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Samenvatting. 

In het huidige besturingssysteem van de lineaire elektronen versneller MEA 
(= Medium Energy Accelerator) van het NIKHEF-K zijn drie kleuren displays 
in gebruik voor de grafische representatie van de versneller status informatie. 
De kwaliteit van de kleuren displays is op het moment slecht. Er wordt gezocht 
naar mogelijkheden om de kleuren displays te vervangen. 

Het HS6000 ontwikkeiingssyteem van de Engelse firma Syntei lijkt hiervoor 
een mogelijke oplossing te bieden. Op het ontwikkelingssysteem wordt 
software ontwikkeld, die uiteindelijk op een target module gerund kan worden. 
Het target module, bestaande uit een processor kaart met geheugen en 
RS232 poort en een grafische kaart, zorgt dan lokaal voor de besturing van 
een kleuren display. 

Het instituut heeft gedurende twee weken een proefopstelling tot z'n 
beschikking gehad om de mogelijkheden en beperkingen van het 
ontwikkelingssysteem te onderzoeken. 

HetJ-IS6000 ontwikkelingssysteem draait onder het OS-9 multi-user en 
multi-tasking operating system. Het operating system verzorgt een deel van 
de benodigde software om een komputer waardevol te maken. Het OS-9 
operating system bezit ongeveer 60 utility kommando's. Een kenmerk van 
OS-9 is de toepassing van modulaire software technieken, die gebaseerd zijn 
op geheugen modules. De interface tussen de gebruiker en de interne 
funkties van het operating system wordt gevormd door de shell, het OS-9 
kommando interpreter programma. 

De software, die uiteindelijk moet gaan draaien op het target module, wordt 
geschreven met behulp van de mmacs screen editor, het draw programma en 
de medit editor. Het draw programma en de medit editor zijn onderdeel van 
het EGOS (= Enhanced Graphical Output Software) pakket. Het EGOS pakket 
is een multi-tasking grafische interface voor het OS-9 operating system. 
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Inleiding. 

Algemeen. 

De kernfysische afdeling van het Nationaal Instituut voor Kemfysika en Hoge 
Energie Fysika (NIKHEF-K) doet onderzoek naar de struktuur van 
atoomkernen en de processen die zich daarin afspelen. Het instituut beschikt 
daartoe over een vrij nieuw instrument, de lineaire elektronen versneller MEA 
(Medium Energy Accelierator). De besturing van de MEA vindt plaats met 
behulp van meerdere mini- en mikro- komputers. Met behulp van deze 
komputer besturing is het mogelijk de besturing flexibel te houden, zonder dat 
er teveel kabels langs de versneller komen te lopen. Verder kan het 
bedieningspaneel (de konsole) eenvoudig gehouden worden. 

De Medium Energy Accelierator. 

Men kan de Medium Energy Accelierator grofweg onderverdeeld denken m 
de volgende onderdelen: 

1. Injektor. 
2. Versnellersekties. 
3. Modulator/klystron unit. 
4. Afbuigsektie. 
5. Experiment. 
6. Komputer besturing. 

In de injektor worden de elektronen geproduceerd, gericht en versneld. Na 
het verlaten van de injektor hebben de elektronen de maximaal haalbare 
snelheid. De lichtsnelheid wordt tot op een tiende decimaal benaderd. 
Daarna gaat de elektronenbundel door 24 versnellersekties, die met elkaar 
de 200 meter lange versneller vormen. Een versnellersektie voert extra 
energie toe aan de elektronen. Omdat de elektronen reeds de maximaal 
haalbare snelheid hebben bij het verlaten van de injektor, resulteert het 
toevoeren van extra energie in toename van kinetische energie bij 
gelijkblijvende snelheid. Volgens de wetten van Einstein neemt de massa van 
de deeltjes toe. 

Een modulator/klystron unit, ook wel modulator station genoemd, verzorgt de 
voeding van een versnellersektie. Er zijn totaal 12 modulator stations. Elk 
modulator station verzorgt de voeding van twee versnellersekties. De 
afbuigsektie verzorgt de afbuiging van de elektronenbundel met behulp van 
buigmagneten naar de plaats waar het uiteindelijke experiment plaats vindt. 
Bij het experiment schiet men de elektronenbundel op een target en vangt 
men de verstrooide deeltjes met behulp van twee zeer grote spektrometers 
op. 



3 

Komputer besturing. 

Figuur 1 toont de struktuur van het besturings komputer netwerk. 
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Elk modulate; station is verbenden met een eigen Capro 256k mini 
komputer.de Accellerator Control Machine (ACM), die via een seriële 
verbinding met een Capro 512k komputer is verbonden. Deze Capro 512k 
staat weer in verbinding met een PDP 11/44 komputer. De Capro 512k 
komputer fungeert als Message Switching Machine (MSM) tussen de ACM's 
en de PDP 11/44. De PDP 11/44 komputer fungeert als General Service 
Machine (GSM). 

