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Samenvatting
Binnen de vakgroep 'Digitale Informatiesystemen' (EB) wordt een systeem ontwikkeld voor
'system synthesis', het geaucomatiseerd oncwerpen van digitale systemen. Voor het specificeren van een te oncwerpen systeem wordt de taal Task Level Behavioral VHDL
(TLBVHDL) gebruikt. TLBVHDL is een op de vakgroep EB ontwikkelde taal die sterk
verwant is aan de hardware beschrijvingstaal VHDL. Met TLBVHDL kan het gedrag van
een systeem op een hager abstraktieniveau worden beschreven dan met standaard VHDL.
De bedoeling van het systeem voor 'system synthesis' is de TLBVHDL-beschrijving van
een te ontwerpen systeem te analyseren en te optimaliseren, waarna deze door een
'architecture compiler' wordt omgezet in een VHDL-beschrijving. Hierin wordt de
architektuur van het systeem al voor een groot deel vastgelegd. Vit de VHDL-beschrijving
kan de uiteindelijke hardware en de bijbehorende software worden afgeleid.
Voor drie TLBVHDL-mechanismen, 'mutual exclusion', interproces-kommunikatie en
synchronisatie van processen, is een 'architecture compiler' gerealiseerd die de mechanismen omzet naar VHDL, afhankelijk van een gekozen architektuurmodel.
Door verschillende processen gemeenschappelijk gebruikte data kan met behulp van een
'mutual exclusion'-mechanisme beschermd worden. Bij implementatie van een 'mutual
exclusion'-mechanisme in VHDL wordt onderscheid gemaakt tussen systemen met en
systemen zander hierarchie. In systemen die geen hierarchische struktuurbeschrijving
hebben kan door de ontwerper uit twee architektuurmodellen gekozen worden. In het
eerste model wordt door elk praces dat coegang tot een beschermde data-struktuur vraagt,
via een coewijzingsalgoritme zelf bepaald wanneer de data daadwerkelijk gebruikt mag
worden. Wanneer er precies twee coegang vragende processen zijn, wordt hiervoor het
algoritme van Peterson gebruikr. Bij meer toegang vragende processen vindt toewijzing
plaats met behulp van het algoritme van Eisenberg en McGuire. In het tweede model
bepaalt een centraal proces, een 'arbiter', in welke volgorde verschillende processen op
beschermde data mogen opereren.
In systemen met een hierarchische struktuur kan het 'mutual exclusion' -mechanisme slechts
volgens het arbiter-model ge'implememeerd worden. Doordat drivers van signals, die door
koppeling van signals in de 'port map' ontstaan, niet kunnen worden afgeschakeld, kan de
methode met toewijzingsalgoritmen niet gebruikt worden. In een resolutie-funktie wordt
de waarde van zo'n driver altijd meegenomen bij de bepaling van de waarde van de signal.
Dit heeft cot gevolg dat aan de signal een verkeerde waarde wordt toegekend.
Kommunikatie tussen processen kan in VHDL volgens twee architektuurmodellen
plaatsvinden. In het eerste model vindt informatie-overdracht ongebufferd plaats, via
speciaal daartoe gedefinieerde kommunikatie-kanalen. Tussen twee kommunicerende
processen wordt voor elk verschillend over te zenden data-type een apart kanaal gekreeerd.
Met behulp van een aantal signalen wordt de status van het kommunikatie-proces
weergegeven. In het andere model wordt in elk kommunikatie-kanaal een buffer
opgenomen. De ontwerper kan aangeven hoe groot deze buffers moeten zijn. De 'architecture compiler' die de omzetting naar VHDL realiseert, is vooralsnog aileen bruikbaar
voor niet-hierarchische TLBVHDL-beschrijvingen.
Met betrekking tot synchronisatie van processen is tot nog toe aileen het 'WAIT and
SIGNAL' synchronisatie-mechanisme in VHDL ge"implememeerd. Volgens dit mechanisme kunnen processen elkaar aktiveren en deaktiveren via operaties op gemeenschappelijke status-signalen. Op deze manier kan een volgorde in de uitvoering van processen
worden aangebracht. Ook dit mechanisme is vooralsnog aileen te gebruiken in niethierarchische beschrijvingen.
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1

Inleiding

In navolging van de toenemende komplexiteit van digitale systemen, stijgt de vraag naar
hulpmiddelen bij her onrwerpen van zulke systemen. Her geautomatiseerd onrwerpen en
oprimaliseren van digitale systemen wordt aangeduid met de term 'system synthesis'. De
onrwerper geeft hierbij een volledige gedragspecifikatie van een te genereren systeem en
bepaalt een aantal voorwaarden waaraan dir systeem moet voldoen. Zo kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de snelheid van het systeem, de kosten, het oppervlak, het
energieverbrwk of de bedrijfszekerheid. Aan de hand van zulke voorwaarden kan worden
gekozen voor een bepaalde architektuur en voor bepaalde protokollen, waarna het systeem
auromatisch kan worden gegenereerd en geoprimaliseerd.
Binnen de vakgroep 'Digitale Informatiesystemen' (EB) wordt gewerkt aan een sysreem
voor 'system synthesis'. Door dit systeem moet in een aamal fasen wt een systeembeschrijving een zo oprimaal mogelijke architektuur worden afgeleid. In figuur 1.1 is de globale
opzet van dit systeem weergegeven.
Met behulp van Task Level Behavioral VHDL (TLBVHDL), een op de vakgroep EB
onrwikkelde taal die sterk verwant is aan de hardware beschrijvingstaal VHDL, beschrijfr
de ontwerper het gewenste gedrag van een te onrwerpen systeem. In de eerste fase van het
synthese-proces wordt deze TLBVHDL gedragsbeschrijving mer behulp van Petri-netten
geanalyseerd en gerransformeerd. Door de onrwerper wordt hierna bepaald welke gedeelten
van het systeem op hardware en welke gedee!ten op software worden afgebeeld.
In de rweede fase wordt de TLBVHDL-beschrijving omgezer in een VHDL-beschrijving.
Deze omzetting wordt gerealiseerd met een zogenoemde 'architecture compiler' en is zowe!
afhankelijk van de in de eerste fase verkregen gegevens over de te gebruiken architekruur als
van de door de onrwerper gestelde voorwaarden. De ervaring van de ontwerper speelt
hierbij een belangrijke rol. AIle gegevens tezarnen bepalen een 'archi tektuurmodel" waarmee de arcrutekruur \ran her systeem in grote Iijnen is vasrgelegd.
In de laarste fase vindt logische synrhese plaars en wordt wt de VHDL-beschrijving de
uiteindelijke hardware afgeleid.
De afstudeer-opdracht betreft de rweede fase uit het synthese-proces, de omzetting van een
TLBVHDL-beschrijving naar een VHDL-beschrijving. Deze omzetting is afhankelijk van
het gebruiktc architektuurmodel. In eerste instanrie moet onderzocht worden volgens
welke modellen de verschillende TLBVHDL-mechanismen in VHDL ge'implementeerd
kunnen worden. Vervolgens moet een 'architecture compiler' gerealiseerd worden, die
afhankelijk van een gekozen model, de TLBVHDL-beschrijving omzet naar VHDL.
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In de hoofdstukken 2 en 3 wordt uiteengezet op welke manieren een systeem respektievelijk met behulp van VHDL en TLBVHDL kan worden beschreven. In de daarop
volgende hoofdsrukken wordt uitvoerig aandacht besteed aan de konsrruktie van de
'architecture compiler' en aan de omzetting van verschillende TLBVHDL-mechanismen
naar VHDL, met name mechanismen voor het bewerkstelligen van 'mutual exclusion',
interproces-kommunikatie en synchronisatie.

Systeem-specifikatie
Task Level Behavioral VHDL
systeembeschrijving

I

+I

Parse.-

.,

Architektuur-afbeelding
Analyse

Analyse en transformatie
met behulp van Petri-netten

'Architecture Compiler'
TLBVHDL

TLBVHDL-' VHDL

I

4~

I

Gegevens m.b.t. de
architektuur

-

Architektuurmodel

t

Ontwerper

~

"

Struktuur- I gedragsbeschrijving

Synthese

I VHDL-' RlL

I

+

Logische synthese

L..
1-

hardware-specifJkatie
(VHDL)

I

.,
softwarespeciftkatie

Figuur 1.1: Globaal schema van een systeem voor 'high level synthesis'.
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Het beschrijven van hardware met behulp
vanVHDL

2.1 Inleiding
Met de hardware beschrijvingstaal VHDL, VHSIC Hardware Description Language [1,2,3,
41 is het mogelijk een digitaal systeem volledig en gedetailleerd te beschrijven en te
simuleren. Met VHDL wordt een model van het systeem gemaakt. Om het model
overzichtelijk te houden kan hierin gebruik gemaakt worden van hierarchie. VerschiIlende
delen van een digitaal systeem kunnen hierroe afzonderlijk worden beschreven en als
komponenren in het volledige systeem worden ingevoegd. Op deze manier wordr de struktuur van het systeem vastgelegd.
Behalve de srrukruur kan middds een algoritmische beschrijving ook het gedrag van een
sysreem worden vasrgelegd. Hiertoe worden verschillende processen beschreven, die
rezamen het gewenste gedrag van her sysreem realiseren. Door de struktuur- en gedragsbeschrijvingen re kombineren is her mogelijk een volledig systeem gedetailleerd te
beschrijven. Het sysreem lean dan gesimuleerd en gekontroleerd worden.

2.2 Het beschrijven van een systeem
Een (deel)sysreem wordr in VHDL weergegeven door een eenheid, een 'entity'. Een entity
bestaat uit een 'entity declaration' en een bijbehorende 'architectural body'. In de 'entity
declaration' wordt beschreven hoe de entity met zijn omgeving verbonden is en kan
kommuniceren. In de 'architectural body' kan de struktuur van het systeem, her gedrag van
het systeem of een kombinatie van strukruur en gedrag worden beschreven. De struktuur
wordr vastgelegd door re beschrijven op welke manier het systeem en zijn komponenren
met e1kaar verbonden zijn. Het gedrag van het systeem wordt beschreven met behuIp van
verschillende processen die tegelijkerrijd aktief kunnen zijn en die aile een bepaalde taak
uirvoeren.
Deklacaties van konsranten, data-typen, funkties en procedures kunnen zowel in de 'entity
declaration' als in de 'architectural body' plaatsvinden. Het gebruik hiervan blijft dan
beperkt tot de betreffende emity. Om een meer algemeen gebruik mogelijk te maken
kunnen deklararies ook in een 'package' worden geplaatst. Bij e1ke entity kan worden
aangegeven of hierin gebruik worde gemaakt van dementen uit een bepaalde package.
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2.3 De struktuurbeschrijving
Om de komplexiteit van een model te verkleinen en de overzichtelijkheid te doen
toenemen, kan een model worden opgedeeld in verschillende komponenten. De manier
waarop dit gebeun bepaalt de suuktuur van het model. Elke komponent kan als een
onafhankelijk systeem, bestaande uit een 'entity declaration' en een bijbehorende 'architectural body', worden beschreven. Ook dit deelsysteem kan weer worden opgesplitst in
verschillende komponenren. Ter vereenvoudiging van een ontwerp is her mogelijk gebruik
re maken van dementen uit 'libraries'. Reeds eerder ontwikkelde systemen of gedeelten
daarvan, kunnen in het ontwerp als komponenren worden ingevoegd.
Een komponent kan met zijn omgeving kommuniceren via een 'port'. Een pon besraat uit
een verzameling pon-parameters waarvan elk element een bepaald kommunikatiekanaal
voorstelt. De port-parameters worden in VHDL gerepresenteerd door 'signals'. De
deklaratie van een port vindt plaats in de 'entity declaration'. De meest voorkomende ports
zijn van het type 'in', 'out' of 'inoue'.
In de 'architectural body' vindt de verdere beschrijving van het systeem plaats. Interne
kommunikatiekanalen worden hier eveneens gerepresenteerd door 'signals'. Met behulp
hiervan worden komponenten via hun ports met elkaar verbonden en samengevoegd tot
een volledig systeem. Bij de instantiatie van een komponent in een systeem wordt hiertoe
via een 'port map' precies aangegeven met welke signals de port-parameters van een
komponent worden verbonden.

ENTITY camp IS
PORT (A: OUT Integer);
ENDcomp;

ENTITY system IS
END system;
ARCHITECTURE structure OF system IS

ARCHITECTURE behavior OF camp IS

BEGIN
proc_a: PROCESS
VARIABLE i: Integer:::::: 0;

BEGIN

SIGNAL B, C: Integer;

WHILE i<lO LOOP
A<=i;
WAIT FOR 1 ns;
i :=i+I;
END LOOP;
WAIT;
END PROCESS proc_a;

END behavior;

COMPONENT comp
PORT (A: OUT Integer);
END COMPONENT;

BEGIN

comp_I: camp
PORT MAP (A => B);
proc_b: PROCESS
BEGIN
WAITONB;
C <= B+2;
END PROCESS proc_b;
END structure;

Figuur 2.1: Voorbeeld van een systeembeschrijving in VHDL
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2.4 De gedragsbeschrijving
Behalve de struktuur van een systeem kan ook het gedrag van een systeem met VHDL
gemodeJleerd worden. Het systeem wordt nu beschreven door een aantal processen die
parallel uitgevoerd kunnen worden. Elk proces kommuniceert met zijn omgeving via
signals, die bepaalde waarden kunnen aannemen. Door te testen of deze waarden aan
bepaaJde kondities voldoen, kan een proces geaktiveerd of gedeaktiveerd worden.
Een proces bestaat uit een opeenvolging van sequentiele statements. Na aktivatie van een
proces begint de uitvoering van deze statements totdat het proces wordt gedeaktiveerd. Er
wordt nu gewacht tot het proces opnieuw wordt geaktiveerd. Nadat het laatste statement
uit de procesbeschrijving is uitgevoerd wordt het proces niet beeindigd, maar wordt de
uitvoering van her proces voortgezet bij het eerste statement. Alleen het onvoorwaardelijke
statement 'WAIT;' heeft een definitieve opschorting van het proces tot gevolg.
In figuur 2.1 is een voorbeeld weergegeven van een systeembeschrijving. Het systeem
maakt gebruik van een komponent en bevat in totaal twee processen. In de komponent
'comp' worden door proces 'proc_a' in een Ius verschillende waarden aan signal A
toegekend. Via deze signal A, die als port-parameter is gedekJareerd, lean de komponent
met de buitenwereld kornmuniceren. In de 'port map' wordt signal A via signal B met het
systeem verbonden. Aile waardetoekenningen aan signal A worden hierdoor doorgegeven
aan signal B. Elke keer dat een waardetoekenning aan signal B is gekonstateerd wordt
proces 'proc_b' geaktiveerd. Een gemodificeerde waarde van B wordt dan aan signal C
toegekend. De entity 'system' heeft geen port-parameters en heeft daardoor geen mogelijkheden om met zijn omgeving te kommuniceren.

2.S Simulatie
Nadat een sysreem met behulp van VHDL gemodeJleerd is, kan het gesimuleerd worden.
De simulatie bestaat uit een opeenvolging van simulatie-cycli. Een enkele simulatie-cyclus
wotdt in twee stappen uitgevoerd. Tijdens de eerste stap worden aile aktieve processen
uitgevoerd. De waarden die in deze processen aan de verschillende signals worden
toegekend, worden nu daadwerkelijk aan de signals doorgegeven. Het is belangrijk hierbij
in het oog te houden, dat er altijd enige vertraging optreedt tussen het moment dat een
proces een waarde aan een signal toekent en het moment waarop de waarde van de signal
daadwerkelijk verandert. Als deze vertraging niet door de ontwerper is gespecificeerd, wordt
hiervoor een vertraging 'delta' gebruikt. Deze vertraging heeft tot gevolg dat de waarde van
de signal niet direkt. maar pas in de volgende simulatie-cyclus zal veranderen. De
venraging 'delta' is zo klein dat de simulatieklok hiervoor niet verhoogd hoeft te worden.
Als meerdere processen op hetzelfde tijdstip een waarde aan een signal hebben toegekend,
wordt hieruit een resulterende waarde bepaald (zie §2.6). Wanneer de waarden van aile
signals die op het huidige simulatie-tijdstip veranderd moeten worden zijn aangepast,
wordt de eecste stap beeindigd.
Het is mogelijk dat door de nieuwe waarden van de signals opnieuw een aantal processen
wordt geaktiveerd. Tijdens de tweede stap worden deze processen uitgevoerd. Hierdoor
kunnen weer andere processen worden geaktiveerd etc. AJs aile aktieve processen uitgevoerd
en gedeaktiveerd zijn begint een nieuwe simulatie-cydus. In figuur 2.2 is her vedoop van
een simulatie-cyclus weergegeven.
De in dit verslag gepresenteerde VHDL-beschrijvingen zijn aile op een PC-AT gesimuleerd
met de VHDL-simulator 'V-system/Windows Version 1.1' van Model Technology Incorporated.
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Start simulatie

t~
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~+

Einde simulatie

Figuur 2.2: Het verloop van cen simuJarie-cyclus.

2.6 Drivers en resolutie-funkties
Het gedrag van een systeem kan gemodelleerd worden met behulp van processen. In een
proces kan een waarde worden toegekend aan een signal. Het proces bevat dan een 'driver'
van de betreffende signal [3, pag. 9-4J. Een signal kan meerdere drivers hebben. In dat geval
moet er gebruik gemaakt worden van een resolutie-funktie om de resulterende waarde van
een signal te bepalen. Een resolutie-funktie bepaalt de resulterende waarde van een signal,
volgens een door de ontwerper bepaald algoritme, uit de waarden die de verschillende
drivers tegelijkertijd aan deze signal toekennen. In figuur 2.3 is een voorbeeld gegeven van
het gebruik van een resolutie-funktie. De resolutie-funktie 'resolve_bits' bewerkstelligt in
dit voorbeeld een 'wired-OR' van aile door de drivers ioegekende waarden. Wanneer een of
meer drivers een '1' aan een signal toekennen, geeft de resolutie-funktie de waarde '1' aan
de signal. Als alle drivers een '0' toekennen, geeft ook de resolutie-funkrie de waarde '0'
terug. De signal 'bit!' heeft in eerste instantie twee drivers die de waarde '0' toekennen. De
resolutie-funktie geeft hierdoor de waarde '0' terug. Na 1 ns wordt door proces 'proc_a' de
waarde '1' aan signal bitl toegekend. De signal bitl heeft nu een driver die de waarde '1'
toekent en een driver die de waarde '0' toekenr. De resolutie-funktie bepaalt hieruit de
resulterende waarde '1'.
Gedurende het eerste gedeelte van een simulatie-cyclus kennen verschillende processen
waarden toe aan een signal. Direkt na afloop hiervan wordt, indien nodig, automatisch de
resolutie-funktie aangeroepen en wordt de uiteindelijke waarde van de signal bepaald. De
resolutie-funktie wordr aileen aangeroepen als er door een of meer processen een waarde
aan de signal is toegekend. Her is mogelijk een driver 'af te schakelen', lOdat deze niet meer
bij de bepaling van de resulterende waarde wordt betrokken. In een proces wordt eeo driver
van een signal afgeschakeld lodra de waarde 'null' aan de signal wordt toegekend. Dit kan
aileen als de betreffende signal van her type 'register' of 'bus' is. Wanneer een driver van een
signal met het type 'register' wordt afgeschakeld, wordt de resolutie-funktie niet aangeroepen. De signal behoudt zijn waarde. Bij het afschakelen van een driver van een signal
met type 'bus' wordt wei de resolutie-funktie aangeroepen en wordt een nieuwe waarde
voor de signal bepaald. De afgeschakelde driver wordt hierbij nier meer in beschouwing
genomen. In het hierna volgende zullen aileen signals van het type 'register' worden
beschouwd.

2 Het beschrijven van hardware met behulp van VHDL

7

ENTITY system IS
TYPE BiCarray IS ARRAY (Natural RANGE<» OF Bit;
FUNCTION resolve_bits (driver: IN BiCarray) RETURN Bit;
SUBTYPE Wired_OR IS resolve_bits Bit;

FUNCTION resolve_bits (driver: IN BiCarray) RETURN Bit IS

BEGIN
FOR i IN driver'range LOOP
IF driver(i) ='1' THEN RETURN '1'; END IF;

END LOOP;
REI1JRN '0';
END resolve_bits;
END system;
,
ARCHITECTURE behavior OF system IS
SIGNAL bit1: Wired_OR;

BEGIN
proc_a: PROCESS

BEGIN
bitt <= '0';
WAlT FOR 1 ns;
bit! <= 'I';
WAIT;
END PROCESS proc_a;

proc_b: PROCESS

BEGIN
hitl <= '0';
WAIT;
END PROCESS proc_b;
END behavior;

Figuur 2.3: Een voorbeeld van her gebruik van een resolutie-fimktie.

Als in de beschrijving van een proces op hetzelfde moment meerdere waardetoekenningen
aan &:n signal plaatsvinden zonder dat het proces tussendoor wordt gedeaktiveerd en
geaktiveerd, zouden deze verschillende roekenningen op hetzelfde simulatie~tijdstip
uitgevoerd moeten worden. De simulator beschouwt in dat geval echter aileen de laatste
toekenning en negeert aIle eerdere toekenningen. Hierna wordt eventueel een resolutie~
funktie aangeroepen en wordt een waarde voor de signal bepaald. Wanneer het de
bedoeIing is dat aile toekenningen daadwerkelijk plaatsvinden, zal het proces na eIke
toekenning voor kane tijd (mogelijk zelfs voor 0 tijdseenheden) gedeaktiveerd moeten
worden. Na elke toekenning kan nu dieekt de waarde van de signal bepaald worden,
eventueel na aanroep van een resolutie~funktie. In figuur 2.4 zijn als voorbeeld drie
processen beschreven. In proces 'proc_a' wordt aileen de laatste toekenning van een waarde
aan signal A in beschouwing genomen, zodat dit proces funktioneel identiek is aan proces
'proc_b'. De eerste drie toekenningen worden volledig genegeerd. In proces 'proc_c'
worden weI beide toekenningen daadwerkelijk in beschouwing genomen. De signal A krijgt
nu eerst de waarde '0', direkt gevolg door de waarde '1' .

2 Ret beschriiven
van hardware met behulp
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prOC_ll; PROCESS

BEGIN

=

WAIT UNTIL clock 'I ';
A <= '0';
A<='l';
A<='O';
A<='I';
END PROCESS proc_a;
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proc_b: PROCESS
~
BEGIN
.~
WAIT UNTIL clock 'I';
A<='I';
END PROCESS proc_b;

=

prOC3: PROCESS

BEGIN

WAIT UNTIL clock = 'I';
A <= '0';
WAIT FOR 0 os;
A<='!';
END PROCESS proc_c;

Figuur 2.4: Een voorbeeld van het toekennen van waarden aan signals. ]n 'proc_a' en 'proc_b' krijgtA de
waarde '}', in 'proc_c' krijgt A eerst de waarde '0' en direkt daama de waarde '1'.

2.7 Drivers in hierarchische strukturen
Een entity kan als komponent in een systeem worden gebruikt door zijn port-parameters te
koppelen aan de diverse signals van het systeem. Door deze verbinding kan de komponent
met het systeem kommuniceren. Een port-parameter die met een signal wordt verbonden
wordt in VHDL beschouwd als een driver van deze signal. Als er meerdere drivers van een
signal zijn, moet er gebruik gemaakt worden van een resolutie-funktie om de resuIterende
waarde van die signal te bepalen. Een driver die onrstaar door verbinding van een portparameter van een komponent met een signal van het systeem, zal in het hierna volgende
een 'hierarchische driver' van deze signal worden genoemd. Drivers die deel uitrnaken van
het systeem waarin ook de berreffende signal is gedefinieerd, zuBen 'niet-hierarchische
drivers' worden genoemd.
Als voorbedd is in figuur 2.5 schematisch een hierarchisch systeem weergegeven. Het
systeem maakt gebruik van cen komponem. Proces PRI is een niet-hierarchische driver van
porr P. Port P zelf is echter wei een hierarchische driver van signal S. De processen PR2 en
PR3 zijn (Wee niet-hierarchische drivers van signal S.
Wanneer in een niet-hierarchisch sysreem alle drivers van een signal met type 'register'
worden afgeschakeld, dus wanneer alle drivers de waarde 'null' aan de signal roekennen,
wordr de resolutie-funktie niet aangeroepen en behoudt de signal de laatste hieraan
roegekende waarde. Van dit principe kan gebruik worden gemaakr als altijd ten hoogste cen
proces tegelijk een operatie op een signal kan uirvoeren. Direkt na het beeindigen van een
operarie wordt de op dat moment aktieve driver afgeschakeld en kan een ander proces op
de signal opereren. De resolutie-funktie hoeft bij elke aanroep slechts de waarde van een
driver in beschouwing te nemen.
In een hierarchisch systeem, zoals in figuur 2.5 is weergegeven, is het bovensraande
principe echter niet geldig. Als de drivers van port P (in dit voorbeeld aileen proces PRI)
worden afgeschakeld, behoudt port P de laarsr hieraan toegekende waarde. Port P kan zelf
als hierarchische driver van signal S echter niet worden afgeschakeld. Dit heeft tot gevolg
dar nooit alle drivers van signal S afgeschakeld kunnen worden: de hierarchische drivers
blijven aktiefl Deze beperking van hierarchische drivers treedr op bij simuIatie met 'VsysremlWindows'. Of dit ook voor andere VHDL-simulatoren geldt is niet bekend.
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Figuur 2.5: fen sysreem met een hierarchische driver (pon P) en drie
niet-hierarchische drivers (de processen PRI, PR2 en PR3).

Het gebruik van resolutie-funkties in een hierarchisch model heefr belangrijke gevolgen
voor porrs van het type 'inout'. In figuur 2.6 is weergegeven hoe in een hierarchische
srrukruur de waarde van een signal S wordr bepaald. Mer behulp van een resolurie-funktie
wordr uir de waarden van de 'uir-kant' van de ports eersr ror op her hoogsre hierarchische
niveau (A) de resulrerende waarde bepaald. Deze waarde wordr vervolgens reruggegeven tor
op her laagste niveau (B) via de 'in-kant' van de ports. De waarde die een port uiteindelijk
aanneemr, hocft dus niet gelijk re zijn aan de waarde die aan de port zelf wordt bepaald.
In figuur 2.6 is een voorbeeld gegeven waarbij gebruik wordr gemaakt van de resolutiefunkrie uir figuur 2.3 (Wired-OR). Driver 1 en driver 2 kennen beide een '0' toe aan de
port-parameter. De resolurie-funktie bepaalt hieruir de resulrerende waarde '0' voor deze
port-parameter, die via een 'parr map' is gekoppeld mer signal S. Driver 3 kent een '1' roe
aan S. De resolurie-funktie geefr S hierdoor ook de waarde '1'. Deze waarde wordr
vervolgens aan sysreem B reruggegeven via de in-kanr van de port.

A

Figuur 2.6: De bepaling van de waarde van eeo signal S in eeo hierarchische struktuur met 'inout' ports.
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Het roekennen van de waarde 'null' aan een signal heeft op zich geen aanroep van een
resolutie-funktie tot gevolg. De waarde van de signal zou dan ook behouden moeten
blijven wanneer een driver wordt afgesehakeld. In een hierarehisch systeem moeten eehter,
na elke simulatie-eyclus, de waarden van de port-parameters bepaald worden op de in
figuur 2.6 aangegeven manier. Hierbij wordt de resolutie-funktie weI aangeroepen. De
resulterende waarde van de signal wordt hierdoor toch afhankelijk van de altijd aktieve
hierarehisehe drivers en blijft niet gelijk aan de laatst toegekende waarde.
Als driver 3 uit figuur 2.6 zou worden afgeschakeld, zou signal S zijn waarde '1' moeten
behouden. De waarde van de port moet echter na een simulatie-cyclus opnieuw worden
bepaald. De waarde van signal S wordt hierdoor ook opnieuw bepaald. Vit de waarden van
de drivers 1 en 2 bepaalt de resolutie-funktie nu voor S de waarde '0'. De waarde '1' blijft
niet behouden. Als :ille drivers worden afgeschakeld, blijft de waarde van S ook niet
behouden. De waarde wordt in dat geval bepaald door de niet af te sehakelen hierarehische
driver (de uit-kant van de port), die de waarde '0' heeft.
Bij de implementatie van een 'mutual exclusion'-mechanisme in VHDL, waarbij nooit
meer dan een driver tegelijk aktief mag zijn en waarbij vaak aile drivers afgeschakeld
moeten worden, vormt de hierboven beschreven situatie een probleern. Als een proces een
bepaalde waarde aan een signal heeft gegeven mag deze waarde niet verloren gaan als aile
drivers worden afgeschakeld. In §4.3 wordt een oplossing voor dit probleem behandeld.
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Task Level Behavioral VHDL

Bij het beschrijven van een systeem met VHDL moet zowe! het gedrag als de struktuur van
het systeem nauwkeurig worden vastgelegd. ABe taakstrukturen, loals bijvoorbeeld
kommunikatie- als synchronisatiestnikturen, worden in VHDL met behulp van signals
beschreven. De onderlinge relaties tussen de verschillende signals zijn vaak rnoeilijk te
achterhalen. Het is hierdoor haast onmogelijk een VHDL-beschrijving automatisch te
analyseren en te optimaliseren. Voor 'system synthesis' is VHDL daarom minder geschikt
en is een taal met een hoger absuaktie-niveau gewenst. Hiertoe is de taal TLBVHDL, Task
Level Behavioral VHDL, onrwikkeld [5,6]. TLBVHDL bestaat uit een subset van VHDL,
uitgebreid met een aamal konstrukties om onder andere kommunikatie- en synchronisatiestrukturen te definieren. Vir de TLBVHDL-beschrijving van een te realiseren systeem
kunnen wei automatisch taaksuukturen worden herkend en geanalyseerd.
Het beschrijven van het gedrag van een systeem met VHDL gebeurt met behulp van
processen. Een proces bestaat uit een opeenvolging van sequentiele statemencs. Een verzameling statements tussen twee kommunikatie- of synchronisatie-statemencs vormt een taak.
Door een aantal op elkaar afgestemde taken in verschillende processen kan bijvoorbeeld
kommunikatie en synchronisatie bewerkstelligd worden. De processen hebben dan ondermeer taken om te testen of verschillende signals aan bepaalde kondities voldoen en om
afhankelijk van het resultaat hiervan op zekere tijdstippen bepaalde waarden aan signals toe
te kennen.

Met TLBVHDL worden kommunikatie- en synchronisatiestrukturen op taakniveau
beschreven. In plaats van een grote hoeveeIheid statements is in TLBVHDL per proces
slechts een enke! statement voldoende om kommunikatie en synchronisatie tussen
processen tot stand te brengen. In TLBVHDL wordt geen gebruik gemaakt van het tijdsaspekt. Het verloop van de verschillende processen is aIleen afhankelijk van hun onderlinge
synchronisatie. Er wordt dus aileen gebruik gemaakt van volgorde-relaties, de absolute tijd
speelt geen rol.
De konstrukties dil: in TLBVHDL gebruikt worden, beschrijven het gedrag van een
systeem op een abstrakter niveau dan VHDL. Een TLBVHDL-statemenc geeft aileen weer
wat het systeem zal gaan doen en niet op welke manier dit precies gebeurt. Om deze reden
wordt in TLBVHDL geen gebruik gemaakt van signals. De ontwerper hoeft zich niet bezig
te houden met de fysische implemematie van de verschillende mechanismen.
Het aanbrengen van een hierarchische struktuur in een model vindt in TLBVHDL op
dezelfde wijze plaats als in VHDL.

~lo.=2

3 Task Level Behavioral VHDL

De belangrijkste TLBVHDL~mechanismen zijn mechanismen voor het bewerkstelligen van
interproces-kommunikatie, synchronisatie, 'mutual exclusion' en 'shared processing',
evenals een mechanisme voor het mogelijk maken van een 'conditional control flow'. De
'conditional control flow' bestaat wt een of meer konditionele statements die, afhankelijk
van de toestand van het systeem, bepalen of andere TLBVHDL-statements wel of niet
worden uitgevoerd. In figuur 3.1 is als voorbeeld een systeem met rwee processen weergegeven, die heide het alleenrecht op gehruik van het geheugen 'store' claimen. Dit
geheugen wordt beschermd door middel van een 'mutual exclusion'-mechanisme. In de
hoofdstukken 4, 5 en 6 worden respektievelijk de mechanismen voor 'mutual exclusion',
interproces-kommunikarie en synchronisatie uitgebreider besproken.

ENTITY comp IS
PORT (ME_OATA ram: mOUT Memory);

ENTITY system IS
END system;

ENDcomp;
ARCHITECTURE structure OF system IS
ARCHITECTURE behavior OF comp IS

BEGIN
proc_a: PROCESS

COMPONENT comp
PORT (ME_DATA ram: INOUT Memory);
END COMPONENT;

BEGIN
ME_DATA store: Memory;
WAIT_EXCLUSION ram;
- - exclusive access to ram
RELEASE ram;
END PROCESS proc_a;

BEGIN
comp_I: comp
PORT MAP (ME_DATA ram =>
ME_DATA store);

END behavior;

proc_b: PROCESS

BEGIN
WAIT_EXCLUSION store;
- - exclusive access to store
RELEASE store;

END PROCESS proc_b;
END structure;
~.'

.

Figuur 3.1: De TLBVHDL-beschrijving van een systeem met een 'mutual exclusion'-mechanisme.
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Mutual exclusion

4.1 Inleiding
Wanneer verschillende processen operaties moeten uitvoeren op een gemeenschappelijke
data-struktuur, kan het, om fouten te voorkomen, vereist zijn dat deze processen nooit
gelijktijdig hun operaties mogen uitvoeren. De gemeenschappelijke data-suuktuur moet
dan 'beschermd' worden. 'Murual exclusion' is een mechanisme dar dit bewerkstelligt. Als
bijvoorbeeld meerdere processen tegelijkertijd data uit een bepaald gedeelte van een
geheugen willen gebruiken, zal aan deze processen via een toelatingsmechanisme een voor
een toegang tot dit geheugen gegeven moeten worden. De data in dit geheugen wordt op
deze manier beschermd en fouten worden voorkomen.
In TLBVHDL is een 'mutual exclusion'-mechanisme aanwezig. Dit mechanisme zal in
§4.2 worden besproken. In VHDL kan 'mutua) exclusion' op verschillende manieren
worden gelmplementeerd (7. 8). Twee architektuurmodellen, volgens welke beschermde
data-strukturen aan processen kunnen worden toegewezen, zullen in §4.3 worden
beschouwd. In het eerste model wordt door elk proces via een bepaald roewijzingsalgoritme
zeIf bepaald of toegang tot een beschermde data-struktuur geoorloofd is. In het tweede
model wordt door een extra proces, een 'arbiter', bepaald welk proces toegang tor een
beschermde data-struktuur krijgt. In de paragrafen 4.4 en 4.5 wordt gederailleerd beschreyen hoe deze mechanismen in VHDL geYmplementeerd kunnen worden. Tevens wordt
hierin de 'architecture compiler' behandeld, die de TLBVHDL-beschrijving omzet in een
VHDL-beschrijving.
De 'architecture compiler' wordt gebruikt am de TLBVHDL-beschrijving te vertalen naar
VHDL, afhankelijk van de gewenste implementatie. Het zal blijken dat een vertaling
waarin gebruik wordt gemaakt van arbiters voor elk systeem te implementeren is. Een
vertaling waarin geen gebruik wordt gemaakt van arbiters maar van toewijzingsalgoritmen,
za1 aileen zinvol implemenreerbaar blijken voor systemen waarin geen hierarchie voorkomt.

4.2 De TLBVHDL-syntax
Om een 'mutual exclusion' -mechanisme in TLBVHDL aan te duiden, wordt een
'ME_DATA object' gedefinieerd, die een te beschermen data-struktuur identificeert. Dit
gebeurt door middel van de deklararie 'ME_DATA me_dara_name;'. Deze data-struktuur
wordt hierdoor met een 'mutual exclusion'-mechanisme beschermd.
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----"--""14

Een proces kan toegang tot een beschermde data-struktuur vragen door middel van het
statement 'WAIT_EXCLUSION me_data_name;'. Er wordt nu gewacht tot het proces
toestemming voor toegang tot de data-struktuur krijgt. Zodra dit het geval is wordt
daadwerke1ijk toegang gegeven en wordt aUe andere processen toegang ontzegd. Als een
ander proces toegang tot de beschermde data-struktuur heeft, krijgt het proces pas
toegangsrecht nadat de data is vrijgegeven. Wanneer meerdere processen tege1ijkertijd op
beschermde data willen opereren, wordt deze processen volgens een vaste volgorde toegang
verleend. Deze volgorde wordt bepaald door de volgorde waarin de processen in de
TLBVHDL-beschrijving voorkomen.
Een proces kan de aan hem toegewezen beschermde data vrijgeven door middel van het
statement 'RELEASE me_data_name;'. Een ander op toegangsrecht wachtend proces kan
nu toegang tot de beschermde data-struktuur krijgen.
De formele syntax voor het definieren van een konstruktie voor 'mutual exclusion' is als
voigt [5, pag. 15,26] :

.." --

.." -.. -

waicexdusion_stat

"-

re1eascexclusion_stat

.."--

De deklaratie 'me_data_dec' vindt plaats in de 'architecture_dee_part' of in de
'porcclause'. Gebruik van 'mutual3xclusion_stat' is beperkt tot in de 'process_stacpart'.
Op het moment dat een proces toestemming heeft om op beschermde data te opereren,
mag dit proces geen andere beschermde data c1aimen. Dit betekent dat aanvragen voor
toegang tot beschermde data-strukturen niet genest mogen worden.
In figuur 3.1 is reeds een voorbeeld weergegeven van het gebruik van een 'mutual
exclusion'-mechanisme in een TLBVHDL-programma. De gemeenschappelijke datastruktuur 'store' wordt hiermee beschermd.

4.3 Arcrutektuurmodellen
Door de 'architecture compiler' wordt een TLBVHDL-beschrijving van een systeem
omgezet in een VHDL-beschrijving. Deze omzetting is afhankelijk van een gekozen
architektuurmodel. Twee modellen, volgens welke 'mutual exclusion' in VHDL geimplementeerd kan worden, zullen hier kort worden beschouwd. In het eerste model wordt door
elk proces dat toegang tot een beschermde data-struktuur c1aimt via een toewijzingsalgoritrne zelf bepaald wanneer de data daadwerkelijk door hem gebruikt mag worden. In
het tweede model wordt voor elke te beschermen data-struktuur een extra proces geYntroduceerd, een 'arbiter'. Deze arbiter bepaalr de volgorde waarop de verschillende processen
op beschermde data mogen opereren. In systemen met een hierarchische struktuur wordt
eveneens een arbiter-model gebruikt. In dit model is de manier waarop processen op de
gemeenschappelijke data opereren echter aangepast. In de volgende paragrafen zullen de
modellen gedetailleerder beschreven worden.
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Toewijzingsalgoritmen
In de VHDL~beschrijving volgens het eerste model, bepaalt elk proces zelf, afhankelijk van
de toestand van de andere processen, wanneer het betreden van een beschermde datasrruktuur geoorloofd is. Ieder proces geeft hierroe met cen signal 'flag' aan wat zijn toestand
is (bijvoorbeeld passief, daimend of opererend). Bovendien maken de processen gebruik
van een gemeenschappelijk signal 'turn', die aangeeft welk proces aan de beurr is
beschermde data te gebruiken. Uit de roestand van de andere processen en uit de waarde
van 'turn' kan elk proces afleiden wanneer het op de gewenste beschermde data mag
opereren. In figuur 4.1 is dit model schematisch weergegeven.
Om een juiste waarde van de gemeenschappelijke signal 'rum' met een resolutie-funktie te
kunnen bepalen, mag nooit meer dan cen proces tegelijk hieraan een waarde toekennen.
Alle andere drivers moeten op dat moment afgeschakeld zijn. Heeft geen enkel proces
toegang tot de beschermde data-struktuur, dan moeten zelfs alle drivers afgeschakeld zijn.
Aangezien ook de gemeenschappelijke, beschermde data~struktuur in VHDL wordt
gerepresenteerd door een signal, geldt ook hiervoor dat er ten hoogste cen driver aktief mag
zijn.
Op de signal 'flag' opereert ten hoogste een proces. Deze signal hoeft dan ook niet van het
type 'register' te zijn. Van zowel de gemeenschappelijke signal 'turn' als van de gemeenschappelijke beschermde data-struktuur worden altijd een of meer drivers afgeschakeld.
Deze signals zijn daarom van het type 'register'.

Figuur 4.1: Schemaosche weergave van het model waarin elk proces zelf kan bepalen
wanneer een beschermde data-struktuur berreden mag worden.

Het blijkt dat er bij dit model problemen optreden wanneer het wordt gebruikt in een
hierarchisch systeem. Zoals in §2.7 is beschreven en in figuur 2.5 is te zien, kunnen
aanwezige hierarchische drivers niet worden afgeschakeld. Van zowel de signal 'twn' als van
de beschermde data kan hierdoor niet de juiste waarde worden vastgesteld. Bij de
beschrijving van het rweecle model wordt voor dit probleem een oplossing aangedragen.
Deze oplossing houclt ondermeer de introduktie van een extra proces in. Het toepassen
hiervan lOU de rwee modellen echter in grote lijnen aan elkaar gelijk maken en is daarom
weinig zinvol. Het gebruik van het hierboven beschreven model wordt om deze reden
beperkt tot alleen de niet~hierarchjsche systemen.
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Het arbiter-model
Bij gebruik van het tweede model wordt een extra proces ge"introduceerd, de arbiter. De
arbiter ontvangt alIe aanvragen voor toegang tot beschermde data-strukturen en bepaalt
welk proces daadwerkelijk toegang krijgt. Kommunikacie CUssen een proces en de arbiter
vindt plaats via een kommunikaciekanaal ('channel'), in VHDL gerepresenteerd door een
signal. Elk proces heeft zijn eigen kommunikatiekanaal, waardoor de twee drivers van het
kanaal, de arbiter en een proces, niet hoeven te worden afgeschakeld. Ook in systemen met
hierarchie levert dit geen problemen op. In figuur 4.2 is dit model schemacisch weergegeven.
De gemeenschappelijke beschermde data wordt wederom gerepresenteerd door een signal
van het type 'register'. Een kommunikatiekanaal heeft geen drivers die afgeschakeld hoeven
te worden en wordt gerepresenteerd door een signal.

Figuur 4.2: Schematische weergave van her model waarin een arbirer-proces bepaalt
welk proces een beschermde dara-srrukruur mag berreden.

