaar zijn van de waarde van
deze flow. Bijvoorbeeld een snelheid als outputflow:
POST: current_speed equals current..JX>sition / current_time

9.9. De boolean-, en mathematische operatoren.
De pre-, en postcondities zijn boolean expressies, waardoor er ook boolean operatoren
beschikbaar moeten zijn in deze expressies om processen te beschrijven.
De volgende boolean operatoren zijn beschikbaar (zie tabel 9.2):

Tabel 9.2: De boolean operatoren binnen de pre-, en postcondities.

I

Wiskunde

-

(0):

Pre-, en postcondities

I

and, or

II, V

<, s, >,

I

~

<,<=, >,>=

=,;o!

equals, not equals

[xxx, yyyf)

in xxx .. yyy

[xxx ,yyy] komt overeen met: ~ xxx and s yyy

De preconditie is direct te vertalen naar een preconditie in het programma, waardoor
daar al de boolean operatoren toegepast kunnen worden. In de postcondities is het
verboden om dubbelzinnige resultaten van een proces te omschrijven, waardoor de
boolean operator "or" hier niet gebruikt mag worden. Evenmin is het toegestaan om de
operatoren "not equals", "<", "s", ">", "~", "in xxx .. yyy" te gebruiken, omdat daarmee
een verzameling wordt aangeduid in plaats van een eenduidige oplossing.
Het is ook mogelijk om binnen de boolean expressies haakjes mee te geven om de
prioriteit van de boolean operatie binnen de haakjes te verhogen.
CDpyngbt 1991 taNeaertand B.v., venlo, Tbe NetherlandS

pagina 89

De operator "in xxx .. yyy" geeft het bereik aan waarbinnen een variabele moot liggen
om de expressie het resultaat TRUE op te leveren.
Als de postconditie altijd waar moot zijn na afloop van het proces, is de preconditie
altijd waar. Dit wordt gespecificeerd met het keyword "none"; zie onderstaand
voorbeeld.
PRE: none

Opmerking:

Als aanbeveling kan er gebruik worden gemaakt vanhetkeyword "otheJ"Mse"
in de laatste preconditie om aan te geven dat de postconditie waar is als geen
van de bovenstaande precondities waar is. Dit kan de automatisch
gegenereerde code optimaliseren.

Binnen de boolean expressies is het ook mogelijk om mathematische operatoren te
gebruiken. Een aantal operatoren zijn beschikbaar. Zie taOOl 9.3.

Tabel 903: De mathematische operatoren binnen de boolean expressies

I

Wiskunde
+, -

*, I,

Pre-, en postcondities

I

+, 1\

modulo

o

I

(OJ

*, I,

1\

mod
empty

Met 0 wordt de lege verzameling bedoold, onafhankelijk van het type
variabelen. Dit impliceert een "0" voor een variabele die een getal voorstelt en een
"NULL" voor een pointer variabele.

-

(*):

Het is ook mogelijk om binnen de mathematische expressies haakjes mee te geven om
de prioriteit van de mathematische operatie binnen de haakjes te verhogen.
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Deze mathematische operatoren mogen binnen de pre-, en postcondities voorkomen,
maar ook binnen de definitie(s) van lokale variabelen. (na het keyword LOCAL:)
N.B.

Ret zou zo moeten zijn dat de volgorde waarin de pre-, en postcondities gespecificeerd
worden niet van belang is. Ret is daarentegen mogelijk dat meer dan een conditiepaar
uitgevoerd kan worden binnen dezelfde aanroep van de data transformatie (door
gebruik te maken van de preconditie "none"). Bij het automatisch genereren van Ccode kan dit weI van belang zijn. Denk hierbij aan het toekennen van tussenberekeningen aan (lokale) variabelen.

9.10. Data Transformations bubbles.
De kenmerken van een Data Transformation bubble zijn beschreven in subparagraaf
9.3.1. In deze subparagraaf is al een opdeling gemaakt in de soorten stimuli die er te
onderscheiden zijn. Deze komen terug in de specificatie van de preconditie van de
Data Transformation bubble.
Enkele voorbeelden waarbij verschillende stimuli aan de orde komen. Enkele P-Specs
zijn afkomstig van het voorbeeld van appendix F.
In het eerste voorbeeld wordt de data store "requestedJollJX>wers" gei'nitialiseerd. De
drie childs van deze data structuur behoeven niet apart vermeld te worden als deze
childs alle op de waarde "0" moeten worden gei'nitialiseerd. De Trigger stimulus wordt
niet in de preconditie vermeld. (Zie appendix F)
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SPECIFICATION

I
Name
Text

I

stop_rolls
TYPE:

data transformation

LOCAL:
PRE:

none

POST:

requested_rollJ>Owers equals empty

END:

complete

Spec-type

PROCESS_SPECIFICATION

Ret volgende voorbeeld is een Data Transformation bubble die wordt gestimuleerd
door een local event flow. Deze vermenigvuldigd store "measured_value" met een
constante factor en slaat deze waarde op in de store "real_value", waarbij een signal
"value_updated" gegeneerd wordt.

SPECIFICATION

I
Name
Text

Spec-type

I

updateJeatvalue
TYPE:

data transformation

LOCAL:

constant MULTIPLY_FACTOR equals 10/32

PRE:

update value occurs

POST:

real_value equals MULTIPLY_FACTOR * measured_value
and value_updated issued

END:

complete
PROCESS_SPECIFICATION

Ret volgende voorbeeld is een Data Transformation bubble die gestimuleerd wordt
door een discrete data flow. Deze flow heeft twee parameters; "kind_of_mistake" en
"number_oCmistakes". Volgens een bepaalde conditie zal er een bepaalde afhandeling
volgen. De P-Spec heeft toegang tot een data store waarin enkele "kind_of_mistake"waarden zijn opgeslagen.
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SPECIFICATION

I
Name
Text

Spec-type

I

interpret_mistakes
TYPE:

data transformation

LOCAL:

constant MAX_ALLOWED_MISTAKES equals 5

PRE:

mistakes_info occurs and
kind_of_mistake not equals FATAL_MISTAKE

POST:

start- next- action issued

PRE:

mistakes info occurs and
( kind_of_mistake equals FATAL_MISTAKE or
number_oCmistakes >= MAX_ALLOWED_MISTAKES)

POST:

startyrevious_action issued

END:

complete
PROCESS SPECIFICATION

9.11. Event Recognition bubbles.

De kenmerken van een Event Recognition bubble zijn genoemd in paragraaf 9.3.2. Het
belangrijkste kenmerk waarin een Event Recognition bubble zich onderscheid is het
continu afchecken van een bepaalde conditie. Als (een van) de conditie(s) waar is dan
wordt er een signal afgegeven naar een taak die dit signal afvangt. Binnen een
digitaal systeem wordt dit vertaald naar het afchecken van een conditie met een
bepaalde frequentie (nooit continu). Deze frequentie is afhankelijk van de maximale
responstijd.
De responstijd IT) wordt gedefinieerd als de tijd tussen het event en de interpretatie
binnen de ontvangende taak van het gegenereerde signal. Zie tabel 9.4.
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Tabel904: De definitie van de totale responstijd in tabelvorm.

I

GEBEURTENIS:

I TIJD: [secondel

Het event gebeurt (conditie is waar).

0

De Event Recognition bubble herkend het event

t recognized < 1/fpolJ

Het signal wordt gegenereerd met een responstijd tar

(00)

Het signal wordt geYnterpreteerd door ontvangende taak

I

(0)

t recognized
T < t recognized + tar

. . (*): Poll-frequentie (zie opmerking over poll-bubble).
.. (**): signal-responstijd.

In de tabel is de totale responstijd IT) kleiner dan de poll-periodetijd (l/fpolJ) + signalresponstijd (tsr). Als T ongeveer gelijk is aan de 80m van deze twee tijden geldt de
worst-case situatie. Deze situatie komt voor als het event optreedt net nadat de
conditie is gecheckt (=t recognized ). Het event wordt pas na een poll-periodetijd ontdekt,
waarna direct een signal wordt gegenereerd. Dit signal wordt dan in de worst-case
situatie na (maximaal) de signal-responstijd (tsr ) door de ontvangende taak
geYnterpreteerd.
Er kan een "verdeel-sleutel" worden gevonden tussen de signal-responstijd en de pollperiodetijd. Deze is steeds afhankelijk van de frequentie waarmee de conditie kan
veranderen. Bijvoorbeeld: Stel dat een af te checken conditie elke 120 ms kan
veranderen. Als de ontvangende taak het bijbehorende signal binnen 100 ms na het
optreden van het event moot kunnen interpreteren dan kan bijvoorbeeld de volgende
keuze worden gemaakt: T = tpoll + tar = 80 + 20 = 100 ms.
In de praktijk kan het OS niet precies elke tpoll de conditie afchecken en kan
bijvoorbeeld de maximale afwijking in de systemcall worden meegegeven. De tijden
van het voorbeeld kunnen dan de volgende waarde krijgen, waarbij de variantie 10 ms
bedraagt: T = (tPOIJ ± t var) + tar = (70 ± 10) + 20 = 90 ± 10 ms (~ 100 ms.)
De poll-periodetijd is vaak groter dan de signal-responstijd, omdat de eerste steeds het
OS belast (met frequentie fpoll) terwijl het signal maar eenmaal optreedt.
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Opmerking:
Een Event Recognition bubble wordt ook weI Poll bubble genoemd, omdat het
afchecken van de conditie(s) met een bepaalde (polH frequentie wordt
uitgevoerd.

De volgende voorbeelden zijn specificaties van de pre·, en postcondities van de P-Spec
van een Event Recognition bubble.
Het eerste voorbeeld is een poll-bubble die checkt of de store "money_counter" leeg is.
Als dit zo is dan krijgt de continuous control flow "insert_money_lightJ>Ower" de
waarde TRUE. (Dit wil zeggen dat het lampje aangaat dat aangeeft dat er geld in het
apparaat gedaan moot worden. Zie appendix F)

SPECIFICATION

I
Name
Text

I

display-process
TYPE:

eventJecognition

LOCAL:

Spec-type

PRE:

money_counter not equals empty

POST:

insert_moneyJightJ>Ower lowered

PRE:

money_counter equals empty

POST:

insert_money_lightJ>Ower raised

END:

complete
PROCESS_SPECIFICATION

Het tweede voorbeeld is een simpele "money_interface", die bijhoudt dat er geld in het
apparaat is gedaan. Er kunnen hele-, en kwart dollars in het apparaat. Zie appendix
F.
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I

SPECIFICATION
Name
Text

I

money_interface
TYPE:

eventJecognition

LOCAL:
PRE:

dollar inserted

POST:

money_counter equals old money_counter + 4

PRE:
I

Spec-type

quarter_inserted

POST:

money_counter equals old money_counter + 1

END:

complete
PROCESS SPECIFICATION

9.12. Timing bubbles.
In paragraaf 9.3.3 zijn de kenmerken beschreven van een Timing bubble. Hierin is
gesproken over een real-time binnen het systeem en een lokale, relatieve tijd binnen
de Timing bubble. Deze tijden worden hieronder belicht.