In de MSM is een centrale database gerealiseerd. De huidige parameters van 
de versnellerstatus worden via de ACM's en de MSM doorgegeven aan de 
centrale database in de MSM. De afbeelding van de versnellerstatus in de 
centrale database noemt men virtuele versneller. Wanneer een parameter 
van de versnellerstatus verandert, wordt de nieuwe waarde doorgegeven aan 
de centrale database. 

Het konsole is verbonden met een Capro, de Console Controle Machine 
(CCM), waarop verschillende processen draaien. Deze processen lezen 
onder andere de benodigde parameters van de versnellerstatus in de 
centrale database uit en verzorgen een grafische representatie van de 
versnellerstatus op een kleuren display van het konsole. Veranderingen van 
de versnellerstatus worden op deze manier zichtbaar voor de operator. De 
operator kan aan de hand van de zichtbare grafische representatie van de 
versnellerstatus handelen met behulp van touch pan e Is en wielen. 

Probleem. 

In de huidige struktuur van de MEA besturing zijn drie kleuren displays in 
gebruik voor de grafische representatie van de versneller status informatie. 
Twee displays zijn van het merk ISC en zijn circa 12 jaar oud. De derde 
display is een Visual van circa drie jaar oud. 

De kwaliteit van de kleuren displays is op het moment slecht. De grafische 
representaties op de ISC displays worden minder scherp en minder helder, 
en daardoor niet meer voldoende duidelijk afgebeeld. De Visual kleuren 
display voldoet niet aan de eisen van de gebruikers: het display is te traag en 
kan niet blinken. Er wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om de kleuren 
displays te vervangen. Het HS6000 ontwikkelingssysteem met 
randapparatuur van de Engelse firma Syntel lijkt hiervoor een mogelijke 
oplossing te bieden. Het instituut heeft gedurende twee weken een 
proefopstelling tot z'n beschikking gehad om de mogelijkheden en 
beperkingen van het ontwikkelinssysteem te onderzoeken. In dit verslag 
worden enige algemene gegevens en verder de mogelijkheden en 
beperkingen van het HS6000 ontwikkelingssysteem behandeld. 

http://komputer.de
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Syntel Mikrosvstemen. 

Syntel is een fabrikant van onder andere G64 bus kaarten en 
ontwikkelingssystemen. Het pakket dat door Syntel geleverd wordt omvcC 
processor kaarten, grafische kaarten, I/O kaarten, schakel kaarten, A/D 
konverters. RAM uitbreiding, etc. 

In een ontwikkelingssysteem kunnen diverse mikroprocessors werken, 
namelijk de 68020, de 68008 en de 6809. De ontwikkelingsystemen 
gebruiken de G64 bus kaart. Het ontwikkelingsysteem met de 68020 
mikroprocessor biedt echter ook de mogelijkheid om VME bus kaarten te 
gebruiken. De processor kaarten worden bestuurd door het OS-9 operating 
system. 

De testopstelling bestond uit een HS6000/20 ontwikkelingssysteem met een 
68020 mikroprocessor, twee terminals en een kleuren display. 
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Het HS6000/20 ontwikkelinqssysteem. 

Het HS6000/20 ontwikkelingssysteem maakt gebruik van de op SYN-VMO20 
gebaseerde tweevoudige G64/VME bus processor module. Het systeem kan 
uitgebreid worden met andere modules, zoals extra geheugen en seriële 
poorten. 

Het HS6000/20 ontwikkelingssysteem heeft de volgende standaard 
faciliteiten: 
-OS-9 multi-user en mufti-tasking operating system. Dit bevat: 

-mmacs screen editor. 
-C compiler. 
-Relocatable macro assembier. 
-Plus ongeveer 60 andere utility kommando's. 

-Massa opslag bestaande uit: 
-20 Mbyte hard disk (standaard). 
-1 Mbyte, 600 rpm, 3.5 inch floppy drive. Het systeem kan ook 
uitgevoerd worden met twee floppy drives. 

-1 Mbyte 32 bits DRAM. Het geheugen kan op de volgende manieren 
uitgebreid worden: 16 bits breed in de 16 Mbyte adres ruimte van de VME bus 
interface en 6 bits breed in de 1 Mbyte adres ruimte van de G64 bus interface. 
•Vijf insteek mogelijkheden voor VME kaarten. 
-Tien insteek mogelijkheden voor G64 kaarten. 
-De module hardware bevat: 

-SYN-VM020 processor module bestaande uit een VME buskaart 
en een G64 bus kaart. Verder verzorgt de module twee seriële 
poorten. 

-SYN-ACM3 drievoudige seriële poort. 
-SYN-FCM1 DMA floppy disk controller module met 8 kbyte 

"verborgen" geheugen. 
-SYN-SCS1 SCSI interface module voor hard disk besturing. 

-Kalender /klok. 
-Een RAM disk faciliteit die er voor zorgt dat bepaalde RAM gebieden 
geselekteerd worden ais "RAM disk", waardoor bepaalde operaties (b.v. 
kompilatie en het afhandelen van grote data arrays) sneller worden. 
-I/O konnektors. Deze omvatten: 

-Vijf seriële poorten (25 pens "D" type konnektor). 
-Power uitgang. 
-Floppy disk drive interface. Extra disk drives kunnen extern 
worden aangesloten. 