Het arbiter-model in hierarchische systemen
War in een hierarchisch systeem wei problemen oplevert, is het opereren van de
verschillende processen op de gemeenschappelijke beschermde data, die in VHDL oak
door een signal wordt gerepresenteerd. Deze signal heeft meerdere drivers, die of allemaal
of op een na allemaal moeten worden afgeschakeld. Aangezien afschakeIen niet mogelijk is
bij hierarchische drivers, moet her model op dit punt worden aangepast. Hiertoe wordt bij
elk proces een extra signal gekreecrd, zoals is weergegeven in figuur 4.3. Het toewijzingsmechanisme is voor de overzichtelijkheid niet in deze figuur weergegeven. Door een proces
wordt een van de extra signals 'copy' gekoppeld met de beschermde data-srruktuur. In
plaats van een extra proces kan de reeds aanwezige arbiter hiervoor gebruikt worden. Met
'koppelen' wordt hier bedoeld dar de waarde van de beschermde data aan de signal wordt
doorgegeven wanneer deze nodig is en vice versa. Welke signal met de beschermde datastruktuur wordt gekoppeld, is afhankelijk van welk proces toegang krijgt tot deze datastruktuur. De extra signals, die aIle in feire kopieen van de beschermde data-struktuur zijn,
hebben slechts twee drivers, het bijbehorende proces en de arbirer. Deze drivers hoeven nu
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nier meer re worden afgeschakeld. De beschermde data-srruktuur heeft nog slechrs een
driver, de arbiter.
Door de problemen die het gebruik van hierarchische drivers met zich meebrengt, is de
omzetting van een TLBVHDL-beschrijving naar een VHDL-beschrijving niet aIleen
afhanke1i jk van het gekozen architektuurmodel, maar ook van de srruktuur van het
beschreven systeem. Als het beschreven systeem geen hierarchische struktuur heeft, kunnen
beide modellen zonder vee! problemen in VHDL beschreven worden. Welk model de
meest optimale hardware tot gevolg heeft, is nog niet duidelijk. In §4.4 worden de
beschrijvingen van beide modellen uitgebreid behandeld. Als het systeem wei een
hierarchische srruktuur heeft, wordt in de VHDL-beschrijving gebruik gemaakt van het
arbiter-model, dat echter volgens de hierboven beschreven methode is aangepast. Dit wordt
uirgebreid beschreven in §4.5.

component
system

Figuur 4.3: Om te kunnen opereren op de beschermde data wordt bij elk proces een extra signal gekreeerd.
Deze signals worden door de arbiter'gekoppeld' met de beschermde data.

4.4 'Mutual exclusion~ in niet-hierarcrusche systemen
In §4.3 zijn twee modellen beschreven, volgens welke een 'mutual exclusion'-mechanisme
in VHDL ge"implementeerd kan worden. Het eerste model maakt gebruik van toewijzingsalgoritmen, in het tweede model wordt gebruik gemaakt van arbiters. Beide modellen
kunnen probleemloos gebruikt worden in systemen die geen hierarchische struktuur
hebben.
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4.4.1 Het gebruik van toewijzingsalgoritmen
In 1965 onrwierp Dijkstra [9) een algoritme voor het beschermen van data in het geval dat
n processen van deze data gebruik willen maken. In de loop der jaren is dit algoriune een
aantal keer verbeterd [10. II]. In 1972 publiceerden Eisenberg en McGuire [12) een
algoritme dat voldoet aan de eisen ten aanzien van 'deadlock', 'starvation' en 'fairness' en
waarbij het aantal processen waarop gewacht moet worden aJvorens toegang tot de
gevraagde data-struktuur wordt verkregen maximaal n-l bedraagt. Sindsdien is het
algoritme weinig veranderd. In figuur 4.4 is links de opzet van het algoritrne weergegeven
en rechts het algoritme in VHDL. De statements 'WAIT FOR delay;' zorgen ervoor dat de
resulterende waarden van de signals waaraan een waarde is toegekend zijn bepaald voordat
het aJgorirme wordt vervoJgd. De waarde van 'delay' is voor de werking van het algoritme
onbelangrijk en mag zelfs 0 os bedragen.
Stel dat n processen (O,l,...,i•...,k,k+l, ...,n-l) roegang tot een beschermde data-struktuur
'store' kunnen vragen en dat alleen proces k op een bepaald moment daadwerkelijk toegang
tot 'store' heeft. De gemeenschappelijke signal 'twn' heeft dan de waarde k en de waarde
van 'flag(k)' is gelijk aan 'in-cs'. In figuur 4.5 is deze situatie schematisch weergegeven. Als
meerdere processen toegang tot de data claimen, wordt deze processen een voor cen, vanaf
proces k de richting van de pijl volgend, toegang verleend. Wanneer proces i toegang tot de
beschermde data wenst, wordt het in figuur 4.4 weergegeven algoritme doorlopen. Dit
gebeurt in drie stappen. Allereerst krijgt 'flag(i)' de waarde 'requesting'. Vervolgens wordt
in een Ius gewacht tot proces k de data heeft vrijgegeven en geen van de tussenliggende
processen k+l, ...,n-I,O,I,...,i-1 de data eveneens claimt. Wordt de data wel door een van
deze processen geclaimd, dan krijgt dit proces voorrang boven proces i. Als de data niet
door een van deze processen wordt geclaimd, krijgt 'flag(i)' de waarde 'in-cs'. In de laatste
stap wordt dan in een Ius getest of een van de russenliggende processen 'store' onderrussen
tach ook heeft geclaimd. Pas aJs dit niet her geval blijkt te zijn, wordt proces i daadwerkelijk toegang tot de beschermde data-struktuur verleend. De gemeenschappelijke signal
'turn' krijgt nu de waarde i.
In 1981 publiceerde Peterson [13] een eenvoudige oplossing voor het 'mutual exdusion'probleem voor het geval er slechts twee processen (i en j) bij betrokken zijn. Dit algoritme
en het algoritme in VHDL zijn weergegeven in figuur 4.6.
Door het algoritme van Peterson wordt in proces i, dat toegang tot een beschermde datastruktuur 'store' vraagt, de toestand van proces j bepaald. Als proces j geen toegang tot
'store' heeft of heeft gevraagd, kan proces i zonder probJemen op de gemeenschappelijke
data opereren. Als proces j weI toegang heeft gevraagd, bepaalt de waarde van 'turn' welk
van beide processen als eerste toegang tot de data-srrukruur krijgt. Als de twee processen
tegelijkertijd een aanvraag doen, is het afhankelijk van de waarde die de gebruikte resolmiefunktie aan de signal 'tum' geeft afhankelijk welk proces voorrang krijgr.
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repeat
flag[i] +- requesting;

j +-tum;
whilej * i do
if flag[jJ " passive
then j +- tum;
else j +- (j+l) mod N;
endif;
enddo;
flag[i] +- in-cs;
j +-0;
while (j < N) 1\ (j = i V flag[j] " in-cs) do
j+-(j+l);
enddo;
until (j N) 1\ (tum = i v flag[tum] = passive);
tum +- i;

=

< Critical Section>
j +- (turn+l) mod N;

while (j " tum) 1\ (flagliJ = passive) do
j +- 0+1) mod N;
enddo;
tum +- j;
flag[i)

+- passive;
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tum <=NULL;
LOOP
flag(i) <= requesting;
WAIT FOR delay;
j :=tum;
WHILE j /= i LOOP
IF flag(j) /= passive THEN
WAIT ON flag, tum;
j ;=tum;
ELSEj:= (j+l) MOD N;
END IF;
END LOOP;
flag(i) <= in-cs;
WAIT FOR delay;
j :=0;
WHILE (j < N) AND (j = i OR tlag[j] 1= in-cs) LOOP
j :=j+l;
END LOOP;
EXIT WHEN (j =N) AND (tum = i OR tlag(tum) = passive);
END LOOP;
tum <= i;
WAIT FOR delay;
< Critical Section>
j:= (tum+1) MOD N;
WHILE (j /= tum) AND (flag(j) = passive) LOOP
j := (j+1) MOD N;
END LOOP;
tum <=j;
WAIT FOR delay;
tum <=NULL;
flag(i) <= passive;
WAIT FOR delay;

Figuur 4.4: Opzet van het algoritme van Eisenberg en McGuire (links)
en het algoritrne in VHDL (rechts).

Figuur 4.5: Schematische weergave van n processen die toegang tot een beschermde datastruktuur kunnen vragen. Proces k heeft toegang, praces i vraagt toegang.
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fiag[ i)

+-

true;

tum +- i;
wait until (flag[j] = false v tum = j);

--'2"""'Q

fiag(i) <= true;
WAIT FOR delay;
tum <=i;
WAIT FOR delay;
tum <=NULL;
WHILE NOT (flag(j) = false OR tum = j) LOOP
WAIT ON flag, tum;
END LOOP;

< Critical Section>

<

flagl.i]

flag(i) <= false;
WAIT FOR delay;

+-

false;

Critical Section>

Figuur 4.6: Dpzet van het algoritme van Peterson (links) en het algoritme in VHDL (rechts).

Bij de omzetting van de TLBVHDL-statements 'WAIT_EXCLUSION me_clata_name;'
en 'RELEASE me_data_name;' naar VHDL worden de bovenstaande algoritmen hiervoor
gesubstitueerd. Wanneer precies £wee processen exklusief gebruik van een ME_DATA
object claimen, wordt door de 'architecture compiler' automatisch het algoritme van
Peterson gebruikt. Wanneer meerdere processen betrokken zijn, wordt het algoritme van
Eisenberg en McGuire gebruikt. In figuur 4.7 is een voorbeeld gegeven van het gebruik van
het algoritme van Peterson. Hierin c1aimen £wee processen exklusieve toegang tot de
beschermde data-struktuur 'store'. Bij <lit ME_DATA object 'store' worden de signals
'turn' en 'flag' gedefinieerd. Beide processen kunnen, eventueel tegelijkertijd, een waarde
aan 'turn' rockcnnen. De resulrerende waarde van 'turn' wordt met behulp van een
resolutie-funktie bepaald en geeft aan welk proces recht heeft op toegang tot de beschermde
data-struktuur 'store'. De signal 'turn' heeft het type 'resolved_turn', dat zo gedeklareerd is
dat na een waardetoekenning automatisch een resolutie-funktie wordt aangeroepen. Bovendien is de signal van het type 'register', waardoor het mogelijk is een driver van deze signal
af te schakelen.
Door de dementen van het array 'flag', met elementen van het type 'boolean', wordt de
status van de processen weergegeven. Bij elk proces hoort een element van dit array. Als een
proces toegang tot 'store' vraagt of krijgr, kent dit proces het bijbehorende element van
'flag' de waarde 'true' toe. Pas nadar het proces de roegewezen data heen vrijgegeven, wordt
de waarde weer gelijk gemaakt aan 'false'. Het andere proces kan nu van de data gebruik
maken.
Beide processen in figuur 4.7 kunnen een waarde toekennen aan de gemeenschappelijke
signal 'turn'. Dit houdt in dat beide processen een 'driver' zijn van 'turn' en dat een
resolutie-funktie de resulterende waarde zal moeten bepalen. Bij gebruik van het algoritme
van Peterson is het mogelijk dat beide processen precies tegelijk een waarde toekennen aan
'turn'. Dit gebeurt aileen als beide processen op hetzelfde tijdstip toegang tot de
beschermde data-stfuktuur vragen. De resolutie-funktie geeft dan, afhankelijk van de
volgorde van de processen in de VHDL-beschrijving en afhankelijk van de gebruikre
VHDL-simulator, een van beide waarden rerug. Afhankelijk van deze waarde krijgt cen van
beide processen voorrang. Meestal echter zal slechts cen van beide processen een waarde aan
'turn' roekennen en is het gewenst dat de resolurie-funktie deze zelfde waarde teruggeeft,
onafhankelijk van de waarde van de andere driver. Dit is op eenvoudige wijze te
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TYPE memory IS ...
ME_DATA store: memory;

TYPE memory IS ...
SIGNAL store: memory;
SIGNAL tum: resolved_tum REGISTER := 0;
SIGNAL flag: Boolean_array;

BEGIN
proc1: PROCESS
BEGIN

BEGIN

WAIT_EXCLUSION store;
RELEASE store;
END PROCESS procl;
proc2: PROCESS
BEGIN
WAIT_EXCLUSION store;
RELEASE store;

procl: PROCESS
BEGIN
flag(O) <= TRUE;
WAIT FOR delay;
tum <=0;
WAIT FOR delay;
tum <=NULL;
WHILE NOT (flag(l) = FALSE OR tum = 1) LOOP
WAIT ON flag, tum;
END LOOP;
flag(O) <= FALSE;
WAIT FOR delay;

END PROCESS proc2;
END PROCESS proc1;
proc2: PROCESS
BEGIN
flag(l) <= TRUE;
WAIT FOR delay;
tum <= 1;
WAIT FOR delay;
tum <=NULL;
WHILE NOT (flag(O) = FALSE OR tum = 0) LOOP
WAIT ON flag, tum;
END LOOP;
flag(l) <= FALSE;
WAIT FOR delay;
END PROCESS proc2;

, "

Figuur 4.7: Gedeelte van een TLBVHDL-programma met een mechanisme voor 'mutual exclusion' (links).
In de VHDL-vertaling hiervan wordt gebruik. gemaakt van het algoritme van Peterson (rechts).

bewerkstelligen door de ongewenste driver af te schakelen. Nu er slechts een driver aktief is
wordt door de resolutie-funktie aIleen zijn waarde beschouwd en wordt deze waarde direkt
aan 'turn' toegekend.
Een driver van 'turn' wordt afgeschakeld door de waarde 'null' aan 'turn' toe te kennen.
Door een andere waarde toe te kennen wordt de driver weer ingeschake1d. In figuur 4.6 is
te zien dat de drivers worden afgeschakeld nadat ze een waarde aan 'turn' hebben toegekend. Bij toepassing van het algoritme van Eisenberg en McGuire (figuur 4.4) gebeurt in
principe hetzelfde. Er is echter het verschil dat de diverse processen hierbij nooit ge1ijktijdig
een waarde aan 'tum' kunnen toekennen.
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4.4.2 Het gebruik van 'arbiters'
Voor kommunikatie tussen verschillende processen wordt gebruik gemaakt van kanalen
('channels'). In VHDL komt een kanaal in feite overeen met een signal waaraan door
meerdere processen tegelijk een waarde kan worden toegekend. De resulterende waarde van
een kanaal wordt met behulp van een resolutie-funktie bepaald.
Voor elk proces wordt per geclaimd ME_DATA object een kanaal gedefinieerd dat de
status van het betreffende ME_DATA object aanduidt. Een kanaal kan drie mogelijke
waarden aannemen: 'free: 'request' of 'grant: A1s een proces nag geen toegang tot een
beschermde data-struktuur heeft aangevraagd of eerder toegewezen beschermde data reeds
heeft vrijgegeven, heeft het bijbehorende kanaal de waarde 'free'. Zodra het proces een
ME_DATA object claimt wordt de status 'request'. Pas wanneer het proces daadwerkeli jk
toegang tot de data-struktuur is verleend wordt de status gelijk aan 'grant'.
Vaor elk ME_DATA object wordt een toewijzingsproces gedefinieerd, een arbiter, die zorg
draagt voor toewijzing van de beschermde data aan verschillende processen [14, 15]. Tussen
de arbiter en elk proces dat gebruik wit maken van dit ME_DATA object is een kanaal
aanwezig. De arbiter wacht tot een aanvraag voor toegang tot een beschermde datastruktuur wordt gekonstateerd. Zodra een aanvraag is gekonstateerd (een kanaal heeft de
waarde 'request' aangenomen), worden de kanalen van aile mogelijk aanvragende processen
door de arbiter in een vaste volgorde afgezocht totdat het aanvragende proces is gevonden.
Dit proces krijgt vervolgens het recht de data te gebruiken (de arbiter geeft de waarde
'grant' aan het kanaal). Nadat de data weer is vrijgegeven (het kanaal krijgt de waarde 'free')
zoekt de arbiter opnieuw aile kanalen af om vast te stellen of ondertussen andere processen
toegang tot de beschermde data-struktuur hebben aangevraagd. Is dit het geval dan wordt
een volgend proces toegang verleend, is dit niet het geval dan wacht de arbiter tot een
nieuwe aanvraag wordt gekonstateerd.
Bovenstaand principe wordt verduidelijkt met behulp van figuur 4.8. Hierin is als
voorbeeld een systeem weergegeven met twee processen, die beide toegang tot het
ME_DATA object 'store' vragen. De TLBVHOL-beschrijving van dit systeem is reeds in
figuur 4.7 (links) weergegeven. Er worden twee kanalen bij 'store' gedefinieerd:
'me_channel (I ) .status(l)' en 'mcchannel(l) .status(2)', cen kanaal voor elk proces dat
'store' op een gegeven moment wit claimen. Tevens wordt een arbiter-proces 'arbiter_store'
gedefinieerd. De arbiter wacht tot een van beide processen 'store' claimt, zoekt volgens een
vaste volgorde welk proces dit was en geeft dit proces vervolgens toegang tot 'store'. Oit
gebeurr door de status van het betreffende kanaal de waarde 'grant' te geven. De arbiter
wacht nu tot 'store' weer wordt vrijgegeven, wat het geval is als het kanaal de waarde 'free'
krijgt. De processen worden hierna opnieuw een keer afgezocht am te onderzoeken of
ondertussen een ander proces toegang tot 'store' heeft geclaimd. Is dit niet het geval dan
wacht de arbiter tot cen van beide processen 'store' opnieuw claimr. Is dit wei het geval dan
krijgt dit proces toegang tot 'store'. Wanneer meer dan twee processen betrokken zijn,
verandert het bovenstaande principe niet. De arbiter moet in dat geval meerdere processen
afzoeken.
Elk kanaal heeft precies twee drivers: het proces dat een ME_DATA object claimt en de bij
dit ME_DATA object behorende arbiter. Om de werkelijke waarde van het kanaal te
bepalen moet daarom gebruik gemaakt worden van een resolutie-funktie. In figuur 4.9 is te
zien wat de resulterende waarde van het kanaal moet zijn bij de verschillende waarden die
het toegang vragende praces en de toegang verlenende arbiter eraan geven. De vet gedrukte
waarden zijn de waarden die op het moment van een aktie aan het kanaal worden
toegekend, de andere waarden zijn waarden die op dat moment niet veranderen.
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TYPE memory IS '"
- - ME_DATA store: memory;
SIGNAL me_channel: me_channel_type;
BEGIN
proc1: PROCESS
BEGIN
me_channel(l).status(l) <= request; WAIT UNTIL me_channel(l).status(l) =grant;
me3hannel(1).status(1) <= free; WAIT UNTILme_channel(l).status(l) = free;
END PROCESS procl;
proc2: PROCESS
BEGIN
me_channel(l).status(2) <= request; WAIT UNTIL me_channel( 1).status(2) = grant;
me_channel(I).status(Z) <= free; WAIT UNTIL me_channel(1).status(2) = free;
END PROCESS proc2;
arl>itecstore: PROCESS
VARIABLE i: integer := 1;
VARIABLE Process30unter: Integer;
BEGIN
process_counter := 0;
WHILE «me_channel(l).status(i) = free) AND (process_counter<2» LOOP
i :=(i MOD 2)+1;
process_counter := process_counter+1
END LOOP;
IF process_counter = 2
THEN WAlTON me_channel(l).status;
ELSE - - must be a request
me_channel(l).status(i) <= grant;
WAIT UNTIL me_channel(l).status(i) = free;
me_channel(1).status(i) <= free;
END IF;
i := (i MOD 2)+1;
END PROCESS arbiter_store;

Figuur 4.8: VHDL-venaling van het progranuna uit figuur 4.7 (links). Er wordt
gebruik gemaakt van arbiter-processen.
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Figuur 4.9: Status van een kanaal, afhankelijk van de 'drivers'.
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Het lijkt voldoende om bijvoorbeeld de regel 'RELEASE store;' (rie figuur 4.7) in VHDL
slechts te vervangen door 'mcchannel(I).status(l) <= free;' (zie figuur 4.8). Wanneer in
dat geval de 'mutual exclusion'-konstruktie in een Ius zou worden toegepast zonder tussendoor een WAIT-statement te gebruiken, zou de toe te kennen waarde 'free' direkt worden
vervangen door de waarde 'request'. De YHDL-compiler negeert in dat geval de waarde
'free', waardoor de resulterende waarde van het kanaal nooit (free' zal worden. Het arbiterproces zal als gevolg daarvan eeuwig blijven wachten. De toegevoegde regel 'WAIT UNTIL
me_channel(l).status(I) := free;' zorgt ervoor dat het kanaal altijd de waarde (free' moet
hebben aangenomen alvorens door hetzelfde proces een nieuwe aanvraag gedaan kan
worden.
Opdat de resolutie-funktie onderscheid kan maken tussen de twee situaties waarin het
proces de waarde 'request' aan het kanaal geeft (zie figuur 4.9), wordt door de arbiter,
nadat het ME_DATA object is vrijgegeven, expIiciet de waarde 'free' aan het kanaal
gegeven. Als dit niet zou worden gedaan zou de arbiter altijd de waarde 'grant' aan het
kanaal blijven geven. De resolutie-funktie zou in dat geval slechts twee mogelijke waarden
aan het kanaal kunnen toekennen.
In een package worden de benodigde typen en de resolutie-funktie gedeklareerd. De
deklaratie van de typen en de definitie van de resolutie-funktie is zodanig, dat de defaultwaarde van een kanaal altijd 'free' is.

4.4.3 De 'architecture compiler'
Een programma voor het omzetten van een 'mutual exclusion'-konstruktie in TLBYHDL
naar standaard YHDL is gerealiseerd met behulp van de 'Lexical Analyzer Generator' Lex
[16, 17, IS}. Lex produceert een C-programma [19] dat reguliere expressies herkent. Deze
reguliere expressies worden door de gebruiker aan Lex aangeboden in de (source specifications'. Het door Lex geproduceerde programma herkent de expressies in een aangeboden
reeks karakters en deelt deze reeks op in delen die met de expressies overeen komen. Na
elke herkenning van een expressie wordt een aktie, een door de gebruiker geschreven
programma-fragment, uitgevoerd. De 'source specifications' zijn opgenomen in een 'source
file'. De reeks karakters wordt aan de compiler aangeboden in de vorm van een 'input file'.
De resultaten van de akties worden naar een 'output file' geschreven.
Op welke manier de compiler tot stand komt is te zien in figuur 4.10. De source file wordt
gecompileerd met behulp van het commando lex <source file>. Dit heeft het ontstaan van
de file lex.yy.c als resultaat. Met behulp van een C-compiler wordt lex.yy.c met de Lexlibrary gecompileerd tot het gewenste programma a.out. Dit gebeurt met het commando

cc lex.yy.c-n.
De gerealiseerde compiler vraagt de gebruiker of er cen vertaling met arbiter-processen of
een vertaling met toewijzingsalgoritmen moet worden gegenereerd. De compiler maakt
vervolgens twee 'passes' over een TLBYHDL input file, dat wil zeggen dat de input file in
totaal twee keer volledig wordt gelezen. Tijdens de eerste keer worden aIle voor vertaling
benodigde gegevens verzameld en opgeslagen in een bepaafde data-struktuur. Tijdens de
tweede 'pass' wordt uit deze data-struktuur de juiste vertaling van de TLBVHDL statements afgeleid en naar een output file geschreven. In de tweede 'pass' wordt
onderscheid gemaakt tussen een vertaling met arbiters-processen en een vertaling waarin
van toewijzingsalgoritmen gebruik wordt gemaakt.
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lex.yy.c

---.1

input fIle

---.1

Lex
C-eompiler
a.out

• lex.yy.c
• aout
• output file

Figuur 4.10: Een ovenicht van het gebruik van Lex.

De voor vertaling naar standaard VHDL benodigde informatie wordt opgeslagen in een
data-struktuur zoals in figuur 4.11 is weergegeven. Deze informatie bestaat uit gegevens
over aIle gedeklareerde ME_DATA objects en gegevens over de processen die op een
gegeven moment van deze ME_DATA objects gebruik maken. Om deze gegevens op te
slaan wordt gedurende de eerste 'pass' dynamisch een lijst 'me_data-list' aangemaakt met
hierin aUe gedeklareerde ME_DATA objects en de bijbehorende identifikatie-nummers
'md-counter'. Het eerst gedeklareerde ME_OATA object wordt in het eerste lijst-element
opgeslagen en krijgt ter identifikatie nummer 1, het volgende ME_DATA object komt in
het tweede element en krijgt identifikatie-nummer 2, etc. Aan elk element van deze
me_data-Jist wordt een andere dynamische lijst gekoppeJd, de 'mcprocess-list', met hierin
de namen van aIle processen die van het betreffende ME_DATA object gebruik maken en
hun bijbehorende identifikatie-nummers cpr-counter'. In figuur 4.12 is aan de hand van
een voorbeeld te zien hoe de voor verraJing relevante gegevens in de data-struktuur worden
opgesJagen.

-

me data list

...

next-md

p

...

nKCobj

rod_counter
me-process-list

"

pcname
pc_counter
next-pre

n

Figuur 4.11: De data-struktuur waarm de relevante gegevens worden opgeslagen.
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ARCHITECTURE me_arch OF me_ent IS

...

TYPE memory IS ...

~:1
1

...
ME_DATA store!, store2: memory;

,

BEGIN

...

proc1: PROCESS
BEGIN

...
WAIT_EXCLUSION store!;

...

start_md

RELEASE store1;

...

..

...
store!
1

...-

NULL
store2
2

END PROCESS proc1;

l'

proc2: PROCESS
BEGIN

...
WAIT_EXCLUSION store2;

1~

proc1
1

proc2
1

...

RELEASE store2;

...

WAIT_EXCLUSION store!;

...
RELEASE store1;

NULL

+

NULL

END me_arch;

..

+

l'

proc2
2

I

'"

END PROCESS proc2;

.

,
I

..

,

.

Figuur 4.12: Voorbeeld van de opslag van de benodigde gegevens in een data-struktuur.

Gedurende de volledige eerste 'pass' wordt aileen voor verraling relevante data opgeslagen
en wordt er niets naar de output file geschreven. Na de eerste 'pass' en net v66r de tweede
'pass' wordt een 'package' met de benodigde data-typen naar de output file geschreven.
Gedwende de tweede 'pass' wordt aile informatie die geen beuekking heeft op de 'mutual
exclusion'-konstruktie ongewijzigd naar de output file gekopieerd. Voor de statements die
wei betrekking hebben op de 'mutual exclusion'-konsrruktie wordt een vertaling gesubstitueerd.
Direkt na het herkennen van het statement 'WAIT_EXCLUSION me_data_name;' in de
input file wordt de data-struktuur afgezocht. De identifikatie.:nummers, behorend bij het
betreffende ME_DATA object en het claimende proces, worden opgezocht en gebruikt om
een juiste vertaling te genereren. Dezelfde identifikatie-nummers worden gebruikt om de
juiste verraling van het statement 'RELEASE mcdata_name;' te genereren. De idemifikatie-nummers dienen er hierbij voor elk kommunikatiekanaal een unieke naam
'me_channel(md-counter).status(pr-counter)' te geven. Nadat aile processen zijn gelezen en
vertaald wordt, indien een vertaling met arbiter-processen gewenst is, de data-struktuur nog
een keer volledig doorlopen om de benodigde arbiter-processen te kunnen genereren.
De compiler zoekt in een opgegeven input file naar strings die kunnen worden
gerepresemeerd door vooraf gedefiniecrde reguliere expressies. Wanneer zo'n reguliere
expressie in de input file wordt herkend vinden er bepaalde in de source file beschreven
akties plaats. De source file, die is gebruikt voor het realiseren van een compiler voor
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TLBVHDL-programma's met een 'mutual exclusion' ~mechanisme, is weergegeven in
bijlage 1. In de linker kolom staan de gedefinieerde reguliere expressies, rechts zijn de
bijbehorende uit te voeren akties beschreven in de programmeerraal C.
In de figuren 4.13a, b en c is de struktuur van de source file weergegeven. Naast de pijlen
staan de reguliere expressies, in de blokken staan de uit te voeren akties. Een leeg blok
betekent dat er geen aktie plaats haeft te vinden.
Wanneer tijdens de eerste 'pass' in de input file strings gevonden worden die niet
beschreven kunnen worden met de gedefinieerde reguliere expressies en die dus geen
beuekking hebben op de 'mutual exclusion'-konstruktie, vindt geen enkele aktie plaats.
Tijdens de tweede 'pass' worden zulke strings onveranderd naar de output file gekopieerd.
In hoofdstuk 7 staat een aantal opmerkingen die betrekking hebben op de gerealiseerde
'architecture compiler'. Hierin worden eisen gesteid aan TLBVHDL input file en worden
enige beperkingen van de compiler besproken.
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Initialisatie
pass:=l

I

ME_DATA

"

Start-pointer 'start_md' voor de
me_data-list definieren.

I

m<Cobj

"

...

Element aan de me_data-list toe-

voegen. De objec'-""",, en zijD

(

identifikatie-nummer hierin opslaan.
./
,md_obj

-

: type_dec;
ME_DATA md_obj

I

pr_name: PROCESS

.,

~: Proces-oaam opslaan

END PROCESS pcname;

.,

WAIT_EXCLUSION md_obj;

ME_DATA object in de IDe_data-list opzoeken. Een
element aan de me_process-list toevoegen en de
proces-naam en het bijbehorende identifikatie-nummer
hierin opslaan.

I

........

m<Cobj;
.,RELEASEWAlT_EXCLUSION
md_obj;
END PROCESS pr_name;

pcname: PROCESS

"

....

•• ('End of file' gekonstateerd)

Package met data-typen naar de output file schrijven.
Vertaling met arbiters
Vertaling met toewijzingsgewenst: pass:=2
algoritmen gewenst: pass:=3

t

~

Figuur 4.13a: 5rruktuur van de source rue (eersre 'pass'), her
opslaan van relevante gegevens in dynamische lijsten.
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Deklantie van de signal 'me3hannel'.
net voor het statement 'BEGIN' in de
'architectural body'.

Het ME_DATA object en de proces-naam opzoeken
in de data-strnktuur. De identifikatie-nummers
ophaJen en een vertaIing naar de output file scbrijven.

RELEASE md_obj;
......-

.--1-

-.

WAIT EXCLUSION md obj;

Vertaling naar de output file scbrijven.

-

END PROCESS pcname;

Figuur 4.13b: Snuktuur van de source me (tweede 'pass'), het genereren
van een vertaling met arbiter-processen.

-
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Deklaratie van de gebruikte signals
net voor bet statement 'BEGIN' van
de 'architectural body'.

Het ME_DATA object en de proces-naam opzoeken
in de data-struktuur. De identifikatie-nummers
opbalen en een vertaling naar de output file schrijven.

RELEASE md_obj;
~_~_ _.,--.r..---,=---:-....,...,...----,

Vertaling naar de output file schrijven.

WAIT EXCLUSION md obj;
-

END PROCESS pr_name;

Figuur 4.13c: Stroktuur van de source file (tweede 'pass'), het genereren
van een vertaling met toewijzingsalgoritmen.
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4.5 'Mutual exclusion' in hierarchische systemen
In §4.3 is reeds gekonkludeerd dat het niet zinvol is in hierarchische systemen een 'mutual
exclusion'-meehanisme te implemenceren volgens het model waarin gebruik wordt gemaakt
van toewijzingsalgoritmen. Daarom wordt in hierarchische systemen 'mutual exclusion'
alleen volgens het arbiter-model geimplemenceerd.

4.5.1 Het opereren op beschermde data
Het arbiter~model dat in hierarchische systemen wordt gebruikt wijkt op een aamal punten
af van het model dat in niet-hierarehische systemen wordt gebruikt. De voornaamste
afwi jking berreft de manier waarop processen op beschermde data kunnen opereren.
Opereren op de beschermde data kan niet meer reehtstreeks, maar gebeurt via speciaal
daartoe gedefinieerde signals. Bij elk ME_DATA object wordt voor elk proces dat dit
object op een gegeven moment claimt een signal gedeklareerd. In figuur 4.3 is dit
schematisch weergegeven. De signals worden in een array gedeklareerd, waarvan elk
element bij een bepaald proces hoort. Als bijvoorbeeld vijf processen toegang tot de
beschermde data-srruktuur 'store' kunnen claimen, wordt een array 'temp_store' met vijf
elementen gedeklareerd. Proces i kan dan op de beschermde data opereren via de signal
'temp_storeO)'. Net voordat de arbiter proces i roegang geeft tot de beschermde datastrukruur, kopieerr hij 'store' naar de bij het proces horende signal 'temp_store(i)'. Het
praces voert nu zijn operaties uit op 'temp_srore(i)' en geeft op een gegeven moment de
beschermde data vrij. Direkt hiema kopieert de arbiter 'temp_store(i)' terug naar 'store'.
Het hiervoor beschreven principe moet voor de ontwerper van een systeem volledig
transparant zijn. De ontwerper beschrijft aileen operaties op 'store'. Daartoe wordt in het
proces een lokale variabele 'store' gedefinieerd. Net nadat proces i toestemming heeft
gekregen de beschermde data-struktuur 'store' te betreden, wordt de waarde van
'temp_store(i)' doorgegeven aan deze variabele. De door de ontwerper gedefinieerde
operaties op de beschermde data 'store' worden nu in feite uitgevoerd op de lokale variabele
'store'. Bij het vrijgeven van de beschermde data wordt de waarde van de lokale variabele
teruggegeven aan de signal 'temp_store(i)' en vervolgens aan de beschermde data 'store'. De

ontwerper moet zich rea/iseren dat aile operaties op 'store' in Jeite operaties op een variabele zijn.
Bij het beschrijven van de operaties op de beschermde data in TLBVHDL moet hiermee
rekening worden gehouden. Het voordeel van het gebruik van variabelen is in dit geval, dat
aUe besehreven operaties op de beschermde data instantaan worden uitgevoerd. Er hoeft
bovendien geen rekening te worden gehouden met operaties die in andere processen op de
data worden uitgevoerd. In figuur 4.14a en b is als voorbeeld een gedeelte van de VHDL~
vertaling van de TLBVHDL-beschrijving uit figuur 3.1 weergegeven. Hierin vragen twee
processen, 'proe_a' en 'proe_b', toegang tot de beschermde data-struktuur 'store'. Het
gebruikte toewijzings-mechanisme met kanalen is identiek aan het in §4.4.2 beschreven
mechanisme voor niet-hierarchisehe systemen.
De 'architecture compiler' zorgt ervoor, dat alle gei'ntroduceerde signals en variabelen de
juiste typen krijgen en dat deze typen op de juiste manier worden gedeklareerd. De rypedeklaraties zijn voor de duidelijkheid niet in figuur 4.14 weergegeven. In bijlage 5 is een
volledig uitgewerkt voorbeeld opgenomen, waarin is te zien hoe de verschillende typen zijn
gedeklareerd.
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ENTITY comp IS
PORT ( me3hanneIO_l: lNOUT me_channeUype;
raID_I: INOUT memory);
ENDcomp;
ARCHITECTURE behavior OF comp IS

BEGIN
proc_a: PROCESS
VARIABLE ram: memory;

BEGIN
- - WAIr_EXCLUSION ram;
me3hannelO_1 <= request; WAIT UNTIL me_channeIO_l = grant;
ram := ram_I ; WAIT FOR delay;
- - exclusive access to ram;
- - RELEASE ram;
ram_I <= ram;
me_channeIO_1 <= free; WAIT UNTIL me_channelO_1 = free;
END PROCESS proc_a;
END behavior;

ENTITY system IS
- - type declarations
END system;
ARCHITECTURE structure OF system IS
COMPONENT comp
PORT ( me3hanneIO_I: INOUT me_channel_type;
ram_I: INOUT memory);
END COMPONENT;
SIGNAL store: memory;
SIGNAL temp_store: memory_array2 REGISTER;
SIGNAL me_channeIO: me_channeUype2;

BEGIN
- - component instantiation
compl: comp
PORT MAP ( me_channeIO_1 => me_channelO(l),
ram_l => temp_store(l) );

Figuur 4.14a: Gedeelte van de VHDL-vertaling van her TLBVHDL-programma uit figuur 3.1.
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proc_b: PROCESS
VARIABLE store: memory;

BEGIN
- - WAIT_EXCLUSION store;
me_channeIO(O) <= request; WAIT UNTIL me_channeIO(O) = grant;
store := temp_store(O); WAIT FOR delay;
- - exclusive access to store;

- - RELEASE store;
temp_store(O) <= store;
me_channeIO(O) <= free; WAIT UNTIL me3hannelO(0) = free;
temp_store <= NUlL;

END PROCESS proc_b;
arbiter_store: PROCESS
VARIABlE i: Integer := 0;
VARIABLE process_counter: Integer;

BEGIN
process30unter := 0;

WHILE «me_channeIO(i)
i:= (i+ 1) MOD 2;

=free) AND (process_counter < 2»

LOOP

process_counter := process_counter+ 1;

END LOOP;
IF process_coUDter = 2
TIlEN WAIT ON me_channeIO;
ELSE - - must have been a request !
temp_store(i) <= store;
me3banneIO(i) <= grant;
WAIT FOR delay;
temp_store <= NULL;
WAIT UNTIL me_channeIO(i) =free;
me_channeIO(i) <= free;
store <= temp_store(i);
WAIT FOR delay;

END IF;
i :=(i+l) MOD 2;
END PROCESS arbiter_store;
END structure;

Figuur 4.14b: Gedeelte van de VHDL-vertaling van het TLBVHDL-programma wt figuur 3.1 (vervolg).

4.5.2 De 'architecture compiler'
Voor het realiseren van de 'architecture compiler', die TLBVHDL-konstrukties voor
'mutual exclusion' in hierarchische systemen omzet naar VHDL, is opnieuw de 'Lexical
Analyzer Generator' Lex gebruikt. Het te vertalen TLBVHDL-programma warde aan de
compiler aangeboden. Deze maakt twee 'passes' over de file. Tijdens de eersee 'pass' worden
aBe gegevens die voor vertaling van belang zijn verzameld en opgeslagen in een speciale
data-muktuur. Tijdens de tweede 'pass' worden aIle gegevens die geen berrekking hebben
op het 'mutual exclusion'-mechanisme onveranderd naar een output file gekopieerd. Voor
de overige statements wordt een verraling in VHDL gesubstitueerd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de in de eersre 'pass' opgeslagen gegevens.
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Figuur 4.15: De data-stIUktuur waarin de voor verraling relevance gegevens worden opgeslagen.

AUe voor verraling relevante gegevens worden opgeslagen in een data-struktuur zoals
weergegeven in figuur 4.15. Deze data-struktuur is opgebouwd uit dynamische lijsren.
Eerst zal worden beschreven hoe en waarom deze lijsten worden gebruikt. Daarna voigt
voor de overzichtelijkheid een opsomming van deze lijsten, waarin kort staat beschreven
waartoe de lijsten dienen. Aan de hand van een voorbeeld wordt tenslotte duidelijk
gemaakt hoe de gegevens precies in een data-struktuur worden opgeslagen en hoe deze
gegevens worden gebruikt bij het genereren van een vertaling.
In een dynamische lijst, de 'entity-list', worden de namen van alle entities opgeslagen die in
de TLBVHDL-beschrijving voorkomen. Tevens worden aan elk element van deze Iijst drie
andere dynamische lijsten gekoppe1d, de 'me_data-list', de 'porcmcdata-list' en de
'component-list'.
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In de component-list worden de namen opgeslagen van dfe entities, die in de beschouwde
entity als komponent worden gebruikt. Bij het analyseren van statements die dezelfde
struktuur hebben als de struktuur die bij instantiatie van een komponem wordt gebruikt,
kan de compiler aan de hand van deze lijst nagaan of er inderdaad sprake is van instantiatie
van een komponent. Een statement 'comp_l: comp' (zie figuur 3.1) waarmee een
komponent gelnstantieerd wordt, zal hierdoor worden onderscheiden van bijvoorbeeld een
block-deklaraue 'block_I: block'.
In de mcdata-list worden aile in de beschouwde entity gedeklareerde ME_DATA objects
en hun type opgeslagen. AIle ME_DATA objects die als porr-parameters van de
beschouwde emity ziin gedeklareerd, worden in de porcme_data-list opgeslagen. De
me_data-list en de porcme_data-list hebben precies dezelfde struktuur. Aan elk element
van deze lijsten worden weer twee andere lijsten gekoppeld, de 'process-list' en de
'equivalence-list'.
Als in een proces een ME_DATA object wordt geclaimd, wordt het element van de
me_data-list of de porcmcdata-list opgezocht, waarin dit ME_DATA object is
opgeslagen. De naam van het betreffende proces wordt vervolgens in de aan dit element
gekoppelde process-list opgeslagen.
Bij de instantiatie van een komponent in een entity wordt middels een 'port map' precies
aangegeven hoe hierbij de ME_DATA objects van beide systemen met elkaar worden
gekoppeld. In de data-struktuur wordt zo'n koppeling weergegeven met behulp van een
pointer vanuit een element van de bij het ME_DATA object behorende equivalence-list.
Deze pointer 'mcdata_equivalent' wijst vanaf het ME_DATA object van de beschouwde
entity naar het hiermee gekoppelde ME_DATA object van de komponent. De naam die bij
instantiatie van een komponent aan deze komponent wordt gegeven ('comp-identifier'),
wordt ook in het betreffende element van de equivalence-list opgeslagen. Door de pointers
vanuit de verschillende equivalence-lists worden paden in de data-suuktuur aangegeven.
Deze paden geven de hierarchische struktuur van het systeern weer. Een pointer vanuit cen
equivalence-list zal in her vervolg een struktuur-pointer worden genoernd. In een later
stadium lean door het volgen van de paden de struktuur van her systeem herleid worden en
lean een vertaling gegenereerd worden.
Hieronder voIgt een ovenicht van aUe in de data-struktuur voorkomende lijsren. Afbankelijk van de TLBVHDL-beschrijving wordr deze data-struktuur dynamisch opgebouwd.

entity-list:
Een Iijst met de namen van aile entities die in de TLBVHDL-beschrijving voorkomen.
mcdata-list:
Een bij een entity behorende lijst, met hierin aIle ME_DATA objects die in deze entity
gedeklareerd zijn.
porcmcdata-list:
Een bij een entity behorende lijst, met hierin aIle ME_DATA objects die in de porr van een
entity gedeklareerd zijn.

component-list:
Een bi; eeo emity behorende li;st, met hierin de namen van aile entities die aIs kompooem
in de beschouwde entity worden gebruikt.

process-list:
Een bi; een ME_OATA object behorende lijst, met hierin de namen van aIle processen uit
de beschouwde emity die gebruik maken van dit ME_DATA object.
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equivalence-list:
Een bij een ME_DATA object behorende lijst. Vanaf elk element van deze lijst wijst een
struktuur-pointer naar een ME_DATA object van een gebruikte komponent.