Time:
De "real-time" binnen het systeem wordt gestart na een "reset-signaal" en loopt
continu door. Deze tijd is altijd aanroepbaar en zou kunnen worden gemodelleerd door
een continuous data flow, maar dit is niet nodig want tijd is inherent aanwezig binnen
de methodologie (YSM). De tijd wordt binnen de preconditie gespecificeerd door "time".

De lokale-, of relatieve tijd binnen de Timing bubble wordt gestart na het aanroepen
van de Timing bubble (Enable). Dit wordt alleen gedaan als deze in de preconditie
wordt gebruikt. De lokale tijd loopt parallel met de real-time en wordt binnen de
preconditie aangeroepen door "local_time". De real-time klok is altijd gelijk aan het
absoluut tijdstip gelijk aan de tijd van de aanroep van het proces + de lokale tijd.
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Het volgende voorbeeld is een Timing bubble die het signal "nextyay_out_moment" af
moet geven na een bepaalde (relatieve) tijd die in de data store "pay_out_coin_time"
gespecificeerd is. Zie appendix F, DFD 30.1.7.

SPECIFICATION

I
Name
Text

I

nextyay_out_moment_timer
TYPE:

timing

LOCAL:
PRE:

local_time >= pay_out_coin_time ms

POST:

nextyay_out_moment issued

END:

complete

Spec-type

PROCESS SPECIFICATION

Het volgende voorbeeld is een Timing bubble die iedere SAMPLE_TIME ms het signal
"measure_value" af moot geven vanaf een bepaalde absolute tijd (ABSOLUTE_
TIMING_MOMENT) die gespecificeerd is in een lokale constante:

I

SPECIFICATION
Name
Text

Spec-type

I

sample_time_of_measured_value
TYPE:

timing

LOCAL:

constant SAMPLE_TIME equals 10
constant ABSOLUTE_TIMlNG_MOMENT equals 2390

PRE:

time equals ABSOLUTE_TIMING_MOMENT ms

POST:

measure_value issued every SAMPLE_TIME ms

END:

complete
PROCESS SPECIFICATION
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9.13. Structure Chart en Module Specifications.
Een Module Specification (Mod-Spec) kan opgesplitst worden in twoo groepen. De ene
groep wordt gespecificeerd zoals de P-Specs, de andere hooft oon nieuwe syntax die de
sequentie van de verschillende modules bepaald. Dit wordt weergegeven door oon
Structure Chart. Een korte toelichting van de STC wordt in deze paragraaf gegeven.
Een Structure Chart (STC) kan worden opgebouwd uit verschillende bouwstenen. De
belangrijkste zijn de verschillende modules die verbonden worden met calls die de
aanroepstructuur van de verschillende modules bepalen. Er zijn ook nog de diverse
soorten koppels, zoals control-, en data koppels. Lokale opslag van data wordt gedaan
in oon "shared data area".
De Module Specifications van de laagste modules zijn met oon zelfde syntax als de p.
Specs te specificeren, maar de topmodules die de sequentie van de lager gelegen
modules bepalen hebben een andere syntax. Daar is in dit verslag goon aandacht aan
besteed.
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10. Automatisering van Process Specifications.

10.1. Inleiding.
De Process Specifications Compiler is een compiler die met behulp van P-Specs,
bijbehorend DFD en de relevante Data Dictionary Entries functies creeert in C-code.
Deze functies mooten voldoon aan de P-Specs. Deze P-Specs mooten aan de syntax
voldoen die beschreven is in hoofdstuk 9. Deze functies bevatten systemcalls voor
parallelle taken zoals de Event Recognition-, en Timing bubbles. Deze systemcalls
naar het Operating System hebben bepaalde input-variabelen nodig die gebaseerd zijn
op een YSM ontwerpomgeving. Alleen deze input-variabelen zijn van belang en niet de
specifieke oplossing en implementatie van het as.
De P-Spec compiler is in staat bij een volledige specificatie van de inputfiles de
waarden van de input-variabelen van deze systemcalls te bepalen. Daarbij kunnen
data transformaties uitgevoord worden. De aanroop vanuit de STD's blijft gelijk.
De compiler kan later uitgebreid worden tot een Specifications compiler, die Module
Specifications en Process Specifications kan compileren. In de komende paragrafen
wordt uitgegaan van P-Specs.

10.2. Exportfiles naar intermediate file.
De P-Specs kunnen binnen Cradle bewerkt worden, maar de compiler moot daar niet
afhankelijk van zijn. Ret moot ook mogelijk zijn om vanuit een tekst document de PSpecs te bewerken. De compiler is daarom opgesplitst in twee delen, waarvan het
eerste deel de stap uitvoort van een Cradle exportfile naar een intermediate file.
De Cradle exportfile van de P-Specs is opgebouwd uit records die elk een P-Spec
bevat. Dit record is opgebouwd uit attributes die onder andere relevante informatie
bevatten voor het beheer binnen Cradle. De volgende attributes zijn belangrijk voor
het automatisch genereren van de functies in de volgende stap:
- De naam van de P-Spec.
- De text waarin de P-Spec is gespecificeerd.
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Voor het checken van de inkomende informatie zijn de volgende velden belangrijk:
- Ret nummer van de P-Spec.
- Ret Spec-type.
Er moot gelden dat het nummer van het bijbehorende DFD gelijk is aan het nummer
van de P-Spec zonder de laatste extensie. Dus bijvoorbeeld DFD 4.5.3 met P-Spec
4.5.3.2.
En er moot gelden dat de Specification een Process Specification is en geen Module
Specification of Terminator Specification.
Ret is ook nodig om het bijbehorende diagram te compileren. Dit kan dan op dezelfde
wijze worden opgeslagen als een STD, maar wordt niet als zodanig in een
intermediate file opgeslagen. Deze interne data structuur die het DFD representeert
wordt later gebruikt om input-, en outputflows en stores te bepalen. Zie paragraaf 8.2.
Tevens is de Data Dictionary nodig ter informatie voor de interne data structuren en
het type van de gebruikte variabelen binnen de P-Spec. Deze worden weI eerst via de
eerste stap van de Data Dictionary Compiler opgeslagen in een intermediare file. Zie
paragraaf 6.3.

10.3. Intermediate file naar C-code function-file.
De werkelijke Code-generatie vindt plaats in de tweede stap die zijn input moot
samenstellen uit verschillende bronnen. De Data Dictionary door middel van het
aanroopen van stap 2 van de Data Dictionary Compiler en het DFD is reeds
opgeslagen in een interne structuur (Zie stap 1). De informatie van de P-Spec is
opgeslagen in de intermediate file of in een tekst document.
In het geval van een intermediate file die verkregen is via een exportfile uit Cradle
hooft de ontwerper alleen de tekst te specificeren. Als de P-Spec door middel van een
externe editor wordt bewerkt dan dient minimaal de naam van de P-Spec als extra
informatie te worden ingevoord. De keywords die gebruikt worden zijn uitgewerkt in
paragraaf 9.6.2.

COpyright 1991 Oiili'"Neaeriand B.v., venIa, The NetherlandS

pagina 100

De P-Spec is op een zodanige manier opgezet dat er in een parse-stap door de tekst
kan worden gegaan. Dit wordt een zogenaamde "one parse compiler" genoemd. De
informatie die nodig is voor het opzetten van de function header wordt gedistilleerd
uit de DFD informatie. Daarbij wordt de informatie van de verschillende soorten
bubbles met bijbehorende input-, en outputspecificaties gebruikt die beschreven is in
hoofdstuk 9.
De verschillende soorten implementaties zijn beschreven in de volgende paragrafen,
waarbij dezelfde opdeling is gemaakt in soorten process-bubbles als in hoofdstuk 9.

10.4. Algemene opzet van de structuur binnen de functie.
De opzet van de structuur binnen de automatisch gegenereerde functie is in de meeste
gevallen gelijk. In het geval van Timing bubbles en Event Recognition bubbles kan
deze structuur zo simpel zijn dat de totale funetie slechts bestaat uit een system call.
De volgende opzet van de structuur is gebaseerd op een Data Transformation bubble.
Deze geldt ook voor de andere bubble soorten. De volgende opzet wordt gehanteerd,
waarbij eerst een grove opdeling wordt gemaakt, zie tabel 10.1. Achtereenvolgens
wordt aan de hand van de gemaakte opdeling de bron vermeld die nodig is om dit
gedeelte van het programma te verkrijgen. In de volgende paragrafen wordt daar
gedetailleerder op ingegaan.
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TabellO.l: De Data Transformation bubble structuur.

1mplementatie-gedeelte:
Includes van
headerfiles

Informatiebron binnen model:

algemeen

vaste namen

data stores

DFD

data flows

DFD

control flows

DFD

function header

DFD, DD, P-Spec na TYPE:

lokale variabelen

DD, P-Spec, na LOCAL:

implementatie precondities

DD, P-Spec, na PRE:

implementatie postcondities

DD, P-Spec, na POST:

function footer

vast einde

10.5. Data Transformation bubble compilatie.
De eerste soort bubble die behandeld wordt is de Data Tranformation bubble. De
kenmerken zijn behandeld in paragraaf 9.3.1 en de syntax in paragraaf 9.10. Een
Data Transformation bubble onderscheidt zich van de andere soorten bubbles doordat
er goon tijd wordt ge-, en verbruikt binnen de bubble. Er worden ook goon local events
gegenereerd naar de taak die de bubble de stimulus heeft gegeven, want dit zijn
aIleen de Decision bubbles.
Deze paragraaf is opgedeeld in drie subparagrafen die elk een gedeelte oplossen van
de implementatie van de P-Spec in een functie. Het probleem wordt in paragraaf
10.5.1 opgesplitst volgens dezelfde wijze als tabel 10.1. Daarbij worden specifieke
oplossingen gekozen voor de problemen die zich voordoen (paragraaf 10.5.2). Bij het
oplossen van deze problemen zijn enkele beperkingen opgelegd aan de ontwerper. Dit
impliceert dat deze de P-Specs op een bepaalde wijze dient te specificeren. Deze
"constraints" zijn voor zover mogelijk samengevat in paragraaf 10.5.3.
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10.5.1. Data Transformation implementatie.
Achtereenvolgens wordt in de volgende subparagrafen aandacht besteed aan het
include gedeelte van het programma, de functionheader, de implementatie van de
preconditie(s) en die van de postconditie(s).
10.5.1.1 Het include gedeelte van de geimplementeerde P-Spec.
Het include gedeelte bestaat uit een vaststaand project-, en/of
implementatieafhankelijk gedeelte en een DFD-georientoord gedoolte. Dit vaststaande
gedoolte is altijd gelijk, waardoor daar goon extra aandacht aan hoof\. te worden
besteed.
Een symbool op oon DFD dat in verbinding staat met de P-Spec wordt in de
onderstaande stappen uit de DFD diagram informatie gedistilloord. Hierbij wordt
uitgegaan van de interne data structuur van het DFD, waarbij ieder symbool oon
uniek nummer krijgt toogewezen. Dit nummer wordt vermeld in de source-, of
destination van oon flow. Het type flow is ook opgeslagen binnen de interne structuur
die rechtstrooks uit de exportfile vanuit Cradle te halen is.
- Ga op het DFD na welke bubble dezelfde naam hooft als de P-Spec naam.
- Ga na welke symbolen het nummer van de bubble als destination hebben. (pre)
- Ga na welke symbolen het nummer van de bubble als source hebben. (post)
- Ga na of de symbolen netflows zijn en welke data stores ze verbonden zijn.
De stores en flows mooten door middel van het C-statement "#include" bekend worden
voor de functie die wordt gegeneroord uit de P-Spec. Een eventuool uitgaande
continuous flow wordt niet opgenomen door het "#include" blok, want dat is de
returnwaarde van de functie zelf. Ook oon eventuool inkomende discrete data flow
wordt "#include" gedeelte opgenomen, want deze flow is een stimulus. Dit geldt ook
voor oon eventuele discrete control flow vanuit oon boundary. Zie paragraaf 10.5.1.2.