In figuur 4.16 is als voorbeeld een hierarchisch systeem weergegeven, waarin gebruik wordt
gemaakt van het 'mutual exclusion'-mechanisme. Het hoofdsysteem, gerepresenteerd door
entity 'encd', wordt gevormd door proces 'proc_dl' en de komponenten 'comp_b' en
'comp_c'. De komponent 'comp_c' wordt beschreven met de entity 'enec'. Deze entity
bestaat uit het proces 'proc_cl' en drie komponenren, 'comp_al', 'comp_a2' en 'comp_b',
die worden beschreven met de entities 'enca' en'encb'.
In de entity 'ent_a' zijn drie processen gedefinieerd, evenals een ME_DATA object
'storca3'. Twee ME_DATA objects, 'store_al' en 'store_a2', zijn als port-parameters van
de entity gedeklareerd. Via de 'port map' in entity 'enec' worden deze port-parameters
met respektievelijk 'store_cl' en 'store_c2' gekoppeld. Het proces 'proca3' vraagt op een
gegeven moment toegang tot de beschermde data-struktuur 'store_al'. Hiermee wordt in
feite toegang tot de data-struktuur 'store_c2' gevraagd, die in de entity 'enec' is
gedeldareerd.
De TLBVHDL-beschrijving van dit systeem is weergegeven in de file 'TLBVHDLdescription' (bijlage 5, pag. 59-61). In de file 'VHDL-translation' (bijlage 5, pag. 62-67) is
het resultaat weergegeven van de omzetting van deze beschrijving naar VHDL door de
'architecture compiler'. Om de vertaling in VHDL te kunnen realiseren, slaat de compiler
aile benodigde gegevens uit de TLBVHDL-beschrijving op in een speciale data-struktuur
(zie figuur 4.15). In figuur 4.17a is te zien hoe deze data-struktuur er uitziet en hoe de
gegevens uit de TLBVHDL-beschrijving hierin zijn opgeslagen. De paden, gevormd door
de srruktuur-pointers, zijn in de figuur met stippeUijnen aangegeven.
Een ME_DATA object is een in TLBVHDL gedefinieerd object en bestaat niet in
standaard VHDL. In VHDL wordt een ME_DATA object gerepresenreerd door een
signal. Daarom moeten aile ME_DATA objects worden omgezet in signals. Bovendien
worden bij elk proces nag extra signals gekreeerd, die als kopieen van de beschermde datastrukturen zijn te beschouwen (zie figuur 4.3). AI deze signals, die als een SOOft kommunikatie-kanalen fungeren, moeten van e1kaar kunnen worden onderscheiden. In de namen
worden daanoe speciale idenrifikatie-nummers opgenomen. Oeze identifikatie-nummers
worden bepaald aan de hand van de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen in de datastruktuur en worden zelf ook in de data-strukruur geschreven. Het toekennen van
identifikatie-nummers gebeun direkt nada in de eerste 'pass' aile gegevens zijn opgeslagen,
dus voordat in de tweede 'pass' een vertaling gegenereerd word£. In het hierna volgende zal
eerst worden beschreven hoe de idenrifikatie-nummers worden bepaald en hoe deze in de
data-struktuur worden toegevoegd. Daarna za1 dit aan de hand van het in figuur 4.16
gegeven voorbeeld verduidelijkt worden.
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comp_b: enCb
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Figuur 4.16: De srruktuur van een hierarchisch systeem met een mechanisme voor 'mutual exclusion'.

Aan elk ME_OATA objecr dar in een entity is gedeklareerd en dar zodoende in een
mcdata-list is opgeslagen, wordt een uniek identifikarie-nummer toegekend. Hienoe
wordt elke me_data-list doorlopen. In de elementen van deze lijsten worden de
identifikatie-nummers opgeslagen als 'channel-number' (zie figuur 4.15). Vanuit ieder
element, dat nu een bepaald 'channel-number' heeft gekregen, worden de struktuurpointers naar de ME_DATA objects van de ge"instantieerde komponenten gevolgd. Aangezien twee ME_DATA objects die in de data-struktuur door middel van een struktuurpointer worden verbonden overeenkomen met twee ME_OATA objects in de TLBVHOLbeschrijving die via een 'port map' worden gekoppeld, wordt in de data-struktuur aan deze
ME_DATA objects hetzelfde 'channel-number' toegekend. Dit kan een probleem
opleveren als eenzelfde komponent meerdere keren in verschillende delen van een systeem
ge'insrantieerd wordt. Op dit probleem wordt later teruggekomen.
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De namen van aile processen die van een bepaald ME_DATA object gebruik maken, zijn
opgeslagen in de bij dit ME_DATA object behorende process~list. Elk proces hierin krijgt
een uniek identifikatie-nummer 'index'. Het maximale aantal processen dat een bepaald
ME_DATA object kan claimen, wordt in het betreffende element van de me_data-list
opgeslagen als de 'index-range'. Deze waarde wordt gebruikt bij het deklareren van de
benodigde typen.
Bij de hierboven beschreven methode van nummeren van ME_DATA objects en processen
treden problemen op wanneer eenzelfde komponent meerdere keren wordt geOinstantieerd.
Op dat moment wijzen diverse struktuur~pointers naar hetzelfde ME_DATA object. Door
her volgen van de paden bij de nummering, zouden hierdoor al eerder toegekende
identifikatie-nummers worden overschreven, waardoor bij het deklareren van de benodigde
signals dezelfde nummers gebruikt zouden worden voor verschillende instantiaties van een
komponent.
Om deze problemen op te lossen, wordt bij het nummeren de beperking opgelegd dar reeds
roegekende identifikatie-nummers niet mogen worden overschreven. am later (Dch
verschillende nummers te kunnen bepalen, wordt aan elk element uit de equivalence-list
een waarde 'offset' toegevoegd. Deze waarde geeft de 'index' aan, die het eerste element uit
de process-list waar de struktuur-pointer naartoe wijst zou moeten krijgen als hieraan niet
reeds eerder al een waarde 'index' IOU zijn toegekend. Met behulp van deze 'offset' kan van
elk proces uit een process-list een juist identifikatie-nummer worden bepaald, onafhankelijk
van de in eerste instantie toegekende 'index'. Het eerste proces uit de process-list krijgt ter
identifikatie een waarde gelijk aan 'offset', het volgende proces krijgt een waarde 'offset+ l'
etc.
Ter verduidelijking wordt weer het systeem uit figuur 4.16 beschouwd. In figuur 4.17a is
de gevormde data-struktuur weergegeven In figuur 4.17b is deze clata-struktuur nogmaals
weergegeven, nu voorzien van identifikatie-nurnmers.
Ter bepaling van de identifikatie-nummers wordt eerst de me_data-list behorend bij entity
'enca' afgelopen. Het eerste en enige element hierin bevat het ME_DATA object
'storca3'. Deze krijgt ter identifikatie een waarde 'channel-number' gelijk aan O. De beide
processen uit de process-list krijgen als 'index' respektievelijk de waarden 0 en 1. Slechts
deze twee processen maken gebruik van dit ME_DATA object, waardoor de bij het
ME_DATA object behorende waarde 'index-range' gelijk is aan 2.
De volgende me_clata-list die wordt afgelopen, is de lijst die behoort bij entity 'encc'. Het
enige element hiervan bevat het ME_DATA object 'store_c2'. Dit ME_DATA object
krijgt het identifikatie-nummer 1 en het eerste proces uit de process-list krijgt een 'index'
gelijk aan O. Dan wordt de eerste struktuur-poinrer naar het element met ME_DATA
object 'store_a2' gevolgd. Ook dit ME_DATA object krijgt identifikatie-nummer 1 en de
processen krijgen als 'index' respektievelijk de waarden 1 en 2. Bij het volgen van de tweede
struktuur-poinrer, in dit geval naar hetzelfde element als de eerste, zouden aan de processen
als 'index' respektievelijk de waarden 3 en 4 toegekend moeten worden. De reeds
toegekende waarden 1 en 2 mogen echter niet worden overschreven. Aan de srruktuurpointer wordt nu een 'offset' gelijk aan 3 roegevoegd. Met behulp van deze waarde kunnen
later tach de identifikatie-nummers 3 (= offset + 0) en 4 (= offset + 1) worden afgeleid. De
derde srruktuur-pointer wijst naar het ME_DATA object 'store_bl'. Het hierbij horende
proces krijgt als 'index' de waarde 5. In totaal maken 6 processen gebruik van het
ME_DATA object 'store_c2'. De 'index-range' hiervan is daardoor gelijk aan 6. Op
dezelfde manier wordt de gehele data-struktuur genummerd. rotdat aIle lijsten en paden
doorlopen zijn.
o
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Figuur 4.17a: De opslag van gegevens uit her in figuur 4.16 weergegeven systeem in een data-struktuut.
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De waarde 'offset' is een absolute waarde en de identifikatie-nummers van de processen zijn
direkt gerelateerd aan deze waarde. Een nieuw probleem bi; de bepaling van identifikatienummers van de te deklareren signals dient zich aan, wanneer vanuit een ME_DATA
object waar een of meer struktuur-pointers naartoe wijzen, ook weer een struktuur-pointer
naar een ME_DATA object vertrekt. Deze situatie treedt op als in een komponent een
ME_DATA object wordt gebruikt, dat twee of meer hierarchische niveaus hoger
gedeklareerd is. De absolute waarde 'offset' van deze laatst genoemde struktuur-pointer is
voor de bepaling van de identifikatie-nummers van de processen waar hij naartoe wijst, niet
te gebruiken. Deze identifikatie-nummers liggen nu namelijk niet vast, maar zijn
afhankelijk van het gevolgde pad en van de in het voorgaande element toegekende
nummers.
Om in die situatie tach de identifikatie-nummers te kunnen bepalen is behalve de waarde
'offset' tevens een relatieve index 'rel-index' nodig (zie figuur 4.15). De waarde van 'relindex' is afhankelijk van het aantal processen dat in eerder via de paden bereikte elementen
reeds een nummer heeft gekregen en is gelijk aan het verschil tussen de bijbehorende
waarde 'offset' en de waarde 'offset' uit het voorgaande element. Oak voor 'rel-index' geldt
dat een reeds toegekende waarde niet overschreven kan worden. De identifikatie-nummers
zijn nu gelijk aan de nummers van de processen uit het voorgaande element, vermeerderd
met deze 'rel-index'. De identifikatie-nummers zijn hierdoor niet meer direkt in de datasrrukruur vastgelegd, maar kunnen worden bepaald door sommatie van de waarde 'offset'
van het eerste element van een pad en van alle waarden 'rel-index' in het verder gevolgde
pad.
In figuur 4.18 is het systeem uit figuur 4.16 nogmaals weergegeven, nu echter met de
srruktuur die in de VHDL-verraling wordt aangebracht. AIle uit de data-struktuur bepaalde
signals zijn hierin aangegeven als zwarte stippen. Ook de koppeling van deze signals is
weergegeven. Als voorbeeld van het bepalen van de te deklareren port- en 'port map'parameters wordt de komponent 'comp_b' beschouwd, die in de entity 'encc' is gebruikt.
Hierin bevindt zich een proces, 'proebI', dat op een gegeven moment het ME_DATA
object 'storeb2' claimt. Via 'storecl' wordt dit ME_DATA object uiteindelijk gckoppeld
met de beschermde data-struktuur 'storedI', die in entity 'encd' is gedeklareerd (zie
figuur 4.16). In de VHDL-beschrijving moeten nu twee kanalen gekreeerd worden. Via
cen kanaal moet het proces 'proc_b l' met de arbiter 'arbiter_store_d l' kunnen kommuniceren. Via het andere kanaal moet op een kopie van de beschermde data geopereerd
kunnen worden. Deze kopie wordt door de arbiter met 'store_dl' gekoppeld (zie figuur
4.18).
De port-parameters van de komponent 'comp_b', die voor het kreeren van deze kanalen
gedeklareerd moeten worden, zijn uit de data-stcuktuur af te leiden. Hiertoe wordt in de
entity-list het element met 'encb' opgezocht (zie figuur 4.17b). De hieraan gekoppelde
porcme_data-list bevat een element waarin het ME_DATA object 'store_b2' is
opgeslagen. Dit element heeft een 'channel-number' gelijk aan 2. Het enige proces uit de
bijbehorende process-list heeft een 'index' gelijk aan 1. De twee benodigde port-parameters
kunnen nu gedeklareerd worden: 'mechanneI2_1' en 'store_b2_1' (zie figuur 4.18).
Via de 'port map' in entity 'encc' wordt 'store_b2' gekoppeld met 'storec1'. Voar het
bepaIen van de hiervoor benodigde parameters wordt weer de data-struktuur gebruikt. Her
element uit de entity-list met 'encc' wordt opgezocht. In de porcmedata-list bevindt
zich het element met het ME_DATA object 'store_el' en een 'channel-number' gelijk aan
2. De betreffende koppeling wordt weergegeven door de struktuur-pointer vanuit het derde
element van de equivalence-lisc. Dit element heeft een waarde 'offset' gelijk aan 6. Her
proces 'proc_bI' krijgt hierdoor als 'index' de waarde 'offset + 0' (= 6). De benodigde porrparameters kunnen nu weer gedeklareerd worden: 'me_channel2_6' en 'store_cl_6'. Door
het deklareren van deze parameters in de 'porr map' kunnen deze worden gekoppeld met
de port-parameters van de kornponent 'camp_b'.
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Via de 'port map' in entity 'ened' wordt 'store_cl' tenslotte gekoppeld met 'store_dl'
(figuur 4.16). In de VHDL-beschrijving wordt 'store_cl' gekoppeld met een kopie van
'store_d 1'. In de entity-list wordt het element met 'ened' opgezocht en in de hierbij
behorende me_data-list wordt het element met 'storedl' opgezocht. Ook dit element
heeft een 'channel-number' gelijk aan 2. De koppeling wordt nu gerepresenteerd door de
struktuur-pointer vanuit het rweede element van de equivalence-list. Dit element heeft een
waarde 'offset' gelijk aan 2. Deze srrukcuur-pointer en de eerder beschouwde struktuurpointer vormen tezamen een pad naar het element met proces 'proebl'. Bij de bepaling
van de benodigde parameters wordt nu gebruik gemaakt van de bij de laatste struktuurpointer behorende waarde 'rel-index'. Deze waarde is gelijk aan 4. Door het volgen van het
pad wordt voor proces 'proebl' nu de waarde 'offset + rel-index + 0' (= 2+4+0 = 6) als
'index' bepaald. De signal 'me_channel2(6)' en de kopie van de beschermde data-struktuur,
'temp_stored1(6)' worden tenslotte gedeklareerd.
Op de hierboven beschreven manier worden aile benodigde parameters uit de datastruktuur afgeleid en gedeklareerd. Er ontstaat dan een strukcuur zoals die in figuur 4.18 is
weergegeven. In bijlage 5 (pag. 62) is de VHDL-beschrijving volledig weergegeven.
De source file die is gebruikt voor het realiseeen van de 'architecture compiler' is
weergegeven in bijlage 2. In de figuren 4.19a tim d is de struktuur van deze source file te
zien. In de figuren 4.19a en b zijn de akties beschreven die tijdens de eerste 'pass'
plaatsvinden. Deze zorgen ervoor dat aile voor venaling relevance gegevens op worden
geslagen in de data-struktuur. In de figuren 4.19c en d staan de akties die tijdens de rweede
'pass' plaatsvinden. Door middel van deze akties wordt de data-struktuur uitgelezen en
wordt er VHDL-verraling van de TIBVHDL-beschrijving gekreeerd.
Naast de pijlen scaan de door de compiler te herkennen strings, in de blokken staan de
bijbehorende uit te voeren akties. Een leeg blok betekent dat er geen aktie plaats hoeft te
vinden.
Wanneer tijdens de eeeste 'pass' in de input file strings gevonden worden die niet
beschreven kunnen worden met de gedefinieerde reguliere expressies en die dus geen
betrekking hebben op de 'mutual exclusion'-konsrruktie, vindt geen enkele aktie plaats.
Tijdens de rweede 'pass' worden zulke strings onveranderd naar de output file gekopieerd.
In hoofdstuk 7 staat een aantal opmerkingen die betrekking hebben op de gerealiseerde
'architecture compiler'. Hierin wordt een aantal eisen gesteld aan TLBVHDL input file en
worden enige beperkingen van de compiler besproken.
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Figuur 4.18: Srrukruur van de VHDL-beschrijving van het sysreem uit figuur 4.16
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)----t~Deentity-naam

aan de entity-list toevoegen.

ENDenUd;

I---......;~---""

ME_DATA object san de porCme_data-list toevoegen.I4-------.
: type_dec I
Het type van de ME_DATA objects
aan de port_me_data-list toevoegen.

; ME_DATA md_obj

);

ARCHlTECTIJRE arch_id OF enUd
De bij de 'architectural body' behorende entity-naam

opzoeken in de entity-list.

De entity-naam aan de
component-list toevoegen.

END COMPONENT;
L-_~ Het

type aan de ME_DATA objects t---l~---'
in de me_elata-list toevoegen.

BEGIN

BEGIN

"'-'--,r---~

BEGIN

pr_name: PROCESS

Aan de band van de component-list kontroleren of er
inderdaad sprake is van instantiatie van een komponent.
De komponent in de entity-list opzoeken.

Figuur 4.19a: Struktuur van de source ftle (eersre 'pass'), her opslaan van voor
verraling relevanre gegevens in dynamische lijsren.

COMPONENT
enUd
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ME_DATA object opzoeken in port_me_data-list. ~------,

=> ME_DATA md_obj
ME_DATA object opzoeken in de me_data-list en een
struktuur-pointer vanuit dit ME_DATA object naar
.-,-M....
E-_D-A-:rA--'
bet ME_DATA object van de komponent aanmaken.
md_obj

....-------.tproces-naam opslaan.I4----------f
WAIT_EXCLUSION md_obj;
ME_DATA object opzoeken in me_data-list of de
port_me_data-list. De proces-naam aan de bijbeborende 14--...,

process-list toevoegen.

r--z.-...__ WAIT_EXCLUSION

md_obj;

pr_name: PROCESS

ENTITYenUd

('End of file' gekonstateerd)

Identifikatie-nummers aan de data-struktuur toevoegen
en een package met typen DaM de output file schrijven.
pass :=2.

Figuur 4.19b: Struktuur van de source me (eerste 'pass'), her opslaan van voor vertaling
relevante gegevens in dynamische lijsten (vervolg).
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Net voor het statement 'ENTITY ..: een 'use-elause' invoegen
om de typen uit de package te kunnen gebroiken.

enUd
ENDenUd;

De entity-naam opzoeken in de entity-list.
PORT (

Deklareren van de benodigde PORT-parameters, net
voor bet beeindigen van het PORT-statement.
ENDenUd;
Deklareren van aile in de entity te gebruiken typen en resolutie14--....1
funkties, net v66r het END-statement van de 'entity declaration'.
ARCHITECTURE arch_id OF enUd
De bij de 'architectural body' beborende entity-naam
opzoeken in de entity-list.

De naam van de komponent 14----.
in de entity-list opzoeken.

Naar d~ output file schrijven
als 'SIGNAL' .

Deklareren van de benodigde PORTparameters, net v66r het beeindigen
ME"'"_-O-A-T-A-+----i van bet PORT-statement.
END COMPONENT;
\....---,,.----....1

BEGIN

BEGIN

COMPONENT
enUd

Deklareren van alle benodigde signals, net v66r het
statement 'BEGIN' in de 'architectural body'.
De arbiter-processen naar de output file schrijven,
net rui het statement 'BEGIN'.

pcname: PROCESS

;.

...

'!;",

'. • •

~ <

:0..';' }'

Figuur 4.19c: Struktuur van de source file (cweede 'pass'), her genereren van een verraling.
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compjd, eDUd

-

Aan de hand van de component-list kontroleren of er
inderdaad speake is van instantiatie van een komponent.
De komponent opzoeken in de entity-list.

.....

tPORTMAP(

I

I
t);

comp_id: I Deklareren van de benodigde PORT MAP-parameters, net
enUd I v66r het beeindigen van bet PORT MAP-statement.

I

" pcname: PROCESS
...
..... Proces-naam opslaan

--

H
~ WAIl_EXCLUSION md_obj;
I ...

ME_DATA object opzoeken in de me_data-list of de
port_me_data-list. De proces-naam opzoeken in de process-list.
Ben vertaling naar de output file schrijven.

t
t

RELEASE md_obj;

IBen vertaling naar de output file schrijven. I
pr name: PROCESS

END PROCESS pr_name;
I

comp_id: enUd

' END arch_id;

F

ENTITY

I
('End of fIle' gekonstateerd)

"

IProgramma stopt I

Figuur 4.19d: Struktuur van de source file (tweede 'pass'), het genereren van een vertaling (vervolg).
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5.1 Inleiding
Om informatie-overdracht tussen verschillende processen te reaiiseren, is in TLBVHDL
een kommunikatie-mechanisme gedefinieerd. Aan dit mechanisme is een aantal eisen
gesteld. Er mag nooit informatie verloren gaan wanneer de uirvoering van een bi;
kommunikatie betrokken proces ti;delijk wordt stopgezet. Tevens is alleen kommunikatie
roegesraan waarbij expliciet is aangegeven welke processen erbi; berrokken zijn. Een proces
kan bepaalde informatie naar meerdere processen tegelijk sturen.
Tussen twee kommunicerende processen wordt een kanaal gedefinieerd waarover data
gezonden wardt. Her zendende proces kan nier opnieuw van dit kanaai gebruik maken
zolang het onrvangende proces de data nier heeft binnengehaald. In §5.4 wordt beschreven
hoe dit mechanisme in VHDL gelmplemenreerd wordt. In §5.5 wordt een mechanisme
voor kommunikarie behande1d, waarin gebruik wordt gemaakt van buffers. Een zendend
proces is nu minder afhankeli;k van de snelheid waarmee een onrvangend proces de data
binnenhaalc.
De 'architecture compiler' zet een TLBVHDL-beschrijving waarin gebruik wordt gemaakt
van een kommunikatie-mechanisme, om naar VHDL. Dir gebeurt afbankelijk van de
gewenste implementatie. In §5.6 wordt deze 'architecture compiler' beschreven. Het
kommunikatie-mechanisme kan tot nog toe slechts in niet-hierarchische systemen gebruikt
worden.

5.2 De TLBVHDL-syntax
Om het kommunikatie-mecnanisme in TLBVHDL mogelijk te maken moeten alle bi;
kommunikatie berrokken processen vooraf worden gedeklareerd en wordt in elk betrokken
proces een COM_DATA object gedefinieerd, die de data-strukruur van de over te dragen
informatie idemificeert. Met behulp van deze COM_DATA objects kunnen kommunikatie-kanalen met geschikte scrukturen worden gekreeerd.
Een proces kan data naar andere processen zenden door middel van het statement 'SEND
proc_list;'. Data, door een ander proces gezonden, kan worden onrvangen
met behulp van het statement 'RECEIVE ms~data FROM proc_trx;'.

ms~data TO

De formele syntax voor het tot stand brengen van kommunikatie tussen processen is als
voigt [5. pag. 15, 16. 23J:
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.." --

procdec

PROC procname {,proc_narne}

.." -ms~stat

::=

send_stat I receivcstat

"-

.. -

SEND

.."--

procname {,proc_name}

.."--

RECEIVE ms~data FROM proc_trX;

ms~data TO

procJist;

::=

De deklaratie 'proc_dee' vindt plaats in de 'architecture_dee_part' of in de 'porcdause'.
Voorlopig wordt de plaats van deklaratie beperkt tot aileen de 'architecture_dec_part'. Dit
houdt in dat het kommunikatie-mechanisme alleen in niet-hierarchische systemen gebruikt
kan worden. De deklaratie 'com_clata_dec' vindt plaats in de 'process_dee_part', 'ms~stat'
wordt gebruikt in de 'process_sraCpart'.
In figuur 5.1 is een voorbeeld weergegeven van het gebruik van het kommunikatiemechanisme in een TLBVHDL-programma.

PROC procl,proc2;
BEGIN
procl: PROCESS
COM_DATAmsgl, msg2: msg..type;
BEGIN
SEND msgl TO proc2;
RECEIVE msg2 FROM proc2;
END PROCESS proc1;
proc2: PROCESS
COM_DATA msg, msgl: msg..type;
BEGIN
RECEIVE msg FROM procl;
SEND msgl TO procl;
END PROCESS proc2;

Figuur 5.1: Gedeelte van een nBVHDL-programma met
een kommunikarie-mechanisme.
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5.3 Architektuurmodellen
De 'architecture compiler' zet een TLBVHDL-beschrijving van een systeem om in een
VHDL-beschrijving. De manier waarop deze omzetting plaatsvindt is afhankelijk van een
gekozen architektuurmodel. T wee modellen, volgens welke een kommunikatie-mechanisme in VHD L ge"implemenreerd kan worden, zullen hier worden beschouwd.
In het eerste model vindr informatie-overdracht 'ongebufferd' plaats. Hiermee wordt in dit
geval bedoeld dat slechrs de output-buffers van een zendend proces gebruikt worden.
Gezonden data blijft op een kornrnunikatie-kanaal aanwezig totdat deze wordt overschreven door nieuwe data. Er worden geen extra buffers toegevoegd.
De uitvoering van een proces dat via een bepaald kanaal data naar een ander proces stuurt,
kan hierna normaal vervolgd worden. Wanneer dit proces opnieuw data via ditzelfde kanaal
wil versturen, moet echter eerst gewacht worden tot de nog op het kanaal aanwezige data
door het proces van besternming gelezen is. Door middel van diverse status-signalen
kunnen de processen aangeven wanneer data via een kanaal wordt verzonden en wanneer
data vanaf een kanaal is binnengehaald. In §5.4 wordt dit model gedetailleerder
beschreven.
In het tweede model wordt weI gebruik gemaakt van buffers. Bij de omzetting van de
TLBVHDL-beschrijving naar VHDL lean de gebruiker aangeven hoe groat deze buffers
moeten zijn.
In elk kommunikatie-kanaal is eeh ringbuffer opgenomen. Zolang de buffer niet vol is kan
een plaCes data blijven sturen. Zolang de buffer niet leeg is kan een ontvangend proces data
uit de buffer Jezen. Met twee pointers wordt aangegeven waar in de buffer data geschreven
en gelezen kan worden. Aan de hand van de waarden van deze pointers kunnen de
processen de status van de buffer bepalen. Deze lean vol, leeg of gedeeltelijk gevuld zijn.
Het verloop van het zendende proces is door het gebruik van een buffer veel minder afhankelijk van de sne1heid en het verloop van het ontvangende proces. In §5.5 wordt dit model
uitgebreider beschreven.

5.4 Ongebufferde kommunikatie
Voor kommunikatie tussen verschillende processen wordt gebruik gemaakt van kanaJen. In
VHDL wordt een kanaal gerepresemeerd door een signal. Wanneer een proces data van cen
bepaald type naar verschiJlende processen stuurt, wordt tussen dit zendende en elk ontvangende proces een apart kanaal gekreeerd. Wanneer een proces data met verschillende typen
naar cen ander proces stuurt, wordt voor elk type data een apart kanaaJ gekreeerd [14]
Met behulp van status-signalen kan de status van het kommunikatie-proces worden
weergegeven. In VHDL kunnen hiervoor signals worden gebruikt. Als de status van een
kommunikatie-proces met een signal wordt aangeduid, zijn de twee betrokken processen
beide een driver van deze signal. Een resolutie-funktie moet dan de resulterende waarde van
de signal bepalen. De resolurie-funkrie lean de verschillende rnogelijke roestanden aileen
onderscheiden als zowe1 het zendende als het onrvangende proces afwisselende waarden aan
de signal toekennen. Een proces moer bijvoorbeeld de eerste keer dat hij data verstuurr de
waarde 1 aan de signal roekennen, maar de rweede keer de waarde 0, de derde keer weer de
waarde 1 etc. Dit geldt ook voor het onrvangende proces. Deze methode heeft tot gevolg
dar in de processen vee! 'administratief werk' moet worden verricht en is daarorn niet erg
geschikt.
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Een eenvoudigere methode om de status van een kommunikatie-proces weer te geven
onrstaat door gebruik te maken van twee signals. Naast een kommunikatie-kanaal worden
voor het zendende en het ontvangende proces respektievelijk de signals 'flagO' en 'flagl'
gedefinieerd, die beide de waarde 0 of 1 kunnen aannemen. Het zendende proces kenr
slechrs waarden toe aan 'flagO', het onrvangende proces kent alleen waarden toe aan 'flag1'.
Er is hierdoor geen resolutie-funktie nodig. AJs 'flagO' en 'flagl' dezelfde waarde hebben is
het kommunikatie-kanaal vrij en kan er data over gezonden worden. Hebben 'flagO' en
'flagl' verschillende waarden, dan is er wel data gezonden, maar is deze data nog niet door
het proces van bestemrning binnengehaald (zie figuur 5.2). Er kan nu geen nieuwe data via
dit kanaal gezonden worden voordat deze data is binnengehaaId. Na het zenden van data
maakt het zendende proces 'flagO' gelijk aan 'flagl '. Na het binnenhalen van data rnaakt
het ontvangende proces 'flagl' ongelijk aan 'flagO'. Ter illustratie van het gebruik van
kommunikatie-kanalen en de bijbehorende status-signalen, is in figuur 5.3 een gedeelte van
de VHDL-vertaling van het programma uit figuur 5.1 weergegeven.
Wanneer data gelijktijdig naar rneerdere processen wordt gestuurd, wordt een array van
kanalen en bijbehorende status-signalen gedefinieerd. In een Ius worden aile betrokken
status-signalen net lo lang cyclisch getest totdat blijkt dat de data naar al de processen is
gezonden.

flagO
flagl
kanaa! vrij

data op
kanaal

data gelezen

I kanaal vrij

I
I

data op
kanaa!
.

)

data gelezen
kanaal vrij
."

Figuur 5.2: Status van een kommunikatie-kanaal, weergegeven door 'flagG' en 'fIagI',

5.5 Gebufferde kommwtikatie
Wanneer er veel kommunikatie tussen processen plaarsvindt en het niet gewenst is dat een
proces vaak op een ander proces moet wachten, kan gebufferde kommunikatie een
oplossing zijn. Er wordt dan in plaats van een kommunikatie-kanaal gebruik gemaakt van
een ringbuffer met grootte N. Deze buffer ontstaat door het kanaal als een array met N
dementen te definieren. Op de buffer zijn twee pointers gedefinieerd: een schri;fpoinrer,
die naar het eerstvolgende te beschrijven element wijst en een leespointer, die naar het
eersrvolgende te lezen element wijsr. Er wordt nu uitgegaan van de volgende principes: als

de lees- en de schrijfpointer naar hetzelfde element wijzen is de buffer leeg, als de schrijfpointer
ten element mintier ver aanwijst dan de leespointer is de buffer vol.
Dir laatste principe heeft als beperking dat de buffer reeds als vol wordt beschouwd als er
slechrs N-l dementen gevuld zijn. Een voordeel is echter dat er geen gemeenschappelijke
variabele gebruikt hoeft te worden om aan te geven of de buffer vol of leeg is, als de lees- en
schrijfpointer naar hetzelfde element· wijzen. Deze variabele lOU met een 'mutual
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ARCHITECTURE cd_arch OF cd_ent IS
- - PROC procl, proc2;

5=2

proc2: PROCESS
VARlABLE msg, msgl: msg,..type;

BEGIN
SIGNAL flagO~l_l. flagl_l_l: status;
SIGNAL cd3hanneU_l: mSlLtype;
SIGNAL flagO_2_1, flagl_2_1: status;
SIGNAL cd_channeC2_1: mSlLtype;

BEGIN
proc1: PROCESS
VARIABLE msgl, msg2: mslLtype;
BEGIN
- - SEND msgl TO proc2
IF (flagO_l_l/= flagl_l_l) THEN
WAIT UNTIL (flagO_l_l = flagl_l_l);
END IF;
cd_channel_l_l <= msgl;
flagO_l_l <= I-flagU_l;
WAIT FOR delay;

- - RECEIVE msg FROM procl
IF (flagl_2_1 = flagO_2_1) THEN
WAIT UNTIL (flagCCl/= flagO_l_l);
END IF;
msg := cd_channeCl_l;
flagl_l_l <= flagO_l_l;
WAIT FOR delay;
- - SEND msgl TO proc1
IF (flagO_2_1/= flagl_2_1) THEN
WAIT UNTIL (flagO_2_1 = flagl_2_1);
END IF;
cd_channeC2_1 <= msgl;
flagO_2_1 <= Hlagl_2_1;
WAIT FOR delay;
END PROCESS proc2;

- - RECEIVE msg2 FROM proc2
IF (tlagl_2_1 = flagO_2_1) THEN
WAIT UNTIL (flagl_2_1/= flagO_2_1);
END IF;
msg2 := cd_channel_2_1;
flagl_2_1 <= flagO_2_1;
WAIT FOR delay;
END PROCESS procl;
".'

'

. ....

~

'.

.'

Figuur 5.3: Gedeelte van de VHDL-vertaling van het kommunikarie-mechanisme uit flguur 5. I.

exclusion'-konstruktie beschermd moeten worden en zijn waarde zou met een extra
resolutie-funktie bepaald moeten worden. Het nodig hebben van bescherming van een
signal door middel van 'mutual exclusion' zou de compiler vrij ingewikkeld maken. Hij de
vertaling van het kommunikatie-mechanisme moet de compiler dan een gemeenschappelijke signal introduceren en deze als ME_DATA object deklareren (zie M.2). Pas
daarna kan de venaling van de 'mutual exclusion'-statements plaatsvinden.
Gebufferde kommunikatie vindt in principe op dezelfde manier plaats als niet-gebufferde
kommunikatie. Er wordt nu echter niet getest of 'flagO' en 'flagl' verschillende of gelijke
waarden hebben (zie §5.4), maar er wordt aan de hand van de waarden van de lees- en de
schri;fpointer gekontroleerd of de buffer vol of leeg is. Als de buffer vol is (N-I dementen
van de buffer zijn gevuld) moet het zendende proces wachten tot het ontvangende proces
een of meer dementen heeft uitgelezen. Als de buffer leeg is moet het ontvangende proces
wachten. Ter iIlustratie is in figuur 5.4 een gedeelte van de VHDL-vertaling van het
programma uit figuur 5.1 weergegeven. Er wordt in dit voorbeeld gebruik gemaakt van
buffers met grooue N.
Wanneer data gelijktijdig naar meerdere processen wordt gestuurd, wordt een array van
buffers gedefinieerd. In een Ius wordt de data naar de verschillende buffers gestuurd totdat
de data in elke buffer is weggeschreven.
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- - PROC procl, proc2;
TYPE anayN_rnsjLtype IS ARRA Y(Natural RANGE 0 TO N-l) OF mSjLtype;
SIGNAL in...J>lr_I_I, out-Plr_l_l: Natural;
SIGNAL buffer_I_I: arrayN_msjLtype;
SIGNAL in...J>lr_2_1, out-plr_2_1: Na1ural;
SIGNAL bUffer_2_1: arrayN_msjLtype;
BEGIN
procl: PROCESS
VARIABLE msgl. msg2: rnsjLtype;
BEGIN
- - SEND msgl TO proc2
IF «in-ptr_1_1 +1) MOD N = out-Plr_Cl) THEN
WAIT UNTIL «in-ptr_1_1 +1) MOD N 1= oU1-ptr_I_I);
END IF;
buffer_l_1(in...J>lr_l_l) <= msgl;
in-Plr_1_1 <= (in-ptr_l_l+l) MOD N;
WAIT FOR delay;
- - RECEIVE msg2 FROM proc2
IF (in-ptr_2_1 '" oU1-Plr_2_1) THEN
WAfT UNTIL (in-Ptr_2_1 1= out-J>lr_2_1);
END IF;
msg2:= buffer_2_1(out-plr_2_1);
out-ptr_2_1 <= (out...J>tr_2_1 +1) MOD N;
WAIT FOR delay;
END PROCESS procl;
proc2: PROCESS
VARIABLE msg, msgl: mSjLlype;
BEGIN
- - RECEIVE msg FROM procl
IF <in...J>lr_l_1 '" OU1...J>lr_l_1) THEN
WAIT UNTIL (in-Plr_l_l/= OU1-p10_l);
END IF;
msg := buffer_l_l (out-J>lr_l_l);
out-J>tr_l_l <= (out$_1_1 +1) MOD N;
WAIT FOR delay;
- - SEND msgl TO proc1
IF «in...J>lr_2_1 + I) MOD N = out-Plr_2_1) THEN
WAIT UNTIL «in-Ptr_2_1 +1) MOD N l=out-Ptr_2_1);
END IF;
buffer_2_1(in-J>lr_2_1) <= msgl;
in...J>tc2_1 <= (in-Plr_2_1 +1) MOD N;
WAIT FOR delay;
END PROCESS proc2;

Figuur 5.4: Gedeelte van de VHDL-venaling van het kommunikacie-mechanisme uit figuur 5.1.
Er wordt gebruik gemaakt van buffers rer grootte N.
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5.6 De 'architecture compiler'
Het programma voor het compileren van TLBVHDL-programma's met een
kommunikatie-mechanisme is wederom gerealiseerd met behulp van de 'Lexical Analyzer
Generator' Lex [181 De compiler maakt weer twee 'passes' over een TLBVHDL input file.
Gedurende de eerste 'pass' worden aile voor vertaling benodigde gegevens in een datastruktuur opgeslagen. Er wordt nog niets naar een output file geschreven. Tijdens de
tweede 'pass' worden aile gegevens die niet direkt betrekking hebben op het
kommunikatie-mechanisme naar een output file gekopieerd. Voor de overige statements
wordt een vertaling in standaard VHDL gesubstirueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de gegevens uit de data-strukruur. In deze tweede 'pass' wordt onderscheid gemaakt
tussen de vertaling met en de vertaling zonder buffers.

proc - rISt

.....

-

next-source ..

source_name

soul'ccUd

type-list

I
com_data-list

"

lllS!Lname
ms~type

next-msg

••

neXl-type ....

type_name
type_id
nmbcoCdests
dest_list

"

dest_oame

desUd
next-dest

••
:'.'

Figuur 5.5: De dara-strukruur waarin de relevante gegevens worden opgeslagen.

De data-struktuur die wordt gebruikt om alle relevame gegevens op te slaan, is opgebouwd
uit een aantal dynamische lijsten (zie figuur 5.5). De namen van aile bij kommunikatie
betrokken processen worden opgeslagen in een lijst 'proc-list', vergezeld van een
identifikatie-nummer dat overeenkomt met het betreffende element-nummer uit de lijst.
Wanneer in een proces COM_DATA objects worden gedeklareerd, wordt aan het
betreffende element van de proc-list een lijst 'com_data-list' toegevoegd, met daarin aUe
gedeklareerde COM_DATA objects en hun typen. Wanneer een SEND-statement wordt
tegengekomen, wordt deze com_data-list gebruikt om het bij het te zenden COM_DATA
object behorende type te vinden. De gevonden typen worden in een aan de proc-list
gekoppelde lijst 'type-list' opgeslagen, tezamen met hun identifikatie-nummers. Aan elk
element van deze type-list wordt tenslotte een lijst 'dest-list' gekoppeld, waarin de namen
van alle processen worden opgeslagen waar data van het betreffende type naar toe wordt
gestuurd, tezamen met hun identifikatie-nummers. Het totale aantal dementen waaruit de

5 Interproces-kommunikatie.

~5::.<5

dest-list bestaat wordt in de type-list bijgehouden als 'nmbr-of-dests'. In figuur 5.6 is aan
de hand van een voorbeeld te zien hoe de benodigde gegevens worden opgeslagen in een
data-struktuur lOals die hierboven is beschreven. De informatie die verkregen wordt door
ondeding van de SEND-statements is voldoende om lOwel vertalingen van de SENDstatements als van de RECEIVE-statements te kunnen genereren.
Voor het genereren van een juiste verraJing van de SEND- en RECEIVE-statements wordt
gebruik gemaakt van de gegevens uit deze data-struktuur. De naam van het zendende
praces en het bijbehorende identifikatie-nummer worden opgezocht in de proc-list. Het
type van de te zenden data en het daarbij horende identifIkatie-nurnmer worden vervolgens
opgezocht in de type-list. T enslotte worden de naam en het identifikatie-nummer van het
onrvangende proces opgezocht in de dest-list. De gevonden identifikatie-nummers kenmerken de naam van het kommunikatie-kanaal of de buffer die gekreeerd wordt voor het
overzenden van data. Als een dest-list uit meer dan een element bestaat, wordt een array
van kanalen of buffers gedefinieerd. De identifikatie-nummers van deze elementen worden
dan gebruikt als array-indices. In figuur 5.6 is rechts naast het programma-fragment
weergegeven welke status-signalen er worden gekreeerd in het geval er geen buffers gebruikt
worden.
De source file die is gebruikt voor het realiseren van een compiler voor TLBVHDLprogramma's die van een kommunikatie-mechanisme gebruik maken, is weergegeven in
bijlage 3. In de figuren 5.7a, b en c is de struktuur van deze source file te zien. In figuur
5.7a zijn de akties beschreven die tijdens de eerste 'pass' plaatsvinden, in figuur 5.7b de
akries die gedurende de rweede 'pass' worden uitgevoerd in het geval er geen buffers
gebruikt worden. In figuur 5.7c zijn de akries beschreven wanneer er wel gebufferde
kommunikatie plaatsvindt. Naast de pijlen sraan de door de compiler te herkennen strings,
in de blokken staan de bijbehorende uit te voeren akties. Wanneer er in de input file strings
gevonden worden die niet met de gedefinieerde reguliere expressies kunnen worden
beschreven, vindt er tijdens de eerste 'pass' geen enkele aktie plaats. Gedurende de rweede
'pass' worden niet herkende strings direkt naar de output file gekopieerd.
In hoofdstuk 7 staat een aantal opmerkingen die betrekking hebben op de gerealiseerde
'architecture compiler'. Hierin worden verschillende eisen gesteld aan TLBVHDL input
file en worden enige beperkingen van de compiler besproken.
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ARCHITECTURE cd_arch OF cd_ent IS
PROC procl, proc2, proc3, proc4;
BEGIN
procl: PROCESS
COM_DATA msgI, msg2: typeI;
COM_DATAmsg3: type2;
COM_DATA msg4, msg5: type3;
BEGIN

RECEIVE msgl FROM proe3;

- - flagO_l_l(l), flagl_I_l(l),
flagO_Cl(2) en f1agl_U(2)
- - kanaalnaam afbankelijk van proc3

SEND msg2 TO proc3;
SEND msg3 TO proc2;
RECEIVE msg5 FROM proc2;

-- flagO_I_2,flagl_l_2
- - flagO_I_1(1), flagI_I_l(1)
- - kanaalnaam afbankelijk van proc2

SEND msg4 TO proc2, proc4;

- - flagO_l_3(1), flagl_l_3(1),
flagO_1_3(2) en flagl_1_3(2)

SEND msg3 TO proc2, proc3;

END PROCESS procl;
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Figuur 5.6: Voorbeeld van de opslag van voor vertaling relevante gegevens in cen
data-srruktuur, opgebouwd uit dynamische lijsten.

NULL

..-

5 Interproces-kommunikatie

...-..5:L..7

Start-pointer 'start_cd' voor de
proc-list definieren.

Element aan de proc-list toevoegen. De procesnaam en het identifikatie-nummer hierin opslaan.

~-----------PI Proces-naam opslaan t---~E=ND:-=-:P:":R~OC=-=ES=-=-:S=-------,

COM_DATA

pr_name;

Proces-naam in de proc-Iist opzoeken en
bieraan een com_data-list koppelen.
cd_obj
Element aan de com_data-list toevoegen
en het COM_DATA object hierin opslaan.
: type_dec;
Bijbehorende type aan de COM_DATA
objects in de com_dam-list toevoegen.
SENDcd_obj
...-_~ Het

r----------'
COM_DATA cd_obj

bij dit COM_DATA object behorende type wordt opgezocht

in de com_data-list en toegevoegd aan de type-list.
TOdest-Pt'

De naam van bet proces waarbeen data wordt gestuurd
wordt toegevoegd aan de dest-list.

('End of me' gekonstateerd)

Package met data-typen DaM de output file schrijven.
Vertaling zonder buffers gewenst: pass:=2

Vertaling met buffers
gewenst: pass:=3

me

Figuur 5.7a: Scruktuur van de source
(eersre ·pass'). Her opslaan van voor
vertaling relevante gegevens in dynamische Iijsten.
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Deklareren van de typeD, kanaleD en status-signaleD, net
voor het statement 'BEGIN' in de 'architectural body'.
pr_name: PROCESS

COM_DATA object aIs 'VARIABLE' naar
file schrijven.

r----tI101 de output

,c(Cobj

: type_dec;

SENDcd_obj TOdest-pr {,dest_pr}

ldentifikatie-nummers van het
zendende proces, van het type
van bet COM_DATA object
en van aIle ontvangende
processen worden opgezocht in
resp. de proc-list, de type-list
en de dest-list.

IdeDtifikatie-nummers van bet
zendende proces, van het type
van bet COM_DATA object
en van het ontvangende proces
worden opgezocbt in resp.
de proc-list, de type-list eD de
dest-list.

Vertaling (zonder buffer) naar
de output file schrijven.

Vertaling (zonder buffer) Daar
de output file schrijven.

END PROCESS: pcnarne;

pcname: PROCESS

Figuur S.7b: StnIkruur van de source file (tweede 'pass'). Her genereren
van een vertaling zonder buffers.
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Deklareren van de typen, buffers en de buffer-pointers, net
v66r het statement 'BEGIN' in de 'architectural body'.
pr_name: PROCESS

...----.1 COM_DATA object als 'VARIABLE' naar
de output file schrijven.

SEND c<Cobj TO dest-PT {, dest-Pt"}

Identifikatie-nummers van het
zendende proces, van het type
van het COM_DATA object
en van alle ontvangende
processen worden opgezocbt in
resp. de proc-list, de type-list
en de dest-list.

Identifikatie-nummers van het
zendende proces, van het type
van bet COM_DATA object
en van het ontvangende proces
worden opgezocht in resp.
de proc-list, de type-list en de
dest-list.

Vertaling (met buffer) naar de
output file schrijven.

Vertaling (met buffer) naar de
output file schrijven.

END PROCESS: pr_name;

pr_name: PROCESS

Figuur 5.7c: Srruktuur van de source fIle (tweede ·pass'). Her genereren
van een vertal.ing mer buffers.
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Synchronisatie van processen

6.1 Inleiding
Het kan noodzakelijk zijn dat sommige taken, die door verschillende parallelle processen
worden uitgevoerd, toch in een bepaalde volgorde worden afgehandeld. Hiertoe moeten de
processen onderling worden gesynchroniseerd [20, 21, 22]. Parallelle processen kunnen in
TLBVHDL worden gesynchroniseerd met behulp van diverse synchronisatie-primitieven.
Indien nodig kunnen deze primitieven worden gebruikt am processen te aktiveren of te
deaktiveren. In de volgende paragrafen wordt een TLBVHDL-mechanisme dat van mike
primitieven gebruik maakt, het 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie-mechanisme,
beschreven. In §6.3 wordt bcschreven hoe dit synchronisatie-mechanisme in VHDL
ge'implementeerd kan worden. De 'architecture compiler', die de omzetting van de
TLBVHDL-beschrijving naar VHDL realiseert, wordt in §6.4 behandeld. Deze compiler
kan vooralsnog aileen in niet-hierarchische systemen gebruikt worden. £en synchronisatiemechanisme dat ook in hierarchische systemen toegepast kan worden, is momenteel nog
niet volledig ontwikkeld.

6.2 De TLBVHDL-syntax
Om paraUeUe processen te synchroniseren kunnen in TLBVHDL de synchronisatieprimitieven 'WAIT_EVENT en 'SIGNAL_EVENT gebruikt worden. De primitieven
maken gebruik van gemeenschappelijke EVENT objects, in het vervolg ook 'eventidentifiers' genoemd. De TLBVHDL-syntax voor 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie is
aJs voIgt [5. pag. 15. 21. 23. 24] :

event_dec

::=

EVENT event_list;

s_w_sync_stat

....

si~stat

si~stat

..'"--

SIGNAL_EVENT event_list;

evenclist

.."--

evencname {, evem_name}

waicstat

"-

WAIT_EVENT

I waicsrat

lo~evencexpr;
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.... --

lo~evencexpr

event_name
lo~evencexpr lo~evencapr

.... --

lo~evencopr

event_name

AND I OR

De deklaratie 'event_dec' vindt plaats in de 'architecturcdecpart' of in de 'porcclause'.
Gebruik van 's_w_sync_stat' is beperkt tot in de 'process_stacpart'. Voorlopig wordt de
plaats van deklaratie van een EVENT object beperkt tot de 'architecturcdec_part'. Dit
betekent dat het EVENT object ap hetzelfde hierarchische niveau wordt gedeklareerd als
waarop het gebruikt wordt.
Het is met 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie mogelijk in een situatie te belanden
waarin 'deadlock' optreedt. De ontwerper moet er zorg voor dragen dat dit niet gebeun.

EVENT ev 1, ev2, ev3;
BEGIN
proc1: PROCESS
BEGIN
SIGNAL_EVENT evl, ev2;
END PROCESS procl;
proc2: PROCESS
BEGIN
WAIT_EVENTevl ANDev3;
END PROCESS proc2;
proc3: PROCESS
BEGIN
WAIT_EVENT ev2;
SIGNAL_EVENT ev3;
END PROCESS proc3;

.......

,

Figuur 6.1: Gedeelre van een TLBVHDL-programrna met een 'WAIT and
SIGNAL' synchronisatie-mechanisme.

6.3 Het 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie-mechanisme
Het principe van 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie is, dat een praces de mogelijkheid
heeft cen ander proces te laten wachten tot een bepaald synchronisatiepunt is bereikt en dit
praces daarna te aktiveren. Hiermee kan een volgorde in de uitvoering van de processen
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aangebracht worden. Bij deze vorm van synchronisatie wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke EVENT objects, de zogenaamde 'event~identifiers'.
Bij elk van de event-identifiers die in de evenr-expressie van een WAIT_EVENT-statement
voorkomen, hoort een SIGNAL_EVENT-statement. Het proces waarin dit WAIT_EVENT-statement voorkomt moet wachten tot deze SIGNAL_EVENT-statements door
(een of meer) andere processen zijn uitgevoerd. Als een proces een SIGNAL_EVENTstatement uirvoerr, krijgen de hierin voorkomende event-identifiers de waarde 'true'. Pas
wanneer de event-expressie hierdoor ook de waarde 'true' aanneemt, kan her wachtende
proces doorgaan en krijgen alle in de event-expressie voorkomende event-identifiers de
waarde 'false'.
Wanneer een proces voor de rweede keer hetzelfde SIGNAL_EVENT-statement wit
uitvoeren, zander dat er een bijbehorend WAIT_EVENT-statement is uitgevoerd, moet
dit proces eerst hierop wachten alvorens het tweede SIGNAL_EVENT-statement mag
worden uitgevoerd. Mer 'bijbehorend' wordt hier bedoeld dat het WAIT_EVENT- en het
SIGNAL_EVENT-statement van dezeIfde event-identifier(s) gebruik maken.
Met e1ke event-identifier kan een proces met slechts cen ander proces gesynchroniseerd
worden. A1s meerdere processen onderling gesynchroniseerd moeten worden, moet er van
meerdere event-identifiers gebruik worden gemaakt. In figuur 6.1 is een voorbeeld gegeven
van her gebruik van 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie.
Bij de VHDL-implementatie van de 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie-primitieven is
van hetzelfde principe gebruik gemaakt als bij ongebufferde kommunikatie russen twee
processen (zie §5.4). De status van het synchronisatie-mechanisme wordt per eventidentifier bijgehouden door twee status-signalen, 'flagO' en 'flagl', die de waarden 'true' en
'false' kunnen aannemen. Voor een event-identifier 'evl' worden hijvoorbeeld de statussignalen 'flagO_evl' en 'flag13v1' gedefinieerd. Na het uitvoeren van een SIGNAL_EVENT-statement krijgen deze signalen verschillende waarden, na uitvoering van een
WAIT_EVENT-statement worden de waarden weer aan elkaar gelijk gemaakt. Het zijn
dus niet de waarden van de gebruikce event-identifiers maar de waarden van de statussignalen die aangeven of er een WAIT_EVENT- of een SIGNAL_EVENT-statement is
uitgevoerd. De event-identifiers zelfworden in de processen gebruikt als lokale variabelen.
Bij de vertaling van een WAlT_EVENT-statement worden in een Ius aile status-signalen
getest die hij de in de evenr-expressie voorkomende event-identifiers horen. Wanneer de bij
een event-identifier behorende status-signalen 'flagO' en 'flag 1' verschillende waarden
hebben is er blijkbaar door een ander proces een SIGNAL_EVENT-statement uitgevoerd.
De berreffende (lokale) event-identifier krijgt nu de waarde 'true'. Zodra zoveel eventidentifiers de waarde 'true' hebben dat de event-expressie oak de waarde 'true' aanneemt,
wordt de Ius verlaten. Alle status-signalen 'flagO' en 'flag!' die bij de in de event-expressie
voorkomende event-identifiers horen en verschillende waarden hebben, krijgen nu weer
gelijke waarden. Er wordt hiermee aangegeven dat de uitvoering van het WAIT_EVENTstatement is volcooid. In figuur 6.2a en b is ter iIlustratie de VHDL-vertaling van het
programma uit figuur 6.1 weergegeven.
Bij de vertaling van een SIGNAL_EVENT-sratement wordt in een Ius voor elke eventidentifier getest of de bijbehorende status-signalen gelijke waarden hebben. A1s dit voor een
bepaalde event-identifier her geval is, krijgen de bij deze event-identifier behorende statussignalen direkt verschillende waarden en krijgt de (lokale) event-identifier zelf de waarde
'true'. Zodra dit voor aile in het SIGNAL_EVENT-statemenr voorkomende eventidentifiers het geval is, wordt de Ius verlaten en is de uitvoering van het SIGNAL_EVENTstatement voltooid (zie figuur 6.2a en b).
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De event-expressie in een WAIT_EVENT-statement is een logische expressie waarin een
'OR'-operator kan voorkomen. Ais in een proces bijvoorbeeld het statement
'WAIT_EVENT evl OR ev2;' voorkomt, dan moet in een ander proces een statement
'SIGNAL_EVENT evl, ev3, ev4;' voldoende zijn het wachtende proces te aktiveren. Dit is
de reden dat in de VHDL-vertaling van het SIGNAL_EVENT-statement de waarden van
de status-signalen zo sne! mogelijk moeten worden aangepast. Als de status-signalen
behorend bij 'evl' verschillende waarden hebben gekregen, hoeft door het wachtende
proces niet te worden gewachr tot oak de status-signalen behorend bi; 'ev3' en 'ev4' zijn
aangepast.
Bij het uitvoeren van een WAIT_EVENT-statement mogen de status-signalen daarentegen
pas worden aangepast als de event-expressie de waarde 'true' heeft gekregen. Als de waarden
eerder zouden worden aangepast, lOU her mogelijk zijn dat eenzelfde SIGNAL_EVENTstatement meerdere keren kan worden uitgevoerd voordat de uitvoering van het
WAIT_EVENT-statemenr is volrooid.
Net voor her aanpassen van de waarden van de status-signalen in een WAIT_EVENTstatement vindt er een test plaars of de status-signalen wel verschillende waarden hebben.
Deze test wordt uitgevoerd am de mogelijkheid uit te sluiten dat aan de signalen door een
WAIT_EVENT- en een SIGNAL_EVENT-statement precies tegelijk een waarde wordt
toegekend. Op dat moment zouden de statements 'flag} <= flagO' en 'flagO <= NOT flag]'
tegelijk uirgevoerd worden, wat een onbekend resultaat zou opleveren.

ARCHITECTURE evencarch OF evnt_ent IS
- - EVENT evl, ev2, ev3;
SIGNAL tlagO_evl, tlagl_evl, fiagO_ev2, flagl_ev2, flagO_ev3, flagl_ev3: Boolean;
BEGIN

procl: PROCESS
VARIABLE evl, ev2;
BEGIN
- - SIGNAL_EVENT evl, ev2;
ev1 :=' false;
ev2 :=' false;
LOOP
IF (evl = false AND flagO_evl = fiagl_evl) THEN
evl := true;
flagO_evl <= NOT flagl_evl;
END IF;
IF (ev2 = false AND flagO_ev2 = flagl_ev2) THEN
ev2 :=true;
flagO_cv2 <= NOT flagl_ev2;
END IF;
EXIT WHEN evl AND ev2; - - all event-identifiers must be true
WAIT ON flagl_evl, fiagl_ev2;
END LOOP;
WAIT FOR delay;

END PROCESS procl;

Figuur 6.13: VHDL.venaling van het programma uit figuur 6.1.
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pro<:2: PROCESS
BEGIN
-- WAIT_EVENTevl ANDev3;
ev 1 := false;
ev3 := false;
LOOP
IF (evl = false AND flagl_evl/= flagO_evl) THEN evl :=tnle; END IF;
IF (ev3 = false AND flagl_ev3 /= flagO_ev3) THEN ev3 := tnIe; END IF;
EXIT WHEN evl AND ev3; - - log..event_expr must be true
WAIT ON flagO_evl. flagO_ev3;
END LOOP;
IF (flagl_evl /= flagO_evl) THEN flagl_evl <= flagO_cvl; END IF;
IF (flagl_ev3 /= flagO_ev3) THEN flagl_ev3 <= flagO_ev3; END IF;
WAIT FOR delay;
END PROCESS proc2;
proc3: PROCESS
BEGIN
- - WAIT_EVENT ev2;
ev2 := false;
LOOP
IF (ev2 = false AND flagl_ev2 /= flagO_ev2) THEN cv2 :=tnJe; END IF;
EXIT WHEN ev2; - - log..event_expr must be true
WAIT ON flagO_ev2;
END LOOP;
EXIT WHEN ev2; - - log..evencexpr must be tnIe
IF (flagl_ev2/= flag03v2) THEN flagl3v2 <= flagO_ev2; END IF;
WAIT FOR delay;
- - SIGNAL_EVENT ev3;
ev3 := false;
LOOP
IF (ev3 = false AND tlagO_ev3 = flagl_ev3) THEN
ev3 :=true;
flag03v3 <= NOT flagl_ev3;
END IF;
EXIT WHEN ev3; - - all event-identifiers must be true
WATTON flagl_ev3;
END LOOP;
WAIT FOR delay;
END PROCESS proc3;

Figuur 6.2b: VHDL-vertaling van het programma uit fIguur 6.1 (vervolg).

6.4 De 'architecture compiAer'
De mer behulp van Lex gerealiseerde compiler maakr twee 'passes' over dc TLBVHDL
input file. Tijdens de eerste 'pass' wordr een deel van de voor vertaling benodigde gegcvens
verzameld en opgeslagen in een dara-srruktuur, opgebouwd uir dynamische lijsren. Tijdens
de rwcede 'pass' wordr de rest van de gegevens opgezochr en wordt cen verraling voor de
WAlT_EVENT- en de SIGNAL_EVENT-sratemenrs gesubsrirueerd.
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evenCname

next-process ..

process-list ..

...

proc_name
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proc_event-list

event_name
I

I

.next-event

Figuur 6.3: De data-struktuur waarin de relevante gegevens worden opgeslagen.

De data-strukruur waarin aIle voor vertaling relevante gegevens worden opgeslagen, is
opgebouwd uit een aantal dynamische lijsten (zie figuur 6.3). ABe event-identifiers, die in
de TLBVHDL file moeten zijn gedeklareerd, worden opgeslagen in een lijst 'event-lisr'. In
een lijst 'process-list' worden de namen van aIle processen geschreven waarin een
WAIT_EVENT- of een SIGNAL_EVENT-statement voorkoffit. Aan elk element van deze
lijst wordr vervolgens een lijsr 'proc_event-lisr' gekoppeld, mer daarin de event-identifiers
die in dat proces gebruikt worden. In figuur 6.4 is te zien hoe de data-strukruur eruit ziet
na een 'pass' over het programma uit figuur 6.1.

s~-evet:1

evl

M

e\Q

M

ev3

J

NUll

NULL

NULL

proc2

proc3

NULL

NULL

Figuur 6.4: Opslag van de relevance gegevens uir her TLBVHDL-programma uit figuur 6.1.
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Bij het schrijven van de juiste vertaling naar een output file tijdens de tweede 'pass' kan uit
de event-list afgelezen worden welke status-signalen er gedeklareerd moeten worden. Vit de
proc_event-lisrs kan afgelezen worden welke event-identifiers als variabelen in een proces
gedeklareerd moeten worden. In de vertaling van het programma uit figuur 6.1 moeten
bijvoorbeeld in proces 'prod' de variabelen 'evl' en 'ev2' gedeklareerd worden (zie ook
figuur 6.4). Wanneer tijdens de tweede 'pass' in een proces een WAIT_EVENT- of een
SIGNAL_EVENT-statement wordt tegengekomen, wordt de betreffende pro,-event-list
helemaa! verwijderd en wordt er een nieuwe proc_event-Iist aangemaakt, met daarin slechts
dIe event-identifiers, die in het betreffende statement voorkomen. Aan de hand van deze
lijst kan dan de juiste vertaling van het statement gegenereerd worden.
Als een WAIT_EVENT-statement wordt tegengekomen, moet de hierin voorkomende
evenr-expressie door de compiler worden ontleed. Alle in de expressie gevonden strings
worden vergeleken met de event-identifiers in de event-lise. Komt een string overeen met
een element uit deze Iijst dan betreft het een event-identifier, wordt een string niet
gevonden dan wordt deze als een operand uit de expressie beschouwd. De expressie in zijn
geheel wordt opgesIagen en gebruikt in de verraling van het WAIT_EVENT-statement.
De source file die is gebruikt voor het realiseren van de compiler, is bijgevoegd in bijlage 4.
De struktuur hiervan is weergegeven in de figuren 6.5a en b. In figuur 6.5a zijn de akties
weergegeven die tijdens de eerste 'pass' moeten plaatsvinden, in figuur 6.sb de akties die
tijdens de rweede 'pass' worden uitgevoerd. In hoofdstuk 7 staat een aanra! opmerkingen
die betrekking hebben op de gerealiseerde 'architecture compiler'. De eisen die aan de
TLBVHDL input file worden gesteld en verschillende beperkingen van de compiler
worden besproken.
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Opmerkingen m.b.t. de gerealiseerde
,architecture compilers'

Voor het omzetten van de diverse TLBVHDL-mechanismen naar VHDL, zijn tot nag toe
verschiUende 'architecture compilers' gerealiseerd. Deze compilers hebben aile bepaalde
eigenschappen en beperkingen, Bovendien worden door e1ke 'architecture compiler'
specifieke eisen gesteld aan de TLBVHDL~beschrijving die vertaald moet worden,
Hieronder volgen in eerste instantie enige opmerkingen die betrekking hebben op elke
compiler. Daarna zal voor elk te vertalen TLBVHDL-mechanisme apart worden beschreven, welke eisen aan en door de betreffende 'architecture compiler' worden gesteld en met
welke beperkingen rekening moer worden gehouden.

Algemmf opmtrkingm

Door elke 'architecture compiler' wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine
lerters, A1Ie gereserveerde VHDL- en TLBVHDL-statements moeten met hoofdlettcrs
worden weergegeven. Door de ontwerper ge'inrroduceerde namen van typen, identifiers etc.
moeten met kleine letters worden aangegeven. Deze beperking is niet struktureel, maar kan
desgewenst in een later stadium worden opgeheven.
Elke compiler verwacht dat aile processen waarin gebruik wordt gemaakt van een van de
beschreven TLBVHDL-mechanismen een unieke naam hebben.
De gebruiker kan aangeven welke TLBVHDL input file omgezet moet worden naar
VHDL en in welke output file de verraling weggeschreven moet worden. A1s een
TLBVHDL-mechanisme volgens verschillende modellen kan worden vertaald, wordt de
gebruiker gevraagd uit een aantal op het scherm weergegeven opties te kiezen.
Elke 'architecture compiler' gaat ervan uit dat de syntax van het te venalen TLBVHDLprogramma korrekt is. A1s dit niet het geval is, zal eeo onjuiste vertaling worden gegenereerd of zal het programma afgebroken worden. De compiler geeft geen foutmeldingen.
Aileen als de door de gebruiker aangegeven in- of output file niet bestaat of nict kan
worden geopend, zal gevraagd worden deze opnieuw in te voeren.
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'Mutual exclusion' in niet-hiirarchische systemen
De in de §4.4.3 beschreven 'architecture compiler' is geschikt voor het naar VHDL
omzetten van TLBVHDL-programma's waarin konstrukties voor 'mutual exclusion'
voorkomen. Het in TLBVHDL beschreven systeem mag hierbij echter geen hierarchische
struktuur hebben. Het systeem moet zijn opgebouwd uit cen 'entity declaration' en cen
bijbehorende 'architectural body'.
AIs slechts cen proces ooit toegang tot een beschermde data-struktuur vraagt, hoen deze
data-srruktuur in feite niet beschermd te worden. Er wordt dan ook geen vertaling voor de
betreffende statements gesubstitueerd. Het proces kan te allen tijde op de data opereren
zander daarvoor toestemrning te vragen.
De gebruiker kan aangeven of een vertaling met arbiter-processen of een vertaIing met
toewijzingsalgoritmen gegenereerd moet worden. De compiler geeft de mogdijke opties op
het beeldscherm weer.
In de VHDL-vertaling met arbiter-processen wordt gebruik gemaakt van het type
'me_channel_type'. Dit type is een array waarbij elk element bestaat uit een record-veld.
Het aantal array-dementen komt overeen met het aantal ME_DATA objects dat
gedeklareerd is, dus met het aantal dementen waaruit de ME_DATA-lijst bestaat. Elk
record-veld op zich is ook weer een array. Het aantal array-elementen hiervan komt overeen
met het maximum van het aantal dementen van de verschillende ME_PROCESS-lijsten.
Deze twee-dimensionale array-struktuur heeft als voordee1 dat er slechts cen signal
'me_channel' met type 'mcchanneLtype' gedeklareerd hoeft te worden, maar als nadeel
dat er in het algemeen teveel geheugen wordt gereserveerd. Vooral als zeer veel processen
cen bepaald ME_DATA object vaak en andere ME_DATA objects veel minder vaak
claimen, wordr er te veel geheugen gereserveerd.

'Mutual exclusion' in hiirarchische systemen
De in §4.5.2 beschreven 'architecture compiler' is geschikt om 'mutual exclusion'mechanismen in TLBVHDL-beschrijvingen van hierarchische systemen om te zetten in
VHDL. Ook voar niet-hierarchische systemen kan de compiler gebruikt worden. De resulterende VHDL-beschrijving is dan echter niet optimaal.
AIs slechts cen proces in een systeem ooit toegang tot een beschermde data-struktuur
vraagt, hoeft deze data-struktuur in feite niet beschermd te worden. Er bestaat echter de
mogelijkheid dat het systeem als komponent in een ander systeem wordr gebruikr, waar wei
meerdere processen op dezelfde data willen opereren. Als de ontwerper aangeeft een
bepaalde dara-strukruur te beschermen, zal dit daarom alrijd worden gedaan.
Deklaraties van ME_DATA objects en komponenten mogen aileen in een 'architectural
body' plaatsvinden. De typen van de in de 'architectural body' gedeklareerde ME_DATA
objects moeten in de bijbehorende 'emity declaration' of in een package gedeklareerd zijn.
Alleen in de TLBVHDL-beschrijving voorkomende entities mogen als komponent
gebruikt worden. Her is niet mogeIijk een komponent uit een bibliotheek te gebruiken.
V66r elk ME_DATA object dat in een PORT- of een PORT MAP-specifikatie gebruikt
wardt, maet het woord 'ME_DATA' geplaacst zijn. Aan ME_DATA objects die in eeo
PORT-specifikatie gedeklareerd zijn, kan geen initiele waarde worden toegekend.

7 Opmerkinxen m.b.t. deg.erealiseertk 'architecture compilers'
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Interproces-kommunikatie
Wanneer een systeem gebruik maakt van een of meer komponenten, moet het mogelijk
zijn dat een proces uit een komponenr kommuniceert met een proces uit het systeem. Het
TLBVHDL-mechanisme hiervoor is nog niet volledig ontwikkeld. De in §5.6 beschreven
'architecture compiler' kan aileen worden gebruikt voor het omzetten naar VHDL van
kommunikatie-mechanismen in niet-hierarchische systemen.
De gebruiker kan aangeven of cen vertaling met of zonder buffers gewenst is. A1s een
vertaling met buffers gewenst is lean ingegeven worden hoe groot dcze buffers moeten zijn.
De compiler geeft de mogelijke opties op het beeldscherm weer.
Wanneer data door een proces tegeli;kertijd naar verschillende andere processen wordt
gestuurd, wordt in de VHDL-vertaling gebruik gemaakt van de array's 'dest' en 'sent'. Deze
worden eenmalig aan het begin van het proces gedeklareerd. Het aamal array-dementen
hiervan komt overeen met het maximum van het aantal dementen van de verschillende
dest-lisrs (zie figuur 5.6). Vaak zullen niet aile elementen hiervan gebruikt worden en wordt
er teved geheugen gereservcerd. Voor een oprimale array-deklaratie moet de compiler
echter veel meer informatie zoeken en opslaan. Dit gaat ten koste van de snelheid.

Synchronisatie van processen
De in §6.4 beschreven 'architecture compiler' is geschikt voor het naar VHDL omzetten
van TLBVHDL-programma's waarin mechanismen vaor synchronisatie vaorkomen. Het
mechanisme voor synchronisatie van processen op verschillende hierarchische niveaus is
nog niet volledig ontwikkeld. Het in TLBVHDL beschreven systeem mag daarom geen
hierarchische struktuur hebben.
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Konklusies en aanbevelingen

8.1 Konklusies
De hardware beschrijvingsraal VHDL is erg geschikr voor het beschrijven van digirale
systemen, waarbij zowel het gedrag als de strukcuur van het systeem nauwkeurig moeten
worden vastgelegd. AIle taakstrukturen, zoals bijvoorbeeld kommunikatie- en synchronisatiestrukruren, worden in VHDL met behulp van signals beschreven. De onderlinge
relaties russen de verschillende signals zijn vaak moeilijk te achterhalen. Her is hierdoor
haasr onmogelijk een VHDL-beschrijving auromatisch re analyseren en te optimaliseren.
Task Level Behavioral VHDL beschrijft het gewenste gedrag van een systeem op een hoger
niveau. De manier waarop dar gewensre gedrag met hardware kan worden bereikt, wordt in
een TLBVHDL-beschrijving echrer niet aangegeven. Een TLBVHDL-beschrijving van een
systeem kan hierdoor eenvoudiger geanalyseerd en geoptimaliseerd worden dan een
VHDL-beschrijving. Bij 'system synthesis' is TLBVHDL daarom een geschikte taal voor
het specificcren van een systeem.
Met behulp van een 'mutual exclusion' -mechanisme kan gemeenschappelijke, door
verschillende processen gebruikte data beschermd worden. Slechts een van de processen
tegelijk mag dan op deze data, die in VHDL door een signal gerepresenteerd wordt,
opereren. In systemen zonder hierarchie kan dit gerealiseerd worden door op een na aIle
drivers van deze gemeenschappelijke signal af te schakelen. AIleen de driver van her proces
dat toestemming heeft de beschermde dara re gebruiken blijft aktief. Een resoJurie-funktie
kan de waarde van deze driver direkt aan de signal teruggeven. De beschermde dara krijgt
hierdoor de waarde die er in her proces aan wordr toegekend. In systemen met hierarchie
kan dit principe nier gebruikt worden. Drivers die ontsraan in een 'porr map' kunnen niet
worden afgeschakeld. De waarden van deze drivers worden door een resolutie-funktie altijd
meegenomen bij de bepaling van de resulterende waarde van de signal. De bescherrnde data
krijgt nu een andere waarde dan er in her proces aan is toegekend. De manier waarop
'mutual exclusion' in hierarchische en in niet-hierarchische systemen ge'implementeerd
wordt, verschilt hierdoor aanzienlijk. Er zijn dan ook twee verschillende compilers
gerealiseerd.
De gerealiseerde 'architecture compiler' voor de niet-hierarchische systemen kan de
TLBVHDL-beschrijving volgens twee archirektuurmodellen ornzetten naar VHDL. In her
eersre model bepaalt elk proces zelf, met behulp van een toewijzingsalgoritrne, wanneer
bescherrnde data gebruikt mag worden. In het rweede model bepaalt een arbiter-praces
welk proces roegang tot de beschermde data-struktulU krijgr.
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De 'architecture compiler' voor hierarchische systemen zet een TLBVHDL-beschrijving
aileen am naar VHD L volgens het arbiter-model. De manier waarop processen op de
beschermde data opereren is op een andere manier getmplementeerd dan in een niethierarchisch systeem. Voor elk proces dat beschermde data wil gebruiken, wordt een 'kopie'
van deze data gekreeerd. Ieder proces opereert nu op een eigen kopie. De arbiter zorgt
ervoar dat de waarde van elke kopie op het juiste momenc aan de beschermde data wordt
doorgegeven en omgekeerd. Elke kopie van de beschermde data heef! precies twee drivers,
een in het op deze kopie opererende proces en een in de arbiter. Deze drivers hoeven niet
afgeschakeld te worden. Het eerder beschreven probleem creedt hierdoor niet meer op. De
compiler kan ook gebruikt worden bij niet-hierarchische systemen, maar levert dan geen
optimaal resultaat.
De precieze manier waarop processen uit verschillende hierarchische niveaus met elkaar
kommuniceren, is pas kort geleden vastgelegd. De 'architecture compiler' die TLBVHDLkonstrukties voor imerproces-kommunikatie omzet naar VHDL, is daarom aileen geschikt
voor niet-hierarchische systemen. De omzetting kan volgens £wee modellen plaatsvinden.
In het eerste model wordt geen gebruik gemaakt van buffers. Voor het overzenden van
informatie tussen twee processen wordt cen kommunikatie-kanaal gebruikt. Voor elk type
data wordt een apart kanaal gekreeerd. Voordat een proces data via een kanaal naar een
ander proces mag zenden, wordt getest of dit kanaal vrij is. Als dit niet het geval is, dus als
eerder via dit kanaal gezonden data nog niet door het proces van bestemming is
binnengehaald, zal hierop gewacht moeten worden.
In het tweede model wordt in elk kanaal een buffer opgenomen. De oncwerper kan
aangeven hoe groot deze buffers moeten zijn. Zolang een buffer nier vol is, kan een proces
data blijven zenden. Als de buffer vol is, moet met het sturen van data gewacht worden tot
het onrvangende proces data vanuit deze buffer heef! binnengehaald.
Ook de 'architecture compiler' die het 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie-mechanisme
omzet naar VHDL, is vooralsnog aileen geschikt voor niet-hierarchische systeembeschrijvingen. Deze omzetting vindt maar op een manier plaars. Een proces krijgt hierbij de
mogelijkheid een ander proces te laten wachten tot een bepaald synchronisatiepunt is
bereikt en kan dit proces vervolgens aktiveren. De toestand van beide processen wordt
weergegeven met behulp van status-signalen. Met deze vorm van synchronisatie kan een
volgorde in de uirvoering van de processen aangebracht worden.

8.2 Aanbevelingen
Een 'mutual exclusion' -mechanisme kan in niet-hierarchische systemen volgens twee
modellen naar VHDL omgezet worden. Er moet nog onderzocht worden hoe deze modellen in hardware ge"implementeerd kunnen worden en wat precies de voordelen van elk
model zijn.
De TLBVHDL-syntax voorzier niet in de mogelijkheid aan processen prioriteiten toe te
kennen, waardoor de ontwerper meer invloed zou hebben op de manier waarop 'mutual
exclusion' plaatsvindt. In de TLBVHDL-syntax zou hierroe bijvoorbeeld een statemenr
'PRlOR11Y (priority_indication)' toegevoegd kunnen worden.
Een 'architecture compiler' voor her omzetcen van een kommunikatie-mechanisme in
hierarchische systemen naar VHDL, moet nog gcrealiseerd worden. Er kan nog onderzocht
worden of de tot nog toe gebruikte modellen uitgebreid kunnen worden. Het zou
bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn dat verschillende typen data over hetzelfde
kommunikatie-kanaal gestuurd worden. Ook zou de groorre van elke gebruikte buffer apart
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opgegeven moeten kunnen worden. De TLBVHDL-syntax zal hiertoe aangepast moeten
worden.
Met betrekking tot synchronisatie van processen is slechts een 'architecture compiler' voor
het implementeren van het 'WAIT and SIGNAL' synchronisatie-mechanisme gerealiseerd.
Andere vormen van synchronisatie, waarbij bijvoorbeeld een 'handshake'-mechanisme
gebruikt wordt, moeten nog nader bekeken worden. Het lOU hiermee eenvoudig mogelijk
moeten zijn twee processen op bepaalde synchronisatiepunten exakt tegelijk te aktiveren of
te deaktiveren. In dat geval lOU bijvoorbeeld een kommunikatie-mechanisme zander
'handshake' gebruikt kunnen worden.
Er is nog een aantal konstrukties in TLBVHDL waarvan de precieze werking en syntax nog
niet zijn vastgesteld. Dit betreft konstrukties voor het mogelijk maken van 'shared
processing' en een 'conditional control flow'. Zodra de syntax en de mogelijkheden van
deze konstrukties zijn vastgelegd, kunnen ook hiervoor 'architecture compilers' worden
gerealiseerd.
Voor de diverse in TLBVHDL aanwezige mechanismen zijn verschillende 'architecture
compilers' gemaakt. In eeo later stadium kunnen deze compilers worden samengevoegd tot
een 'architecture compiler'.
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Bijlage 1

De Lex source file
('mutual exclusion' in niet-hierarchische systemen)

Vit de source file 'source l.lex' kan met behulp van de Lexical
Analyzer Generator Lex en een C-compiler een 'architecture
compiler' worden gerealiseerd. Deze 'archicecture compiler' kan
worden gebruikt om 'mutual exclusion'-rnechanismen in niethierarchische TLBVHDL-beschrijvingen om te zetten naar
VHDL.

3

Bijlage 1: De Lex source fik ('mutual exclusion' in niet-hierarchische s;ystemen)
File source1.lex
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\(

I~ Dit programma zet aan TLBVHDL-beschr1jv1ng waarin gabru1k wordt gamaakt van 'mutual exclus1on';* statements, om naar VHDL. Oit kan plaatsv1nden volgens een model waarin gebruiJc wordt gemaakt
1* vall het a1goritme vall EiBenberg & McGuire of het algoritme van Peterson, of volgell6 een model
1* waar1n arblter-processen beschermde data aan procassen toew1jzen. Het programma ls niet geschlkt
1* voor hierarch1sche systeembeschrijv1ngen.

*;
,/
*,'
'!

*1

'include "me_data.decs"
'}

'START HEDATA EXCL REL PROC ENDPROC ARCHl ARCH2
ld
type_dec
md_obj

[a-z] [_a-zO-91*
ra-z I [_a-zO-9 J*
! a-z I !_a-zO-9J'
{a-z 11_ a-zO-9]*

pr_name

sp

[

comment

\t

--.*

'*

rest
1s\

get_1nput_filename( I;
get_output_filename( );
choose_architecture();

{comment}

{if (pas6
}

~=

2 :: pass

~=

3) ECHO;

1* Blj de eerste pass een start-pointer voor de me_data-list
1* deflnleren. B1j de tweede pass de deklarat1e van ME_DATA
/* ala kommentaar naar de output tlle schrijven.

*1
*j

*1

if (pass ~= 1 && f1rot-paBs =~ II
(start_mdz(struct me_data *)malloc(elzeof(struct me_data));
start_md->md_counter

0;

=

start-prc~(struct process_list

*)malloc(slzeofrstruct process_listl);
start...prc->process_name = (char ")NULL;
start"'prc->start_md_list ~ (struct md_dec_list ")IIDLL;
tirst"'pass ~ 0;
}

else if ( (pass
2) :: (paBa
(fpr1ntf(yyout,"-- "): ECHO:
QQ

-=

3)

)

}

BEGIN MEDATA;
}

I" Blj de eerete pass de ME_DATA objects aan de me_data-list
',I
1* toevoegen. Als eell ME_DATA ob~ect reeds eerder gedeklareerd ,/
/* is, wordt deze genegeerd.
.;'

<MEDATA> (md_obj}

i f I pass

~~

11

(new_mdaadd_md(start_md,
if Inew_md =a 0);
else

yyte~tJ;

{md_obj_counter........ ;

proc[md_obj_counter] = 0:
llel4_md->md_counter = md_ol')_countet";
ne·,·'_rnd->md_obJ=1 char • )malloe t stl' len I n·te;:t) +1)
6trcpyl ne\\'_md->md_ot::1, j·yt'?xt

J ~

}

}

else if )

I pass

:?!

I pas s == 1);
else it t I pass

~ I

) p,"ss == < \ I ECHe';

}
~t1EQl\TI\'"

•"

{ if

I

{if )paSS ~= 11 BEGIN 0:
else if (pass =~ :?)
{ECHO;
BEGIN ARCH 1 ;
}

I

I

pass == J

t

,

ECHO;

;

4
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else it (pass ==
(ECHO;
BEGIN ARCH2;
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J)

)
}

/n Net voor 'BEGIW van de archit.ecture wordt 'me_channel'
/n gedeklareerd.

<IIRCHI>BEGIH

if (md_use ==
ECHO;
BEGIN 0;

1)

tprintf(yyout, "SIGNAL me_channel, me_chennel_type; \n");

)

/* Net voor 'BEGIN' van de architecture worden de signal's
/* '. ,_turn' en '.,_flag' gedeklareerd.

<ARCH2>BEGIN

*/

*/

declare_signals(start_md);
ECHO;
BEGIN 0;
}

/*
/*
/*
/*
/*

{pr_name}/{sp}: (sp}PROCESS

De procesnaam wordt in 'procees_namel' bewaard. Tijdens de
eerste pass wordt het aantal process en geteld. Tijdens de
tweede pass wordt afgeteld. De arbiters kunnen zodoende
direkt na het laatste proces naar de output file worden
geschreven.

*

I

*j

*1
*1
'I

process_namel=(char *)malloc(strlen(yj'te><t)+l);
strcpy(proceSs_namel,yyte><tJ;
tirstyass = 1;
if (pass == 1) nmbr_ofyrocesses++;
else it (pass == 2)
(ECHO;
nmbr_ofyrocesees--;
)

else if (pass == 3}
(ECHO;
BEGIN PROC;
)

}

<PROC>BEGlIl

{prc_entry = find-prc_in_decstruct(startyrc, process_namel);
if (prc_entry 1= NULL)
(fpr1ntf(yyout,"VIIRIABLE j: Integer := O;\n");
ECHO;
mdytr = prc_entry->start_rnd_list;
while Imd_ptr 1= NULL)
{if (find_md_entry(start_md, md-ptr->md_obj)->md_counter >= 3)
fprintflyyout,"\n\s_turn <= NULL;".mdytr->md_obj);
mdytr = md-ptr->next_md;
}

BEGIN 0;
}

}

{if (pass == 2 "
BEGHI EY.CL;

pess

a=

3) fprintf'yyout,"-- "J; ECHO;

}

<EXCL> {sp}

{if
)

(pass

.2 :: pass

3)

ECHO;

(if I pass ~=
{
/* Entry

I)
van het ME_DATA object e>n bijbehorend nllmmer in de *.
/, me data-list zoel,en.

md_entryl
md_number

find_md_entrj'lstart_md, l'ytextl;
md_entryl->md_coullter;

/* Nieu", element aan rne-procees-list toevoegen met deerin de> neam
1* van het huidige proces, mits deze nog niet eerder is toegevoegd,

/*' en een bijbehorend nurnmer. 'process_range' houdt het max male
/* aantal processen per ME_DATA object bij.

',0'

BijMg' 1: De Lex sourcefile Cmuhlal exclusion' in niet-hierarchische $)stmzen)
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new-pr e add-pr(md_entryl, process_namel);
if tnew-pr == NULL);
else
{new-pr->pr_narne = (char ·)malloc(strlen(process_namel)+l):
strcpy(new-pr->pr_name,process_namel);
proc[md_number)++;
new-pr->pr_counter e proc[md_number];
if (proc[md_number] > process_range I process_range e proc[md_llltmber];
}

I' Een data-struktuur aanmaken, b .. staande uit een lijst met proces1* namen en met aan elk lijetelement een lijst met de namen van de
1* HE_DATA objects. Het behulp van deze struktuur kunnen bij de
I' vertaling zonder arbiters in de process en de juiste variabelen
1* gedeklareerd worden.