10.5.1.2 De functionheader van de geimplementeerde P-Spec.
Voor de specificatie van de functionheader is het belangrijk wat de stimulus is van
deze functie. Het is ook belangrijk of de functie die gegeneroord wordt oon
returnwaarde hooft. Dit kan worden gedistilloord uit de interne data structuur die de
DFD informatie bevat.
lXlpyngiit
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De volgende stappen kunnen worden ondernomen om de returnwaarde te distilleren:
- Ga na of er een uitgaande continuous control flow bestaat.
- Ga na of er een uitgaande continuous data flow bestaat.
De volgende stappen kunnen worden ondernomen om de stimulus te distilleren:
- Ga na of er een ingaande discrete data flow bestaat.
- Ga na of er een ingaande discrete control flow bestaat vanaf een boundary.
- Ga na of er een ingaande Trigger prompt bestaat.
De volgende checks kunnen worden uitgevoerd:
- Ga na of er geen twee uitgaande continuous flows bestaan.
- Ga na of er geen twee stimuli bestaan.
In het geval van een uitgaande continuous data flow of een inkomende discrete data
flow:
- Ga
- Ga
- Ga
- Ga

na of de DD Entry van deze data flow bestaat.
na of de DD Entry een composition heeft.
in het geval van een continuous data flow na wat het type is.
in het geval van een discrete data flow na wat de child-types zijn.

Nu is er voldoende informatie om de function header te creeren, waarbij de volgende
gevallen zich kunnen voordoen:

* Zonder returnwaarde en geen parameters:
- Trigger prompt met de C-code implementatie:
void tyrocess_name(void);
- Inkomende discrete control flow vanaf boundary (local event) met de C-code
implementatie:
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* Met returnwaarde en geen parameters:
- Inkomende continuous data flow (cdf) met de C-code implementatie:

- Inkomende continuous control flow (ccf) met de C-code implementatie:
boolean ccf_name(void)
-> unsigned int is het default type voor boolean, gedefinieerd door: "typedef boolean

unsigned int", dit kan ook een ander type zijn dat als boolean type kan worden
gebruikt.

* Zonder returnwaarde met parameters:
- Inkomende discrete data flow (ddt) met de C-code implementatie:

* Met returnwaarde en met parameters:
Eerder is gezegd dat dit niet voor kan komen, omdat er dan een contradictie bestaat
tussen de bovenstaande implementaties. Enerzijds moot de functie aanroopbaar zijn
met de uitgaande continuous flow en een waarde retourneren en anderzijds moot de
functie worden aangeroopen met de discrete data flow met bepaalde parameters.

10.5.1.3 De implementatie van de preconditie(s) van de p.Spec.
In paragraaf 9.6.1 is de algemene opzet ten aanzien van de conditieparen en de C-code
implementatie uitgewerkt. De volgende oplossing is daar gekozen:
PRE: conditie 1 POST: .
PRE: conditie 2 POST: ..
PRE: conditie 3 POST: .
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Dit wordt als voIgt geYmplementeerd in C-code:
if (conditie_1) {
if (conditie_2) {
if (conditie_3) {

}
}
}

Als er sprake is van groepering van precondities wordt de volgende specificatie en
implementatie gebruikt:
PRE 1: conditie_1 POST 1: ..
PRE 1: conditie_2 POST 1: ..
PRE 1: conditie 3 POST 1: .
Dit wordt als voIgt geYmplementeerd in C-code:
if (conditie_1) { .... }
else if (conditie_2) {
else if (conditie_3) {

}
}

Tijdens het parsen van de preconditie worden de volgende zaken gecheckt of
uitgevoerd:

* Zijn de variabelen beschikbaar in de preconditie:
- Is via de DFD informatie de flow of store input van de P-Spec.
- Heeft de flow of store een meegegeven gespecificeerde DD Entry.

* De implementatie in C-code wordt uitgezocht bij een bepaalde specificatie van de
variabele:
- Het pad binnen de data structuur wordt uitgezocht. (Denk aan: child_name of
data_store_name).
- Er kan worden uitgezocht of het een pointer is naar een structure.
(data_store_name->child_name notatie)
- Omzetten van index -> 0 notatie.

* Vergelijkbaarheid van variabeletypen kan worden gecheckt. Zie paragraaf 10.5.2.
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10.5.1.4 De implementatie van de postconditie(s) van de P-Spec.
Hierbij worden enkele aannames gedaan die samengevat zijn in paragraaf 10.5.3,
waarbij de oplossing wordt uitgelegd in paragraaf 10.5.2. Binnen de postexpressie
wordt er aIleen gebruik gemaakt van de boolean-operatoren "and" en "equals". Hierbij
wordt "and" gebruikt als delimiter tussen de verschillende delen van de postexpressie.
Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt zoals in § 9.8.1 tim 9.8.5, waarin de volgende
delen van een postconditie worden behandeld:
1. Discrete control flow (dct).

2.
3.
4.
5.

Continuous control flow (cct).
Data store verbonden met een netflow.
Discrete data flow (ddt).
Continuous data flow (edt).

Dit impliceert het toekennen van een globale variabele bij punt 3, en het genereren
van flows als dan niet met parameters of returnwaardes bij de andere punten. Er
wordt kort ingegaan op de bijbehorende syntax die behandeld is in hoofdstuk 9. De
bijbehorende implementatie is per syntax gegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van
algemene benamingen voor bepaalde flow-, of storelabels; bijvoorbeeld "dcf_name".
Tussen comments "r ... */" zijn in het kort de randvoorwaarden aangegeven als deze
bij de implementatie belangrijk zijn.

1. Discrete control now (del).

Syntax:
Implementatie:

dcf name issued
dcCname();

2. Continuous control now (ccf).
Syntax:
Implementatie:

ccf name lowered
return FALSE;

1* Last in list *1

Syntax:
Implementatie:

ccf name raised
return TRUE;

1* Last in list *1
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3. Data store verbonden met een netflow (ds met nf>.
Syntax:
1mplementatie:

ds_name equals expression
ds_name = expression;

Syntax:
1mplementatie:
1mplementatie:
1mplementatie:

ds_name equals empty
ds_name = 0;
ds_name = NULL;
ds_name.de_1 = 0;
ds_name.de_2 = NULL;
ds_name->de_1 = 0;
ds_name->de_2 = NULL;

1mplementatie:

= 0;
= 0;

/*
/*
/*
/*
/*
/*

ds = numeriek data element */
ds = pointer data element */
ds = struct, numeriek element */
ds = struct, pointer element */
ds = struct pointer, numeriek el. */
ds = struct pointer, pointer el. */

1mplementatie:

ds_name.dt.de_1
ds_name.dt.de_2

Syntax:
1mplementatie:
1mplementatie:

ds_element of ds_name equals expression
ds_name.ds_element =expression;
ds_name.dt_name.ds_element = expression;

Syntax:
1mplementatie:

ds_name equals "old ds_name in an expression"
ds_name = ds_name in an expression;
/* Old deleted */

/* ds has three levels */
/* etc.. etc.. */

/* 2 levels */
/* 3 levels */

4. Discrete data flow (ddf).
Syntax:

1mplementatie:

ddCname issued with parameter p_name_1 equals expr_1 and
parameter p_name_2 equals expr_2 and
parameter p_name_3 equals expr_3
ddCname(expr_1, expr_2, expr_3); /* check parameter-sequence */

Syntax:
Syntax:
1mplementatie:

ddCname issued with parameter ddCname equals expression
ddf_name issued with parameter p_name_1 equals expression
ddCname(expression);
/* one parameter */
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5. Continuous data flow (cdf).
Syntax:
Implementatie:

cdf_name equals expression
return (expression);

/* Last in total list */

Bij de vertaalslag tussen de syntax en de implementatie zijn er enkele problemen die
zich kunnen voordoon. Specifieke oplossingen voor enkele problemen zijn hieronder
opgelost.

10.5.2. Specifieke oplossingen voor enkele problemen.
Tijdens de analyse van de "one parse compilatie" van de P-Spec naar C-code komen er
enkele problemen naar voren. De volgende problemen worden in de volgende
subparagrafen uitgewerkt:
- Het type-probleem bij het vergelijken van variabelen met variabelen.
- Het type-probleem bij het tookennen van variabelen aan variabelen.
- Het volgorde probleem binnen de postcondities.
- Het volgorde probleem van de conditieparen.
De bovenstaande problemen kunnen enkele beperkingen (constraints) impliceren. Een
kort overzicht van de constraints is uitgewerkt in § 10.5.3.
10.5.2.1. Het type-probleem bij bet vergelijken van variabelen met variabelen.
In de preconditie kan het voorkomen dat verschillende typen variabelen met elkaar
worden vergeleken. Het is niet altijd mogelijk dat dit wordt gedaan, omdat de
variabelen typen niet vergelijkbaar zijn. Dit kan worden opgelost door een
zogenaamde checkmatrix.
Dit is een 2-dimensionale symmetrische matrix van N x N elementen, gevuld met
booleans. Hierbij is N gelijk aan het aantal vaste typen in C. De checkmatrix is
symmetrisch, omdat checkmatrix(p,q) gelijk is aan checkmatrix(q,p). Als bijvoorbeeld
een element van type 2 vergeleken moot worden met een element van type 4 wordt
eerst gecheckt of checkmatrix(2,4) gelijk is aan TRUE.
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Is dit niet het geval dan kan er een warning of een error optreden tijdens de
compilatie. Het is mogelijk om een foutafhandeling te maken in de specificatie van de
matrixwaarden. Hierdoor kan een matrixelement bijvoorbeeld de waarde ERROR,
WARNING of GOOD bevatten.

10.5.2.2. Het type-probleem bij het toekennen van variabelen aan variabelen.
De problemen die zich voordoon bij het tookennen van constante waarden of
variabelen aan variabelen in een postconditie zijn van gelijke aard als de problemen
in de vorige subparagraaf. Deze kunnen op gelijke wijze worden opgelost, dus door
middel van een 3-dimensionale uitbreiding op de checkmatrix. De nieuwe dimensies
worden hierdoor 2 x N x N.