./
*/

*1
'f
*1

if larch_choice == 2)
{if (first-pass == 1)
{prc_entry D write-pr_name_in_decstruct(start-prc, process_name1);
flrst-pass e 0:
}

write_md_obj_in_decstruct(prc_entry, y-jte"t);
}

1;

1* Er is tenminste een proces dat een HE_DATA object claimt . • /

}

else if (pass == 2)
j* De entries van het HE._DATA object en de procesnaarn worden gezocht 'I
1* en de vertaling van een 'WAIT_EXCLUSION-etatement wordt naar de
*j
1* output file geschreven.
*1
ECIIO;
md_entryl = find_md_entry(start_md, yytext);
it ((md_entryl->next-pr)->next-prc 1= NULL)
(pr_entry = find-pr_entrj'(md_entryl->nel<t_pr, process_namel);
tprintf(yyout,"\nme_channel{\d) .status{\d) <e request; ",
md_entry1->md_counter,pr_entry->pr_counter) ;
fprintf(yyout,"WAIT UNTIL me_channel(\d).etatus(\d) D grant:",
md_entry1->md_counter,pr_entry->pr_counter);
}

else fprintf(yyout," (statement not need..d 1)"1;
}

else if (pass a. 3)
{ECHO;
md_entryl
find_md_entry(start_md, yytextl;
md_number c md_entryl->md_counter;
if (proc{md_numberj

~=

11

tprlntf(yyout," (statement not needed I I"):

else if (proc[md_number) c= 2)
Ipr_entry = find-pr_entrYlmd_entryl->next-pr, process narnell;
indx = Ipr_entry->pr_counterJ-1;
indx2 • 1 - indx;
fprint! (yyout, "\n\s_flagl 'l;d I <= TR1.lE; \n" ,yytext ,indx, ;
fprintft:iyout,"WAIT FOR delay;\n"';
fpr1ntffyyotlt,"\s_turn

<~

'dj\n",rytey.t,ind~~l;

fprint f I yYO\1t ,"WAIT FOR d<?l ay: \, n" I :
fprlntflyyout,"\s_turn c= HULL;\n",yytext);
fprin~fl>lotlt,"WHILE llC'T ,'",_fla."d) = FALSE OR '\s_turn = \dl LC'C'P\n" ,
yytext,indx2,yytext,indx21;
fpl-intftYJ,out," WAIT 011 'los_flag, \",_turn; \n" ,yytext,yytext);
fpr i nt f I n·."nt ,"EIID LOOr;" I ;
l
else if (proc[md_number] >= ~I
Ipr_entry = f ind-p,-_entrYI md_entry l->ne;<tyr, process_namell;
indy. ~ Ipr_entry->pr_counterl-1:
tprlntftyyout, "\nL00P'.. n".I:
fprintrlyyout," \s_!lagl \dl <= requesting; \n" ,yytext, iodxl;
fprintftyyout," WAIT fOR delan"n", ;
fprintt(J~'out,"
j:~ \s_turn:\n",yytextl:
fprint!(yyout," WHILE j /- \d LOOP\n", indx);
fprintf(yyout,"
IF \s_flag(j) 1= pa9sive\n",yytext);
fprintftyyout,"
THEN WAIT ON \s_flag, \s_turn;\n",yytext, >7text,:

By'l4ge 1: De Lex source file ('mutual exclusion' in niet-hierarchische $)Stemen)
File sonrce1.1ex
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j := \s_turn;\n",yytext);
ELSE j :D (j+ll MOD \d;\n",proc[md_number]I ;

-END IF-; \n"

);

EIID LOOP; \n") :
\s_flagl\dl <e il1_cs:\n",yytext,indxl;
WAIT FOR delay; \n" ) ;
j := O;\n");
WHILE I j < \d) AIID I j = \d OR \a_tlag( j I Ie in_c8' LOOP,,,"

,proc[md_number!,indx,yytext);

,=

fprintf(yyout,"
j
j+l;\n"):
tprint!(yyout," EIID LOOP;\n");
fprintf(yyout," EXIT WHEH (j = \d) AlID ('loB_turn
passive),\n",proc[md_numberj,yytext,indx,yytext,yytext) ;
fprint! (yyout, "END LOOP; \n") ;
fprintf (yyout, "\B_turn <e \d; \n", n·text, indx);
fprintflyyout,"WAIT FOR delay;");

=

\d OR \s_flag(\6_turnl

=

}
}
}
<EXCl,> i

BEGIN 0;

RELElISE

lit (pass
BEGIN HEL;

2:: pass

-=

3) fprintflyyout,"-- "); ECHO;

}

<REL>lsp}

lit (pass

==

2 :: pass == 3) ECHO;

}

I i f (pas s

== 1);

else it (pass == 2)
{ 1° De vertaling van een 'RELEASE-statement' wordt naar de
I" output file geschreven.

°1
°1

ECHO;
if ((md_entryl->next-pr)->next-prc 1= troLL)
Ifprintflyyout,"\nme_channell\d).status(\d) <e free; ",
md_entryl->md_counter,pr_entry->pr_counter, ;
fprintf(yyout,·WAIT U1ITIL me_channel(\d).statusl\d) = free;",
md_entryl->md_counter,pr_entry->pr_counterI ,
}

else fprintf(yyout," (statement not needed I)");
}

else if (pass Be 3)
{ECHO;
if (proc(md_number]

=e

I) fprinttlyyout," (statement not needed I)");

else if (proc[md_numberj == 2)
{Epr int! I yyout, "\n\s_tlag' \d I <= FALSE; \n", yytext, indx I;
fprintffn'out,"WAIT FOR delan");
}

else i f (proc[md_nt\mberj >- 3)
Ifprintfln'out, "I,nj := !\s_turn"'! MOD 'el; \n" ,n'text ,proc[mel_numberj!;
fprint! I yyout, "WHILE I J I~ '.6_ lunil AIID I 'I.s_nag! j 1 e passive! [.()(lP\n",
J'yte;<t, n·te;-;t I ;
fprintflyyout," J
1)+11 MOD\d;,n",proc[md_nllmber]1:
fprintflyyollt,"EllD LooP:\n" , :

,=

fprintf(jj"out,"\£_turn

<~

ji\n",i-j·te;,~t);

fprint! I >,¥out, "'/AIT FOR delay; \n" I ;
tprlntfln'out,"\s_turn ~= HULL;\n" ,yytextl;
fpr intf I rJ'out, "'los_flag I \d) <= pass i -,'e; \n" ,}'Yt.."t, ind,,) ;
fprinttlyyont,"WAIT FOP delay;",;
}

}
}

BEGIIl 0;
El1D(

I,t,+PROCESS{sp}

lit (pass e= 1);
else if f (pass
BEGIN ENDPROC;
}

lif (pass

1) ;

=e

2)

lpass

31

I

ECHO:

z
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slas i f ( (paaa == ZI
free(procsss_namel) ;

::

(paaS

31
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1 ECHO;

)

/* Tijdens de tweede pass worden direkt na het laatste proces */
/* de arbiter-processen naar de output file geschreven.
,/

<ENDPllOC> {sp) ;. *\n

if (pas s == 1);
else if (pass ~=

Z,

{ECHO;

if (nmbr_of-processes

0) print_arbiterslstart_md);

)

slae if (pass == 3) ECHO;
BEGIN 0;
}

{rest)

(pass == 1);
else if ( (pass

{if

2)

::

(pass =a 3)

I ECHO;

n"nap( I
lif (pass == 1)
{pass = pass + arch_choice;
fc1osell"yin); fcloselyyout);
i f ( (yyin = fopen I input_f Hename, "r" I 1 == NULL I
{printf("ERROR : De file \""a\" kan niet wordell geopend I" ,input_filename);
exit();
)

J"yout = fOpen(Output_filename, "w"j;
if (md_use -= 1)
{if (pass == 2) print-packageltprocess_range, md_obj_counterJ;
else i t lpass a= 3) prlnt-pacllageZlprocess_rallge);
)

returntOJ;
)

else if l (pass == 2) :: (pass
{fclose(yyin) ;fclose\yyout);
return(I);

~=

3)

)

)
}

jo Funktie bepaalt welke file er gecompileerd moet worden.

0/

void get_input_filenamet)
lint choice;
int again-I;
while (again == 1)
{printft"\n\nName of the TLBVHDL file to be compiled: ");
gets(lnput_filename) ;
i f «(yyin = fopenlinptlt_filename, "r")1
NULL) printfl"\n\"\s\" cannot be op..ned. "
"The file probably does not exist.\nPleas£> try again II\n",input_flleneme);
else again = 0;
}
}

j' Funl:tie bepaalt naar weU:e tUe de vertalit";> geschreven "ordt .....

void get_ol1tpl1t_f ilenaroe( )
{lnt choice;
lnt again

~

1;

illt ov€'r.·'ri't:e;

\:hile (agaill
(,o..... ~n,J'rlte

~

-=

1)

1;

printr! "\n·,nllame of the resulting VHDL file:

"I;

getsloutpu~_fllename);

i f ([}'}'out = :ropenloutput_filename, "rOO II

1= tlULLI
{printf!"\n\""s\" already exists. Overwrite 7 tyin! .. ,output_filenamel;
fclose l yyout) ;
gete(confirmatlonl;
if (strncmplconfirmation, "y", 11 == OJ overwrite = 1; else overwrite z 0;

}

Bijlage 1: De Lex sourcefile ('mutual exclusion' in niet-hierarchische systemen)
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if (overwr1ce == 1)
U_f I tn'ouc ~ fopen!oucpuc_fllename, "w")) == NULL) prinU! "\n\"\s\" cannot be opened. "
"You probably entered a non':existing directory. \nPlease try IIga1n II \n" ,output_f iJ.enlUlle.) ;
else again = 0;
}
}

}

1* Funktie bepaalt vol gens welke architektuur de TLBVHDL input file vertaald wordt. °1
void choose_architecture( I
{printf("\nIn which way are MUTUAL EXCLUSION statements to be implemented:\n\n"):
printft" [1} with arbiter processes .,,\n");
printf(" (2] without arbiter processes ... \n\n");
scanf ("'d", "arch_choice) ;
i f (! arch_choice 1= 1) &Ii (arch_choice 1~ 211 arch_choice
2:
)

°/

1* Package met data-typen naar de output f 11.. schr ijven. De ftlnkt ie

j* verwacht als parameters twee integers: het max1maal aantal process en *1
/0 dat van een ME_DATA object gebruil< maakt en het aantal gedeklareerde */

* ;'

/ * ME_DATA obj ects,

void printJ'ilckagel (int process_range, int md_obj_range)
{fprintf( yy011t, "\nPACKAGE me_types IS\n\n" I:
fprintf(yyout,"
TYPE me_status IS (free, request, grant);\n");
fprint! (yyO'lt,"
TYPE me_status_array IS ARRAY! Hllt,'ral RAllGE<» OF me_status; \n") ;
fprintflyyol1t,"
FUNCTION resolve_me_status(driver: IN me_status_arraYI RETURN me_status:\n"):
fprintf I yyout,"
SUBTYPE me_status_ type IS resolve_me_status me_status: \n" I ;
fprintf (Yl'011t,"
TYPE stattlS_lourllY IS ARRAY! 1 TO \d) OF me_status_type; \n" ,process_range);
fprintflyyout,"
TYPE me_status_rec IS\n");
fprint!(Yl'out,"
REcOno\n"li
fprintf!yyont,"
status: status_array;\n");
fprintflyyout,"
END RECORD;\n");
fprintf(yyout,"
TYPE me_chaunel_type IS ARRAY(1 to 'd) Of me_status_rec;\n\n",md_obj_rangeli
fprintflyyo11t, "END me_types:\n\n"):
fprilltf(yyout,"PACKAGE BODY me_types IS\n\n");
fprint!(yyout,"
FUNCTION reeolve_me_etatus(driver: IN me_statue_array) RETURN me_status IS\n") r
fprintflyyont,"
BEGIN\n");
fprintf (yyont,"
IF (( driver( 0 I"'request ) OR (driver( ll=request) I THEN\n");
fprintf(yyouc,"
IF ! (driver(O)-grant) OR (driver( I)-grant) ) \n");
fprintf(yyo11t,"
THEN RETURN grant;\n"),
fprintf(yyout,"
ELSE RETURN request;\n"l;
fprintf(yyout,"
END IF,\n");
fprintf!yyout,"
ELSE RETURN freer\n");
fprintf(yyout,"
END IF;\n"):
fprintf(l'yollt,,
END resolve_me_status;\n\n");
fprintf (yy011t, "END ms_ types; \n\n" I;
fprintf ( yyOIJt, "USE worJeme_ types, ALL; \n \n" ) :
)

/. Package met data-typen naar de output f i1e schr ij·:en. De funl:t 1e
/* verwach': als parameter een integer: het ma)(irnaal aantal processen
/* dat van een tIE_DATA object <;>ebruU; rnaal,t.

•/
.,1

void print_p'\cl:a<;le2 (int lJrccess_rangeJ
{fprintflyyout,"\nPACKAGE me_types IS\n\n",;
fprintf(l'ycnt," COllSTANT delal' , Time := 1 ns;\,,");
fprintffYl'ollt," TYPE flag_status IS (passive, requestin':j. ill_os 1: \n" I;
fprintflyyo1Jt,· TYPE flag_status_array IS ARRAl(llatural AAIIGE I) TO "dl Of flag_status;\n",process_
l:~II'JP-'} ;

fprintf I yy011t, " TYPE boolean_array IS ARRAY (llatural PAI1GE I) TO 11 Of Boolean; 'In" I ;
eprintflyyont,"
T'iPE pl:ocess_array 13 ARAAllllatnral RAllGEol Of Inte<;>el:;\"",;
fl'l:intfl}'j·o·,t," FUllCT!OH re"oI\'e_tnr"s(dri':'>'-s: III Frcooe.,,_sn-ay) RETlJRll !nteg.. r;\n");
fprintf!yY0'1t," SUBTYPE resolved_turn IS resolve_turns Integer; ".n\n" , ;
fprint! (yyout, "END me_types; \n\n") ;
fprintfly}'out, "PACKAGE BODY me_types IS\n\n"l;
fprintf(~'yout," fUNCTION resolve_turns I drivers: HI process_arraj"
RETURN Integer IS\n");
!printflyyout," BEGIN\n");
fprintf! yyo.,t, "
ASSERT NOT (drivers' length> 1) REPORT \ "more drivers active 1\" SEVERITY NOTE: 'In"
I;

fprint! (yyout,"

RETURtI dr i vere! dr i vere' left I i \n" I ;

9
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fprtntfq'j'o'lt," END resolve_turns:\n\n");
fprint!(yyollt.."END me_t.ypes;\n\n"I :
fprint!(yyollt, "USE work.me_types.ALL; \n\n");
)

In Arbiter-processen naar de output file schrijven. De funktie verwacht "I
In als parMleter een pointer lIaar het begin van de me_data-llst.
nl
void print_arbiters (struct me_data "ptr)
{into rlght._bound;
Int ch number:
struct me-process ntemp:
while (ptr Ie NULL)
{rlght_bollno = 0;
temp = ptr->next_pr;
while (temp 1= NULL)
(rlght_bound++:
temp = temp->next-prc;
)

If (right_bound >-2)
{ch_number = ptr->md_count.er:
fprlnt.t(yyout.."\narbiter_\s: PROCESS\n",ptr->md_objl;
fprint!(yj·out."
VAlUABLE i: Integer := 1:\n");
tprint! (yyout."
VARIABLE process_counter: Integer; \n" I:
fpr int! Iyyout, "BEGIN\n") ;
tprintt(yyout,"
process_counter:= O:\n"):
tprint!(yyout,"
WHILE (me_channell\d).status(i) = free) AND (process_counter<\d) ) LOOP\n",ch
number,right._bound) ;
fprintf(T/out."
i := (I MOD \dl+l;\n" ,right_bound);
fprintf (yyout,"
process_counter ,= process_counter+l; \n") :
fprintf(yyout,"
EIID LOOP;\n");
fprintt(ij·Out.,"
IF process_counter = \d\n",right_bound):
fprlntf\yyout....
THEN WAIT ON me_channell\d).status;\n",ch_number))
fprintffyyout,"
ELSE -- must have been e request l\n"J;
tprintffi7out,"
me_channel(\d).status(i) <= grant:\n",ch_number):
fprlntt(yyout,"
WAIT UNTIL me_chennel(\rl).status(i) = free;\n",ch_number);
fprinttIYYout.,"
me_chellllel{\d) .status( i) <- free: \11" ,ch_number);
fprlntf(yyout,"
END IF;\n");
tprlntC(yyout,"
i ,- (I MOD \d)+l;\n",right_boullcll;
fprintf(yyout,"EIID PROCESS erbiter_\s:\n\n",ptr->md_obj);
}

ptr = ptr->next_md;
}
)

t" Funktle schrijft de procesnaarn in een dynamlsche lijst process-list.
I' Ala dez.. neam reeds in de lijst voorl<omt. villdt er geell al<tle plaats.

"I
'/

struct proceo;s_ltst " wri te-pr_nan,,'_ln_decstruct f struct pracess_l ist ·ptr, char "str)
{it (ptr->process_name
NULL)
{ptr->procelJs_name = (char +)malloc{strlen(str)+ll;
strcpy(ptr->process_name, strl;
returnfptrl:

-=

)

if fstrcmpfptr->process_name. strl
01 returnlptrl;
while I ptr-:'next-process I ~ IIULL I
{ptr = ptr-:-nellt-process;
If fstrcmp'ptr->process_name, strl == 0, returnlptrl;
}
pt.r->next-p~ocess

=

(struct process_list ')malloclsizeoflstruct process_list));

~ptr->!l4?xt_process,->proceS6_naJfl'?=

!ch~r

"lmall..,("(~trlt?n(st:r!"'ll~

strcpy( (ptr-;>nellt-proCess)-;>process_name, stl-';
r"'~l.1rn (p't

r->nei:1:yrocess) ;

\

FUIl);tie maa"t een dynamische IIJst aan met daarin aIle namen van de
/' HE_DATA objects die In een proces gebrulkt worden.

!.

void wrtte_md_obj_in_decstruct(struct process_ltst "ptr. char 'strl
{struct md_d..c_llst 'md-ptr;
if (ptr->start_md_list == NULL)
{ptr->start._md_llst = (struct md_dec_l1st ")malioc( slzeoff struct md_dec_l1st));

•I

'/
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(ptr->star,:_md_list)->md_obj = (char *)malloc(strlen(str)+l);
strcpYI (ptr->start_md_Iistl->md_obj, strl;
return;
)

md-ptr = ptr->start_md_list;
i f (strcmp(tnd-ptr->md_obj, str) == 0) return;
while (md-ptr->next_md 1- NULL)
{md-ptr = m,l-ptr->next_md;
if (strcmplmd-rtr->md_obj, str) == 0) return;
)

md-rtr->next_md = (struct md_dec_list ')maiiocisizeofistruct md_dec_listl I;
lmdytr->ne:<t_md)->md_obj = Ichar *lmalloc(strlenlstr)+l);
strcpy( (mdJ,tr->next_md)->md_obj, str);
}

j* Nieuw elem""l aan me_data-list toevcegen.
;* De funktie verwacht als parameters een pointer naar het begin van de
;* me_data-list en het toe te voegen ME_DATA object. Als dit object al in de
;* lijet voorkomt wordt de NULL-pointer teruggegeven, anders een pointer
/. naar het n1euwe element.

*;

*;
*j

*;
•/

struct me data 'add_md(struct me_data 'ptr, char 'me_data_objl
{if (ptr->md_counter == 01
{ptr->next_md = (struct me_data ')NlILL;
ptr->nextJJr = (struct me-Pl'oceSS ')NULL;
ptr->md_counter = md_obj_counter;
returl1(ptrl;
}

while (ptr-;.next_md 1= NULL)
{ptr = ptr->next_md;
if ( etrcmplptr->md_obj,me_data_objl

=-

0 1 returnIO);

)

ptr->next_md = (struct me_data *lmalloc(sizeof(struct me_data));
i f I ptr->ne:(t_md 1= NULLI
{ (ptr->next_md)->""xt_md - (etruct me_data ')NULL;
Iptr->nex,:_mdl->nextyr = Istruct me-process *INULL;
(ptr->next_mdl->md_counter = md_obj_counter;
}

else
{printf("ERROR
eXit( ) ;

Er is niet genoeg geheugen aanwezig l\n"l;

}

return (ptr->next_md 1;
}

;, Nieuw element aan me-process-list toevoegen.
/' De tunk.tie verwacht als parameters een pointer naar de betrettende entry

*j
*j

,'ft van de me_data-li6t en de toe te voegen proceanaam. A16 deze naam al in

""/

;, de lijst voork.omt wordt de NULL-pointer ternggegeven, and<?rs een pointer
j* n88r het nieuwe element.

*/
*j

struct meyrocesB *addyr(strtlct me_data *ptr, char *prc_namel
{struct me-proceBs 'plltr:
it (ptr->ne:ct-pr == NULL 1
{ptr->nextJ,r = I strtlet meyrocess 'imalloc I sizec-f I struct meyrocess I I :
if I ptr->n.!xtyr I = NULL I I ptr->nextyr I->nel:tyrc = I struct meyrocesB 'IIJULL:
else
{printf( "ERROR : Er is niet genoeg geheuoen aan~..e;;i? ! \n"!;
exitl I;
)

returnlptr->nextyr) ;
)

pntr - ptr-:'next-pr;
if

{strcmprpntr->pr_ne.m~,prc_name!

,.,),11e lpntr->next-prc

1=

0~

ref: 1.1\"n I 0);

HULL)

{pntr = Fn't!:"->ne}(tyrc i

it

I

strcmplpntr->pr_name,prc_namel

==

01

returnl':'l;

}

plltr->nextyrc = (struct me-process ')maliocisizecflstruct meyrocess):
it Ipntr->n"xtyrc I c NULL) I pntr->nextyrc I ->ne::tyrc c I struct meyrocess 'I NULL;
else
{printf("ERROR ,Er is niet genoeg geheugen aanwezig I\n");
eXit( );
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}

returnlpntr->next-prc) ;
}

1*
1*
1*
1*
1*
1*

Funktie zoekt het element 1n de me_data-list waarin het ME_DATA object
*1
overeen komt met een ingegeven ME_DATIl object.
*1
De funkt1e verwacht als parameters een pointer naar het begin van de
*1
me_date-list en een pointer naar een ME_DATA object. Als het element wordt *1
gevonden wordt een pointer naar dit element teruggegeven, anders de NULL*1
pointer.
*1

struct me_data "flnd_md_entrylstruct me_data *ptr, char "str)
{"hile (ptr I~ l-lULL)
{if (strcrnp'ptr->md_obj,str, ~= 0) returnlptr);
else ptr • ptr->next_md;
}

return(O) ;
}

/* Funktie zoekt het element in de me-process-list waarin de procesnaam

1* overeen komt met sen ingegeven procesnaam.
/* De funktie verwacht als parameters een pointer naar het begin van ds
/* me-procass-list en een pointer naar een procesnaam. Ills het element wordt
j* gevonden wordt een pointer naar dit element teruggegeven, anders de NULLj" pointer.

°1
*1
"j

"/

*1
*j

etruct me-prucese *find-pr_entry(etruct me-procees *ptr, chsr *str)
{while (ptr I- NULL)
(if (etrcmplptr->pr_name,str) == 0) returnlptr);
else ptr • ptr->next-prc;
}

returnlO) ;
}

j* Funktie zoekt de meegegeven procesnaam op in de process-list. Ais de nsam

*1

1* niet in de lijet voorkomt wordt de NULL-pointer teruggegeven.

*j

struct process_list *flnd-prc_in_decstructletruct process_list "ptr, char *str)
(while Iptr \= NULL)
{if (strcmplptr->process_name, str) == 0) return (ptr);
else ptr • ptr->next-process;
}

return(OI:
)

/* Funktie echrijft de eignal-deklaratiee van '
/* de outp"t file.

turlJ' en ' .. _tlag' naar

void declare_signals(struct me_data *ptr)
lwhile (ptr 1= NULL)
lmd_number • ptr->md_counter;
if (proc[md_numberJ == 1);
else if lproc[md_number] == 21
{fprintfly·fQut."SIGUAL \s_turn: resolved_turn register := 0;\n",ptr->md_objl;
fprintfll7out,"SIGNAL \s_flag: ba<:'!ean_array;\n" ,ptr-'md_alojl;
}

else if Ipl"Oc[md_llumber] >~ 2)
(fprintf(J'j'out,"SIGUAL \,,_turn: resolved_turn r'?gist",r := 0;\n",F~r->md_o"'j);
fprintf \ yyout, "SIGNAL 'los_flag: flag_status_arrar: \n'", ptr->md_obj) :
}

ptr - ptr-:-ne"t_md;

,

)

*1
*/
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.clef ine nl1mber_of_md..objecta 100
'define max_nrnbr_of_characters 80
/, STRUCTURES 'I

struct me-proces6
I char 'pr_llame;
int pr_counter:
struct me-process 'next-prc;
};

struct me_data
char 'md_obj;
int md_counter;
atrl1ct me_data 'ne"t_mdi
etruct me...,procesB *next-pr;
) ;

atruct process list
char 'process_name:
struct md_dec_list 'start_md_Iist;
struct process_list 'next-process;
};

struct md_dee_Iist
I char 'md_obj;
etruet md_dee_Iist 'next_md;
};

/, VARIABLES ,/
int pass=l;
int f irst-passrl;
int md_use=O;

int
int
int
int
int
int
int
int

nmbr_of-processes=O;
md_number;
md_obj_countermO:
process_range=O;
proc[number_of_md_objects];
1ndx;
indx2;
arch_choice;

/,
/.
/'
/'

'channel-nummer' behorend bij me_data_obj '/
houdt aantal me_data_objects bij • /
houdt max. aantal processen bij '/
houdt aantal processen per me_data_object bij ,/

char 'process_namel;
char ·proces6_name2;

char input_filename[max_nmbr_of_characters]:
char output_f ilenamermax_nmbr_of_characters];
char confirmation[max_nmbr_of_characters];

/' FUNCTIONS 'j

void
void
void
void
void
void
void

printyackagel lint process_range, int md_obLrangeJ:
printyackage2 (int process_range);
search_struct (~truct me_data 'ptrl;
print_arbiters 'struct me_data 'ptr,;
declare_signals (struct me_data 'Ftt'l;
get_input_filen~elI:
get_output_f ilenamel I;

,,,,,:.1,.-.1 ,,:,ho':'SE1'_RrC"hit:I?,._·-t: I.1re() i

struct me-process 'add-pr Istruct me_data 'ptr, char 'prc_namel:
struct me_data 'add_Jnd (struct me_data 'ptt' , char 'me_date_obil:
~t:rn,..t

mC?-'procesl; *flndyr_entrr (str1.1ct meoyrocess "p'=r, t:"ho!'\r

~str,;

me_data 'find.md_entry Istruct me_data 'ptr. C!lSI' 'st,,:
::;truet pl'ocess_Iist ",;rite-pr_narne_in_decstruct Istruct process_iist 'ptr, char 'strl;
slnlC'-

~"l-11(·t

'.'01d

rrc-:.-es~_list

Afind.J'rc_in_decstrt1ct I str 1.1(:t Fr0r:'l?:=~_list "r":.l" ,
struct process_l lsi: "1:':"1". char ·st:rt;

~·!rlte_md_ob~_ln.. de~struct t

/, LIST ponrrERS *j
struct me-proces6

·n~w-pr;

struct me_data 'start_md;
etrl.lct me dl!lta ftnew_Jnd;

strnct. me_data 'md_entryl;

~h~r

·st.rl i
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f He me_data. decs
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strllct me_data 'md_elltry2;
e-truct meyrocesB *pl"_entrYi

str\lct process_list *startJ'rc;
strnct process_list 'prc_entry;
strnct md_dec_list *mdJ'tr;
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Bijlage 2

De Lex source file
('mutual exclusion' in hierarchische systemen)

Vit de source file 'source2.lex' kan met behulp van de Lexical
Analyzer Generator Lex en een C~compiler een 'architecture
compiler' worden gerealiseerd. Deze 'architecture compiler' kan
worden gebruikt am 'mutual exclusion'-mechanismen in hierarchische TLBVHDL-beschrijvingen om te zetten naar VHDL.
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\(

/'
/'
/'
/*

Dit programma zet een TLBVHDL-beschrijving waarin gebruik wordt gemaakt van 'mutual exclus1on'statements om naar VHDL. Dit gebeurt vol gens een model waarin de toel<ijzing van beschermde data
aan processen door arbiter-processen wordt verzorgd. Het programma is vooral geschikt voor
gebruik in HIERARCHISCHE systeembeschrijvingen.

'j

*/
'/
,/

.include "me_decs"
\)

\START ENT PTI PT2 PTJ ARCH DEC STAT MD CMF INST MAPI MAP2 PR EXCL REL CMF_IO ACT_ID EE EP EA
[a-z JLa-zO-9 J'

id
sp
spl
else
newline

[ \t\nJ'
[ \t\n]+

\n

comment
\\

get_input_filename( );
get_output_filename( );
(comment)

{if (pass

~~

2) ECHO;

}

EIITITY (spl)

{if (first_entity_dec == 1)
{ /' Eenmalig het eerste element van de li)st ENTITY_LIST aanmaken. '/
start_ent_list = (struct entity' )malloclsizeoflstruct entity));
start_ent_list->next_entity - (struct entity ')NULL;
start_ent_list->port_list = (struct me_data ')NULL;
start_ent_list->me_data_list = (struct me_data ')(roLL;
start_ent_list->entity_name a (char ')NULL;
first_entity_dec - 0;
)

first_Qnt_id - 1;
if (pass
2)
{insert_use_clauserstart_ent_list);
ECHO;

-=

)

BEGIN ENT;
}

<ENT> {id}

{ /* De entity-naam in de lijst ENTITY_LIST schrijven. ,/
if (first_ent_id -- 1)
{if (pass == 1) entity_entry = add_to_entity_list(start_ent_list, yytext);
else if (pass -- 2)
(entity_entry = find_ln_entity_list(start_ent_list, }~text);
ECHO;
)

entity_name - (char *)malloc(strlen(}~·textl+l);
strcpy(entity_name, yytextl;
first_ent_id = 0;
}
}
<F.~rr> EtlD

(sp I )

(BEGIII EE;
)

<BE> (id)

lif (strcmp1entity_name, ).,-te)(tl

01
/* De entity \<ordt beeindt?,". "
{freetentity_namel;
BEGUI 0;
if (pass == 21 de~lare_resolution_t,~eslentity_entry->me_data_listl;
)

else BEGI" EIIT;
if

tpas~

[>e entity is n":'? niet "'"eindigd,

== 2'

{fpr int! (Y)'out, "EIID
ECHO;

"I;

)
)

<EE>(else}

{BEGIN Em;
i f (pass
2)
{fprintf(yyout,"END ");
ECHO;

=-

.l
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}
}

<EllT>PORT{sp}"{"

{if (pass
BEGIN PT1;

2) ECHO;

}

<PTl>ME_DATA{spl}

{BEGIN PT2;
}

<PT2>{id}

{ 1* De me_data-naam in de lijst PORT_ME_DATA_LIST schrijven. *1
if {pass

==

1

&&

comp

-=

01 add_to-port_me_data_list{entlty_entry, yytextl;

}

cPT2>{sp}","{Sp}
<PT2>{sp}":"{sp}

{BEGIN PT3;
}

1* PORT-speclfikatie niet in een COMPONENT-statement maar In ErfrITY:
1* het type In de PORT_ME_DATA_LIST schrijven.

<PT3>{id}

if (pass

<PT3>{ep)";"{SP}

-~

1

&&

comp -- 0) add_typs_to_me_data_list(entity_entl"}'->port_list,
yytext) ;

{BEGIN PTl;
}

<PT3>{ep}")"{sp}";"

{if (camp == 1) BEGIN CMP; else BEGIN ENT;
i f (pass -- 2)
{semicolon - 0; 1* geen ";" voor de toe te voegen parameters nodig. *1
if (camp == 1) declare_PORT-parameters(component_entrYI;
else declare_PORT-parameters(entlty_entry/;
ECHO;
}
}

<PT3>{else}:{newline}
<PTl>")"{sp}";"

(comp

~~

if (pass

==

1) BEGIN CMF; else BEGIIl ENT;
2)
{semIcolon - 1; 1* weI ";" voor de toe te voegen parameters nodig. *1
if (comp == 1) declare_PORT-parameters(companent_entry);
else declare_PORT-parameters(entity_entry);
ECHO;

{if

}
}

ARCHITECTURE{spl}

{first arch_id = 1;
BEGIN ARCH;
if (pass == 2) ECHO;
}

<ARCH> {id}

{arch_name = (char *)malloc(strlen(l'ytext)+I);
etrcpy(srch_name, yytext);
if (pass == 21 ECHO;
}

<ARCH>Of {spi}

{BEGW DEC;
if (pass == 2) ECHO;
)

1* De juiste entity-naam III de ElrrlT,_LIST opzoel:ell en een pointer *!

<DEC:> {id}

'* hierheen latell wi1zell.
(f irst_al'c"_id == 11
{entity_entry = find_in_entitr_Iis~(start_ent_liet, yytext);
first_srch_iel = I);

if

}
if

<DEC>ME_DATA{spl}

(pass

-=

2) ECHO;

{BECH! MD; 1* Het ME_DATA object ale SIGNAL deklareren. *1
it (pass == 21 fprlntf(}~'out,"SIGNAL "I:
first_md_id = 1;
}

*1
*j
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{ 1* De me_data-naam of zijn type in de l1jst ME_DATA_LIST schrijven. */
if (firet_md_id -~ 1)
I· id geeft me_data_name weer. */
{if (pass ~~ 1) add_to_me_data_listtentity_entry, yytext);
else if (pass c= 2) ECHO:
}

else
1* id geeft t}~e weer. */
Ii! (pass == 1) add_type.. to_.me_data_listlentity_entry->me_data_l1st, yytextl;
else if (pass -= 2) ECHO;
}
}

<MD> It

,"

{if (pass

2) ECHO;

l
<MD> {sp)" , " {sp}

{first_md_id - 0;
if (pass c= 2) ECHO;
}

<MD>tl: "

{BEGIN DEC;
if (pass -= 2) ECHO:
}

<DEC>COMPONEtrr {sp1}

{first_comp_id - 1;
comp -= 1;

BEGIN CMP;
if (pass =~ 2) ECHO;
)

I' De komponent-naam in de lijst COMPONElrr._LIST schrijven. Een pointer' /

<CMF> {id)

/. naar de komponent-naam in de ENTITY_LIST laten wijzen.
*/
if (first_comp_id == 1)
{if (pass =~ 1) add_to_component_list(entity_entry, yytext);
else if (pass == 2) component_entry = find_in_entity_liBt(start_ent_list,
yytext) ;
first_comp_id = 0;
}

if (paBS

c=

2) ECHO;

}

<CMP>PORT{sp)"("

{if (pass == 2) ECHO:
BEGIN PTl;
}

<CMP>END{spl}COMPONEJIT{sp}"; "

{BEGIN DEC;
comp = 0;
if (pass -= 2) ECHO;
}

<DEC>BEGIN{spl}

{BEGIN STAT;
if (pass
2)
{ 1* Net voor 'BEGIN' de benodigde signal's deklareren, net na '/
1* 'BEGIN' de arbi ter-processen in·:oegen.
' .declare_me_signalslentity_entry->me_data_list);
ECHO:
insert_arbiters ( ent i t)'_ entry->me_da ta_l ist) ;

-=

}
)

<STIIT>EtlD{ spl)

{BEGIlI EA;
if Ipass == 21 ECHO;
)

<EA>I iell

(strcmp' arch_name,
{freel arch_name);
BEGIl1 I);

{if

0,

"

De architecture >lordt bel'indlgd . •

}

else BEGI" STAT; .'-' De architecture is 110g 11iet beeiJldigd. •
if (pass == 21 ECHO;
)

<EA>{else}

{BEGItI STAT:
if (pass ~- 2) ECHO;
}

Bijl4ge 2: De Lex sourcefile ('mutual exdusion' in hiirarchische qsttmen)
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{comp_identifier = (char *)malloc(strlen(yytext)+11;
strcpy(comp_identifier, yytext);
BEGIN INST;.
if (pass == 2) ECHO;
}

<IJ/ST>{sp}":"{sp}

{if (pass

==

2) ECHO;

)

<JNST> {id}

{ 1* Kontroleer of er sprake Is van 'component instantiation'. *1
component_test a find_ln_component_list(entity_entry->comp_list, yytext);
if (component_test == NULL) 1* Er vindt geen instantiatie plaats. *1
{freelcomp_ldentifier) ;
BEGIN STAT;
)

else

{ 1* Er vindt inderdaad 'component instantiation' plasts.

*1

1° Een pointer naar de komponent-entity wordt aangemaakt. °1
component_entry = find_in_entity_llsttstart_ent_list, yytext);
component c (char *)malloc(strlen(yytext)+I);
strcpytcomponent, y)'text);
BEGIN MAPl;
}

if (pass

==

2) ECHO;

I
<INST>{else}

{BEGIN STAT;
If (pass == 21 ECHO:
)

<MAPl>PORT{splIMAP{spl "("

{BEGIN MAP 2 ;
if (pass == 2) ECHO;
)

{BEGIN CMP_ID;
}

1* Een pointer naar het juiste element in de PORT_ME_DATA_LIST *f
f* behorend bij de komponent wordt aangemaakt.
*1

<CHP _ID> lid}

if (pass

==

1) comp_me_data_entry • find_ln-port_me_data_list

(component_entry, yytext);

<CMP_ID>{else}: {newline}

1* Een pointer naar het juiste element in de ME_DATA_LIST of de
*1
f* PORT_ME_DATA_LIST behorend blj de 'aktuele' entity wordt
*1
1* aangemaakt. Een pointer ('een equivalence-path') vanaf de
Of
1* aktuele entity nasI: de kompollent wordt uiteindelijk gekreeerd . • /
if (pass == 1)
I actual_me_data_entry = f ind_In_me_data_l1st lent 1ty_entry, Y)·text I;
if lactual_me_dsts_entry == HULL) sctusl_me_dsts_entry =
f ind_inyort_ms_d"t ,,_list (entity_entry, yyts><t);
maks_equivalence-pathlactual_me_data_entry. comp_me_data_entry,
comp_identH ler I
)

}

{BEGIII MAP:?;
I
<AC'T_ID>{sp)")"{Sp)";"

(pass == 2)
{comma = 0; ;* geen " ... voor de tC'e te voegen parameters nod1g. "
declare_PORT_MAPyarameters(entitj'_entry. comp_identifier!;
ECHO;

{if

}

free(comp_identifier); freelcomponent);
BEGIN STAT;
}

;

Biilage 2: De Lex source fik ('mutual exclusion' jn hjirarchische systmzen)
File source2.lex

Created at 11:38am on 06/03/92

19
boersma

Page 5 of 17

<ACT_ID>{else}:{newltne}
<Ml\P2:::-","

-=

{if (pass

2) ECHO;

}

<MAP2>"J"{sp}tl;"

(pass == 2)
{comma = 1; 1* weI h,h voor de toe te voegen parameters nodig. */
declare_PORT_MAP"'parameters (entity_entry. comp_identif ier I ;
ECHO;

{if

}

free(comp_identifier); free(component);
BEGIIl STAT;
}

{process_name = (char *lmalloc(strlenlyytext)+II;
strcpYlprocess_name, yytextl;
it (pass == 2) ECHO;
BEGIN PR;

<STAT>\ld}/{sp}h:h{sp}PROCESS{spl}

}

<PR>BEGIN/{spl}

{if (pass == 2 )
{declare-process_variables(entlty_entry, process_name);
ECHO;
dlsconnect_me_drivers(entity_entry. process name);
}

BEGlll STAT;
}

<STAT>WAIT_EXCLUSION{spl}

(pass -= 21 1* WAIT_EXCLUSION-ststement als kommentaar weergeven. */
(fprlntflyyout,"-- h);
ECHO;

{if

)

BEGIN EXCL;

I
<EXCL>\1d}

{me_data_name = (char *)malloc(strlen(yytextl+ll;
strcpy(me_data_name, yytext);
1t (pass == 2) ECHO:
}

1* Het ME_DATA object opzoeken in de ME_DATA_LIST of in de
*1
1* PORT_ME_DATA_LIST. De procesnaam aan de PROCESS_LIST toevoegen. *1
me_data_entry = f ind_in_me_data_Iist{ entity_entry, me_data_name):
trans 1 - 0;
if (me_data_entry == NULL)
{me_data_sntry - tind_in-port_ms_dats_list(entity_entry, me_dats_name):

<EXCL>" itt

transl

a

1;

}

it (pass == II add_to"'process_list(me_data_entry, process name);
else it (pass == 2)
{ECHO; /* Een vertaling genereren. *f
translate_wait_exclusion(me_data_entry. process name, transl):
}

BEGIN STAT;
}

<STAT>RELEASE{spl}

(>,ass == :;) i* RELEASE-statement als loommentaar weergeven. "
(fpr1ntfljl'Out ,"-- ");
ECHO;

{if

)

BEGIII REL:
)

{if
)

<P,EL>"; ..

(pass

2)

ECHO;

(pass == :;)
(ECHO; /' Een vertaling genereren.
tral1s1ate_releaselme_data_entry, process n1lJ1\E', transl);

{if

}

free(me_dat8_namE') ;
BEGIN STAT;
j

<STAT>EIID{ spl jPROCES:; {spl}

{BEGIN EP;
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if (paes == 2) ECHO;
}

{free( procees_name) ;
if lpass == 2) ECHO;

<EP> lid}

}

{BEGIN STAT;
if lpass == 2) ECHO;

<EP>";"

}

{if (pass

{elee}: {newline}

==

2) ECHO;

}

n"nap!)
{if (pass == 1)
{ 1* De data-struktuur van identifikatie-nununers voorzien. *1
add_channel_nurnbers(start_ent_liet);
j* test(start_ent_list); *j
1* Oit statement kan gebruikt worden om de nummers te laten zien. ' j
fcloselyyinl; fclose(yyout);
pass - 2;
yyin = fopen(input_filename, "r");
yyout = fOpen( output_f ilename, "w");
1* Een package met typen naar de output file schrijven. */
insert-package_me_types(start_ent_liBt);
return!OI;
}

else if (pass == 21
{fclose(yyinl; fcloselyyoutJ;
,'eturn! 1);
}
}

void get_input_filenamel )
lint choice;
int again=l;
while (again == 1)
{printf("\n\nName of the TLBVHOL file to be compiled: ");
gets(input_filename) ;
if (lyyin = fopen(input_filen~e, "r"))
NULL) printfl"\n\"\s\" cannot be opened. "
"The file probably does not exiBt.\nPleaBe try again I I\n",input_filename);
else again = 0;
}

}

void
lint
lnt
int

get_output_f ilename! )
choice;
again = 1;
overwrite;

while (again -= 1)
{o'ler"rite = 1;
printft "\n\nName of the resulting VHOL tile: ");
gets!output_filenBlne/ ;
if (In'out = fopen'output_filename. "r"I) 1= !lULL I
{printfl"\n\"\s\" already exists. Overwrite 7 IY/nl ",output_filenamel:
fclose( yyout) ;
9~tsl

if

confirmation I;

IstI:nCmplConflnnation, "y". 11

Olo'lenHlte

1: else O'/eI:\·/rite

(.;

)

if
{if

I'
"yyOl1t = fopeJf(output_filenarne, "w"ll == II')LLI

fa~erwrite ~=

priJf~fl"\n·."\s·\"

cannot be opened. "

"You probabl~i entpred a non-l?xist lng d 11-t?-::t orr . \I1Pleas~ try ag~in I I \n", outpu':'_f ilenMle) ;

else again

0;

}

I
}

void translate_wait_exclusion fstruct me_data *ptr. char 'str, int tranel)

21
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{struct meyroc 'pr-ptr;
int ch_nwnber;
lnt indx;
int index_range;
ch_number = ptr->channel_number;
index_range m ptr->index_range;
prytr m find_ln-process_list(ptr->process_list. atr);
indx = pr-ptr->lndeJt;
if (transl •• 0)
{if (inde,,_range
1)
{fprintf(yyout,"\nme_channei'd <= request; WAIT UNTIL me_channel\d = grsnt;\n",ch_number, ch_numb..r);
[prinUlyyout, "'lis :- t ..mp_\s; WAIT FOR delay;" ,ptr->me_data_name, ptr->me_data_name);
Qm

)

else if (index_range> 1)
{fprintf(yyout,"\nme_channel\d(\d)

request; WAIT UNTIL me_channel\di\dJ - grant;\n",ch_number, indx,
ch_number, indx);
fprintfl}'}'o\1t, "'lis := temp_\&(\d); WAIT FOR delay;" ,ptr->me_dats_name, ptr->me_data_name, indx);
<-

}
)

else I' transl == 1 'I
{fprintf I yyout," \nme_channel\d_ \d <- requeet; WAIT UllTIL me_channel 'lod_ 'lod - grant; 'In", ch_number, indx,
ch number, indx);
fprintf (j'}'out, "'lis '", \s_'lid; WAIT FOR delay;" ,ptr->me_data_name, ptr->me_data_name, indx);
)

I

void translate_relea~e (struct me_data 'ptr, char 'str, int transl)
{struct me-proc 'pr~)tr;
int cit_number;
int ind,,;
int index_rang.. ;
ch_number - ptr->channe1_nwnber;
index_range. ptr-> index_range;
prytr = tind_inyrocess_listlptr->process_list, 5tr);
lndx - pr-ptr->lnde>t;
if (transl == 0)
(if I index_range == 1)
{fprintf(yyout,"\ntemp_\s <. \a;\n",ptr->me_data_name, ptr->me_data_name);
fprintf(}~ollt,"me_channel\d<- free; WAIT UNTIL me_channel\d - free;\n",ch_number, ch_number);
fpr intf (yyout, "telnp_'lis <= NULL;", ptr->me_data_name) ;
}

elae if (index_range> 1)
{fprlntf(yyollt,"\ntemp_\s(\d) <= \s;\n",ptr->me_data_name, indx, ptr->me_data_name);
fprintflyyout,"me_channel\d(\d) <Q free; WAIT UNTIL me_channel\d(\dl
free;\n",ch_number, indx.
ch_number, indx);
fprintflyyout,"temp_\s <"' NULL;",ptr->me_data_name);
}
}

else /t transl

==

1 •/

(fprlntf(yyout, "\n\s_\d <= \a;\n" ,ptr->me_data_name, indx, ptr->me_data_name);
fprintf(}~out,"mE_r.hannel\d_'d<= free; WAIT UNTIL me_channel\d \d = free;",ch_number, indx,
cit_number, indx);
}
}

void disconnect_me_dTi vers (struct ent itr 'ent ity_ entry, char 'pro~ess_namel
~struct me_data 'me~)tr;
struct meyroc +pr~'tr;
me-ptr = entity_entry->me_data_1ist;
I'hile Ime-ptr 1= NULL I
lFL_ptr - me-ptr->process_1iat;
r""_r t ,· = fl.nd_iny'Coces5_1istlprytr, pro~ess_name!:
i f lIn"_ptl ,- /lULL' fprintflyyout,"\ntemp_\s
!lULL;" ,me ptl->me_d"ta_namel;
t11<i?' _pt:1"

= me.-rtr->n·!i{t_me_data;

)

)

J' De funJ:tie bepaal t uit de data-strul;tuur welke ME_DATA obJects in een proces als
,I' variabelen moet!!n worden gedeklareerd.

void declareyroceaB_varlables Istruct entity 'entity_entry, char 'process_name)
{struct me_data 'me~)tr:

.;
'!

22

Bijl4gr 2: De La sourcefile ('mutu41 exdusion •in hiuarchische i1stemrn)
File source2.lex

Created at 11:38am on 06/03/92

boersrna

Page 8 of 17

struct rne-proc 'pr~)tr;
lnt pess=l;
while I-pass < .3)
lif (pass == 1) rne~tr = entity_entry->port_list;
else meytr = entitr_entry->me_dat"_list;
wh 11e (rne---.ptr 1= N1JLL I
\pr-ptr = me-ptr->process_llst;
pr-ptr = find_lnJJrocess_llst(pr-ptr, process_name);
if (pr-ptr 1= NULL) fprlntf(yyout," VARIABLE \s: \s;\n",rneytr->me_data_name, me-ptr->type_narnel;
rne-ptr a me-ptr->next_me_data;
}

pass++;
}
}

struct entity 'add_to_entity_list (struct entity 'ptr, char 'str)
{if (ptr->entlty_name == NULL);
else
{while (ptr->next_elltity 1= NULL) ptr - ptr->next_entity;
ptr->next_entlty = (struct entity '}malloc\sizeof(struct entity) I;
ptr a ptr->next_entity; I' 'ptr' wijst naar het nleuwe element. 'I
ptr->port_list = lr,truct me_date ')NULL;
ptr->me_data_list = (struct me_data ')NULL;
ptr->ne,ct_entity = 'struct entity' )NULL;
)

ptr->entlty_name = Ichar ")malloc(strlen(str)+l);
strcp}'lptr->entitY_llame, str);
return( ptr};
}

void add_to_rne_data_list (struct entity 'ptr, cher 'str)
{struct me_data 'pntr;
if (ptr->me_date_lir,t == NULL I
{ptr->me_dats_list = (struct me_data "Imalloc(slzeof(struct me_data) I,
pntr = ptr->me_data_list;
}

else
{pntr = ptr->me_data_list;
while lpntr->next_rne_date 1= NULL) pntr = pntr->next_me_d~ta;
pntr->next_me_data = (struct me_data ·)malloc(sizeof(struct me_data));
pntr - pntr->next_me_data,
}

I' 'pntr' wljst naar het nleuwe element. "I
pntr->me_datll_narne = (char ')rnalloc(strlen(str)+l);
strcpy(pntr->me_data_narne, strl:
pntr->next_me_data = (struct me_data ")NULL;
pntr->process_list = (struct me-proc ")NULL;
pntr->equlvalence_list = fstruct me_eqUivalent "NULL;
pntr->type_narne = (c:har ')HULL;
pntr->index_range = -1;
pntr->channel_number = -1;
}

void add_to-port_me_<lata_list tstruct entity 'ptr, char 'strl
(~truct

me_data

*pnt~:

i f t ptr->port_list

~=

NULL)

fptr->port_list = l:3truct me_data ',malloclslzeoflstruct me_datal
pntr = ptr->port_llst;

I;

I

else
{pntr =

ptr-~port_llst;

""11p Ipntr->next_,"e_dat!\ 1= HULLI pntr = pntr->n'?xt_m'?_da>a:
J"I1~I_ ->l)e;-(t_me_dat8

rnt:r

::%

CD

(5truct me_.data * lmallocl sizeofl. strlJ-:;t me_clat:a II;

J,:'llt1.-->next_l"'e_data:

I

/-

'pntl·

1

wljst naa1: het n1euwe element..

·i"

pntr->me_data_name ~ (char 'Jmalloc(strlen(str)+I);
strcpyt pntr->llIe_data_name, str);
pntr->next_me_data = Istruct me_data "HULL;
pntr->process_list = (struct me-proc ")NULL;
pntr->equlvalence_llst = tstruct me_eqUivalent ',NULL:
pntr->type_narne m ("har ')NULL;
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pntr->index_range = -1;
pntr->channel_number - -I,
I

/* De funktie voegt het meegegeven type ('str') toe aan het element van de ME_DATA_LIST */
/* of de PORT_ME_DATA_LIST wear de pointer ('ptr" naartoe wijst.
*/
void add_.t}'Pe_to_me_data_list (Btruct me_data *ptr, char *str)
Iwhl1e tptr 1= NULL)
{if (ptr->type_name -= NULL)
lptr->type_narne - (char *)malloc(Btrlen(Btr)+I);
atrcpy (ptr->type_name, str I ;
}

ptr = ptr->next_me_data;
}

I
volt! adtl_to_component_list (Btruct entIty *ptl·, char 'stl")
{struct component *pntr;
if (ptr->comp_llst == NULL)
lptr->comp_llet = I Btruct component ')mal1oc\sizeof\etruct component) I;
pntr = ptr->comp_llst;
I
else
{pntr = ptr->comp_llst;
while (pntr->next_,:omp 1= NULL) pntr = pntr->next_comp;
pntr->next_comp = (struct component *)mlllloc(sizeoflstruct component));
pntr - pntr->next_comp;
}

/* 'pntr' wljst naar het nieuwe element. */
pntr->comp_name = (char *lmalloc(strlen(strl+II;
strcpy(pntr->comp_name, strl;
pntr->next_cornp - (fJtruct component ')NULL;
}

voId add_to-process_llst (struct me_data *ptr, char *str)
{struct me-proc 'pntr;
if (ptr->process_list == NULL)
{ptr->process_list = (struct me-proc *)malloc(sizeof(struct me-proc));
pntr G ptr->process_llst;
}

else
{pntr - ptr->procees_llst;
if (strcmp(pntr->process_name, str)
while lpntr->next-process 1= NULL)
{pntr - pntr->l1ext-procesB;
if Istrcmplpntr->process_name, str)

-=
==

01 return;

0) return;

}

pntr->next-process

=

(struct me-proc 'Imalloc(sizeof(struct me-proc! I;

pntr • pntr->nextJ,rocessj
}

/* 'pntr' wijst naar het nieuwe elememt . • /
pntr->process_name" (char *)malloc(strlen!str)+I);
strcpytpn~r->procesr,_name, str};

pntr->index = -1;
pntr->ne"t-process " Istruct me-proc '1IlULL:

stnoct entity 'find_ln_entity_llst (struct entity 'ptr, char 'stl"!
{"'hile I ptr 1= HULL)
{if (strcmp(ptr->en>ity_name, strl
0) return'ptr);

-=

rtt- == r t J-->t1l?x't:"_en':lty;
)

ret\lrl1(O, ;

struct component 'find_in_component_list Istruct component *ptr, char 'strl
{"hile (ptr 1= lroLL)
{if (strcmPlptr->comp_name, Btr)
0) return(ptrl;
ptr - ptr->next_comp;

-=
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)

return I 0 I;

struct me-proc ·find_in-proces8_1ist (etruct meyroc ·ptr, char ·str)

{while (ptr 1= NULL)
{it (Btrcmplptr->process_name, str)
ptr e ptr->next-proceSB;

eo

0) return(ptr);

}

return(OI;
}

struct me_data 'find_in_me_data_list (struct entity 'ptr, char 'strl
/strt1ct me_data 'pntr;
pntr = ptr->me_data..list;
while (pntr Ie NULL I
{if (strcmp(pntr->m~_data_name, str) == 0) return(pntr);
pntr - pntr->next_me_data;
}

return(O) ;
}

Btruct me_data ' f Ind._ln-port_me_data_list (atruct entity 'ptr, char 'str)
{struct me_data 'pntr;
pntr = ptr->port_liHt;
while (pntr 1= NULLI
{if (etrcmp(pntr->me_dats_name, Btr) == 0) return(pntrl;
pntr = pntr->next_me_data;
}

returnl 0);

I' De funktie voeg~ een element toe aan de equivalence-list, behorend bij het element waar de
j' pointer 'actual' naartoe wijat. Vanuit dit nieuwe element wordt een pointer gekreeerd naar
j' de komponent, dle wordt aangewezen met de pointer 'comp'. De nsam van de komponent wordt
I' aan het nieuwe element in de equivalence-list toegevoegd.
vol'i m"ke_eql1ivalenc~-Pl\th (struct me_data 'actual, struct me_data 'comp, char 'comp_idl
{atruct me_eqUivalent 'equi_ptr;
if (actual->equivalence_list me NULL)
{actual->equivalencB_list = (struct me_eqUivalent ')malloc(sizeot(atruct me_equivalent));
equi-ptr = actual->equivalence_list;
}

elae
{equi-ptr = actual->equivalence_list;
while lequi-ptr->n"xt_equivalent 1- NULL) equ1-ptr = equi_ptr->nel<t_equ1valent;
eql1i-ptr->next_equlvalent = (struct me_equivalent 'Imalloclsizeoflstruct m£>_eqt1ival£>nt);
equi-ptr = equi-ptr->next_equivalent;
}

j' 'equi-ptr' wJjst naar het nieuwe el£>ment. ' j
equi-ptr->me_data_equlvalent - comp;
/' een 'equlvalence-path' wordt gelaeeerd.
equi-ptr->comp_iden~ifier- (char 'Ima1locIBtr1en(comp_ldl+!j;
strcpylequi.Jltr->C01"p_identifier, comp_idl:
equl_ptr->offset = -1;
equiJ'tr->re1_inde;; = -1;
equiytr->next_equl·'alent
I struct me_e'luivalent • IHl'LL:

+:

)

De data-struktu',,' wordt afgelol'eu ell identif ikatle-lHunmers \-!ordell toe?e'Joegd . • .'

",,1-:1 ad-:1_<::hannel_n\1milers (str\1ct enti ty 'ptr I
(Gtrllet me_data 'me_"tI':
stru,:::t meyroc ·pr-'Jtr;

strtl<:t me_equlvalen~ 'equiJ'tr;
lnt i;
for (i=0; i<max_mnbr_of-processes; 1++) idx( i]

=

0;

:. In1tialisatie \'an array . •

/' AIle NE_DATA_LIST's atlopen en 'channel_numbers' en indices toevoegen. ,/
1= HULL)
{me-ptr - ptr->me_data_llst;

,,!tlle (ptr

'j

./
'j
'j
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while (me-ptr 1= NULL)
{me-ptr->channel_number = channel_number;
Pl"-ptr = me-ptr->process_l ist;
..hile (pr-ptr 1= IIULL)
{pr-ptr->index = idx[channel_nlunber];
Idx( channel_ntunberJ++;
pr-ptr ~ pr-ptr->next-process;
}

I' AHe paden rekllrsief aflopen en 'channel-numbers' en indices toevoegen aBn de komponenten . • i
mark-paths(me-ptr->equivalence_list);
me-ptr->index_range
Idx[channel_number]; 1* 'index_range' toevoegen aan elk element VBn ME_DATA_LIST. ,/
channel_nurnber++;
5

I' Relatieve indices toevoegen . • /
equi-ptr = me-ptr->equivalence_list;
while (equi-ptr I~ NULL)
{add_relative_indices(equi-ptrl;
etju1-pt1" - eqlliJ'tr->next_"tIuivBlent;
}

me-ptr

= me-ptr->next_me_data;

}

ptr

= ptr->next_entity;

I
}

void mark-pathe (strllct me_eqUivalent *eqlli-ptr)
{strllct me_data *meJ,tr;
struct me-proc 'pr-ptr;
while (equi-ptr 1= HULL)
1* 'offsets', 'channel-numbers' en indicee toevoegen. Reeds toegekende waarden niet overschrijven. ,/
(it tequi-ptr->offset == -1) equi-ptr->offset = idx!channe1_numberJ;
me-ptr = equi-ptr-~me_data_equivalent;
if (me-ptr->channel_number aD -1) me-ptr->channel_number = channel_number;
pr-ptr = me-ptr->process_list;
wh 11e Ipr-ptr 1- NULL)
{if (pr-ptr->index == -1) pr-ptr->index
idx[channel_number];
idx(channel_number]++;
pr-ptr - pr-ptr->Ilext-proceee;
]

mark-paths(me-ptr->eqllivalence_list);
equi-ptr = equi-ptr->next_equivalent;
}
}

void add_relative_indices (struct me_eqUivalent 'equi-ptr)
{struct me_equivalent *comp_equi-ptr;
strnct me_data 'comp_me-ptr;
illt cel_index;
comp_me-ptr = equiJ'tr->me_data_equivalent;
comp_eqni-ptr = comp_me-ptr->eqnivalence_list;
while (comp_equ1-ptr 1- NULL)
{rel_index = comp_"'lui-ptr->offset - eqlll-ptr->offset;
i f (comp_equl-ptr-:-rel_lndex == -1) comp_eqni-ptr->rel_inde><
add_relative_lndiceslcomp_equl-ptrJ;
comp_equ1-ptr = comp_equi-ptr->next_equivalent;

rei index;

)
}

void declare_me_signH.ls (struct me_data 'ptr)
{int ch_number;
tnt

inct'?~_rangl?;

while Ipt," 1= !lULL!
{ch_number = ptr->channel_number;
inde,,_range = ptr-:'index_range;
if

11nde>;_range

sur

1,

(fpril1tfI J'yout,"SI(;lIAL temp_'s: resolved_'l.s P.EGISTEI1;\n" ,p~r->me_data_name, ptr->type_name!;
fprintf Iyyout. "SIt;NAL me_channeUd: me_channel_tn>e; '.n" ,eh_number I:

1
else if (index_range> 1)
\fprintf(yyout, "Sl';NAL temp_\s: \s_array\d REGISTER; \n" ,ptr->me_data_name, ptr->type_name, index_range);
fprintf(yyout,"SIGllAL me_channel\d: me_channel_type_\d;\n",ch_number, index_range);
}

Bijlage 2: De Lex source file ('mutual exclusion' in hifrarchischr S)'strmen)
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ptr->next_me_data;

}

I

void declare_resolution_types (struct me_data 'me-ptr)
{etruct me_type 'start_type_liet;
struct me_type 'type-ptr;
etruct range 'range..ptr;
char 'type_narne;
int index_range;

1* Eerete element van de lijet TYPE_LIST aanmaken '/
start_type_Iist c (Btruct me_type ')malloc(sizeof(struct me_type));
start_type_list->type_name c (char ')NULL;
start_tn,e_list->inde,,_range c -1;
Rt.art._type_Iist->range_Iist = (etruct range "NULL;
start_type_Iist->ne:<t_type - (struct me_type ')HULL;
/' Een lijststruktu1lr opbouwen van aIle elementen met verschlllende typen eniot index-ranges. ,/
while lme-ptr 1- NULL)
{type_name = me-ptr->type_name;
index_range - me-ptr->index_range;
if (index_range> 0) add_to_type_list(start_type_list, type_name, index_range);
meJltr '" meJltr->nOlct_me_data;
}

/. De struktuur uitlezen en de verechillende typen deklareren. ,/
type-ptr = start_type_Iist;
while (lypeytr 1- IIULLI
{if (typeytr->type_name -= NULL) return; /' AIleen hat 'etart-element' is aangemaakt. '/
t}~e_name = typeJltr->type_name;
index_range '" type.ytr-> index_range;
fprintf(yyout,"\nT'lPE 'lis_array IS ARRAY(Hatural RAHGE<» Of \s;\n",type_name, type_name);
fprintf (yyout, "fUNCTION resolve_ 'S( driver: IN \s_arra}' J RETURN 'lis; \n" ,type_name, type_name, type_name I;
fprintftyyout,"SUBTYPE resolved_\s IS resolve_\s \s;\n\n",type_name, type_name, type_name);
fprintf(yyout,"FUNCTION resolve_\s(driver: IN \s_array) RETURN 'lis IS\n" ,type_name, type_name, type_name);
fprint! t l'Yout, "BEGIN\n") ;
fprintf(yyout," RETURN driver(driver'lettj ;\n");
tprintf(yyout, "END reeolve_\s;\n\n" ,type_name);
it (index_range> 1) fprintf(yyout,"TYPE \s_array\d IS ARRAY (0 TO 'lid) OF resolved_'s; \n". type_name.
index_rallge, index_range-l, type_name);
range-Ftr G type-Ftr->range_list;
while (range-ptr 1= NULL)
{index_range c rangeJltr->index_range;
if (index_range> 1) fprintf(yyout,"TYPE \s_array\d IS ARRAY (0 TO \d) OF resolved_\s;\n" ,type_name,
index_range, index_range-l, type_name);
range-ptr c range-Ftr->next_range;
)

type-ptr

type-ptr->next_type;

)
}

void add_to_type_l ist (struct me_type ·ptr. char 'type_name, int inde:<_range)
lif (ptr->type_name = NULL)
Iptr->type_name G (char 'Jmalloc(strlen(type_namel+ll;
strcpYlptr->t}~e_name. ti~e_name);

ptr->index_range '" index_range;
ptr->next_type· (::;truet me_type 'jJlULL;
return;
)

(strcmp( ptr->tl~,,_name, tl~e_name) == C')
llf I ptr-> index_ran'Je == index_range I return;
" ..Id_ to_rang~_list I ptr, index_range I;

if

1"'~·t

urll i

)

while '.IJtr->next_type 1= NULLI
(ptr - ptr->next_type;
i f (strcmpl ptr->type_name, t}~e_name) == 0 J
I it (ptr-> index_range _G 1ndex_range I return;
add_to_range_listlptr. index_range);
return:
I
)

ptr->next_type
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ptr ~ ptr->next_type;
ptr->type_name = (char ')malloc(strlen(type_name)+1);
strcPYlptr->type_name, type_name I ;
ptr->index_r~lge = index_range;
ptr->next_type ~ (s~ruct me_type ')NULL;
ptr->range_list - (struct range' )INLL;
)

void add_to_range_list (struct me_type 'ptr, int index_range)
{struct range 'range-ptr;
if (ptr->range_list == NULL)
{ptr->range_list - ,struct range ')malloc(sizeotlstruct range));
range-ptr = ptr->range_list;
range-ptr->index_range = index_range;
range-ptr->next_range = (struct range ')NULL;
return:
)

rangeytr = ptr->range_list;
i f (range-ptr-> inde:',_range == index_range) return;
while lrange-ptr->next_range 1= NULL)
{rangeytr - rangeJ,tr->next_range;
if (range-ptr->ind~x_range_c index_range) return;
)

range-ptr->next_range = I struct range' )mallocl sizeofl struct range»);
range-ptr = range-ptr->next_range;
range_ptr->index_range = index_range;
range-ptr->next_range = (struct range ')NULL;
)

void insert_arbiters (struct me_data 'ptr)
{char 'me_data_name;
int ch_nllmber;
int index_range;
while (ptr \- NULL)
{ch_number

~

ptr->channel_numberi

index_range = ptr->index_range;
me_data_name - ptr->me_data_name;
if (index_range
1)
{fprintf(yyout,"\narbiter_\s, PROCESS\n",me_data_name);
fpr int! (yyout, "BEGIN\n" ) ;
fprintf(yyout," IF (me_channel\d /- request) THEN WAIT ON me_channel\d; END IF;\n",ch_number, ch_number);
fprlnttlyyout, " temp_\s <- \s;\n",me_data_name, me_data_name);
tprintf(yyout," me_channel\d <- grant;\n",ch_number);
fprintf(yyout," WAIT FOR delay;\n");
fprintt(yyout," temp_\s <= NULL;\n",me_data_name);
tprlntf\yyout," WAIT UNTIL me_channel\d = tree;\n",ch_number);
fpr intf I l'1'o11t, " me_channel\d <= free; \n" ,ch_numberl ;
fpr intf I yyout," \s <= temp_ \8; \n ,me_data_name, me_data_namel;
fprintf\yyout," WAIT FOR delay;\"");
fpr intf Iyyout, "END PROCESS srbiter_\s; \n\n" ,me_data_name I;

=-

ft

)

else if (index_range> 1)
{fpr lntf (yyOllt, "\n"rbi ter_ 'lis: PROCESS\n" ,me_data_nam" , ;
fprintrlyyout,"
VARIABLE 1: Integer := O;\n");
fprintflyyollt,"
VARIABLE process_counter: Integer;'.n");
fprlntf 1yYOllt "BEraN\n"' :
fprintfr yyout, "
process_counter ,- O;\n"l;
fprlntflyyotlt,"
WHILE I Ime_channel'lldl i) = free) AUI:' lpr,,"cess_c':.'unter
I

fprintflyyout , "
fprintfl]"]"otlt,"
f~rlntfl'\'1'Out,"
fPl' intf (yyout,
I.

fpt:'in':fl j"YOtlt, "

tpr intf 1yyOtlt,"
fpl'intflyyout,"
fprintfl}"j·out, "
fprintf 'l'YOtlt
fprlntflyyout,"
fprlntflyyotlt,"
fprlntftyyout,"
fprintflYJ·out, "
fprintf(yyout,"
I"

< 'lIdl)

i :- 11+1) MOD \d;\n",lndex_ranael;
process_counter := process_counte~+l;\Jl"~;

END LOOP; \n" I;

IF process_counter = \dln", lndex_range I;
THEil WAIT 011 me_channel 'lid; \n", ch_ntlmloer I;
ELSE -- muet have b"en a req'.lest I \n" \ :
temp_ \eli J <= 'los; \n·· ,me_date_name, me_date_name 1;
me_channel'l.d( i) <- grant; \n", ch_ntunber) ;
WAIT FOR delay:\n"l:
temp_'s <- NULL;\n" ,me_data_name);
WAIT UNTIL me_channel\dlil = free;\n",ch_number);
me_channel\dlil <= free;\n",ch_number);
\s <- temp_\sl i) lIn" ,me_data_"ame, me_data_name);
WAIT FOR delay;\n");

L00P\n" ,cll_number,
index range J :
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fprintflyyout,"
END IF;\u");
fprintflyyout,"
i:~ (i+l) MOD \di\n",index_rangei;
- -fpr'intf (yyout ,"-END PROCESS arbiter_ \8; \n\n" ,me_data_name) ;
)

ptr - ptr->next_me_data;
)
)

void declare_PORTyarameters (struct entity 'entity_entry)
{struct me_data *meJ>tr;
struet me_data 'comp_meytr;
struet meyroc 'prJ>tr;
struet me_equivalent 'equiJ'tr;
char 'actual_me_data_name;
char 'actual_type;
lnt

cl~_numberj

int indx;
illt rel_llldx

= 0:

meytr ~ entity_entry->port_list;
while (meytr 1- NULL)
{actual_me_data_name - meytr->me_data_name;
actual_type ~ mey~r->type_name;
eh_number ~ meytr->channel_number;
prytr - meytr->process_list:
while (prytr 1= NIJLL)
{ludx = prJ'tr-> index;
i f (semicolon ~= 0) fprintf(yyout, "\nme_channel\d_\d: ItIOIJT me_channel_type; ",ch_number, indx);
else fprintf(yyou~,";\nme_channel\d_\d:INOUT me_channel_type; ",ch_number, indx);
Bemicolon = 1;
fprintf (yyout, "\s_\d: INOUT \s", actual_me_data_name, indx , actual_type);
pI"ytr = prytr->nextyrocess; }

eqlllytr ~ meytr-:-equivalence_list;
whlle I equiytr l~ NULL)
{indx - eql1iytr-><>ffset;
comp_meytr = equiytr->me_data_equivalent;
deelal-e_recursive._PORTyarameters( comp_meytr, ell_number, actual_me_data_name, actual_type, indx, rel_iudx) ;
eq111ytr - equiytr->next_equivalent;
}

meytr

=

meytr->np.xt_me_data;

}
}

void

declare_recur9i~e_PORTyarameterB(struct

me_data 'meytr, int ch_number, char 'strl, char 'str2,
int indx, int reI indx)

{Btruct me_data 'comp_meytr;
strllct meyroc 'pr_ptr;
struet me_eqUivalent 'equiytr;
int indxI;
int process_counter = 0;
ind><1 ~ ind" + rel_lnd>:;
pr_ptr = meytr->pr,>cess_l ist;
'lh11e (prytr 1= HULLI
{iud" = indxl + pro',ess_col1nter;
:' str l=actual_me_data_name. str~=actual_tj-pe. ''i t I semicolon == 0, fprintfIYrout,"\nme_channel\d_~d: IIIO'!! me_channel_tj"pe; ",ch_number, ind,,,;
else fprintflyyout.";\nme_channel\d_\d: I1-lOUT me_chanllel_tj'pe; ".ell number. ind,.:I;
semicolon = I;
fpl"lntflyyout,"\s_,d: IHOUT \s" ,str!, indy., str2};
f"l-_I"'f:l- =

Fryt:r-'>Ill~;~tyrocee:si

r[t'::'lf':'·l?SS __ (."oull't:~r"'+

;

}

eqlllytr = rneytr->',q'Jivalence_list;
\o1hl1€ leq111ytr 1= IIULL)
{l"el_ind;: = equiytr->rel_lnde,,;
comp_me-ptr = equi-ptr->me_data_equlvalent:
declare_recursive_~ORT-parameterslcomp_me-ptr.
ch

equlytr
}
}

~

equiytr->next_equivalent;

number. strl. str2. ind;:l. rel_indxl;
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void declare_PORT_MAP-parameters (struct entity "entity_entry, char *comp_idl
lstruct me_data *me~)trl
struct me_data *comp_me-ptr;
struct me_equivalent *equi-ptr;
char *actual_me_data_name;
char *comp_me_data_"ame;
int actual_channel number;
int comp_channel_number;
int index_range;
int indxl = 0;
int indx2;
int rel_indx = 0;
int pass = 1;
while (pass < 3)
{if (pass -- 1) me-ptr = entity_entry->port_list;
elsp me~tr - enttty_entry->mp_dats_list;
while (me-ptr 1- NULL)
{equiytr ~ meytr->equivalence_Iist;
actuPll_me_d8t,,_nam~ =

mp""'ptr->mt?_d8ta_name;

actual_channel_number = me-ptr->channel_number;
indelt_range = me-ptr->index_range;
while (equiytr 1= NULL)
lit (5trcmplequi~)tr->comp_identitier,comp_id)
01
Icomp_me-ptr - equi-ptr->me_data_equivalent;
comp_me_data_name = comp_me-ptr->me_data_name;
comp_channel_nwnber = comp_me-ptr->channel_number;
indx2 = equi-ptr->otfset;
declare_rscursi're_PORT_MAP~aramPt",rs(
comp_me-ptr, actual_me data name>, comp_me>_data_name,
actual_channel_number, comp_channel_number, index_range, indxl, indx2, reI indx. pass, 1);

-=

)

equiytr

equ1-ptr->next_squivalent;

)

= meytr->Ilext_me_data;

me-ptr
}

pass++;
}

}

void declare_recursivs_PORT_MAPyarameters (struct me_data *meytr, char "strl, char "str2, int act_ch_nbr,
int comp_ch_nwnber, int index_range, int indxl, int indx2, int rel_indx, int pass, int depth)
lstruct me_data "comp_me-ptr;
struct meyroc "pr-ptr;
struct me_equivalent "equi-ptr;
int index 1 , index2;
int process_counter = 0:
iudx2 = indx2 + reI indx;
if (depth> 2) indxl - indxl + rel_indx;
pr-ptr - meytr->process_list;
while (pr-ptr 1- NULL)
{index2 = indx2 + process_counter;
if (depth -= 1) indexl - prytr->index;
else index!

= indxt ... process_counter;;
it (pass =0 l) j' Paden vanuit PORT_ME_DATA_LIST worden at<;Jelopen. • i
{ /. strl = 8ctual ..me_datd_name, str2 ., comp_me_dat8_name . • "
i f (comma a - (I) tprintt(YTout,"\nme_channel'd_'d =~ me_<::hannel'd_'d,

·',comp_ch_ntunber. inde::l,
act_ch_nbr, Inde>:2 I:
else tprintttyyout,",\nme_channel\d_\d => me_channel\d_\d, ",comp_cll_number, inde>tl, act_ch_nbr. index21;
comma

1;

~

fprintflyyout,"\s.\d => \s_\d",str2. indexl. strL ind'£'x2';
I
'?J ,,-

/* P",d",n Van-.l i.t ME_DATA_LIST word",n atgelC'pe>n . • ,

i

5t11

J'

=

aCludl._me_dat8_name, str2

(comma == (II
( i f I index_range>

II'::

comp_me_datd_llatne.

",

if

1) fprintf(yyout,"\nme_channel\(\_"'d => m",_channel\(\, ",comp_ch_numbe>r. inde>xl,
act_ch_nbr I:
else i f linde,,_rilnge > 1) fprinttln'out,"\nme_channel\d_\d ~> me_channel\dl\d), ",camp_ch_number, illde::!.
act ch_nbr, indeX2J:
comma

=

D=

1;

}
l •1
else I' comma
{if (index_range -- 1) fprintt(yyout,",\nme_channel\d_\d -> me_channel\d, ",comp_ch_number, indexl,

30

Bjjlage 2: De Lex source/lit ('mutual exclusion' in hierarchische s;ystnntn)
File source2.lex

~reated

at ll:36arn on 0&/03/92

boersma

Page 1& of 17

act_ch nbr,:
elee if (inde,,_range > 1) fprintflyyout,",\nme_channel\d_\d => me_channel\d(\d), ",comp_ch_number, index1,
act=ch=nbl", index21:
}
if

lind!'x_range == 1) fprintf(yyont,"\s_\d => temp_\s",str2, index1, str11'
elae i f (index_range> 1) tprintf(yyout,"\s_\d ~> temp_\BI\d)",stl"2, index1, stl"l, index2);

l
pr-ptr = pr-ptr->next-process;
process_counter++;
l
equi-ptr = me-ptr->equivalence_list:
while (equi-ptr 1= HULL)
(if Idepth == 1) ind"l = equi-ptr->offset;
rel_indx = equi-ptr->rel_index:
comp_me-ptl" = equi."ptr->me_dats_equivalent;
declars_recuraive_PORT_MAP-psrameters(comp_me-ptr, stl"l, str2, act_ch_nbr, comp_ch_number, index_range,
indx1, indx2, rel_indx, pass, depth+l);
equi-ptr = equi-ptr->next_equivalent;
}
}

void insert-package_me_types Istruct entity 'ptr)
{struct me_data 'me-ptr;
Lnt package_needed = 0;
int index_range;
int i;
int range!max_nmbr_of-processes];
for I i=O; l<max_nmbr_of-processes; i++) rang!'! i)
while lptr 1- NULL)
{me-rtr = ptr->me_d~tA_list:
whUp (me-ptr 1= NI/LL)
linde)(_range = me-ptr-> index_range;
if (index_range> 0) package_needed = 1;
range I index_range 1++;
me-ptr - me-ptr->next_me_data,

0;

l
ptr = ptr->next_entity;
}

if Ipackage_needed == 1)
{tprintf(yyont,"\nPACKAGE me_types IS\n\n");
fprintf(yyout,"
CONSTANT delay: Time :- 1 ns;\n");
fprintflyyout,"
TYPE me_status IS (free, request, grant);\n");
fprintf (yyout,"
TYPE me_status_array IS ARRAY (Natural RANGE<» OF me_statlls; \n") ,
fprlntflyyout,"
FUNCTION rssolve_me_status(driver: IN me_status_array) RETURtl me_status;\n");
fprintf(yyout,"
SUBTYPE me_channel_type IS resolve_me_status me_status,\n");
tor li=2, i<100; i++) if (range[i] > 0)
fprintfl}]'out,"
TYPE me_channel_type_\d IS ARRAYIO TO \d) OF me_channel_type;\n",i, i-II:
fprintflyyout,"\nEND me_types;\n\n"):
fpl"intflyyout,"PACI;AGE BODY me_types IS\n\n");
fprintftyyout," FUNCTION resolve_me_statusldriver: IN me_status_arraj") RETURH me_status IS\n");
fprintf(yyout," BICGIN\n"l;
fprintflyyout,"
FOR i IN drlvel"'range LOOP\n");
fprintf(yyout,"
IF Idrlverli)=request) THEH\n");
fprintf(yyout,"
FOR j IN driver'rang", LOOP\n" 1;
fprintflyyout,"
IF (drivenj I=grant) THEil RETURII grant: Elm IF;\n"l;
fprintftHout,"
HID LOOP;\n"):
fprint! In'out, "
RETURN request; \n") :
fpl"intflyyout,"
END If;\n");
fprintfll'l'Ollt, "
EHD LOOP;\n");
fprintflyyout,"
RETURN free;\n");
fpl"intflyyout," EHD resolve_me_status:\n\n");
fprintfiYl'0ut,"EHD me_trpes;\n\n");
l

'wid insert_use_clau:;el struct entity ·ptrl
(strllct me_data '*me_ptrj

while lptr 1= NULL,
lme-ptr = ptr->me_data_list;
while (me-ptr I~ HULL)
{if Ime_ptr->index"range > 0)
I fpr intf (yyout, "U:lE WORK. me_types. ALL; \n\n") ;
return;
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)

meytr

:=

me'-ptr->next_me_data;

J
ptr = ptr->next_entity;

J
J
1* De funktle print ter kontrole aIle ldentlfikatle-nurnrners uit de data-struktuur. *1
void test(struet entity "ptr)
{Btruet me_data *rne-ptr;
struet rne-proe 'pr-ptr;
while (ptr 1= NULL)
{prlntf( "\nEntity: '\s\n" ,ptr->entlty_narne);
me-ptr = ptr->me_data_llst;
while (me-ptr I = NULL)
{prlntf("\nHe_data_narne: 's; Channel_number: 'd; Index_range: 'd; Type: \B\n",rne-ptr->me_data_name,
rne-ptr->ehannel_number, rne-ptr->lndex_range, meJltr->type_narnel:
pr-ptr - rne-ptr->proceBB_llst:
while lpr-ptr 1= HULL)
{printf("
ProeesB_name: \B; Index: 1Id\n",pr-ptr->proeess_name, pr-ptr-> index) ;
pr-ptr = pr-ptr-~next-proeeBB;
}

teBtJlaths( me-p tr ->equlvalence_list):
me-ptr = rneytr->next_rne_data;
J
me-ptr = ptr->port_liBt;
while (rne-ptr 1= NULL)
(printft"\nPort_me_data_name: liB; Channel_number: \d; Index_range: 'lid; Type: \B\n",rne-ptr->me_data_narne,
me-ptr->ehannel_"umber, me-ptr->index_range, rne-ptr->type_name);
pr_,ptr = rneytr->proceBs_liBt;
while (pr-ptr 1= HULL)
{prlntf!"
ProeesB_name: \B; Index: \d\n", pr-ptr->proeesB_narne, pr-ptr->index);
pr Jlh' = prytr->next-proeeSB;
)

rne-ptr

= rne-ptr->next_rne_data;

)

ptr

=

ptr->next_entlty;

}

J
void testyaths (struct me_equivalent "equ1-ptr)
(struct me_data *rne-ptr;
struet me-proc *pr~)tr;
while (equi-ptr I = HULL)
(me-ptr = equi-ptr-:·me_data_equiva1ent;
prlntfl"Path: \s; Channel_number: \d; Relatlve_index: \d\n",meytr->rne_data_name. meytr->ehannel_number.
equi-ptr->rel_index);
test-p athB (rneytr-:'equivalence_llat) ;
equl-ptr = equi-pt r.->next_equlvalent:
)

J
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'define max_nmbr_ofJ)rocesses 100
'define max nmbr_of characters 80

1° STRUCTURES °1
struet meyroc
lchar 'process_name;
int index;
etruct me-proc

*nex~-proceBs;

};

struct me_equivalent
lchar 'comp_identifier;
int offset;
int reI_index;
strllct me_data °me_data_equivalent;
etruct me_equivalent

"n~xt_equivalent;

} ;

struet me_data
{char 'me_data_name;
char ·type_name;
int ehannel_munber;
int index_range;
struet meyroc >process_list;
struet me_equivalent >equivalence_Iist;
struet me_data 'next_me_data;
} ;

struct component
(chal" "camp_name;

etruct component ·next_comp;
}

:

struct ent i ty
{char 'entity_name;
struct me_data >port_list;
struet me_data 'me_data_Iist;
struct component 'comp_list;
struct entity 'next_entity;
}

:

"truct range
lint index_range;
Btruct range >next_range;
};

Btruct me_t}'pe
lehar 'type_name;
int index_range;
strllet range 'range_list;
struet me_type 'next_type;
} ;

,:. FUtlCTIOlIS ',I
void get_inplIt_f 11 en <Une I I;
void get_output_filename I I;
"",,id c-hoos",_architec·ur .. I ' ;
Btruct entity 'add_t,,_entity_Iist (struct entity 'ptl:, chal' ·str);
vryld add_to_me_data_list (struct entity 'ptr, char 'stT':
V'l!'! 8dd_toyort_m.._dat8_list Istruct entity 'ptl:, char '"tr';
·... ,_·1'.1 add_type_to_me_datl'l_list (struct me_data "ptr, char ·str);

ndd_to_componen'_list Istruct entity 'ptr, char 'str';
voId adcl_ toyrocess_,I.ist I struct me_data 'ptr. char • st':' ;

~oid

stn,,,t
strllct
Bteuet
strnet
slruct

entitj' 'find_.ln_entitj'_list I strllct entitj' 'ptr. "hal' '5trl:
component 'filld_in_compollent_list Istl'UCt component 'ptr, char 'strl;
meyroc >find._inyrocess_list (struet meyroc 'ptr, cltal' 'strl;
me_data 'find._in_me_data_l1st Istrllct entity ·ptr. "hal' *stri;
me_data ·flltd._inyort_me_data_list (struct entity 'ptl', cltar 'stn;

void make_equivalenc""'path (struct me_data 'actual, strnct me_data 'comp, char 'comp_idl;
void add_channel_llumhers (struct entity 'ptr);
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vol'1 mar1<""paths (strl\ct me_eqUivalent. • ..qui....Ptr);
void add_relative_indices \struct me_equivalent ·equi....Ptr);
void add_index_rang..s (struct me_equivalent ·equi....Ptr, int index_rang.. );
void d..clare_PORT....Parameters (etruct entity • ..ntity_entry);
void declare_PORT_MAP""parameters (struct entity *entity_entri', char
void declar.._r.. cursi~e_PORT""paramet..rs (struct me_data ·m......Ptr, int
indx, int rel_indx);
void d..clar.._recursive_PORT_MAP-parameters (struct me_data *me_ptr,
int comp_rne_channel, int index_range, int indx1, int indx2,
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void

*cornp_id);
ch_number, char 'str1, char *str2, int
char *str1, char *str2, int act_ch nbr,
int reI indx, int pass, int depth);

translat.. wait exclusion (struct me data 'ptr, char 'str, int transl);
translate_relea~e (struct me_data 'ptr, char 'str, int transl);
disconnect_rne_drivel:s (struct ..ntity *entity_..ntry, char 'process_name);
declare""process_variables (struct ..ntity • ..ntity_entry, char *process_name);
aeclare_me_signals (struct me_data 'ptr);
declare_resolution_types (struct me_data ·rne....Ptr)i
add_to_type_list (struct me_type 'ptr, char • type_name , int index_range);
add_to_range_list \struct me_type *ptr, int index_rang.. );
insert_arbiters (struct me_data 'ptr);
insert....Package_me_ti~es (struct entity *ptr);
insert_use_clausetstruct entity 'ptr);

void test (struct entity 'ptr);
void test-paths (strllct me_equivalent ·equi....PtrJ;

1* LIST POINTERS '1
struct entity *start_ent list;
struct entity 'entity_entry;
struct entity *component_entry;
Btruct component "component_t8st:

struct me_data ·comp..me_data_entry;
struct me_data *actual_me_data_entrYi
struct me_data 'me_dl\ta_entry;
;* VARIABLES *1
int
int
int
int
int
int
int

first_entity_dec
1;
first_ent_id - 0;
first_arch_id : 0;
tirst_comp_id = 0;
first_md_id = 0;
first_time = 0;
transl;
0: HE_DATA object bevindt zich
1* transl
1 : HE_DATA object b..vindt zich
1* transl
int pass
1;
int comp - 0;
1* camp z::: 0: PORT-sp..cifikatie behoort bi j
;* comp
1 : PORT-specifikatie behoort bij

in HE_DATA_LIST;
*1
in PORT_l{E_DATA_LIST. *1
.. ntity-deklaratie;
*1
component-deklaratie. *1

char ·process_name;

char 'me_data_name;
char *entity_name;
char *arch_oame;

char 'component;
'cornp_ id..ntif iel:;
char inp\lt_fil..name[max_nmbr_of_chan.cters];
char o\ltp\lt_f U .. namelrnax_nrnbr_of_charact..rs];
chal· conf irmat ion [ma;{_,unbr_of_characters] ;
cha~

static int comma:
static lilt semicolon:
~t:1ltir"'

lilt: channel_nllmber = 0j

s~atic ill~

idxlrnax_nmbr_of""processes]:

.,.. ma}:imaal

'maj~_nmbr_otyrocesser;
I

processen kunnen .,

* van een HE DATl\ obiect gebruil: rnak.. n.
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Bijlage 3

De Lex source file
(interproces-kommunikatie)

Vie de source file 'source3.1ex' kan mee behulp van de Lexical
Analyzer Generator Lex en een C-compiler een 'archieecture
compiler' worden gerealiseerd. Deze 'archieecture compiler' kan
worden gebruikt am mechanismen voor interproces-kommunikatie
in niee-hierarchische TLBVHDL-beschrijvingen am ee zetcen naar
VHDL.
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Oit programma zet een TLBVIIOL-beechrijving waarin gebruik wordt gemaakt van kommunikatie-etatements,
om naar VHDL. Dit kan plaatsvinden volgens een model waarin geen buffers worden gebruikt, of vol gens
een model waarin weI buffere worden opgenomen. Het programma is niet geschlkt voor hierarchische
eyeteembeechrijvingen.