10.5.2.3. Het volgorde probleem binnen de posteondities.
In de specificatie van de postcondities kunnen zich volgorde problemen voordoon. De
belangrijkste problemen kunnen zich voordoon bij de data stores. Een eigenschap van
een booleanexpressie berust op hetzelfde principe als een wiskundige vergelijking. Bij
de operator "equals" is het geoorloofd om gedeelten van de expressie naar de andere
zijde van de expressie te verplaatsen, waardoor de vergelijking steeds TRUE blijft. De
compiler moot dan extra vertaalslagen maken om de data store te distilleren uit deze
expressie.
Als de data store waarnaar geschreven dient te worden in het linkerlid van de
booleanexpressie met de equals operator staat is dit probleem opgelost. Daarbij kan in
het rechterlid aan de data store worden gerefereerd door middel van het keyword old.
Een tweede volgordeprobleem binnen de postexpressies, dat belangrijk is voor de
implementatie is de plaats van de generatie van de continuous flows. Dit heeft in de
implementatie een returnwaarde tot gevolg, waardoor deze als laatste in het C-code
blok dient te staan. De C-code returnexpressie moot door de compiler worden
onthouden en voor de implementatie van de volgende preconditie worden gegenereerd.
Zie § 10.5.2.4 voor een extra probleem met returnwaarden.

10.5.2.4. Het volgorde probleem van de conditieparen.
Bij de specificatie van de P-Spec kunnen de verschillende expressies worden
opgesplitst in pre-, en postcondities (conditieparen). De volgorde van specificeren is
hierbij van belang, omdat de verschillende precondities niet mutual exclusive zijn.
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Hierdoor is het mogelijk dat returnwaarden worden gespecificeerd in een postconditie
door middel van de generatie van continuous flows v66r een conditiepaar wat
onvoorwaardelijk "uitgevoord" dient te worden. (PRE: none).
Het is dus belangrijk dat de conditieparen waarin continuous flows worden
gegenereerd als laatste worden gespecificeerd. De bijbehorende precondities dienen
weI mutual exclusive te zijn omdat anders hetzelfde volgorde probleem op kan treden.
Het is ook belangrijk bij het tookennen van tussenberekeningen aan lokale variabelen
en/of stores dat de volgorde blijft gehandhaafd in de implementatie van de P-Specs.

10.5.3. Samenvatting van de gestelde constraints.
Het keyword "old" dient in het rechterlid van de postconditie te worden
gespecificeerd gevolgd door de specifiactie van (een gedeelte van) de data store
die 66k in het linkerlid is vermeld.
De Ookale) variabele die in een postconditie behorende bij een preconditie
"none" en die dient als tussenberekening moot v66r het conditiepaar worden
gezet waarin de waarde van de tussenberekening wordt gebruikt. Hierin is dus
de volgorde van de conditieparen belangrijk.

10.6. Event Recognition implementatie.
Hierin wordt aIleen de systemcall gebruikt. De event recognition bubbles worden
altijd aangeroopen vanuit een actionJist (de laatste) van een STD met
eJ>_spec_nameO. Binnen een event recognition bubble wordt er steeds een bepaalde
conditie afgecheckt en aan de hand van de waarden van deze condities wordt er een
bepaald signal afgegeven. Het volgende voorbeeld checkt een conditie af en als deze
waar is wordt er een signal gegenereerd.
Syntax in P-Spec:
Syntax in type-veld van DD Entry signal:
Implementatie systemcall:

PRE: preconditie
POST: dcCname issued
resptime: xxxxx ms
frequential_check(condition, event-id,
xxxxx)j
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Het is ook mogelijk dat er data transformations moeten worden uitgevoerd. Dit
impliceert dat de condition in de systemcall moet worden vervangen door een
returnwaarde van een functie. Binnen deze functie kan de preconditie worden
gelmplementeerd en een eventuele data transformatie. Deze functie wordt dan steeds
uitgevoerd als de preconditie wordt afgecheckt.

10.7. Timing bubble implementatie.
Hierin worden aIleen de systemcalls gebruikt. De timing bubbles worden altijd
aangeroepen met ey_spec_nameO in de action_list van een STD. Binnen deze functie
kunnen data transformaties plaatsvinden, maar de functie eindigt altijd met een van
de onderstaande systemcalls. Hierdoor wordt een parallelle taak afgehandeld door het
as. De volgende situaties zijn te onderscheiden:
1.
2.
3.
4.

Signal op bepaald absoluut tijdsmoment.
Periodiek signal vanaf aanroep van het as.
Periodiek signal vanaf een absoluut tijdsmoment.
Signal van een bepaalde lokale tijd omgezet naar absolute tijd.

1. Syntax in P-Spec:

Syntax in type-veld van DD Entry van signal:
Implementatie systemcall:

2. Syntax in P-Spec:
Syntax in type-veld van DD Entry van signal:
Implementatie systemcaIl:

3. Syntax in P-Spec:
Syntax in type-veld van DD Entry van signal:
Implementatie systemcaIl:

PRE: time equals abs_time_expr ms
POST: dcf name issued
resptime: xxx ms
signaton_timerC ..., event_id,
abs_time_expr + xxx);
PRE: none
POST: dcf_name issued every yyy ms
resptime: xxx ms
frequential_timer(..., event_id, xxx,
yyy);
PRE: time equals abs_time_expr ms
POST: dcCname issued every yyy ms
resptime: xxx ms
fre~timer_with_sync(
... , event_id,
xxx, yyy, abs_time_expr);
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4. Syntax in P-Spee:

Syntax in type-veld van DD Entry van signal:
Implementatie systemeall:

PRE: local_time equals
local_time_expr ms
POST: def name issued
resptime: xxx ms
signal_on_timer(. .. , event_id,
local_time_expr + time());
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11. Conclusies en aanbevelingen.
Hieronder is een tabel gegeven van de implementaties die behandeld zijn
verslag.

I

DFD-SYMBOLEN

II

r

globale variabele

Discrete data
flow

input

stimulus

output

functioncall met parameters

input

functioncall met returnwaarde

output

stimulus

Discrete control flow

signal
I

local
event
prompt

Continuous
control flow
Control transformation

dit

IMPLEMENTATIE

Data store (via netflow)

Continuous
data flow

In

input

condition

output

systemcall naar andere taak

input

condition

output

lokale enumeratie variabele

input

stimulus

output

functioncall

input

functioncall met retumwaarde

output

stimulus

maincontroller

function hoven OS (taak)

subcontroller

subfunction binnen maincontrollerfunctie

Data Transformation bubble

function (binnen taak)

Timing bubble

function incl. systemcall

Event Recognition bubble

function incl. systemcall

Decision bubble

function (binnen taak)

Structure Chart

sequentieel complex proces
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Het is mogelijk om de implementatiefase te automatiseren voor real-time "event
driven" applicatiesoftware voor complexe besturingssystemen. Deze dient ontworpen'
te zijn met behulp van de Yourdon Structured Method, waarbij de praktische
toepassingen en de verschillende syntaxen gebruikt dienen te worden die in dit
verslag zijn aangedragen.
Aanbeveling:
De Structure Chart is niet uitgewerkt in dit verslag. Als vervolg op deze
afstudeeropdracht kan gekeken worden naar de automatiseerbaarheid van Structure
Charts en het ontwikkelen van een syntax voor de topmodules. Daarbij dient de
syntax eenvoudig inpasbaar te zijn binnen de reeds gebruikte syntax.
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Appendix A:

Uitleg van de grafische YSM
symbolen.

De Yourdon Structured Method maakt in het Data Flow Diagram gebruik van
verschillende grafische symbolen. Deze symbolen zijn hieronder gegeven en
uitgewerkt. Daarbij is aangegeven welke onderlinge verbinding er mogelijk zijn. De
notatie van DFD's is beschreven door [deMarco781; Ward en Mellor [W&M851 hebben
daar enkele elementen aan toegevoegd. Achtereenvolgens zijn de volgende symbolen
uitgewerkt: Data transformation, control transformation, discrete data flow, net flow,
continuous data flow, discrete control flow, prompt, continuous control flow, data
store, control store, terminator en comment.

Data transformation:

Vanuit de data transformation kunne al de genoemde flowtypen dienen als input-, of
outputflows. AHeen de "T" of "EID" prompts kunnen aIleen als input dienen.
De data transformation wordt gespecificeerd door middel van een Process
Specification. Deze bestaan uit paren pre·, en postcondities. Ret is ook mogelijk de p.
Specs te beschrijven in een hogere programmeertaal, een speciale ontwerptaal of een
pseudo-code, waaronder structured english valt. Ret is ook mogelijk dat een data
transformation door een Structure Chart wordt beschreven. Deze STC heeft dan
Module Specifications.
Een data transformation wordt aangestuurd door een stimulus. Deze stimulus kan
een prompt (liT", "EID") zijn of een data·, of control flow.
De output van een data transformation bestaat uit minimaal een data gedeelte. Dit
kan een (continuous) data flow zijn of een netflow naar een data store. Ret is ook
mogelijk dat de output alleen bestaat uit een continuous control flow.
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De naam van de data transformation geeft het functionele doel weer en het nummer
geeft de plaats weer binnen de hierarchische structuur.

Control transformation:

I

/

-",

control \

trans.for\

J

mauon /

'-..-'

Een control transformation kan aIleen discrete-, of continuous control flows als input-,
of output bezitten. Daarbij is het mogelijk dat er een prompt (nElDn) als input dient.
(stimulus).
Een control transformation wordt gespecificeerd door middel van een State Transition
Diagram. Daarbinnen worden de mogelijke toestanden verbonden door middel van de
mogelijke overgangen tussen deze toestanden. Deze overgangen zijn voorzien van
conditions waaronder deze overgang plaats kan vinden en actions die uitgevoerd
worden bij deze toestandsovergang (Mealy machine).
De naam van de control transformation is de functionele beschrijving van hetgeen het
proces bestuurd. Het nummer geeft de plaats weer binnen de hierarchische structuur.

Discrete data flow:

discrete

aata flow

•

Een discrete data flow is een verbinding tussen data transformation s onderling of
met een terminator.
Een discrete data flow wordt beschreven door een Data Dictionary Entry met
eventueel onderliggende child DD Entries. Hierin wordt de structuur en het type van
de discrete data flow beschreven. (Ook extra informatie is daarmee te specificeren).
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De naam van de discrete data flow geeft de functionaliteit of de inhoud van de flow
weer.

Netflow:
net flow

..

Een netflow is een verbinding tussen een data store en een data transformation. Als
de data store in twee richtingen is verbonden met de data transformation is het een
dialogue flow.
Een ongelabelde netflow heeft toegang op de totale data store. Een gelabeIde slechts
op dat deel van de inhoud dat gelijk is aan dit label (en onderliggende childs).

Continuous data flow:
continuous

data-flow

••

Een continuous data flow is een verbinding tussen data tranformations onderling of
met een terminator. De waarde van een continuous (data) flow is daarbij altijd
opvraagbaar.
Een continuous data flow wordt beschreven door middel van een Data Dictionary
Entry. (zie discrete data flow).
De naam van de continuous data flow geeft de functionaliteit of de inhoud van de flow
weer.
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Discrete control flow:

discrete control flow
------------------------>

Een discrete control flow loop van of naar een control transformation.
De discrete control flow wordt beschreven door middel van een DD Entry.
De naam van de discrete control flow is een functionele naam van hetgeen de flow
bestuurd.

Prompt:
prompt

----------forE~--------~

Een prompt kan een discrete control flow zijn. Dit type prompt loopt van een control
transformation naar een data transformation en kan gelijk zijn aan "EID", "E" of "T"
(EnablelDisable, Enable of Trigger).
Een prompt heeft geen specificatie of beschrijving.