"I
*j
*/
*/

_include "com_data.decs"
\}

\START PROC COMDATA SND DEST OBJTrPE REC SRC ARCH

pr_name
cd_obj
type_dec
destyr
eourceJlr
sp
comment

! a-z I !_a-zO-9 J*
[a- z ll_a-zO-9J"
I a-z J La-zO-9]"
! a-z I l_a-zO-9]*
ra-z I{ _a-zO-9]*
[ \t 1*
--.*

rest

get_input_filenamel) i
get_output_filenamel ) ;
choose_architecture I ) ;
{comment)

{if (pass

~~

2 i: pass

3) ECHO;

)

PROC

Ipass == 1)
{ /* Start-pointer en eerste element van de proc-list definieren. Oit
1* is een lijst van alle bij komrnunicatie betrokken proceseen, met
1* elementen van het t}~e 'cd_source'.

{if

*j
*/
*/

etart_cd ~ (etruct cd source ")malloc(sizeof(struct cd_eource»)i
new_cd ~ start_cd;
BEGIN PROC,
)

else if Ipass == 2 :: pass =~ 3)
{ 1* Ue deklaratle van 'PROC' als komrnentaar naar de output fUe echrljVen */
fprintf(yyout,"-- "I;
ECHO;
BEGIN ARCH;
)
}

1* De gedeklareerde procesnaam wordt in de proc-list geschreven,
1* voorzien van een 'source_ld'-nummer.

"I
*/

new_cd->erc_name = (char ")malloc I strlen( yytext) +1) ;
etrcpy(new_cd->src_name, yytext);
new_cd->src_ld ~ source_id;
new_cd->trpe_Iiet ~ (etruct cd_type ')HULL;
)

1* Er wordt een element aan de proc-list toegevoegd. *j

<PROC> " ,"

source_id++;
new_cd->next_sourcI? =
new_cd
ne\oJ cd->ne:~t:

<PROC>" ;"

(str'.tr:t cd s':)'.\rc'2 -lmalioe! sizeofl strnct cd_source I J:
SC".ll"Cej

{BEGIN 0;
)

Het ·"oor '!lEGIH' ·/all de architecture ","orden de te gebru1l;en '.:
SIGIIAL'., ged'?):lar'?'?r'J.
declare_signallstart_~dl;
j'

l*

fprlntf(yyout,"\ll'o\ ;
ECHO;
BEGIIl 0;
)

{ /* De naam van het aJ:tllele proces wordt opgeslagen in ·proc.. ~s_name'. "
process_name ~ (char *)malloc(strlenlyytext)+1);
strcpyl process_name, rytel,t);
f lretJlaee = 1 i

Bijlage 3: De Lex sourcrfik Cinterproces-kommunikatiel
file sourceJ.lex
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i f (pass c= 11 ;
else if (pass

PROCESS
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2 ", , pass

{if (pass -= 1) ;
else i f (pass c= 2

::

pass
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3 ) ECHO;

cc

3 ) ECHO;

(pass == 1)
{ /, Er wordt aan het betreffende element van de proc-list een
/* com_data-list van aIle gedeklareerde COM_DATA objects toegevoegd
/* met elementen van het type 'message_list'. In deze lijst wordt elk
/* COM_DATA object geschreven, voorzien van het bijbehorende type.

{if

,/
*/
'/
'/

if (first-pass == I)
{ /* Eerste element van de com_d~ta-list wordt aangemaakt. ' j
source_entry ~ find_source_entrYlstart_cd, process_name);
source_entry->msg_list ~ (struct message_list *)malloc(sizeof(struct
message_list) ) ;
start_msg = source_entry->msg_Iist;
ptrl c start_msg;
type_id = 1;
firstJlass = 0:
}

else
{ /* De com_data-list wordt met een element ulgebreid. *j
ptrl->next_msg ~Istruct message_list ',malloc(sizeof(struct message_list));
start_mag

ptrI

a

ptrl->next_mag;

= start_mag;

}

}

else if (pass == 2 :: pass == 3)
{if (firstJlass == I)
{source_entry = find_source_entrYlstart_cd, process_name);
sonrce_id = source_entry->src_id;
dest range a find dest range{source entry->type list); •
/*-'dest_range'~ maximum aantal a~ray-element;n dat nodig is om ,/
/* 'channels' naar elk destination-proces te kunnen definieren. */
if (dest_range > 1)
{fprintf(yyout,"VARIABLE dest, sent: array\n_Int:\n",dest_range);
fprint! (yyout, "VARIABLE ready: Integer; \n") ;
}

firstJlass = 0;
}

fprlntf(yyout,"VARIABLE"); f* Deklareer COM_DATA objects als variabelen. '/
}

BEGIN COMDATA;
}

<COMDATA> {cd_obj}

{if I pass == 1)

{ /* COM_DATA object in com_data-list schrijven. 'f
ptrI->msg_name = (char ')malIoc(strlen(yytext)+I);
strcpYlptrI->msg_name, yytextl;
}

else if Ipass

<C'OMDATA>" , "

==

2

::

pass

==

31

E~HO;

Ipass == 1)
i' com_data-list met een element uitbreic1en. ' j
ptrl->next_msg = (strtlct message_list ')mallocrsizeoflstruct message_list) ,;
ptrl = ptrl->next_msg;

{if

{

}
else if (pass

-~

2 :: pass

=~3,

ECHO;

{if (pass == Ii ptr2 = start_msg;
else if rpass == ~
pass == 31 ECHO;
BEGHl OBJTlPE;
}

<OBJTYPE> {type_dec}

{if (pass a= 1)
{
/* Bijbehorencle typO?
j* toevoegen.

88n

de COH_DATA object" in de com_data-li"t <;
';

while (ptr2 r- !lULL I
{ptr2->mBg_type = (char *jmalloc(strlen(}Tte"tj+1l:
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strcpYlptr2->msg_type, yytextl;
ptr2 ~ ptr2->next_meg;
)

}

else if (pass

<OBJTYPE>";"

{if ( pas.

-~

gg

2 :: pass

g~

3) ECHO;

11;

else if (pass
BEGIN 0;

2"

pass

3) ECHO;

}

SErlO

(pas. =~ 1);
else if (pass e = 2 :: pass

{if

{

=~

3)

1* De SEND-statements als kommentaar nsar de output file schrijven.
fprintf(yyout,"-- ",;
ECHO;

*,

}

BEGIN SliD;
}

j' Het te zenden COM. .DlITA obJect wordt opgeslagen in 'message'. Het
'1
1* bij dit object behorende type wordt opgezocht in de com_data-list 'I
1* en opgeslagen In de variabele 'data_tj'pe'.
.,.
message ~ (char 'Imalloc!strlen!yytext)+lli
strcpy(message, yytext);
type = find_type(source_pntry->msg_Iist, message);
data_type - (char ')malloc\strlenttype)~IJ;
strcpy(data_t}~e, type);
type-ptr = flnd_type_entrYlsDurce_entry->type_llst, data_type);

if (pass == 1)

{

/, Als 'data_type' nog nlet In de data-struJctuur voorJcomt, wordt
./
j' dit type met het bijbehorende 'type_id'-nummer toegevoegd aan de '/
1* type-list.
'.'
if (type-ptr == NULL)
(typeytr = sdd_type_entrYlsource_entry);
type-ptr->tp = (char ')malloc(strlen(data_type)+I);
strcpy(typeytr->tp, data_type) i
typeytr->nmbr_of_dests = 0;
t}~eytr->tp_id

=

ti~e_id;

type_ld+~;

)

}

else if (pass == 2 :: pass e= 3)
j' Het 'type_id' en het totaal aantal destination-processen worden
/* in de data-struktuur opgezocht.
type_id = typeytr->tp_.1d;
nbr_of_dests ~ type-ptr->Iunbr_of_dests;
ECHO;

,/
*,1

)

)

<SllO>TO

(if lpass == 2 :: pass == 31
(dest_counter=O; ,t, Houdt het aantal destination-processen bij.
ECHO;

,I

)

BEGIII ['EST;
}

I' Het destination-praces vordt apgesla<;len in 'destination'. *:

<DEST> (dest-pr}

destinaticn

c

!char

*)mallo~I~~rlen!ry~~~tl~l';

strcpyldestination, yytextl i
destytr = find_dest_entrj'ltj'pe-ptr->dest_list, destination);
if
{

r pass

== l'

n~g nie>-t: in de data-strul:tuur ~:oorkomt, ·:.·crdt
j* deze met het bi,behorende id-nummer toege~oegd aan de dest-list.·,
i f ,destytr =~ 111JLL 1
{destytr = add_dest_entrj'1 tj'peytrl;
destytr->dest_name = i char 'Imallocl strlenl destination) .. j ) ;

/-1< Als 'destilli'l.ti':'I1'

strcpYldest-ptr->dest_,,,me, destinationl;
typeytr->nmbr_of_dests++;
destytr->dest_id = typeytr->nmbr_of_dests;
}

Bij14ge 3: De Lrx sourcefik (interprom-kommunikatie)
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)

else if (pass == 2 :: pass == 3)
./'_ Van elk destlnlltlon..,proc:~ wOFdt .het bijbehorende id-nummer '/
I' in eell arrey 'destinatioll_id' bewaerd.
*/
dest_counter-+-+;
destlnlltion_id[dest_counter] c dest-ptr->dest_id;
ECHO;
}
)

<DEST>","

{free{destination);
i f {pass ==11;
else if (pass =c 2 :: paBs c= 3) ECIIO;

<DEST>";"

{if

(pass == 1);
elsB if (psSS == 21
{ 1* vertaling ZONDER butfers. *1
ECHO; fprintf(yyout,"\n");
it (dest counter> II
{ I' De- te gebruiken 'channel' is een array. Het in de output file
I' gedeklareerde array 'dest' wordt geinitiallseerd.
tor Ci=l; i<=dest_counter; 1++)
fprinttcyyout,"dest(\dl := \d;\Il",i.destilletloll_ld[l]I ;

,/

*1

}

if (nbr_of_dests c= 1)
{ j* De te gebruiken 'channel' is geen array. */
fpr Intf (yyout, "IF I OagO_\d_\d Ie Oag1_\d_\d, THEN\n", source_1d, type_id.
source_ld,type_1di;
fprintf(yyout," WAIT UNTIL (flagC'_\d_\d = flag1_\d_\d),\n",sotlrce_id,
type_1d,source_1d,type_idl;
fprintf(yyotlt,"EIID IF;\n");
fpr intf (yyout. "cd_channel_\d_\d <= 'lis; \n", source_id, type_ld,messagel ;
fpLintf(yyout,"flagO_\d_'d <= 1-flag1_'d_\d;\n",source_ld,type_id,
source_id,type_id),
fprintflyyout."WAIT FOR delay;"),
}

else if (dest_counter == II
I' De te gebru1ken 'channel' 1s een array waarvan slechts een *1
I * element gebrulkt wordt.
*I
fprlntf I yyout, "IF I flagO_ 'd_\dl \d 1 1= flagl_\d_\d( 'd)) THEN\n", source_id,
type_id,destination_id(l].source_id.type_id.destlnation_id[lJI;
fprintffyyout," WAIT UNTIL CflagO_\d_'d(\d) = flag1_'d_'d(\d)) ;\n",
source_id,type_ld,destlnation_ld(l],source_ld,type_id,destinatlon_id[lJ);
fprintflyyout."END IF;\n" I;
fprintf(yyout,"cd_challnel_\d_\dl\dl <= \9;\n",
source_ld,type_ld,destlnation_id(l),messagei;
fprlntf (yyout, "OagO_\d_\dl \d) <= 1-flagl_\d_\dl \d) ; \n" ,Bonrce_id,
type_id,destination_id[l],Bource_ld,type_id,destination_id[l)l;
fprlntf\yyont,"WAIT FOR delay;"I:
}

else
{

/

II

De te gebrulken ' chaunel' i5 een array \.. . aarve,n meerdere
Ius gebruikt worden.

,1* ~lementen in eell

dC'stf

i J"

fprintf(yyont,"\nFOP. i HI 1 TO \d LOOP\n".dest_counteri;
fprintf(yyont," sentli) := O'ln",;
fprintflY}'Otlt,"EIJD LooP;\,,"!:
fprlntflyyotlt, "ready := 0; \n",;
fpr1ntflyyout,"WHILE Iready ~ OJ LOOP\n",;
fprintf' }"·Otlt," readi"'~ 1; \n" I;
fprintfl}"}'ont," FOR 1 HI 1 TO \d LOOP\n",dest_connter);
fprintfl n"Ollt , "
If Isentli) = C' AlfD flagC'_\d_\dldestlili
THEII\n" ,so'lrce_id,type_ld.source_id.t:,p,,_ldl;
fprlntflyyout,"
cd_channel_\d_\dtdestlil) <= \s;ln".

f1a~l_\d_\d[

source_id,type_id,messagel;

fprintf'yyout."
fprintf(yyollt,"
fprlntf(yyotlt,"
fprintflyyont,"
fprintf(yyout,"
fprintf(yyout,"

flagC'_\d_\dldest( i) I <= 1-flag1_\d_\dldestl i'l; '.n",
sOllLce_ld,type_ld,source_ld,type_ldl;
sent(i) := 1;\n"l;
ErID IF,\n"l;
ready:o ready * sent(i);\n""
EllD LOOP;\n");
IF ready m
THEN\n");

°
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fpd ntf (yyout,"
WAIT ON flag1_ \d_'lid; \n", source_id, type_id);
fprintf(yyout," END IF;\n"):
fprintflyyout,"END LOOP;\n"):
fprlntf(yyout,·WAIT FOR delay;");
}
}

else if (pass == 3)
1* vertaling MET buffers. *1
ECHO: fprintf(yyout,"\n");
1f (dest_counter > II
{ 1* De te gebruiken 'bUffer' is een 2D-array. Het in de output t Ue * /
1* gedeklareerde array 'dest' wordt geinitialiseerd.
*/
for (leI: i<=dest_counter: 1++)
fprlntf(yyout,"dest(\dj :c \d:\n",l,destination_ld[i]l;
}

if (nbr of dests -= 1)
{ /* D; t; gebruiken 'buffer' Is een ID-array (grootte N). */
fprlntflyyout,"IF ((in-ptr_'d_\d+11 mod N = out-ptr_\d_\dl THEN\n",
source_id,type_id,eource_id,rype_idl:
fpr1ntf(yyout," WAIT UNTIL ((1n-ptr_\d_\d+1) mod N /= out-ptr_\d_\d) ;\n",
source_1d,type_id,Bource_ld,type_idt:
fprlntt(yyout,"END IF;\n");
fprintflyyout,"buffer_\d_\dI1n-ptr_\d_\dl <= \s;\n",source_ld,type_ln,
8ou~ce_ld,type_id,message);
fpr1ntf(~7out,"in-ptr_\d_\d <= (1n-ptr_\d_\d+1) mod N;\n",Bource_id,
type_1d,Bource_ld,type_ldl:
fprlntf(yyout,"WAIT FOR delay;"):
}

else if ldest_counter == II
/* De te gebru1ken 'buffer' is een 2D-array waarvan slechts een
*/
1* element van de tweede dimensle gebrulkt wordt (grootte N * I), *;
fpr1ntf(yyout,"IF 111n-ptr_\d_\d(\dl+l1 mod N = out-ptr_\d_\dl\dl I THEH\n",
source_id,type_id,destinatioll_id(1),source_id,type_id,destillation_id{l]);
fprlntf(yyout," WAIT UNTIL ((in-ptr_\d_\dl\d)+1) mod N /- out-ptr_\d_\dl\
dl) :\n",source_ld,type_id,dest1nation_id[1],source_id,type_id,desUnat1on_1d[1]);
fprlntflyyout,"END IF:\n");
fpr1ntf(yyout,"buffer_\d_\d(\d,ln-ptr_\d_\d(\d) <- \s;\n",source_ld,
type_1d,dest1natlon_1dl1J,source_ld,type_ld,deBtination_ld[l],meBsagel;
fprintf(yyout,"1n-ptr_\d_\d(\d) <- lin-ptr_\d_\dl\d)+l) mod N;\n",
source_id,type_1d,destlnat1on_ld{1],source_ld,type_1d,destinatlon_1d(1)1;
fprintf(yyout,"WAIT FOR delay;");
}

mod

tl;

elee
/* De te gebruiken 'buffer' is een 2D-array waarbij meerdere
/' elementen van beide d1mens1es in een ius geb~ulkt wordell.
'i
/* (grootte N * dest_counter).
*/
fprintf(}~out,"\nFOR i TN 1 TO \d LOOP\n",dest_counter);
fpr1ntf(yyout," sentl11 := O:\n"l;
!prlntfln'out,"EIID LOOP;\n"j;
fprintf(yyotlt,"ready := O;\n");
fpr Int!, }7out, "WHILE ,ready = 0 I LOOP'.n");
fpr1ntf(yyout," ready:= l;\ll"l;
fprintflyyout," FOP i III 1 TO \d LOOP\n",dest counter);
fprintfl}'yout,"
IF Isentl1l = 0 AHO finytr_\d_\dldestl1ll+11 mod N i=
THEH\n",source_id,type_id,source_id,type_idj;
fprin':flyyotlt,"
to'.1ff'?r_\d_\dld.,st(il,lnytr_\d_\d(destlill\ <= \s;\n",
source_ld,type_1d,source_id,type_id,messagel;
fpr1ntflyyout,"
in-ptr_\d_\dldest(1), <- (In-ptr_\d_\dldest( i) )+11
\n" , source_id, ,:}'pe_id, source_id, typ.._id! ;
fprintflyyout,"
sent.lil := l;\.n"l;
fprintfl jj'out, "
EIIL'IF;\n"';
fprin':flyyotlt, "
read,':= read)"' sentllt;\n",;
fpr int! I yyOtlt," EIID LOOP; \n" I ;
fprint! t i'r out , " IF readi' = C' THEII\n" I;
fprintff}'j'Ou':, "
WAIT all C'ut-ptr_\d_\d;\n" ,sotlrce_id,t}'pe_idl:
fpr1ntftyyout," EIIO IF;\n"l:
fprintf(n'out,"EIID LOOP;\u");
fprint! (y}'out, "WAIT FOR delay;"):
}
}

Bijl4ge 3: De La sourcefik (inttrprocrs-kQmmunikatirJ
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free(data_type) ;
freeldestinstion) :
freel message) :
BEGIN 0;
}

RECEIVE

{if (pass == II;
else if (pass == 2 :: pass == 3)
{ I' De RECEIVE-statements als kommentaar naar de output file schr1jven. '/
fprintf(yyout,"-- "),
ECHO;
BEGIN REC;
}
}

{ /. Het te ontvangen COM_DATA object wordt opgeslagen in 'message' 'I
message = (char 'Jmalloclstrlen(}7text)+1);
strcpYlmessage, yytextl:
ECHO,
I
<REC>FROM

{ECHO;
BEGIN SRC:
}

I' De data-struktuur wordt afgezocht. De benodigde id-nummers wordsn ' j
I' opgezocht en bewaard.
'j
sourcs_entry2 = find_source_entrYlstart_cd, yytext):
data_type = find_t}~eISource_entry->msg_list, message);
type-ptr = f ind_ type_entry! source_entry2-> t}'pe_l 1st , data_type);
deat-ptr2 = find_dest_entry(type-ptr->dest_Iist, process_name),

<SHC> {source-pr}

Bource_id

source_entry2->src_id;

type_id = typs-ptr->tp_1d;
destination_1d[l] = dest-ptr2->dest_ld:
nbr_of_dests = type-ptr->nmbr_of_dests;
ECHO;
}

<SRC>tt;"

{ECHO: fprintf(yyout,"\n"):
i t (pass

{

~=

2)

1° vertaling ZONDER buffers. °1

if (nbr_of_dests == 1)
{ I' Het betreffende 'channel' 1s geen array. ,/
fprintf!}7out,"IF (flagl_'d_'d
flagO_\d_'d) THEIl\n",
source_id,type_id,source_1d,type_idJ;
fprintf(yyout," WAIT UNTIL (flagl_\d_\d 1= flagO_'d_\d);\n",
D

source_id,t}~e_id,source_id,t}~e_id);

fpr1ntf\yyout,"Elm If;\n"';
fprintf (yyout, "\s := cd_channel_\d_\d; \n" ,msssage, source_id, type_id I:
fprintf{}~'out,"flagl_\d_\d<=

!lagO_\d_\d:\n",s~urc~_id.type_id.

source_1d,type_idJ;
fprintf(ryout,"WAIT FOP. d",lar;" "
}

else
{

j * Het betreff~nde 'channel'
is weI een array. °1
fprlntflj"yout,"If I rlagl_\d_\d' \d! - flagO_\d_\dl \dl I THEH\n",
source_id, type_ id, dest inat ion_id[ 1 J ,source_id, t}~e_id, destinat iOI1_ idll] J ;
fprintflyyout," WAIT lirITIL I fla?l_"'d_\dl'lodl 1= flagO_\d_\dl\d' I: ',n",
6ource_id, type_ld,dest1natlon_ldll J ,source_id, ti~e_1d, dest1nation_1dl111 ;
tprint! Iryout, "Elll:' IF: ",,", ;
fpr lntf I n'out . "\s ,= cd_channel_'l.d_\d' \d I : \n" . message, sonrce_ id, tj·pe_ 1d,
destination_ 1d llJ';
fpr intf I Y}'Ollt, "flagl_\d_\d I \d) <= fl agO_ '\,(1_ \d I \d) ; \n" ,sollrc:e_ id, t}'pe_id,
destination_id[IJ,source_id,type_ld,de6tination_idl IJ I;
fprlntflyyont,"WAIT fOR delay,");

}

}

else if (pass

-Q

3)
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1 1* vertallng MET buffers. *1
if lnbr_of_dests =D 11
{ /* De betreffende 'buffer' is een 1D-array (groo101oe N). */
fprlntf(yyout,"IF (inytr_\d_\d = outJltr_\d_\d) THEtl\n",
source_id,type_id,source_id,type_id) ;
fprintf(yyout," WAIT UNTIL (inytr_\d_\d /a outJltr_\d_\d);\n",
80urce_ld,t;~e_id,source_id,type_ldl;

tprintf(yyout,"END IF:\n") j
fprintf (yyout, "\s := buffer_\d_\d( outJltr_\d_\d) ; \n" ,message, Bource_id,
type_id,source_id,type_idl:
tprintt(yyout,"out-ptr_\d_'d <= (outJltr_\d_\d+l) mod N;\n",source_id,
type_id,source_id,type_idl;
fprintf(l~ont,"WAIT FOR delay;");
}

else
/* De be10reffende 'buffer' is een 2D-array, waarbij van de tweede *1
/* dlmensie slechts een element gebruikt wordt (grootte N * 1 J.
*!
fprintrlyyou1o,"IF (lnJltr_'d_'d(\dJ = outJltr_\d_\d(\dll THEN\n",
source_id,type_ld,destlnatlon_ld[l],source_ld,type_ld,destination_ld[lJ);
fprin1of(yyout." WAIT UNTIL (in_ptr_\d_\d(\d) f= outJl1or_\d_\dl\dl) :\n",
source_id,type_id,desttnatlon_ld(I),source_id,1oype_id,destination_ld{lJ);
fpr intf (yyont, "END IF; \n" );
fpr1ntf (l~out, "'lis : - buffer_\d_ \d( \d, outJltr_\d_\d( \d)) ; \n" ,message,
source_ld,type_id,des101nation_1d[lJ,source_1d,type_1d,dest1nat10n_1dl 1JI;
fprintf(yyol1t ,"ou1oJltr_'lid_\dl \d) <= (outytr_\d_\d(\d)+l) mod N;\n",
source_id,type_1d,destinat10n_1d[I),source_1d,1oype_id,deBtinat10n_id[1]1;
fprlntf(yyout,"WAIT FOR delay:"):
)

}

free(message) ;
BEGIN 0;
}

EtlD!

\t )+PROCESS{spJ

(pass == 11:
elee ECHO;

{if

free(prOCeSB_name);
}

1i f (pass -a 1);

{rest}

else ECHO;

\\

¥¥Wrap( )
{if (pass -= 1)
{pass = pasr, + arch_cho1ce:
tclose(yy111); (cloeelyyout);
yyin .., fopf.!n( input_filename,

"r" I;

yyou1o ~ fopen I ou1opu1o_f llename, "w");
pr1nt_cd-package( ) ;
re1ourn(OI:
)

else
(fcloselyyil1); fclose(yyol1t);
return! 1) ;
}

}

j*

Funkt1e bepaalt welke tile er gecompileerd moet worden.

':oid get_1np"1o_filename\ I
lint choice:
int again=l:
"hi1e lagain == 1/
{printfl "\n',nHame of the TLBVHDL file to Ioe o::cm!=,iled: "I;
g.. tsl input.filename);
if ((y)'1n" fopen(input_fllename, "r n ) )
llULL, pr1ntf("\ll\"'l.S\oo cannot be opened. "
"The file probabl}- does not e}:ist. \llPlease try again II \n", 1nput_filename):
else again = 0;
)
}
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1* Funktie bepaalt naar welke file de vertaling geschreven wordt.

void
lint
int
int

Psge

e

of 12

*1

get_output_filename()
choice;
again ~ 1;
overwr i te;

while (again -= 1)
{o\'erwrite ~ 1:
print!( "\n\nName of the resulting VHDL Ule: "I;
gets(output_filename) ;
if ((yyout = fopen(output_filename, "r")) 1= NULL)
{printf( "\n\"\s\" already exists. Overwrite 7 (yin) ",output_filename);
fclose( yyout) ;
gets(confirmationl;
it (strncmplconfirmation, "y", I. == 0) overwrite
1; else overwrite

0;

}

if (overwrite == 1)
{if (tyyou,: = fopen(output_!llename, "WOO) I == NULL) printr( "\n\"\s\" cannot be opened. "
"You probably entered a non-existing directory.\nPlsase try again II\n"/output_filename);
else again
0;

=

}
}
}

1* Funktie bepaalt volgens welke architektuur de TLBVHOL Inputfile vertaald wordt. *1

void choose architecture( )
{print!t"\nIn which way are COMMUNICATION statements to be implemented:\n\n"):
printf(" [1) without butter .•• \n""
prlnt!(" [2) with buffer ... \n\n");
Bcanfl"\d",6arch_choice),
i t (arch_choice == 2)
{print!!" Duffersize: "I;
scanf("\d",&buffsizel;
}

if «(arch_choice 1- 1) && (arch_choice 1= 2)) arch_choice = 1;
}

1* Funktie zoekt in de proc-list het element waarvan de opgeslagen procesnaam OVereen komt met

/* de meegegeven naam.
strttct cd_source *rind_source_entry(struct cd_source *ptr, char *strl
while (ptr 1- NULL)
{ i f (strc,np(rtr->src_n"",e, strl == 0) return(ptr):
else ptr = ptr->next_source;
}

printf("\"nource_entry\" niet gevonden I\n"); enit();

/* Funktie zoekt het bij de meegegeven typenaMl behorende type op in de com_data-l1st.
char *f1nd_t7pe(struct

messag~_lis~

*ptr,

~har

•i

·str)

{ while (ptr 1= NULL)
{ if I strcmplptl"->ms9_name, atr) -- 0) returnrptr->ms9_tY1"eI ;
el~e ptr = ptr->next_msg;
}

printfl"type niet gevonden l\n"J; exitl);

Funl:tle z',el:t in de t}"pe-llst naar de meegege':en tH,enaam en geeft een pointer naar he!
;. gevonden ',lement terug. Ills het type niet IW1·dt gevondell 'Hordt de NULL-pointer teruggeg,,·,ell.
struct cd_type *f ind_ t}'Pe_entryr str\1ct cd_typ.. 'ptr, char 'str I
( while Iplr 1= NULL)
{ if (strcmp(ptr->tp, str) ~= 0) return(ptr);
else ptr = ptr->next_type;
}

return(Oj;

*j
*j

Bij!4ge 3: De Lex source/lie finterprom-kommunikarie)
File Bource3.1ex
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Funktie vuegt een nieuw element toe aan de type-list.
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*1

struct cd_t~)e *add_type_entrY(Btruct cd_source *ptr)
{ struct cd_type *type-Ptr;
i f (ptr->type_l1Bt == NULL)
{ ptr->type_liBt = (struct cd_type *)malloc(Bizeof(struct cd_type));
return(ptr->type_listJ;
}

type-ptr = ptr->type_liBt;
while (type-ptr->next_type 1= NULL) type_ptr = type-ptr->next_type;
type-ptr->Ilext_type
(Btruct cd_type *)malloc(sizeof(struct cd_type);
return( type-ptr->next_type);
E

1* Fllnktie zoekt in de deBt-list naar de meegegeven procesnaam. Een pointer naar het gevonden
*1
1* element wordt teruggegeven. AlB de naam niet wordt gevonden wordt de NULL-pointer teruggegeveu. 'I
Btruct cd_dest 'find_dest_entry(struct cd_dest 'ptr, char 'strl
{ wh ile (l'tr I= NULL)
{ if (strcrnp(ptr->dest_name, Btl') == OJ return(ptr):
else ptr = ptr->next_deBt;
}

return( 0);

1* Funktie voegt een nieuw element toe aan de deBt-liBt. *1
Btruct cd_deBt *add_dest_entrY(Btruct cd_type 'ptr)
{ struct cd_uest 'dest-ptr;
if (ptr->deBt_list == NULL)
{ptr->des~_l1st = (struct cd_dest *)rnalloc(sizeof(Btruct cd_dest));
return( ptr->deBt_list I;
}

dest-ptr = ptr->dest_list;
while (deBt-ptr->next_dest 1= NULL) deBt-ptr = dest-ptr->next_deBt;
dest-ptr->next_dest = (struct cd_dest ')rnalloc(sizeoflstruct cd_deBt));
return(deB~-ptr->neKt_desti;

I' Funktie loopt de type-list af en bepaalt het maximale aantal 'destinations' dat bij

'I

1* een element voorkomt.

'/

int find_dest_range(Btruct cd_type *ptr)
I int dest_r~nge=O;
while (ptr 1= HULL)
{ if (ptr->nmbr_of_dests > deBt_range) dest_range
ptr = ptr->next_type;
)

return(dest_rangel;

/*

Fun~:ti~ S'~hl-ijft

een 'packag4?' naar de

C".1f:p'J':

filII?

':oid priut_cd-P9ckage( ·.oid)
I fprintf(yyout,"PACKAGE cd_types IS\n\n");
fprintft¥yollt,"
CONSTAIIT delay: Time := 1 ns:\,,",;
if (pass =" 3) fprintf(}'yout,"
COI/STAJIT II: lIatural := \d;\n",buffsize};
fprintfl'·Y',ut."
TYPE Btatus IS RAlJGF: () TO 1:'11\n"';
fprinUI yyl)ut, "EI'ID cd_t}-pes:\n\n"J:
fpl-intflj"y''''t,''PACI~GE BOD"; cd_types IS\11" 1 ;
fpr int f (j'y')ut ,"END cd_types: \n \n" I :
!pr int! I yyl)ut. "USE work. cd_ types" ALL; \n \n" ) ;

/* FunJ:tie zoekt de data-Btruktuur af en deJ:l'3r..ert alle benodigde SIGIlAL's in de output fil ...

void declare..signal (struct cd_source 'ptr I
{ int Bource_id;

• I

B~i!4ge
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int type_id;
int array_range;
char_ ',YP'?i
struct
struct
struct
struct

range_list 'start_range;
range_list 'range-ptr;
dec_type 'start_dec_type;
dec_type 'pntr;
str~ct cd_source 'source-ptr;
struct cd_type ·type-ptri
struct dec_type *return-ptr;
1* start-pointer van de range-list de!tnieren. Oit is een lijst met alle VERSCHILLENOE
'ranges' van de te gebruiken array's.

j'*

start_rangp. = (struct range_list *)malloc(sizeof(struct range_list));
start_rangp.->range - 0;
start_range->next_range = (struct range_list ')NULL;
I' start-pointer van de DEC-TYPE-Ujst definieren. Dit is een lijst met alle VEHSCHILLENDE
I' paren (type, range) die in de datastruktuur voorkomen.
start_dec_t}~e - (struct dec_type ')malloc(sizeof(struct dec_type));
start_dec_type->type_name
(char ')NULL;
start_dec_type->next_type - (struct dec_type 'tNULL;

•/
*/

'i
'/

sO\1rcE'ytr = p~r;
"hile (sourceytr 1- NULL)
{t}~e-ptr = source-ptr->type_Iist;
while (type-ptr I = NULL)
I I' 'type' en 'range' worden aan de OEC-TYPE-li1st toegevoegd. *;
return-ptr = add_type_range(start_dec_type, type-ptr);
if Ireturn-ptr 1= NULL)
1* Ale 'type' en 'range' nog niet in de DEC-TYPE-lijst voorkwamen wordt 'range' 'i
/. aan de RANGE-lijst toegevoegd. */
add_range(type-ptr->nmbr_of_dests, start_range);
type-ptr = type-ptr->next_type;
}

= source-ptr->next_source;

sourceytr
)

I' De dec_type-list wordt uitgelezen, de typen worden in de outp~t file gedeklareerd. */
pntr = start_dec_type;
while (pntr 1= NULL)
{1t (pass == 2 && pntr->array_range> 11 fprint! Iyyout, "TYPE array\d_ \s IS ARRAY (Natural RANGE 1 TO \
d) OF \s;\n",pntr->array_range,pntr->type_name,pntr->array_range,pntr->type_name);
else iflpass == ] && pntr->array_range == 1) fprintf(yyout,"TYPE arrayN_\s IS ARRAY(Natural RANGE
o TO N-l) OF \s; \n", pntr->type_name,pntr->type_name) ;
else if(pass -- 3 && pntr->array_range > 1) fprintf(yyout,"TYPE array\dll_\s IS ARRAYINatural RANGE
TO \d, Natural RANGE 0 TO N-l) OF \s;\n",pntr->array_range,pntr->type_name,pntr->array_range,pntr->type_
name) ;

pntr

D

pntr->next_type;

}

I' De range-list wordt uitgelezen, de t}~en worden in de output f Ue gedeJ:lareerd . • I
range-ptr = start_range;
while (ranljeytr I = NULL/
{fprintf(yyout,"TYPE array\d_Int IS ARRA'i(Natural PAHGE 1 TO \d) OF Integer;\n",
range_ptr->range, rangE'_ptr->rangel:
i f lpass ~- 2) fpl-intf\yyout,"X'iPE auay'l.d_stat IS ARRA-idlatun.l HAUGE 1 TO \d} OF status;\Il",
else i f Ip;\Ss ==
range-ptr

=

'I

rangeytr->rangp, rangeytr->rangl?);

fprintfl}'}'out,"TYPE

arr~y~d_P~t

IS

RAHGE 1 TO ,!;dl 0F Hatllr~l;\l1",
range-ptr->range, rangeytr->rallge l ;

ARPAYINat~ral

rangeJ>tr->ne,ct_range;

}
I,

De

dat,~-stru):tuur

source_ptr

c

wordt nogmaals afge:=o-:ht. De SIGI1AL's ,·:orden in de output file gedel:lareerd . •

ptr;

'-.'hUe (Sou,,"ce-ptr 1= H1)LL)
{t}~e-ptr ~ source-ptr->type_Iist;
source_id D source-ptr->src_id;
"h1le (trpe-ptr Ie NULL)
ltype_ld ~ type-ptr->tp_id;
type - type-ptr->tp;
arrar_range = type-ptr->nmbr_of_dests;
it (pass D= 21
I 1* vertaling ZONDER bUffers. ' i
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if (array_range a= 1)
{tprIntf(yyout,"SIGNAL flagO_\d_\d, tlagl_\d_\d: status;\n",souree_id,type_id,sourep_id,type_idJ;
tprintflyyout,"SIGNAL ed_ehannel_\d_\d: \s;\n",souree_id,type_id,type};
}

else
(tprinttlyyout,"SIGNAL tlagO_\d_\d, tlag1_\d_\d : array\d_stat ;\n",souree_id,type_id,
souree_id,tJ~e_id,array_range)
;

fprintf\yyout, "SIGNAL ed_ehannel_\d_\d'

array'd_'s;\n",8ouree_id,type_id,array_range,t}~el;

}

}

else if (pass == 3)
{ /, vertaling MET buffers. 'I
if (arrny_range -- 1)
{fprintf\yyout,"SIGNAL in-ptr_'d_'d, out-ptr_'d_'d: Natural;\n",souree_id,type_id,sourcp_id,type_
id} ;
fprintf(yyout,"SIGNAL bUffer_\d_'d:

array~~\s;\n",souree_id,type_id,type);

}

else
{fprintf(yyout,"SIGNAL in-ptr_'d_'d, out-ptr_'d_'d : array'd_Nat

;\n",souree_id,t}~e_id,

8ouree_id,type_id,array_range,:
fpr intf (yyout, "SIGNAL buffer_'d_'d: array\dN_ '8; \n", 80uree_id, type_id, array_range, type I;
)

)

type-ptr = type-ptr->next_type;
)

Bource-ptr = Gource-ptr->next_sourcei
)

I' Funkt1e voegt een paar I type, range} toe aan de dec_type-list als deze hier1n nog niet
I' voorkomt. Eel} poillter naar het nieuwe element wordt teruggegeven. Ale het paar reeds
j' aanwezig is wordt de NULL-pointer teruggegeven.
etruct dec_type *add_type_range(etruet dec_type ,ptr, etruet cd_type 'type-ptr)
{if (ptr->type_name r= NULL)
{ptr->type_name - type-ptr->tp;
ptr->array_range = type-ptr->nmbr_of_dests,
return(ptrl:
}

I' vergelijken met eerete lijst-element 'I

(strcmplptr->type_name, type-ptr->tpl == 0) &&
(ptr->array_range
type-ptr->nrnbr_of_dests)) return(O};
I' vergelijken met rest van de lijet '/
while (ptr-~next_type Ie NULL)
{ptr ~ ptr->next_type;
i f ((strcmp(ptr->type_name, type-ptr->tp) r= 0) &&
(ptr->array_range e= type-ptr->nmbr_of_destB)) return(O);
It

=-

)
ptr->next_ti~e =

(struct

dec_tJ~e

')malloe(sizeof(struet

= type-ptr->tp;

dee_t}~e)};

Iptr->next_tJ~el->type_narne

(ptr->next_type)->array_rllllge = type-ptr->nmbr_of_dests;
(ptr->Ilext_ t}~e) ->next_type r (struet dec_ t}~e ' INULL:
return(ptr-~ney.t_type);

)

/, Funktie vOlegt de meegegeven 'range' toe aall de range-list als deze nog niet in de lijst
/+ voorkomt '?n grater is dan 1.

void add_ranqelint range, struet range_list 'range-ptrl
fif
if

fran~e
I

< 21

return:

range-ptr-> range == 0 I

{rftn~"?ytr-:·range

l"l'"?t

e

range;

'.lrn;

)

i f Irange-ptr->range

~E range) return;
while (rang~-ptr->next_range I = NULL)
(range-ptr ~ range-ptr->next_range;
if t rangeJ>tr->range -= range I return;

)

range-ptr->next_range = (struet range_list 'Imalloelslzeoflstruet range_Iistl);
(range-ptr-;·next_range) ->range - range;
Ir8nge-ptr-~next_range)->next_range
= (struct range_list ")NULL;

'j
'j
*j
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.define max_nrnbr_ot_dests 100
Rdefine max_nmbr_o!_characters eo
/' STRUCTURES ,;
struct message_list
{char 'msg_name;
char 'msg_type;
struct message_list 'next_msg;
I;
struct cd_dest
{int dest id;
chftr ·deat name;

struct cd_dest "next dest:
I;
strllct cd_type
{int tp_id;
int nmbr_ot_deats;
char "tp:
struct cd_type "next_type;
atruct cd_dest "dest_Iist;
I:
strllct cd_source
{int SL"c_id;
char ·src_name;

struct cd_source "naxt_source;
strllct cd_type "typp._l1st;
strllct message_list "msg_Iist;
I:
struct dec_type
Ichar "type_name:
int array_range;
"truct dec_type "ne:<t_type;
I:
struct range_list
lint range;
struct range_list "next_range;
};

;. FUNCTIONS .;

struet cd_type 'find..type_entrYlstruct cd_type "ptr, char 'str);
struct cd_type 'add_type_entrYlstruct cd_source 'ptr);
struet cd_dest 't ind..dest_entry( struct cd_dest "ptr, char 'str):
struet cd_dest "add_<lest_entry(struct cd_type 'ptr);

char

·tind_type(stru~t message_list

void
voId
v'Oi<1
vol<1
';oid
void

declare_signal I "truct cd_source 'ptr,;
"cld_nmgelint r''''9'', struct range_list 'rangeytrl;
g'?t _lnpl1t_fllE'n:unE'II;
get_olltpllt_f llellamel I;
choose_architE'cture( ) ;

,"

"ptr, char "strl:

print_cd-packag~(voidl:

LIST PClnrrERS .,'

struct cd_source 'start_cd;
struct cd_source "start_cd2:
struct cd_source 'new_cd:
struct cd_source ·sourc8_entrYi

boersma
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Bijl4ge 3: De Lex source fik (intfrproces-kommunikatie)

File com_data.decs

struct
struct
s.truct
struct
struct
str\1ct
strllct

Created at 2:17pm on 06/03/92

cd_source *source_entry2;
message_liet ·start_meg;
meesage_l1Bt_ ·ptr1;_
message_list *ptr2;
cd_type *type-ptr;
eel_dest 'deBt-ptr;
cd_dest *dest-ptr2;

1* VARIABLES *1
char ·type;

char 'data_type;
char *destination;
char ·process_name;
char 'message;

char input_! llellame[lnax_nmbr_of_characters J;
char output_!ilename[max_nmbr_o!_characters);
char confinnation[max_nrnbr_of_chsracters);
int i;
tnt 90\1rCp_id = 1;
int type_iel = 1;
tnt destlnatlon_id(max_nmbr_of_dests];
int pasB= 1;
int flrst-pass = 1;
lnt deBt_range;
lnt nbr_of_dests;
lnt dest_counter;
lnt bu!fslze;
lnt arch_choice;
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Bijlage 4

De Lex source file
(synchronisatie van processen)

Vit de source file 'source4.1ex' kan met behulp van de Lexical
Analyzer Generator Lex en een C-compiler een 'architecture
compiler' worden gerealiseerd. Deze 'architecture compiler' kan
worden gebruikt om mechanismen voor synchronisatie van
processen in niet-hierarchische TLBVHDL-beschriivingen om te
zetten naar VHDL.