Continuous control flows:
continuous

---------cootr~~ow-------~

Een continuous control flow kan verbonden worden met terminators, data-, en control
transformations. Deze heeft een altijd opvraagbare waarde gelijk aan TRUE of
FALSE.
De continuous control flow wordt beschreven door middel van een Data Dictionary
Entry.
De naam van de continuous control flow geeft de functie van de flow weer.
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Data store:

data

store

Een data store is door middel van een netflow verbonden met een data
transformation.
Een data store wordt beschreven door middel van een Data Dictionary Entry en
eventuele onderliggende DD Entries.
De naam van de data store geeft informatie over de inhoud van de store.

Control store:

control
store

------------------------De wordt niet gebruikt in de applicatie, daar deze te vervangen is door een continuous
control flow. Een control store kan de waarde TRUE of FALSE bevatten.
De control store wordt beschreven door een Data Dictionary Entry.
De naam van de control store geeft informatie over de inhoud van de store.
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Terminator:

tenninator

Een terminator wordt verbonden in het Context Diagram, het hoogste niveau DFD,
door middel van discrete-, en continuous data·, en control flows.
De terminator wordt beschreven door een Terminator Specification.
De naam van de terminator is de naam van hetgeen als interface met de buitenwereld
is gemodelleerd.

Comment:

/*

comment

*/

Een comment kan overal voorkomen op het DFD. Het comment client extra informatie
te bevatten en wordt aangegeven door tekst omgeven door sterretjes
of op een
C-commentaar-achtige wijze "I· ......·1".
11 . . . . . . . 11

ropyngtit 1991 oce:Nllderland B.v., venlo, The NetherlandS

paginaA6

Appendix B: Cradle exportfile syntax.
™

ddentry_file

: exportJecord
I ddentry)ile exportJecord

exportJecord

: ddentryJecord
I ignoredJecord

ddentry_header

: DD ENTRY

ddentry_attr_list

: ddentry_attr
I ddentry_attr_list ddentry_attr

ddentry_attr

: ddentry_attr_tok EQUALS attributes

ddentry_attr_tok

: DD DNAME
DD_MEANG
DD COMPN
DD_TYPES
DD AUTHR
DD_CLASS
DD MODEL
DD DTYPE
DD VERSN
DD BASEL
DD DRAFI'
DD OWNER
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ignored_record

: ignored_header ignored_attr_list

ignored_header

: COMMENT
I DIAGRAM
I EVENT
I FORMAT
I REQUIREMENT
I SPECIFICATION
I XREF

ignored_attrJist

: ignored_attr
I ignored_attrJist ignored_attr

: ign_attr_tok EQUALS attributes

: DG NUMBR
DG GNAME
DG GTYPE
DG MODEL
DG AUTHR
DG CLASS
DG_BASEL
DG DRAFI'
DG_OWNER
DG VERSN
EV_NUMBR
EV ETYPE
EV_STIML
EV RESPS
EV GROUP
EV BEFOR
EV_AUTHR
EV CLASS
EV BASEL
EV DRAIT
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EV OWNER
EV VERSN
TAB SPACES
NEWLINE
OVERWRITE
LEAD SPACES
TERMINATORS
RQ_NUMBR
RQ_RTEXT
RQ_ORIGN
RQ_REFNC
RQ_CODEI
RQ_CODE2
RQ AUTHR
RQ_CLASS
RQ BASEL
RQ_DRAFr
RQ OWNER
RQ_VERSN
SYMBOL
SM_SNUMB
SM SNAME
SM STYPE
SM_SOURC
SM_DESTN
SM SYTAG
SM PARAM
SM XOFFS
SM YOFFS
SP_NUMBR
SP_SNAME
SP STEXT
SP STYPE
SP_MODEL
SP AUTHR
SP_CLASS
SP BASEL
SP DRAFT
SP OWNER
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I SP_VERSN
I XF_RTYPE

I XF_FROMN
I XF_TONUM

attributes

: /* empty */
attributes ATTRIBUTE
attributes EQUALS
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Appendix C: Data Dictionary Syntax.
DDNAME
MEANING
COMPOSITION
TYPE
SYMBOL
TILL
ENABLE
DISABLE
TRIGGER
ENABLE DISABLE
ENABLE F

<NAME> = of NAME:
<MEANING> = of MEANING:
<COMPOSITION> = of COMPOSITION:
<TYPE> = of TYPE:
<SYMBOL> = of SYMBOL:
E
D
T

EID of DIE
ENABLE

DISABLE]
TRIGGER]
ENABLE_DISABLE_F
NAME
TEXT
ABS_STRING
INTNUMBER
DBLNUMBER
CHAR_VAR
COMPDEF
CONSTANT
DATA_TYPE_ENTRY
FLOAT VAR

DISABLE
TRIGGER
ENABLEIDISABLE of DISABLE/ENABLE
sequentie van letters en underscores
Alles wat niet opgenoemd is

INTEGER_VAR
LIMITS
MS
UNITS
PRECISION
RESPTIME

integer of int
limits

RANGE
STRING_VAR
STRING_LENGTH
VALUE
POINTER

tekst omgeven door single of double quotes
getal eventueel met teken
getal met punt eventueel met exponent
char of character
compdef
constant of const
datatype
real of float

ms
units
precision
resptime
range
string
length
value
pointer of ptr

D_STORE
D FLOW
C FLOW
CD FLOW

DATA_STORE
DATA_FLOW
CTRL]LOW
CONT_DATA]LOW

CC]LOW
D_ELEMENT
D_TYPE

CONT_CTRL]LOW
DATA_ELEMENT
DATA TYPE
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ddfile

: ddentry_record
I ddfile ddentryJecord

ddentryJecord

:DDNAME
optional_ddname_text
MEANING meaning_text
COMPOSITION optional_composition
TYPE type_text
SYMBOL symbol_type

ddname text

: name text
I ddname-prefIx
I ddname-prefIx name_text

ddname-prefIx

: ENABLE
I DISABLE
I TRIGGER
I ENABLE_DISABLE
I ENABLE_F
I DISABLE_F
I TRIGGER_F
I ENABLE_DISABLE_F

meaning_text

: optional_text_list

optional_compdef

: /* empty */
I COMPDEF ':' '[' enumJist ']'
I COMPDEF ':' '[' enum_value_list ']'
I COMPDEF ':' array_list
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enum list

: text
enum_list

'I' text

: text '=' INTNUMBER
I enum_value_list 'I' text '=' INTNUMBER

array_list

: text
INTNUMBER
array_list '+' text
array_list '+' INTNUMBER

optional]esptime

: /* empty */
I RESPTIME ':' response_time optionatms

response_time

: INTNUMBER

optional_ms

: /* empty, eventually warning */
MS

optional_composition

: /* empty, data_element */
composition

composition

: '[' enumeration_comppartition ']'
I '(' composition ')'
I iteration-.preflX 'r composition'}' iteration-'postflX
I composition '+' composition
I composition_text
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enumeration_comppartition
: composition
enumeration_comppartition

'I' composition

iterationJ>refix

: /* empty, default
I INTNUMBER

= 0 */

iterationJ>Ostfix

: /* empty, default
I INTNUMBER

= INFINITY */

composition_text

optional_comp_nameJ>refix
: /* Empty; normally no prefix */
'@'

: optional_typecom_text_list optionalJange optional_value_spec
optionalJ>recision optional_units optional_compdef
optional_resptime
optional_typecom_text_list pointer_range

optionalJange

: /* empty */
I RANGE ':' range_specifier

optional_typecom_textJist
: /* empty; no text */
typecom_text_list
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typecoID_text_list

range_specifier

pointerJange

: all_text
I typecoID_text_list all_text
I tokens_in_type_text
I typecoID_text_list tokens_in_type_text

DATA- TYPE- ENTRY
CHAR VAR
INTEGER VAR
FLOAT_VAR
STRING VAR
CONSTANT CHAR VAR
CONSTANT INTEGER VAR
CONSTANT FLOAT VAR
CONSTANT STRING_VAR

: RANGE ":" POINTER pointerJange_specifier
I RANGE ":" POINTER ddrange_text

pointer_range_specifier
: CHAR VAR
I INTEGER_VAR
I FLOAT_VAR
I STRING_VAR
I CONSTANT CHAR_VAR
I CONSTANT INTEGER_VAR
I CONSTANT FLOAT_VAR
I CONSTANT STRING_VAR

: range_name_text
I ddnameJ>refIX
I ddnameJ>refIX range_name_text
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optional_value_spec: 1* empty *1
I constant_value_spec
variable_value_spec

constant_value_spec: VALUE ':'
I VALUE ':' constant_value

constant value

DBLNUMBER
INTNUMBER
text
speciatchar
constant- value' +' constant- value
constant- value'·' constant- value
constant value '*' constant value
constant_value 'I' constant_value
constant_value '%' constant_value
constant- value ,,,, constant- value
%prec ,,,,
'-' constant value

variable_value_spec : limits_spec
length_spec

: LIMITS ':'
I LIMITS ':' limitl
I LIMITS ':' limitl TILL
I LIMITS ':' TILL limit2
I LIMITS ':' limitl TILL limit2

limitl

:DBLNUMBER
I INTNUMBER
I NAME
I ddname-prefIx
I limitl '+' limitl
I limitl '-' limitl
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limit2

I limit! '*' limit!
I limit! 'f limit!
I limit! '%' limit!
I limit! ,,,, limit!
I '-' limit!

%prec ,,,,

:DBLNUMBER
INTNUMBER
NAME
ddnameyrefIx
limit2 '+' limit2
limit2 '-' limit2
limit2 '*' limit2
limit2 'f limit2
limit2 '%' limit2
limit2 ,,,, limit2
'-' limit2

%prec ,,,,

length_spec

: STRING LENGTH ':'
I STRING_LENGTH ':' INTNUMBER

optionalyrecision

: /* empty -> default precision */
I PRECISION ':'
I PRECISION ':' INTNUMBER

optional_units

: /* empty */
I UNITS ':'
I UNITS ':' text

sYmbol_type

: D STORE
I D_FLOW
I C_FLOW
I CD_FLOW
ICC_FLOW
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I D_ELEMENT
I D_TYPE

optional_text_list

: /* empty */
I text_list

text_list

: all text
I text_list all_text
I tokens_in_meaning_text
I text_list tokens_in_meaning_text

all text

: text
I speciatchar
IINTNUMBER
I DBLNUMBER

text

: TEXT
I NAME
lABS_STRING
I ddnameyrefIx

name text

: NAME
I tokens_in_meaning_text

range_name_text

: NAME
I range_tokens

: tokens in text
I error_tokens_in_type_text
I CONSTANT
I RANGE
I DATA_TYPE_ENTRY
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I TILL
I UNSIGNED_TYPE

tokens_in_meaning_text
: tokens_in_text
I warning_tokens_in_type_text
I error_tokens_in_type_text
I RANGE

tokens_in_type_text : tokens_in_text
I warning_tokens_in_type_text

error_tokens_in_type_text
: LIMITS
I PRECISION
I STRING_LENGTH
I UNITS
I VALUE
I COMPDEF
I RESPTIME

warning_tokens_in_type_text
: CHAR VAR
I CONSTANT
I DATA_TYPE_ENTRY
I FLOAT_VAR
I INTEGER_VAR "integer";
I POINTER
I STRING_VAR
I TILL

tokens_in_text

:MS
I D_STORE
I D_FLOW
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C_FLOW
CD FLOW
CC_FLOW
D_ELEMENT
D_TYPE

special_char

: '['

'I'
']'
'('
')'
'{'

I'
'+'
'.'
,,
'@'
n,,'
fI \ ''''

'I'
'#'

'$'
'%'

'&'

'*'
" ,"
""
"I"
'.',
'<'

'='
'>'
'1'
'\ \'
'1\ ,

,,
'"
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Appendix D: Subcontroller script voorbeeld.
De volgende zaken dienen in dit script te worden opgenomen:
- Maincontroller naam
- Subcontroller naam met eventueel DFD-naam
Daarbij is de volgorde belangrijk die wordt aangenomen in de subcontrollers, omdat
het kan voorkomen dat meerdere subcontrollers op een onderliggend DFD gemodelleerd kunnen worden. De eerste subcontroller is dan de main-subcontroller en de
tweede de sub-subcontroller.
Een voorbeeld van een syntax:
MAIN: name
SUB: name

DFD: name with SUB: name

Waarin name een sequentie is die voldoet aan de gekozen naamgevingsregels.