Biilage 4: De Lex sourufile (s;ynchronisatieJ
file source4.1ex
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\{

1* Uit-progr8l1\l1la-zet-een TLBVHOL-bBGchrijving waar.in gebruik gemaak, wgrgt van _'WAIT .and SIGNAL'*/
1* synchronisat ie, oln naar VHOL. Het programma is niet gesch ikt voor hierarchische systeembeschr i jv ingen. * /

Minclude "event.decs"
Unclude "string.h"
\}

\START EVENT SIGNAL PROCESS WAIT ARCH
pr_name
event_name

sp
comment
rest

(a-z I [_s-zO-9 J*
[a-zA-Z] l_a-zA-ZO-9 J*
[ \tJ*
--.*

\\

get_Input_filename! 1 ;
get_output_filename( );
{comment}

{if ,pass

==

21

ECHO;

}

{if (pass == 1)
{ /* Een start-pointer voor de event-list wordt gedefinieerd. Dit is '/
/* een lijst met daarin aIle 'event-identifiers'.
*1
start_event_list & (struct event_list *)malloc!sizeof!struct event_list) I;
new_event ~ start_event_list;
new_event->next_event = (struct event list 'INULL;

EVEIIT

/* Een start-pointer voor de process-list wordt gedefinieerd. Oit is
/* een lijst met daarin aIle namen van processen waarin van een

*/
°1

*j
1° 'event' gebruik wordt gemaakt.
etart-process = (struct process_list *lmalloc!sizeof(struct process list I I ;
startyrocess->proc_name = (char 'JlroLL;
startyrocess->start_events = (struct event_l ist *) lroLL;

BEGIN EVENT;
}

else if (pass == 2)
{fprintf(yyout,"-- "J;
ECHO;
BEGIN ARCH;
}
}

<EVENT> {event_name}

{

1° De 'event-identifier' wordt in de event-list geschreven. *j
new_event->event_name = (char *)malloc(strlen(}"ytext)+l);
strcpYlnew_event->event_name, yytext);

}

<EVENT>","

I' Er wordt een nieuw element aan de event-list toegevoegd. *j
new_event->next_event = \struct event_list 'ImallocfSizeof(struct event_list 1

J;

ne,,,_event =

ne\oT_event->ne}~t_event:

ne,,·_e"."ent->ne}{t_e'.;ent

< EVEllT>";

"

<AIlCH>BEGIN

=

!

stt-uct e":ent list

*

)HULLj

BEGIII 0;
{declare sianalslstart_ev~nt_listl;
ECHO;
BEGHI 0;
)

lr,"_n"m p

)

ilsp)' {sp}PHOCESS

{if 'pass == 1\
{ /. De procesnaam ,,'ordt opgesla<;Jen. ';
process_name ~ (char ',maiioci strlenl yrtext 1+1 J;
strcpy( process_name, j·rtext.l;
firstyass = 1;
)

else if (pass
2)
{ /* Er wordt gekeken of de procesnaam voorkomt in de process-list en
/. er zodoende var1abelen in dit proces moeten worden gedeklareer<1.

.

*I

'
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process_entry = find-processlstart-process, yytext);
i f I process_entry 1= IfULL 1 BEGIN PROCESS;
else BEGIN 0;
ECHO;
)

}

<PROCESS>BEGIN

{declare_variables(process_entry->start_events);
ECHO;
BEGIN 0;
}

{if (pass c= 1 && Cirst-pass =c 1)
( 1* De procesnaam wOl"dt in de process-list geschreven "Is dit nog
1* niet serder 1s gebeurd.
process_entry = add-process(start-process, process_name);
f irst-p"ss - 0;

°1
0/

)

else iC (pass
2)
( 1* De bij dit proces behorende proc_event-list wordt leeg gemaal:t. */
free(process_entry->start_eventB):
process_entry->start_evellts = (struct event_list ')NULL;
Cpr intf (yyout, "-- ");
ECHO;
)

BEGIN SIGNAL;
}

1* De 'event-identifiers' worden in de bij het proces behorende */
1* proc_event-list geschreven. Dit is een lijst met daarin
./
1* alle 'event-identifiers' die in dat proces gebruikt worden. 'I

<SIGNAL> {event_name}

add_event_namelprocess_entry, yytext);
if (pass == 2) ECHO:
}

<SIGNAL>","

i f (pass

2) ECHO;

<SIGNAL> {ep}

if

2)

<SIGNAL>";"

{if

(paBs

ECHO;

(pass c_ 2)
{ECHO; fprintf(yyout,"\n");
translate_signallprocess_entry->start_events):

}

BEGIN 0;
}

{it (pass == 1 && first-pass == 1)
{ 1* De procesnaam wordt in de process-list geschreven als dit nog
1* niet eerder is gebeurd.
process_entry = add-proces9(start-process, process_name);
first-pass = 0;

*1
'j

}

else if (pass
2)
{ 1* De bij dit proces behorende proc_event-list wordt leeg gemaakt. */
Cree(process_entry->start_events);
process_entry-:-start_e':ents = I struet e-:ent_Iist *INULL;
event_expr = (char' Imallcel!);
fprintflyyout,"-- "I;
ECHO;
}

BEGIll WAIT;
}

<WIlT:- {e-;ent name)

• De 'e..-ent-identif iers'

\vorden ill de bij het proces behorende

,. proc_e-:ent-l ist ge"chre'-en.
if (check_eventnamelstart_evellt_list, yytext!
else add_e·..ent_nametpro-=ess_entrj",

0);

rj"text,;

i f (pas" ~~ :? I
{ j' De 'event-expression' wordt gerekonstrueerd en opgeslagen ill 'i
/* 'event_ei<pr'.
.;

=

expr_length
sttlen(event_exprl+l:
event_expr=lchar ')realloc\event_expr,expr_length+strlelllyytextl I;
event_expr - strcat(event_expr, yytext);
ECHO;
)
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== 2)
{expr_length=strlen(event_expr)+l;
event_expre(char ')realloc(event_expr,expr_length+strlentyytextll;

{if .(p~!!!!

event_expr

1:1

etrcatl event_expr,

It

");

ECHO;
}
}

<WAIT>";"

Ipass ee 2)
(ECHO; fprintf(yyout,"\n"i;
translate_wait lprocess_entry->start_events , event_expr);
treelevent_exprl;

{it

}

BEGIN 0;
I

<WAIT> (reet)

lpass == 2)
{expr_length=strlenlevent_exprl+l;
event_expr=(char 'Irealloc(event_expr,expr_length+strlentyytextl I;
event_expr = &trcattevent_expr, yytexti;
ECHO;

(if

}
}

END [ \tj+PROCESS(ep}

(if (pass == 11 freelprocesB_name);
else if (pass == 21 ECHO;

{rest}

(if (pass == 1);
else ECHO;

"

l'Y"'rap( )
(if (pass == 1)
(pass++;
fclose(ryin); fclose(yyout);
if ( (yyin = fopen( input_filename, "r")) = NULl,)
{printf("EHROR : De file \"\&\" lean niet worden geopend 1",input_fllene.me);
exit( );
}

yyout = topen(output_filene.me, "w"),
return(OI;
}

else if (pass == 2)
(fclose! j'yin); fclose( yyout) ;
return( 1);
}

}

/' Funletie bepaalt welke file er gecompileerd moet worden. "
void get_input_f ilename( )
lint choice;
lnt again=l;
I<hile I again == I!
{printf( "\n'.nllame of the TLBVHDL fil .. to b.. compiled' "I:
getsl input.. f ilename, ;
if «}'j'in = fopen( input_filename, "r") I
HULL) printf("\n\"%s\" cannot be opened, "
"The file probably does not exist. \nPlesse trl' again I I \n",input_filene.mel:
else again = Q;
}

I

,I'

Funkt ie bepaal t naar welke file de vertaling geschre':en ','ordt. .,

void get_output_filename( )
lint choice;
int agaill ~ I;
int overwri+::e;

Bij/ag 4.' Dr Lex sourcefilr (S)nchronisatirJ
File source4. lex
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while (again == 11
{overwrite ~ 1;
printf( "\n\nNarne of the resulting VHDL file: "):
gets(output_filenarnel;
if ((yyout = fopen(output_filenarne, "r")) I~ NULL)
{printf("\n\""s\" already exists. Overwrite 7 (j'/n) ",output_filename);
fclose(yyout):
gets(confirmationl;
if (strncmplconfirmation, "y", 1) == 01 oven<rite
1: else overwrite

Page 4 of 6

0:

}

if (overwrite == 1)
{if lIyyout"' fopenloutput..filename, "w"ll == NULL! printfl"\n\"\s\" cannot be opened. "
"You probably entered a non-existing directory.\nPlease try again ll\n",output_filename!:
elsE' again

= 0;

}

}
}

I' Funktie voegt de meegegeven naarn toe aan de process-list als deze er nog niet in staat
I' en geeft een pointer naar dit element terug. Als de naarn reeds voorkomt wordt een pointer
I' naar het bestaande element teruggegeven.

'I
'I
'I

struct process_list 'add-process(struct process_list 'ptr. char 'strl
{if (ptr->proc_lIame ~= NULL)
(ptr->proc_name = (char' )malloc( strlen( str)+l) :
strcpYlptr->proc_narne, strl;
ptr->start..events
(struct event list' )NULL:
ptr->nextJJrocess = (struct process_list ')NULL:
returnlptrl:
)

if (strcrnp(ptr->proc_name, str) == 0) return(ptr);
while (ptr-:>nextyrocess I = NULL)
{ptr = ptr-"neJ<t-process;
if (strcmplptr->proc_name, str) == OJ return(ptr);
}

ptr->next-process - (titruct process_list W)malloc(sizeof(struct process_list))i
ptr "' ptr->next-process;
ptr->proc_narne = (char ')malloc(strlen(str)+l);
strcpy(ptr-:>proc_narne, str)i
ptr->start_events = (struct event_list ')NULL;
ptr->nextyrocess = (struct process_list *)NULL;
return (ptr 1 ;
}

1* Funktie voegt de meegegeven naam toe aan de proc_event-list als deze er nog niet in staat. 'I
void add_event_namelstruct process_list *ptr, char *str)
{struct event_list Opt;
if (ptr->start_events == NULL)
{ptr->start_events = (struct event_list *)malloc(sizeof(struct
pt "' ptr->r.tart_events:
pt->next_event"' (struct event_list 'INULL:
pt->event_llame"' (char *)malloclstr1en(str)+1);
strepytpt-'·event_name, str):

e~ent

list));

return:

pt = ptr->s~art_evellts;
if (strcmp(pt->event_name, strl ~= OJ return;
while (pt->I1E'xt_event I~ NULL)
{pt = pt->next_event;
if (stremp'pt->event_narne, strJ
OJ return;
)

pt->next_event = (struct event_list 'imallocisizeof,struct event listl';
pt - pt->ne;tt_e';ent;
pt->next_e"J,mt = ! struct event_list' IlJlILL;
pt->event_nilme = f char' Imalloe! strlel1l str 1+11 ;
streprlpt->..vent_name, strl i
return:

/* De event-list wordt afgezocht en de benodigde SIGNAL's worden naar de output file geschreven. '/

54

Bijlage 4,. De Lrx Iourcejile (S)nchronisatieJ

File source4.1ex

Created at 4:03pm on 06/02/92

boersma

Page 5 of 6

void declare_signals(struct event_list *ptrl
lint counter;
fprin.tf(yyout., "CONSTANT.delay: Time ~~ J n!1;\n"Ji
while lptr 1= NULL)
{fprint! I yyout, "SIGNAL tlagO_\s, tlagl_\e" ,ptr->event_name, ptr->event_name);
ptr = ptr->next_event;
counter = I:
while lptr 1= NULL && counter<3)
{fprintf(yyout,", flagO_'s, flagl_'s",ptr->event_name, ptr->event_name),
ptr
ptr->next_event;

=

counter++:
}

fprintflyyout,": Boolean,\n"):
}

}

1* Funktie zoekt naar de meegegeven naam in de process-list en geeft een pointer naar het
*j
/" gevonden element terug. Als de naam niet wordt gevonden wordt een NULL-pointer teruggegeven. "/

etruct proceos_list *find-process(struct process_list *ptr, char *str)
(while Iptr 1= NULL)
{if (strcmplptr->proc_name, str) == 0) returnlptr),
ptr = ptr-~next-process,
}

return(O) ;

J
1* Funktie zoekt de proc_event-list af en de in het proces benodigde VARIABLE's worden naar
;* de output file geschreven.

*/

*;

void declare variables(struct event_list *ptr)
{fprintfl yyout, "VARIABLE \s" ,ptr->event_name/ ;
ptr

l:;

ptl"->nt?xt_event;

whilQ (ptr 1= NULL)
(fprintf I yyout,", \s" ,ptr->event_name) ;
ptr = ptr->next_eventj

J
fprintf(yyout,": Boolean;\n"):
}

1* Funktie schrijft de vertaling van een SIGNAL_EVENT-statement naar de output file. Er wordt
1* hierbij gebruik gemaakt van de in de proc_event-list opgeslagen 'event-identifiers'.

void tranelate_signal(struct event_list *ptrl
(struct event_list Opt:
pt - ptr;
while Ipt 1= NULL)
{fprint! (yyout, "\5 .= false, \n" ,pt->event_name J ;
pt = pt->next_event;
}

fprintflyyout,"LOOP\n"):
pt = ptr,
while (pt 1= NULL)
{fpr int! I ,'yDut , " If 1\5 = fal se

ABD

flag0_ \s

= flaol_ \5 I

THEil'. n" ,pt->event_name,
pt->e'w"ent_name, pt->event_name) ;

fprintf(]"}")ut,"

fpr int f ( yy',ut , "
fprintf(J'J",ut,"
pt

e

\s:=

truej\n".pt->~V'ent_name);

f lag0_ \5 <= NOT f lag1_ \5, \n" ,pt->event_namE', pt ->l?vent_name! ;
EIID If;\n"l;

pt->nl'"!Ht_eventi

J
pt = ptr;

fprintfl,7o·tt," EXIT WHEN \5" ,pt->event_namel,
= pt->ne;:t_event,
\·,!llle Ipt I" HULL}
{fprintf I ,'YOllt," AND \s", pt->event_name I;
pt = pt->next_event;
J
fprintf (yyout,"; \n") ,
pt = ptr;
fprintf(yyout," WAIT 011 flagl_\s" ,pt->event_name);
pt c pt->ne;tt_event;
while Ipt la NULL)
pt

*1
*1
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{tprintf( yyout, ", tlagl_\s" ,pt->event_namel;
pt

~

pt->next_Bvent;

}

fprintf(yyollt,";\n"l;
fprintf(ryout,"E11D LOOP;\n");
fprintflyyo'lt,"WAIT fOR delay:");
}

I" Yunktie

SChli~ft

de vertaling van een WAIT_EVEtfT-statement naar de output file. Er wordt

I' hierbij gebruik gemaakt van de in de proc_event-list opgeslagen 'event-identifiers'.

'I

'I

void translat.e_wait(struct event list 'ptr, char "strl
{struct event_list opt;
pt = ptr;
while (pt lu NULL)
{fprintf(yyout,"\s := false;\n",pt->event_name);
pt = pt->next_event;
}

fprintf In'ollt, "LOOP\n"):
pt = ptr:
while Ipt I~ NULL)
{fprintf(yyout," IF (\6

false AND flagl_\s 1= flagO_\s) THEil \s

:=

true; EtID IF;\n" ,pt->event_

name,

pt

= pt->next_event;

}

fprintf(yyollt," EXIT WHEN \s;\n",strl;
pt z ptr;
fprintflyyollt," WAIT ON flagO_'s" ,pt->event_namel:
pt z pt->ne)(t_event:
while (pt I~ NULL)
{fprintf( yyout,", tlagO_\s" ,pt->event_namel;
pt

e

pt->next_event;

}

fprintf(yyollt,";\n") ;
fprintf(yyout,"EtlD LOOP;\n");
pt = ptr;
while (pt 1= NULL)
{tprintf(yyout,"IF (flagl_\s 1= flagO_\s) THEN flagl_\s <= flagO_\s; EllD IF;\n",pt->event_name,
pt->event_name,pt->event_name,pt->event_name);
pt

~

pt->next_event;

}

fprintflyyout,"WAIT FOR delay;");
}

I' Yunktie kontroleert of de meegegeven naam een 'event-identifier' is. 'I
int check_eventname\struct event_list 'ptr, char 'strl
{while (ptr lu NULL)
{if (strcmp'.ptr->event_name, str) =~ 0) return[l);
ptr = ptr-~next_event;
}

return(OI;
};
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/. -STRUCTURES ' j

struct event_list
( char 'event_name;
strllct event_list itnext_event;
} ;

struct process list
char *proc_name;

struct event_list 'start events;
etruct process_list *next-process:
};

j' LIST POI tITERS ./

struct event_list 'start_event_Iist;
strnct event_list 'new_event;
struct process_list *start-processi

strnct process_list 'process_entry;

;* VARIABLES .;
char

·process_nam~~

char 'event_eKpr:
char input_f ilename( ,"ax_'unbr_of_characters 1;
char olltpllt_f ilename[max_nmbr_of_characters 1:
char confirmationlmax_nmbr_of_characters):
int pass· 1;
int first""pass;
int expr_Iength;
(. FUNCTIONS .;
struct proces6_list -add-process(Gtruct process_list ·ptr, char *str);

struct process list ·find....Process(struct process_list 'ptr, char ·str):
void
void
void
void
void
void
void

get_input_f Hename( ) ;
get_output_filename();
add_event_name(struct process_list ·ptr, char ·str);
declare_signals(struct event_list 'ptr);
declare_variables(strnct event_list ·ptrl;
translate_signal(struct event_Iiat ·ptr);
translate_wait(struct event_list ·ptr, char 'str):

int check_eventnamelotruct event_list 'ptr, char 'str);
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In figuur BS.l is een voorbeeld gegeven van een hierarchisch systeem waarin gebruik wordt
gemaakt van het 'mutual exclusion'-mechanisme. Het hoofdsysteem, gerepresenreerd door
entity 'ened', wordt gevormd door proces 'proc_dl' en de komponenten 'comp_b' en
'comp_c'. De komponent 'comp_c' wordt beschreven met de entity 'enec'. Deze entity
besraat uit het ptod:s 'proc31' en drie komponenten, 'comp':.:al', 'comp_al' en 'comp....:b',
die worden beschreven met de entities 'enca' en 'encb'.
In de entity 'enca' zijn drie processen gedefinieerd, evenals een ME_DATA object
'store_a3'. Twee ME_DATA objects, 'store_a1' en 'storcal', zijn als port-parameters van
de entity gedeklareerd. Via de 'pon map' in entity 'encc' worden deze pon-parameters
met respektievelijk 'store_c1' en 'store_c2' gekoppeld. Het proces 'proc_a3' vraagt op een
gegeven moment toegang tot de beschermde data-struktuur 'store_al'. Hiermee wordt in
feite toegang tot de data-struktuur 'store_c2' gevraagd, die in de entity 'enec' is gedeklareerd.
De TLBVHDL-beschrijving van dit systeem is weergegeven in de file 'TLBVHDLdescription' (pag. 59). In de file 'VHDL-translation' (pag. 62) is het resulraat weergegeven
van de omzetting van deze beschrijving naar VHDL door de 'architecture compiler'.

Figuur BS.I: De struktuur van een hierarchisch systeem met een mechanisme voor 'mutual exclusion'.

Bij!4ge 5: Em voorbed4 van 'mutual rxclusion' in hierarchische systemen.

File TLBVHDL.descrlption

Created at 0:20pm on OS/22/92

Entity 'ent_a' wordt twee keer als komponent gebruikt in entity 'ent_c·.
Entity 'ent_b' wordt een keer als komponent gebruikt in entity 'ent_c'.
Entities 'ent_b' en 'ent_c' worden als komponent gebruikt in entity 'ent d'.
PACKAGE t}~es IS
TYPE store_a IS A1U~Y(O TO 7) OF Integer;
TYPE store_b IS ARRAYfO TO 7) OF Character;
SUBTYPE store_c IS Integer;
TYPE store_d IS (red, yellow, blue);
END types;
USE WORK.types.ALL;
ENTITY ent_a IS
PORT (HE_DATA store_a1: INOUT store_d; HE_DATA store_a2: INOUT store_c);
END ent_a;
ARCHITECTURE arch_a OF ent_a IS
HE_DATA store_a3: store_a;
BEGIN
proe aI: PROCESS
BEGIN
WAIT_EXCLUSION store_a1;
-- exclusive access to store_a1;
RELEASE store_a1;
WAIT_EXCLUSION store_B3;
-- exclusive access to store_a3;

RELEASE store_a3;
EI~

PROCESS proe_a1;

proc_a2: PROCESS
BEGIN
WAIT_EXCLUSION store_ali
-- exclusive access to store_all
RELEASE store_a1;
WAIT_EXCLUSION store_a2;
-- exclusive aceess to store_a2;
RELEASE store_a2;
WAIT_EXCLUSION store a3;
-- exclusive access to store_a3;

RELEASE store_a3;
END PROCESS proc_a2;
proc_a3: PROCESS
BEGIH
WAIT_EXCLUSION store_a2;
-- exclusive access to store_a2;

RELEASE store_a2;
EllO PROCESS proc_!IJ;

IJ!,;E W')P.K. types. ALL;
ElrrIT;'

'?lIt_l)

IS

pnpT I HE_DATA

EIIP

stor,,_bl: INOUT store_c: ME_DATA st'Jr,,_r.::: IHO'lT st0r",_dJ;

elltb;

ARCHITECTURE arch_b OF ent_b IS
OEGIII

proc_bI: PROCESS
BEGlIl
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-- exclusive access to store_bI;

RELEASE store_bI:
WAIT EXCLUSION store_b2;
-- exclusive access to store_b2;
RELEASE store_b2;
END PROCESS proc_bl;

USE WORK.types.ALL;
ENTITY ent_c IS
PORT (ME_DATA etore_cl: INCUT etore_d);
END ent_c;
ARCHITECTURE arch_c OF ent_c IS
ME_DATA store_c2: store_c;
-- ent_a en ent_c worden ale componenten gebruikt II
COMPONENT ent_a
PORT (ME_DATA store_al: INOUT etore_di
ME_DATA Btore_a2: INOUT store_c);
END COMPONENT;
COMPONENT ent_b
PORT (ME_DATA store_bl: INOUT store_c;
ME_DATA store_b2: INOUT store_d);
END COMPONENT;
BEG III

comp_al: ent - a
PORT HAP (ME - DATA store al

->

ME - DATA etore - cl, ME_DATA store_a2

->

ME - DATA store_c21;

comp_a2: ent a
PORT HAP IME_DATA store- al

=>

ME DATA store_el, ME_DATA etore_a2

=>

ME_DATA store_c2) i

-

-

-

comp_b: ent_b
PORT HAP (ME_DATA store_bl
proc_cl: PROCESS
BEGIN

WAIT EXCLUSION Btore_c2;
-- exclusive access to store_c2;
RELEASE store_c2;
EtID PROCESS proc cli

USE WORK.types.ALL;
ENTITY ent_d IS
END ent_d;
1\RCHITECTUru: arch_d OF ent_d IS
ME_DATA store_dl: ~tore_d;
ME_DATA store_d2: Gtore_c;
-- '?Ilt .." en ent_c Norden als component gebruikt I I
CO!1PO!lEIIT '?l1tJ'
P0RT 'ME_DATA st',re_bl: INOUT store_c;
ME_DATA store_b2: INOUT store_d);
EtID COtlPOIIENT;

COMPONEIIT ent_c
PORT 01E_DATA store_cl: ItIOUT store_d);
END COMPONENT:

BEGIN
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comp_b: ent_b
PORT HAP lME_DATA store_bl => store_d2, ME_DATA store_b2 => ME_DATA store_dlJ;
comp_c: ent_c
PORT HAP IME_DATA store_cl => ME_DATA store_dll;
proc_dl: PROCESS
BEGIN
WAIT_EXCLUSION store_dl;
-- exclusive access to store_dl;
RELEASE store_dl;
WAIT_EXCLUSION store d2;
-- exclusive acceBB to Btore_d2;
RELEASE store_d2;
EIH) PROCESS proc_dl;
END arch_d;

boersma
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Entity 'ent_a' wordt twee keer als komponent gebruikt in entity 'ent_c'.
Entity 'ent_b' wordt een keer als komponent gebruikt in entity 'ent_c'.
Entities 'ent_b' ..n 'ent_c' worden a1s komponent gebruikt in entity 'ent d'.

PACKAGE me_types IS
CONSTANT delay: Time := 1 ns;
TYPE me_etatus IS (tree, request, grant);
TYPE me_status_array IS ARRAY(Natural RANGE<» OF me_status;
FUNCTION resolve_me_statusfdriver: IN me_status_arrayl RETURN me_status:
SUBTYPE me_channel_type IS resolve_me_status me_status;
TYPE me_channel_type_2 IS ARRAY(O TO 1) OF me_channel_type;
TYPE me_channel_type_6 IS ARRAY(O TO 5) OF me_channel_type:
TYPE me_channel_type_7 IS ARRAY(O TO 6) OF me_channel_type;
END me_types;
PACKAGE BODY me_types IS
FUllCTION resolve_me_status(driver: IN me_status_array) RETURN me_status IS
BEGIN
FOR i IN driver'range LOOP
IF (driver(i)=request) THEN
FOR j IN dri'rer'range LOOP
IF (driverljl=grant) THEN RETURN grant; END IF;
END LOOP;
RETURN reque>lt;
END IFi
END LOOP;
RETURN free;
END resolve_me_status;
END me_types;
PAOJlGE types IS
TYPE store_a IS
TYPE store.b IS
SUBTYPE store_c
TYPE store_d IS
END types;

ARRAY(O TO 7) OF Integer;
ARHAY(O TO 7) OF Character;
IS Integer;
(red, yellow, blue);

USE WORK.types.ALL;
USE WORK.me_types.ALL;

ENTITY ent_a IS
PORT (me_channel2_2:
me_channeI2_3:
rne_channell_i:
me_channell_2:

INOUT
INOUT
INOUT
INOUT

me_channel_type;
me_channel_type;
me_channel_type;
me_channel_type;

store_a1_2:
store_a1_3:
store_a2_1:
store a2 2:

INOUT
INOUT
INOUT
INOUT

store_d;
store_d;
store_c;
store_c);

TYPE store_a_array IS ARRAY(Natural RANGE<» OF store_a;
FlINCTION reso1v,,_s':or.._a(driver: IN st.ore_,,_arraYI RETURH stor.._a;
SUBTYPE reaolved_store_a IS resolve_store_a store_a;
FUNCTION resolve_s':ore_a(driver: IN store_a_arraYI RETlIRII store_a IS
BEGIN
RETURN driver(drlver'left);
END resolve_store_a;
TYPE store_a_array.: IS ARRA·i (0 TO l ' OF resolved_stol-e_a;
E'JD

~l1t

~;

AllCHITECTURE arch_a OF ent_a IS
SIGHAL store_a3:

si:ore_aj

SIGnAL temp_storl?_ '\3: store_a_array2 REGISTER;
:3IGlIlIL m.._channelO: me_channel_ type_2;
BEGI"
arbiter stere_a3: PROCESS
"I\P.II\BLE i: I nte'ler : = 0;
VARIABLE process_.counter: Integer;
DEGIll
process_counter :c OJ

WHILE «me_channp.lO(l) = free) AND (process_counter < 21' LOOP
i := (i+1) MOD 2;
process_counter. :- process_counter.!;

END LooPi
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IF process_counter
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=

2

THEN WAIT ON m~_channeIO;
ELSE -- must have been a request
temp_store_a3!i) <= store_a);
me_channeIO(il <= grant;
WAIT FOR delay;
temp_store_a3 <= NULL;
WAIT UNfIL me_channeIOli) = tree;
me_channelOlli <- tree;
Btore_a3 <= temp_store_a3!!);
WAIT FOR delay;
END IF;
i := (!+1) MOD 2;
END PROCESS arbiter_store_a3;
proc_al: PROCESS
VARIABLE store_all store_d;
VARIABLE store_aJ: store_a;
BEGItl
temp_store_B3 <= NULL;
-- WAIT_EXCLUSIOII store_sl;
me_channeI2_2 <= request; WAIT UNTIL me channel2 2 = grant;
store_al := store_al_2; WAIT FOR delay;
-- exclusive access to store_ali

-- RELEASE store..Bl;
store_al_2 <= store_ali
me_channeI2_2 <= free; WAIT UNTIL me_channeI2_2

=

free;

-- WAIT_EXCLUSIOII store_a3;
me_channelO(O) <~ request; WAIT UNTIL me channeIO(O)
Btore_a) := temp_store_a3(O); WAIT FOR delay;
-- exclusive

a~ceSB

grant;

to store_a3;

-- RELEASE Btore_B);
temp_store_B3(01 <= store_a3;
ms_channeIO(O) <= free; WAIT UNTIL me_channeIOIO)
temp_Btore_aJ <= NULL;

free;

END PROCESS proc_al;
proc_a2: PROCESS
VARIABLE store_al: store_do
VARIABLE Btore_a2: Btore_c;
VARIABLE store_BJ: store_B;
BEG III
temp_store_B) <= NULL;
-- WAIT_EXCLUSIOII store a1;
me_channeI2_3 <= request; WAIT UNTIL me channe12 3
store_al := store_al_3; WAIT FOR delay;

grant;

-- exclusive access to store_ali

-- RELEASE store_ali
5tore_Bl_3 <= Btore_al;
me_channeI2_3 <- tree; WAIT UNTIL me_channeI2_3

=

tree;

-- WAIT_EXCLUSIOII store_a2:
me_channel 1_1 <= request; WAIT UI,rrIL me channell 1
store_a2 : = storo,_a2_l; WAIT FOR dela)';

"rant;

-- exclusive access to store_a2;

-- RELEASE store_a2;
store_a2 1 <- store_a2;
me_channell 1 <m free; WAIT UNTIL me_channell 1

free;

-- WAIT_EXCLUSlOlI store_a3:
me_chanlleI0( 11 <" request; WAIT UIITIL me channelC'lll = grant;
store_a) := temp.. store_a3(ll; WAIT FOR delaj';
-- exclusive a"cess to store_a3;
-- P.ELEASE store..,,3;
t~p_store_a3(1) <= store_B3;
me_channeIO(ll <= tree; WAIT UNTIL me_channeIO\ll
tree;
temp~store~a3 <- IlULL;
END PROCESS proc_ a;~ ;
proc a3: PROCESS
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store_a~:
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store_c;

-- WAIT_EXCLUSIOIl store_a2;
me_channell_2 <= request; WAIT UNTIL me channell 2
grant;
store_a2 := store_a2_2; WAIT FOR delay;
-- exclusive access to store_a2;
-- RELEASE store_a2;
store_a2 2 <= store_a2;
me_channell_2 <- free; WAIT UNTIL me_channell_2 - free;
END PROCESS proc_al;

USE WORI:.tn>es.ALL;
USE WORK.me_typeB.ALL;
ENTITY ent_b IS
PORT Ime_channell_S: INOUT me_channel_type; store_bl_5: INOUT store_c;
me_channel2_1: INOUT me_channel_type, store_b2_l: INOUT store_d);
END ent_b;
ARCHITECTURE arch_b OF ent_b IS
BEG III
proc bl: PROCESS
VARIABLE store_bl: store_c;
VARIABLE Iltore_b:!: store_d;
BEGltI
-- WAIT_EXCLUSIOII stors_bl;
me_channell_5 <= request, WAIT UNTIL me channell 5
grant;
store_bl := store_bl_5; WAIT FOR delay,
-- exclusive aecess to store_bl;
-- RELEASE store__bl,
store_bl_S <= stnre_bl;
me_channell 5 <= free, WAIT UNTIL me_channell_5
free,
-- WAIT_EXCLUSIOIl Btore_b2,
me_channel2_l <= request; WAIT UNTIL me channel2 1
grant;
store_b2 := store_b2_1; WAIT FOR delay;
-- exclusive access to store_b2;
-- RELEASE store__b2;
slore_b2_l <- store_b2;
me_channel2_l <= free; WAIT UNTIL me_channel2_1 = free;
END PROCESS proc_bl;

USE WORK.types.ALL;
USE WORK. me_ types. ALI,;
ENTITY ent_c IS
PORT Ime_channel2 _~:
me_channel2_l:
me_channeI2_,':
me_channeI2_';:
me_channeI2_ ';:

INOUT
INOUT
HIOttT
IHatlT
INOUT

me_channel_type,
me_channel_tj'pe;
me_channgl_type;
me_channel_type;
me_channel_title;

store_cl_2:
store_cl_3:
store_cl_4:
store_cl_5:
store cl 6:

INOUT
IHOUT
ItIO'-'T
IHOttT
IIlOUT

store_do
store_d;
stor'?_d;
stors_d:
stcre_di,

TYPE store_c_array IS ARRAYlNatural RAIIGE<» OF store_c,
FUI-Ic-TIOtl resolve_s,:ore_c(drlver: III store_c_arrarl RETI)Rtl store_c;
SUBTYPE resolved_s'ore_c IS resolve_store_c store_c:
F'-"''::TI011 resol':e_s,:ore_cldriver:
BEGIli
RETURII driverldr.lver'lert);

III

st<:-re_c_srraj'} RET'-'R!I store_o IS

EUP resol"/e_ston?_{;;

T"iPE sto~e_c_arraylj IS ARRAY (0 TO 5) OF resolved_store_c,
EIlO ent_c;
ARCIIITECTURE arch_c OF ent_c IS
SIGNAL store_c2: store_c;
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COI1PONENT Bnt_a
PORT Ime_channel~_2:

INOUT
INOUT
me_channell_I: INOUT
me_channell_2: INOUT
END COMPONENT;
me_channel:~_3:

me_channel_type;
me_channel_type;
me_channel_type;
me_channel_type;

Btore_al_2:
Btore_al_3:
Btore_a2_1:
store_a2 2:

INOUT
lNOUT
INOUT
INOUT

Btore_d;
Btore_d;
Btore_c;
store_c);

COMPONENT ent_b
PORT (me_channell S: INOUT me_channel_type; store_bl_S: INOUT store_c;
me_channel~_l: INOUT me_channel_type; Btore_b2 1: IllOUT store_d);
END COMPOIIENT;
SIGllAL temp_store_c2: store_c_array6 REGISTER;
SIGNAL me_channell: me_channel_type_6;
BEGIN
comp_a 1: ent_a
PORT MAP (me_channel2_Z ~> me_channelZ_2, store_al_2 => store_cl_2,
me_channel2_3 => me_channel2_3, store_al_3 a> store_cl_3,
me_channell_I => me_channell I 1) , store_a2_1 => temp_store_c2( 11,
me_channell_2 => me_channelll2l, store_a2 2 => temp_store_c2(2));
comp_a2: ent_a
PORT MAP (me challne12_Z -> me_channel2_4, store_al_2 => store_cl_4,
me_challnelZ_3 => me_channe12_S, Btore_al_3 -> store_cl_S,
me_channell_l => me_channell ( 31, store_a2_l => temp_Btore_c2 (3) ,
me_challnell_Z -> me_channell(4), Btore_a2_2 -> temp_Btore_c2(4),;
camp_b: ent_b
PORT HAP (me_challnel2_1 => me_channel2_b, store_b2_1 => store_cl_6,
me_challnell_S -> me_channell(S), Btore_bI S => temp_Btore_c2(S));
arb1ter_store c2: PROCESS
VARIABLE 1: Integer :- 0;
VARIABLE process__counter: Integer;
BEGIN
process_counter :- OJ

WHILE (me_channellI1) - free) AND (process_counter < b)) LOOP
1 := (1+1) MOD b;
proceaa_counter :- proceBs_counter+l;
END LOOP;
IF process_counter = b
THEN WAIT ON mo_channell;
ELSE -- must have been a request
temp_store_c~(1) <= store_c2;
me_channell(l) <= grant;
WAIT FOR delay;
temp_Gtore_c2

<~

NULL;

WAIT UtITIL me_channell( i) = free;
me_channell( t) <= free;
Btore_c2 <- temp_Btore_cZ(1);
WAIT FOR delay;
END IF;
1 :- (1+1) MOD b;
END PROCESS arbiter_store_c2;
proc_cl: PROCESS
VARIABLE 5tore_c:~: store_c;
BEGIH
temp_Btore_c2 <- NULL;
-- WAIT EXCLUSIOII store_c2;
me channell(OI <" request; WAIT UtITIL me channell(Oj
ston·_c2 := temp__ store_c2fOI; WAIT FOR delaj";
--

excll1s1~Jea

grant;

ar:cess to store_c2:

-- PELEASE store__c2;
temp_stor~_c2Ial

me_channell ( 0 I

store_c2;
free; WAIT UIITIL me channell I a I

<=

<"

tetnp_stoJ.°e_c2 <- lroLL;

EHU PROCESS proc_cl;

free;
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USE WORK. types. ALL;
USE WOR):. me_types. ALL;
EtlTITY ent_d IS
TYPE stora_d_array IS ARRAY(Natural RANGE<» OF store d;
FUNCTION resolve_store_dldrlver: IN store_d_arraYI RETURN store_d;
SUBTYPE resolved_store_d IS resolve_store_d store_d;
FUNCTION rasolve_Btore_dldrlver: IN store_d_arraYI RETURN ·store_d IS
BEGIN
RETURN driver(driver'left);
END resolve_store_d;

TYPE store_c_array IS ARRAY(Natural RANGE<» OF store_c;
FUNCTION reBolve_Btore_c(drlver: IN Btore_c_array) RETURN store_c;
SUBTYPE resolved_store_c IS resolve_store c store_c;
FUNCTION rasolve_store_c(drlver: IN Btore_c_array) RETURN store_c IS
BEGIN
RETUm~ driver(driver'left);
END resol'le_Btore_,,;
TYPE store_c_array:! IS ARRAY (0
END ent_d:

TO 1)

OF resolved_store_co

ARCHITECTURE arch_d OF ent_d IS
SIGNAL store_dl: store_d;
SIOtIAL store_d2: Btore_c;
COMPONENT ent_b
PORT Ime_channell 5: INOUT me_channel_type; store_bI_S: INOUT store_c;
me_channe12 1: INOUT me_channel_type; store_b2_I: INOUT store_d);
END COMPONENT;
COHPOtlEtlT ent_c
PORT I me_channel:! 2:
me_channe12_3:
me_channe12_4:
me_channe12_S:
me_channe12_6:
END COHPONEtrr;
SIGNAL
SIGIIAL
SIGNAL
SIGNAL
BECHI

INOUT
INOUT
INOUT
INOUT
INOUT

me_channel_ type;
me_channel_type;
me_channel_type;
me_channel_type;
me_channel_type;

store_cI_2:
store_cI_3:
store_cI_4:
store_cI_S:
store_cI_6:

INOUr
INOUT
INOUT
INOUT
INOUT

temp_store_dI: store_d_array7 REGISTER;
me_channe12: me_channel_type_7;
temp_store_d2: store_c_array2 REGISTER;
me_channe13: me_channel_type_2;

comp_b: ant b
PORT MAP (me_chsnne12_1
me_Channell 5

c>
c>

comp_c: ent - C
PORT HAP Ime_channe12 - 2
me - channell - 3
me- channe12 - 4
me - channe12 - 5
me - challne12 - 6

c>
m>
=>
=>
c>

me_channe12(II, store_b2_l
me_channe13 ( 11, store_bl_5

me_channe121 2 I •
me - channel.~ ( 3 J ,
me channe12 (4) ,
me - channe121 5) •
me - channe12( 6 ) ,

store - cl -

-

c>
c>

=>

temp_store_dl(l),
temp_store_d21 11 ) ;

temp_ store - dll2

proc~ss_counter

WHILE

:=

store- cl 4 => temp_store_dII4} .
store- cl - 5 =::- temp_store_dll 5, ,
store cl (, c> temp_sto~e_dil G, , ;
-

-

0;

(fme_chann~121

:= '1+11

1)

c

free) AND

IFr~cess

MOD 7,

FLocess_counter :- process_counter+l;
EHD LOOP;

IF process_countp.r = 7
THEil WAIT Oil m.._channe12;
ELSE -- must have been a request
temp_store_dIll) <- store_dI;
me_channe12(1) <- grant;

J •

store - cl 3 -> temp_stere_ dll ) I,
-

arbiter_store_di: PROCESS
VAlUABLE i: Inte'jer :c 0;
V/IRIABLE process._counter: Integer;
BEGIII

i

store_d;
store_d;
store_do
store_d;
store_d);

counter

~

7)1

L00P
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WAIT FOR delay;
temp_store_dl <= NULL:
WAIT UNTIL m,,_channe12(i) = free;
me_channeI2( l) <- fr~e;
store_d1 <- temp_store_dl(l);
WAIT FOR deli,y;
END IF;
1 ,- (1+1) MOD 7;
END PROCESS arbiter_store_dl:
arblter_store_d2' PROCESS
VARIABLE 1: Integer ,- 0;
VARIABLE process..counter: Integer;
BEGW
process_counter

:~

0:

WHILE «(me_channal3(l) - free\ AND (prOces6_counter < 21) LOOP
1 ,- (1+1) MOD 2;
process_counter :a process_counter"'l;

END LOOP;
IF proces6_countor = 2
THEN WAIT ON mo_channe13;
ELSE -- must have been a request
temp_6tore_d:~(11 <- Btore_d2:
me_channeI3( l) <- grant;
WAIT FOR delay;
temp_store_d2 <- /lULL;
WAIT UNTIL mo_channeI3( il - free;
me_channel3(11 <- free;
store_d2 <- temp_store_d2(i);
WAIT FOR delay;
END IF:
1 ,- (i+l) MOD 2,
EIID PROCESS arbiter_store_d2:
proc_dl: PROCESS
VARIABLE store_dl' store_d;
VARIABLE 6tore_d2: store_c;
BEG III
temp_store_d1 <= NIJLL;
temp_store_d2 <= NULL;
-- WAIT_EXCLUSIOH store_dl:
me_channel2(0) <= request: WAIT UNTIL me channel2(0) c grant;
store_d1 ,- temp_store_d1(0); WAIT FOR delay;
-- eKclusive acce6S to store_dl;
-- RELEASE s tore._d1 ;
temp_store_d1(0) <- store_dl;
me_channe12(0) <c free; WAIT UNTIL me channel2101
free;
temp_store_dl <c NULL;
-- WAIT_EXCLUSIOII store_d2;
me_channel3 (0) <~ request; WAIT UNTIL me_channe13 (0) - grant;
store_d2 := temp_store_d2(OI; WAIT FOR delay;
-- eKcluslve access to store_d2;
-- RELEASE 6tore..d2;
tomp_store_d2fOI <- store_d2;
me_chanlleI3(01 <~ free; WAIT U1ITIL me_channel3lQI
free:
temp_store_d2 <- HULL;
EHD PROCESS proc_dl;
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