In BNF is de syntax te omschrijven als:
prescription

: MAIN NAME sub-prescriptions

sub-prescriptions

: sub-prescription
sub-prescription sub-prescriptions

sub-prescription

: SUB NAME
I DFD NAME WITH_SUB NAME

oopyngtit 1991 OC&Neaerland B.V., Venlc, The NetherlandS

pagina A21

Appendix E: Process Specifications Syntax.
De terminators (hoofdletters) die in deze syntax staan representeren zichzelf in de
input-tekst (in kleine letters). Zo niet dan staan ze hieronder uitgelegd:
<NAME> = of NAME:
<TEXT> =
<SPECTYPE> = PROCESS_SPEC
<SPECTYPE> = TERMINATOR
<SPECTYPE> = MODULE SPEC

SPEC_NAME
SPEC_TEXT
PSPEC TYPE
TSPEC_TYPE
MSPEC TYPE
TILL
SUBSPECEND
SUBLOCAL-

END:

LOCAL:
POST:
PRE:
TYPE:
constant of const
data_transformation
event_recognition

SUBPOST
SUBPRE
SUBSPECTYPE
CONSTANT
DATATRANSFORMATION
EVENTRECOGNITION
LOCALTIME
MIN
SEC
STRINGTEXT
GE
LE
DBLNUMBER
INTNUMBER
NAME
CAPKEYBUG
SUBMODULE

locattime
min of minutes of minute
sec of seconds of second
alles binnen double quotes
>=
<=

getal met punt en eventueel exponent
getal eventueel met teken
sequentie van letters en underscores
hoofletters eindigend met dubble punt
MODULE:

/*

* Precedence en recursion tabel
* %left is links recursief
* %right is rechts recursief

* %nonassoc is geen van beide
* de precedence wordt van hoven naar beneden belangrijker (groter)
*/
%left
%left
%left
%left
%left

SUBSPECTYPESUBSPECEND
SUBPRE SUBPOST

,,
,

CHARACTER,INTEGER,REAL
'<' '>'
GE LE IN
OOpyt'lgllt
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%left

TILL

%left

OR

%left
%left

AND
EQUALS

%left

ABS

%left

'+' '.'

%left

'.' 'I' MOD DIY

%left
%left

NOT

%left

EVERY

%left

PARAMETER

%left

MSEC SEC MIN MM

%left

WITH

%left

INDEX

%left

OF

%nonassoc

OLD

%left

SUBMODULE

specfile

: spec_record
I specfile specJecord

spec_text_specification
: spec_text

I SPEC_TEXTspec_ooxtspec~~
: PSPEC TYPE
I TSPEC_TYPE
I MSPEC_TYPE

: dt_er_time_spec
I dec_spec
I mod_specs

/* 1 spec */
/* 1 spec */
/* 0 of meerdere specs mogelijk */
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: /* empty */
I mod_specs mod_spec

: dt_spec
I er_spec
I time_spec

: SUBSPECTYPE DATATRANSFORMATION
optionalJocal_terms dt_condition_coupIes
SUBSPECEND optional_completion_specifier

: SUBSPECTYPE DECISSION dt_condition_couples
SUBSPECEND optional_completion_specifier

dt_condition_couples

: SUBPRE NONE SUBPOST dtyost_expressions
I SUBPRE dt-pre_expression SUBPOST dtyost_expressions
I dt_condition_couples SUBPRE NONE SUBPOST
dtyost_expressions
I dt_condition_couples SUBPRE dt-pre_expression SUBPOST
dtyost_expressions

optional_local_terms
: /* empty */
I SUBLOCAL local_terms

local terms

: local term
local_terms local_term
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local term

: CONSTANT NAME const_math_expression
I VARIABLE NAME
I VARIABLE NAME TYPED AS data_spec
I VARIABLE NAME IS TYPED AS data_spec
I VARIABLE NAME TYPED AS type_spec
I VARIABLE NAME IS TYPED AS type_spec
I FUNCTION NAME
I VARIABLE NAME TYPED AS data_spec EQUALS
var_math_expression
I VARIABLE NAME IS TYPED AS data_spec EQUALS
var_math_expression
I VARIABLE NAME TYPED AS type_spec EQUALS
var_math_expression
I VARIABLE NAME IS TYPED AS type_spec EQUALS
var_math_expression
I FUNCTION NAME RETURNS type_spec
I FUNCTION NAME WITH PARAMETERS
funct'-parameter_list
I FUNCTION NAME RETURNS type_spec WITH
PARAMETERS funct'-parameter_list

const_math_expression
: number
I data_spec
I '(' const_math_expression ')'
I const_math_expression '+' const_math_expression
I const_math_expression '.' const_math_expression
I const_math_expression '*' const_math_expression
I const_math_expression '/' const_math_expression
I const_math_expression ,,.., const_math_expression
I const_math_expression MOD const_math_expression
I const_math_expression DIV const_math_expression

var_math_expression
: number
I data_spec
I '(' var_math_expression ')'
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I var_math_expression '+' var_math_expression
I var_math_expression '-' var_math_expression
I var_math_expression '.' var_math_expression
I var_math_expression '/'var_math_expression
I var_math_expression '1\' var_math_expression
I var_math_expression MOD var_math_expression
I var_math_expression DIV var_math_expression

functyarameter_list
: NAME ',' functyarameter_list

: INTEGER
I REAL
I CHARACTER
I STRING
I NAME POINTER
I INTEGER WITH intJimits_spec
I REAL WITH real_limits_spec
I CHARACTER WITH int_Iimits_spec

: LIMITS ':' INTNUMBER TILL INTNUMBER
I LIMITS ':' INTNUMBER TILL
I LIMITS ':' TILL INTNUMBER
I LIMITS ':' NAME TILL NAME /. only #defines •/
I LIMITS ':' NAME TILL
/. only #defines •/
I LIMITS ':' TILL NAME
/. only #defines •/

real_limits_spec
: int_limits_spec
I LIMITS ':' DBLNUMBER TILL DBLNUMBER
I LIMITS ':' DBLNUMBER TILL
I LIMITS ':' TILL DBLNUMBER
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dt.Jlre_expression

EMPTY
number
data_spec
NAME OCCURS
/* ddf==stimulus */
dt.Jlre_expression TILL
TILL dt.Jlre_expression
'(' dt.Jlre_expression ')'
dt.Jlre_expression '+' dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression '.' dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression '*' dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression '/'dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression ,,,, dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression MOD dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression DIY dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression AND dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression 0 R dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression '<' dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression '>' dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression GE dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression LE dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression EQUALS dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression NOT EQUALS dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression IN dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression NOT IN dt.Jlre_expression
dt.Jlre_expression TILL dt.Jlre_expression

dtjlOst_expressions
: dtjlOst_expression
dtjlOst_expressions AND dtjlOst_expression

: NONE
I dcf-Eenerated

I ccf~enerated
/* implemented function name */
I ddf~enerated
I indirect_variable_assignment /* can be a cdf */
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dcf.-generated

: NAME ISSUED

ccf~enerated

: NAME RAISED
I NAME LOWERED

ddf~enerated

: NAME ISSUED WITH ddfyarameter_expression_list

ddfyarameter_expression_list
: PARAMETER parameter_expression AND
PARAMETER ddfyarameter_expression_list
I parameter_expression

parameter_expression
: NAME EQUALS parameter_math_expression

parameter_math_expression
: data_spec
TIME
EMPTY
number
'(' parameter_math_expression ')'
parameter_math_expression' +' parameter_math_expression
parameter_math_expression'-' parameter_math_expression
parameter_math_expression '.' parameter_math_expression
parameter_math_expression'I' parameter_math_expression
parameter_math_expression'" , parameter_math_expression
parameter_math_expression MOD parameter_math_expression
parameter_math_expression DN parameter_math_expression
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indirect_variable_assignment
: data_spec EQUALS post_math_expression
I data_spec EQUALS string_concatination

post_math_expression
data_spec
TIME
LOCALTIME
1* Only with timing_bubbles *1
EMPTY
number
'(' post_math_expression ')'
post_math_expression '+' post_math_expression
post_math_expression '.' post_math_expression
post_math_expression '*' post_math_expression
post_math_expression 'I' post_math_expression
post_math_expression ,,,, post_math_expression
post_math_expression MOD post_math_expression
post_math_expression DIY post_math_expression

string_concatination
: STRINGTEXT
I string_concatination '+' STRINGTEXT

: SUBSPECTYPE EVENTRECOGNITION optional)ocal_terms
er_condition_couples SUBSPECEND
optional_completion_specifier

er_condition_coupIes
: SUBPRE NONE SUBPOST erJ>Ost_expressions
I SUBPRE eryre_expression SUBPOST erJ>Ost_expressions
I er_condition_couples SUBPRE NONE SUBPOST
erJ>Ost_expressions
I er_condition_couples SUBPRE eryre_expression SUBPOST
erJ>Ost_expressions
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er""pre_expression

EMPTY
number
data_spec
NAME OCCURS
er""pre_expression TILL
TILL er""pre_expression
'(' er""pre_expression ')'
er""pre_expression '+' er""pre_expression
er""pre_expression '.' er""pre_expression
er""pre_expression '*' er""pre_expression
er""pre_expression 'I' er""pre_expression
er""pre_expression ,,,, er""pre_expression
er""pre_expression MOD er""pre_expression
er""pre_expression DIY er""pre_expression
er""pre_expression AND er""pre_expression
er""pre_expression OR er""pre_expression
er""pre_expression '<' er""pre_expression
er""pre_expression '>' er""pre_expression
er""pre_expression GE er""pre_expression
er""pre_expression LE er""pre_expression
er""pre_expression EQUALS er""pre_expression
er""pre_expression NOT EQUALS er""pre_expression
er""pre_expression IN er""pre_expression
er""pre_expression NOT IN er""pre_expression
er""pre_expression TILL er""pre_expression

er""post_expressions
: er""post_expression
er""post_expressions AND er""post_expression

: NONE
I dcf-Eenerated
I ccf-Eenerated
I ddf-Eenerated
I indirect_variable_assignment
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: SUBSPECTYPE TIMING optionalJocal_terms
time_condition_couples SUBSPECEND
optional_completion_specifier

time_condition_couples
: SUBPRE NONE SUBPOST timeyost_expressions
I SUBPRE time""pre_expression SUBPOST
timeyost_expressions
I time_condition_couples SUBPRE NONE SUBPOST
timeyost_expressions
I time_condition_couples SUBPRE time""pre_expression
SUBPOST timeyost_expressions

time""pre_expression
: EMPTY
TIME
LOCALTIME
number
data_spec
NAME OCCURS
/* possible */
time""pre_expression timespec
time""pre_expression TILL
TILL time""pre_expression
'(' time""pre_expression ')'
time""pre_expression '+' time""pre_expression
time""pre_expression '.' time""pre_expression
time""pre_expression '*' time""pre_expression
time""pre_expression r time""pre_expression
time""pre_expression
time""pre_expression
time""pre_expression MOD time""pre_expression
time""pre_expression DIY time""pre_expression
time""pre_expression AND time""pre_expression
time""pre_expression OR time""pre_expression
time""pre_expression '<' time""pre_expression
time""pre_expression '> time""pre_expression
I

I" I

I
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I timeyre_expression GE timeyre_expression
I timeyre_expression LE timeyre_expression
I timeyre_expression EQUALS timeyre_expression
I timeyre_expression NOT EQUALS timeyre_expression
I timeyre_expression IN timeyre_expression
I timeyre_expression NOT IN timeyre_expression
I timeyre_expression TILL timeyre_expression

timeyost_expressions
: timeJ>Ost_expression
timeJ>Ost_expressions AND timeJ>Ost_expression

timeJ>Ost_expression
: NONE
I deCgenerated
I eeCgenerated
I ddf~enerated
I frequential_def_generated
I indirect_variable_assignment

/* can not be a edf */

frequential_def~enerated
: NAME ISSUED EVERY post_math_expression timespec

timespec

: MSEC
I SEC
I MIN

IMM
number

: INTNUMBER
I DBLNUMBER
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: variable name
I variable_name WITH INDEX number
I variable_name WITH INDEX data_spec
I variable_name WITH INDEX '(' data_spec_math_expression ')'
I ABS number
I ABS data_spec
I ABS '(' data_spec_math_expression ')'

variable name

: NAME
I NAME OF NAME
I OLD NAME
I OLD NAME OF NAME

data_spec_math_expression
number
variable_name
'(' data_spec_math_expression ')'
data_spec_math_expression '+' data_spec_math_expression
data_spec_math_expression '-' data_spec_math_expression
data_spec_math_expression '*' data_spec_math_expression
data_spec_math_expression 'f data_spec_math_expression
data_spec_math_expression 'f\' data_spec_math_expression
data_spec_math_expression MOD data_spec_math_expression
data_spec_math_expression DIY data_spec_math_expression

optional_completion_specifier
: /* empty */
COMPLETE
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Appendix F: Ontwerp van een gokapparaat.
In deze appendix wordt een ontwerp uitgewerkt van een gokapparaat. Hiervan is het
context diagram gegeven op pagina A35, het hoogste niveau DFD op pagina A36. Er
zijn twee onderliggende DFD's uitgewerkt op pagina A37 en A38. De andere bubbles
hebben een onderliggende P-Spec.
Dit voorbeeld heeft een maincontroller op het hoogste niveau DFD en twee subcontrollers op twee lager gelegen DFD's (A37 en A38). De STD's zijn gegeven op pagina A39
tIm A41. Er is een super-STD gegeven op pagina A42. Dit is een weergave van het
super-STD intern in de compiler na het herlinken dat beschreven is in paragraaf
8.4.3. Dit super-STD is een samenstelling van het main-STD en de twee sub-STD's.
In de navolgende bladzijden en in hoofdstuk 9 zijn slechts. enkele Process
Specifications uitgewerkt.
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SPECIFICATION

I
Name
Text

I

update_rollerJ>Ower
TYPE:

data_transformation

LOCAL:
PRE:

none

POST:

activate roll issued with
parameter rolt1 equals rolt1 of requestedJollJ>Owers and
parameter roll_2 equals roll_2 of requestedJollJ>Owers and
parameter rolt3 equals roll_3 of requestedJollJ>Owers

END:

complete

Spec-type

PROCESS SPECIFICATION

I

SPECIFICATION
Name
Text

I

time_out_rollingyrocess
TYPE:

timing

LOCAL:
PRE:

locattime equals 4 sec

POST:

time_outJollingyrocess issued

END:

complete

Spec-type

PROCESS_SPECIFICATION
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SPECIFICATION

I
Name
Text

I

check_money_counter
TYPE:

decission

LOCAL:
PRE:

money_counter equals 0

POST:
I

no- dollars- available issued

PRE:

money_counter >= 4

POST:

more_then_one_dollar_available issued

PRE:

money_counter in 1..3

POST:

part_oCdollar_available issued

END:

complete

Spec-type

PROCESS SPECIFICATION
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Appendix G:

Een gedeeltelijk implementatie
van het gokapparaat van app. F.

In deze appendix is een gedeelte van de implementatie van de controller van pagina
A42 gegeven en enkele P-Specs implementaties.
Een gedeelte van de body van de contoller functie control_gambling_machine
hieronder gegeven:

IS

t_initiate_machineO;
~rrent_state = WAIT_FOR_KEY;
svntch(current_state)
{

case INITIAL STATE:
svntch(incoming_eventO)
{

case KEY PRESSED:
t_key_controlO;
current_state = TRANSITORY_STATE_1;
break;
default:
administrate_evento;
}

case TRANSITORY- STATE- 1:
svntch Gocal_event)
{

case START PRESSED:
t_check_moneyO;
current_state = TRANSITORY_STATE_2j
break;
case PAY_KEY_PRESSED:
t_check_money_counterOj
current_state = TRANSITORY_STATE_2j
break;
default:
administrate_eventO;
}
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case TRANSITORY- STATE- 2:
switch(1ocatevent)
{

case NO_MaNEY_AVAILABLE:
current_state = WAIT_FaR_KEY;
break;
case MONEY_AVAILABLE:
t_stopJollsO;
t_update_rollerjJOwerO;
t_startJollsO;
t_update_rollerjJOwerO;
eJollingJ>rocess_time_outO;
e_check_stop_keysO;
current_state = ROLLING_PROCESS_RUNNING;
break;
default:
administrate_eventO;
}

etc... tot dat al de states zijn uitgewerkt.

Een implementatie van een functie die aangeroepen wordt door een action_call en
waarvan de P-Spec in appendix F is gegeven is hieronder gegeven. De P-Specs
"update_rollerjJOwer", "time_out_rollingJ>rocess" en "check_money_counter" zijn
hieronder gelmplementeerd. De includes van de stores en flows zijn erboven gegeven.
#include "requested.JolljJOwers"
#include "activate rolls"
void t_updateJollerjJOwer<void)
{

activate_rolls<requested_roll_powers.roll_l,
requestedJolljJOwers.roll_13);

requested_roll_powers.roll_2,

}
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void e_time_out_rolling.J>rocess(void)
{

local_time = timeOj
signal_on_timer(..., TIME_OUT_ROLLING_PROCESS, local_time + 4)j
}

#include "money_counter"
void t_check_money_counter(void)
{

if (money_counter

== 0)

{
}

local- event

= NO- DOLLARS- AVAILABLEj

else if (money_counter >= 4)
{

local_event = MORE_THEN_ONE_DOLLAR_AVAILABLE;
}

else
{

}
}
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DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_store_1

Compo

data_aaa

I

Type
Symbol

DATA_STORE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_aaa

Compo

element_data_type

I

Type
Symbol

DATA TYPE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

I

element_data_type

Compo
Type

range:integer limits: -30 .. 656253

Symbol

DATA_ELEMENT

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_store_2

Compo

data_bbb

I

Type
Symbol

DATA_STORE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_bbb

Compo

element_data_type

Type
Symbol

DATA TYPE

I

Appendix H: Voorkomende DD structuren.
In deze appendix worden enkele DD structuren voor data stores, discrete data flows
en continuous data flows uitgewerkt. Tevens wordt er aandacht besteed aan het
hergebruik van data elementen.

Het hergebruik van data elementen.
Als er een data-element hergebruikt wordt kan dit volgens de twee manieren waarvan
de structuur is weergegeven in de figuren H-l en H-2.

data
store 1

element
data_
type

Figuur H-1: De eerste manier zonder tussenkomst van extra DD Entries.

data store - 1

data store_ 2

data aaa

data bbb

element_
data_
type

Figuur H-2: De tweede manier met tussenkomst van extra DD Entries.
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De implementatie van de eerste manier is als voIgt:
#define
#define

MIN_ELEMENT_DATA_TYPE
MAX- ELEMENTDATA
-TYPE

-30

656253

extern long data- store- 1;
extern long data_store_2;

Deze is niet gelijk aan de implementatie van de tweede manier, want afgezien dat het
is in dit geval niet nodig is om "data_aaa" en "data_bbb" van figuur H-2 te vertalen,
wordt dit weI gedaan. Hierdoor wordt een data-structuur gecreeerd met slechts een
element (member). De implementatie van de code wordt nu als voIgt:
#define
#define

MIN_ELEMENT_DATA_TYPE
MAX_ELEMENT_DATA_TYPE

-30

656253

extern struct st_data_store_1
{

long data_aaa;
} data_store_1;
extern struct st- data- store- 2
{

long data_bbb;
} data_store_1;
Deze implementatie kan gewenst zijn binnen een systeem met een incomplete
functionaliteit, waardoor andere procesfuncties reeds geschreven kunnen worden.
Later kan dan een extra element opgenomen worden binnen de data-structuur.
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De decIaraties van de data stores en data fiows
Achtereenvolgens worden de verschillende situaties van paragraaf 6.4.3 uitgewerkt:
- Data store
- Data store
- Data store
- Data store
- Data store

zonder onderliggende data elementen
met een onderliggend data element
met een onderliggend data type die meerdere childs bezit
met een onderliggend data type dat slechts een child bezit
met meerdere onderliggende data elementen of data typen

- Discrete data flow zonder onderliggende data elementen
- Discrete data flow met een onderliggend data element
- Discrete data flow met meerdere onderliggende data elementen
- Continuous data flow zonder onderliggende data elementen
- Continuous data flow met een onderliggend data element

Hieronder worden de genoemde gevallen in het kort uitgelegd met behulp van een
implementatie voorbeeld. De beschouwde voorbeelden zijn vaak zonder define's en
typedefs. Deze worden dan aangegeven door commentaar regels (/*....... */).
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DATA DICTIONARY ENTRY
1

Name

I

data_store

Compo
Type
Symbol

range: integer limits: -60 .. 655
DATA_STORE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data store

Compo

data_element

Type
Symbol

DATA_STORE

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

data_element

Compo
Type

range:integer limits: -60 .. 655

Symbol

DATA_ELEMENT

I

Data store zonder onderliggende data elementen:
Dit is een data store die geen composition heeft, maar waarvan het type-veld
gespecificeerd is. Hierdoor is de declaratie direct te verkrijgen door middel van de DD
Entry van de data store. Zie onderstaand voorbeeld in figuur H-3

data
store

Figuur H-3: Data store zonder onderliggende data elementen
De onderstaande implementatie is het gevolg:
/* Define's */
/* Declaraties van data stores */
extern int

data_store;

Data store met een onderliggend data element:
Dit is een data store waarvan de enige composition-specificatie een child is. Van dit
child kan het type-veld gespecificeerd zijn dus dit child is een data element. De
bovenliggende data store neemt het type over van dit child. Zie voorbeeld op fig. H-4.

data store

data element

Figuur H-4: Data store met een onderliggend data element
oopyng6t 1991 oce:NElderIand B.v., venia, The Net6erlandS

paginaA52

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

data_store

Compo

data_type

Type
Symbol

DATA STORE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_type

Compo

data_element_l +
data_element_2 +
data_element_3

Type
Symbol

DATA_TYPE

I

De onderstaande implementatie is het gevolg:

/* Define's */
/* Declaraties van data stores */
extern int

data_store;

Data store met een onderliggend data type die meerdere childs bezit:
Het is ook mogelijk dat het symbol-type enige onderliggende child van het
DATA_TYPE is. Dit child heeR een abstract data type tot gevolg, zie paragraaf 6.4.2,
mits dit child meerdere (> 1) child bezit. Een voorbeeld van een DD Entry structuur
met de bovengenoemde voorwaarden is uitgewerkt in figuur H-5.

data store

data type

data_
element_ 1

data_
element_ 2

data_
element_3

Figuur H-5: Data store met een onderliggend data type met meerdere childs.
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De onderstaande implementatie is het gevolg:
/* Define's */
1* Typedefs */
typedefstruct st_data_type
{

type-specifier data_element_l;
type-specifier data_element_2;
type-specifier data_element_3;
} data_type;
/* implementatie van data stores */

Data store met een onderliggend data type dat slechts een child bezit:

Het kan voorkomen bij prototype software dat oon ontwerper slechts delen van de
uiteindelijke besturingssoftware specificoort, dus met oon verminderde functionaliteit
het apparaat wil laten werken. Hierbij kan het voorkomen dat ook oon data store niet
gehool gespecificoord is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er later oon child extra in de
composition opgenomen kan gaan worden. Dit maakt goon verschil in de structuur als
de data store moor dan een child bezit. Maar als er oon data store met en child wordt
gespecificoord en dit enige child is van oon bepaald type dan wordt overoonkomstig
het voorbeeld van figuur H-6 het onderliggende type overgenomen. Voor deze situatie
is er een uitzonderingsregel gewenst in de implementatie, omdat er oon structuur
gewild is met slechts oon element.
De functies die gebruik maken van deze data store kunnen op dezelfde wijze toegang
tot dit element verkrijgen als een data store met moordere elementen, waaronder dit
element. Deze functies behoeven goon aanpassing als er een extra element aan
toegevoegd zal worden. Deze situatie kan door de ontwerper worden gespecificoord
door een extra child te creeren onder het enige child van de data store. Figuur H-6 is
oon voorbeeld van deze specificatie, waarbij in de implementatie in C-code te zien is
dat er oon "struct" wordt gedeclareerd met slechts een "member".
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I

DATA DICTIONARY ENTRY
Name
Compo

,

I

data_store
data_type

Type
Symbol

DATA_STORE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_type

Compo

data_element

Type
Symbol

DATA_TYPE

I

data store

data type

data element

Figuur H-6: Data store met een onderliggend data type met slechts een child.
De onderstaande implementatie is het gevolg:
/* Define's */
/* Typedefs */
/* Declaraties van data stores */

extern struct st- data- store
{

type-specifier data_type;
} data_store;
De type-specifier kan enerzijds een bekend C-code type zijn als "data_element" een
data element is of een abstract data type als het symbol-type van "data_element"
gelijk is aan DATA_TYPE. In het laatste geval is "data_element" als een type-definitie
gei'mplementeerd.
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DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_store

Compo

data_element_l +
data_element_2 +
data_element_3

Type
Symbol

DATA_STORE

I

Data store met meerdere onderliggende data elementen:
Als laatste voorbeeld voor een data store is het geval dat een data store meerdere
childs bezit. Dit kunnen enerzijds data elementen zijn met een gespecificeerd typeveld of een van de andere bovenstaande structuren. Hierbij is een recursief verband te
herkennen in de structuren. Dit recursief verband zou het totaal van data structuren
kunnen beschrijven, maar er is gesteld dat een diepere nesting dan 1 level niet
gewenst is. Hierdoor wordt het recursief verband doorgezet in de definities van de
abstract data types.
Hieronder voIgt een voorbeeld met een implementatie van een data store met
meerdere childs waarvan de childs van een van de bovenstaande structuren kan zijn.

data
store

data_
element

data
element 2

Figuur H-7: Data store met meerdere onderliggende data elementen.
De onderstaande implementatie is het gevolg:

/* Define's */
/* Typedefs */
/* Declaraties van data stores */
extern struct st_data_store
{

type-specifier data_element_I;
type-specifier data_element_type;
type-specifier data_element_3;
} data_store;
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I

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

discrete_data_flow

Compo

Type

range:integer limits:O..345

Symbol

DATA_FLOW

I

Discrete data flow zonder onderliggende data elementen:
Dit is een discrete data flow die geen composition heeft, maar waarvan het type-veld
gespecificeerd is. Hierdoor is de declaratie van de functie direct te verkrijgen door
middel van de DD Entry van de discrete data flow. Zie onderstaand voorbeeld in
figuur H-B.

discrete_
data_
flow

Figuur H-8: Discrete data flow zonder onderliggende data elementen.
De onderstaande implementatie is het gevolg:

/* Define's */
#define MIN_DISCRETE_DATA_FLOW 0
DATA
#define MAX- DISCRETE-FLOW 345
/* Declaraties van discrete data flows */
void discrete_data_flow(unsigned char);
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DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

discrete_data_flow

Compo

data_element

I

Type
Symbol

DATA]LOW

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_element

Compo
Type

range:real limits: -60

Symbol

DATA_ELEMENT

00

655

I

Discrete data flow met een onderliggend data element:
Dit is een discrete data flow waarvan de enige composition-specificatie een child is.
Van dit child kan het type-veld gespecificoord zijn dus dit child is oon data element.
De bovenliggende discrete data flow noomt het type over van dit child. Zie voorbeeld
op figuur H-9.
N.B.

Er is gesteld dat er geen data structuren als parameter moo worden gegeven. Als dit
weI gewenst is kunnen dezeIfde structuren optreden als bij de data stores met oon
soortgelijke implementatie.

discrete_
data_
flow

data element

Figuur H-9: Discrete data flow met een onderliggend data element.
De onderstaande implementatie is het gevolg:
/* Define's */
#define MIN- DISCRETEDATA
-FLOW -60
#define MAX_DISCRETE_DATA_FLOW 655

/* Declaraties van discrete data flows */
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DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

discrete_data_flow

Compo

data_element_l +
data_element_type_2 +
data_element_3

I

Type

Symbol

DATA]LOW

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

I

data_element_l

Comp.
Type

range:real limits:0..5

Symbol

DATA_ELEMENT

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_element_type

Compo

data_element_2

I

Type
Symbol

DATA_TYPE

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

I

data_element_2

Compo
Type

range:character

Symbol

DATA_ELEMENT

DATA DICTIONARY ENTRY

I
Name

data_element_3

Compo
Type

range:integer limits: -20 .. +20

Symbol

DATA_ELEMENT

I

Discrete data flow met meerdere onderliggende data elementen:
Als de discrete data flow meerdere childs bevat worden deze gei'mplementeerd als
parameters van de functie die aangeroepen wordt door middel van deze discrete data
flow. Deze parameters kunnen data elementen zijn of childs met een verwijzing naar
een data element. In figuur H-lO is een voorbeeld gegeven waarin beide gevallen zich
voordoen. Van het eerste element en het derde element is direct het type bekend. In
het composition-veld van het middelste element staat een directe verwijzing naar een
onderliggend data element met een type-veld specificatie. De implementatie is een
functie-declaratie met drie parameters.

discrete_
data flow

data_
element_ 1

data_
element_
type

data element_3

data_
element_2

Figuur H-10: Discrete data flow met meerdere onderliggende data elementen.
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DATA DICTIONARY ENTRY
Name

continuous_data_flow

Comp.
Type

range:integer limits:O.. 1234567

Symbol

CONT_DATA_FLOW

De onderstaande implementatie is het gevolg:

/* Define's */

#define MAX_DATA_ELEMENT_3
#define MAX_DATA_ELEMENT_3

-20
20

/* Declaraties van discrete data flows */

void discrete_data_flow(unsigned int, char, char);

Opmerking:
De volgorde van de parameters is gelijk aan de volgorde van specificatie
binnen de DD Entry van de discrete data flow.

Continuous data flow zonder onderliggende data elementen:
Dit is een continuous data flow die geen composition heeft, maar waarvan het typeveld gespecificeerd is. Hierdoor is de declaratie van de functie direct te verkrijgen door
middel van de DD Entry van de continuous data flow. Zie onderstaand voorbeeld in
figuur H-ll.

continuous_

data_
flow

Figuur H-ll: Continuous data flow zonder onderliggende data elementen.
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I

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

continuous_data_flow

Compo

data element

I

Type
Symbol

I

CaNT- DATA- FLOW

DATA DICTIONARY ENTRY
Name

data_element

Compo
Type

range:integer limits:-1000 .. 1000

Symbol

DATA_ELEMENT

I

De onderstaande implementatie is het gevolg:

/* Define's */
#define MIN_CONTINUOUS_DATA_FLOW
#define MAX_CONTINUOUS_DATA_FLOW

o
1234567

/* Declaraties van continuous data flows */
unsigned long continuous_data_flow(void);

Opmerking:
Er is gesteld dat er binnen de toepassing (besturingssoftware)

van

de YSM

geen data structuren als return-waarde van een functie meegegeven.zouden
worden. Als dit weI gewenst is kunnen er com.plexe abstract data types ala
enige child van een continuous data flow DD Entry worden gespecificeerd.

Continuous data flow met een onderliggend data element:
Dit is een continuous data flow waarvan de enige composition-specificatie een child
is. Van dit child kan het type-veld gespecificeerd zijn dus dit child is een data
element. De bovenliggende continuous data flow neemt het type over van dit child. Zie
voorbeeld op figuur H-12.
continuous_
data_
flow

data element

Figuur H-12: Continuous data flow met een onderliggend data element.
ropynliht 1991 oce:Nllderland B.V., Venlo, The NetherlandS

pagina A61

De onderstaande implementatie is het gevolg:
/* Define's */
#define MIN_CONTINUOUS_DATA_FLOW
#define MAX_CONTINUOUS_DATA_FLOW

-1000
1000

/* Declaraties van continuous data flows */
int continuous_data_flow(void);

Er kan ook gekozen worden voor een expliciete signed integer, omdat er als grenzen
ook expliciet de minimumgrens is meegegeven. De volgende implementatie is het
gevolg in ansi C:

/* Declaraties van continuous data flows */
signed int continuous_data_flow(void);
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