-SCSI/SASI interface. 
-Verder is er voor het systeem een grafisch pakket ontwikkeld, het EGOS (« 
Enhanced Graphical Output Software) pakket. 

Op het ontwikkelingssysteem wordt software ontwikkeld, die uiteindelijk op 
een target module gedraaid kan worden. 



7 

Het OS-9 operating system. 

OS-9 is een operating system voor mikro komputers, die gebruik maken van 
de 6809 of 68000 serie mikro processors. De belangrijkste funkties van OS-9 
zijn: 
1. Een interface vormen tussen de komputer en de gebruiker. 
2. De input/output (I/O) operaties van het systeem afhandelen. 
3. Zorgen voor het laden en executeren van programma's. 
4. Het kreeren en afhandelen van een systeem van direktories en files. 
5. Multi-user en multi-tasking afhandelen. 
6. Geheugen alloceren voor verschillende toepassingen. 

Een operating system verzorgt slechts een deel van de benodigde software 
om een komputer waardevol te maken. OS-9 bezit ongeveer 60 utility 
kommando's. Dit zijn applikatie programma's die veel essentiële 
huishoudelijke, organisatorische en onderhoudelijke funkties verzorgen. 

Er zijn twee basis manieren om de mogelijkheden en funkties van OS-9 te 
gebruiken: De eerste manier maakt gebruik van de utility kommando set en in 
het bijzonder van het shell kommando interpreter programma. De 
kommando's worden met behulp van het toetsenbord ingevoerd. De utility 
programma's vertalen de input naar komplexere interne system calls, die 
nodig zijn om de gewenste operatie uit te voeren. Bij de tweede manier 
worden de kommando's aan OS-9 doorgegeven vanuit programma's die zijn 
geschreven in assembler of een hogere programmeertaal. Ook nu vertalen de 
utility programma's de kommando's naar komplexere interne system calls, die 
nodig zijn om de gewenste operatie uit te voeren. 

Multi-tasking en multi-user. 

OS-9 is een multi-tasking en multi-user operating system. Multi-tasking (of 
multi-processing) houdt in dat de komputer meerdere verschillende 
programma's op het zelfde moment kan runnen. Door heel snel te wisselen 
van het ene programma naar het andere, lijkt het of de verschillende 
programma's tegelijkertijd gerund worden. Elk programma dat op het systeem 
gerund wordt, wordt een task of proces genoemd. De multi-tasking 
mogelijkheden van OS-9 zorgen voor een efficient geheugen gebruik, CPU 
tijd gebruik en dat I/O programma's worden verdeeld over alle programma's, 
zonder dat er konflikten ontstaan. 

Mutli-user (of time-sharing) werking is een logische uitbreiding van de basis 
systeem multi-tasking funkties. Multi-user werking biedt meerdere personen 
de mogelijkheid om de komputer interaktief gelijktijdig te gebruiken. OS-9 
verzorgt hiervoor extra veiligheids time-sharing funkties. Deze funkties 
regelen het gebruik van het systeem en de privacy in het systeem. 
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De geheugen module en modulaire software. 

Een kenmerk van OS-9 is de toepassing van modulaire software technieken 
die gebaseerd zijn op geheugen modules. Het gebruik van geheugen 
modules kan: 
1. Zorgen voor een efficiënter gebruik van beschikbare disk en geheugen 
opslag. 
2. Het systeem sneller laten werken. 
3. Programma jobs vereenvoudigen. 
4. De werking van OS-9 vereenvoudigen. 

Alle OS-9 programma's worden opgeslagen in de vorm van een of meerdere 
programma modules, die de programma kode bevatten. Een geheugen 
module kan door meerdere processen of gebruikers tegelijk gebruikt worden. 
Verder kunnen regelmatig gebruikte funkties algemene bibliotheek modules 
delen. 

Het OS-9 file en direktorie svsteem. 

OS-9 gebruikt een boom gestruktureerde (of hiërarchische) organisatie voor 
het file systeem op massa opslag apparaten, zoals disk systemen. Elk massa 
opslag apparaat heeft een eigen root direktone. De root direktorie wordt 
automatisch gekreeerd als een nieuwe disk geformateerd wordt. De root 
direktorie kan files en sub-direktories bevatten. Elke sub-direktorie kan ook 
weer files en sub-direktories bevatten. Elke file in een bepaalde direktorie 
wordt aangegeven met een voor de betreffende direktorie unieke naam. 

Elke gebruiker of proces heeft twee werk direktories. Deze direktories worden 
de huidige data direktorie en de huidige exekutie direktorie genoemd. De 
data direktorie is de direktorie waar tekst files gekreerd en opgeslagen 
worden. De exekutie direktorie is de direktorie waar de exekuteerbare 
programma's gelokaliseerd zijn, zoals utilities en door de gebruiker 
gekreeerde programma's. 
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De shell is het OS-9 kommando interpreter programma, dat de interface vormt 
tussen de gebruiker en de interne funkties van het operating system. Verder 
verzorgt de shell een omgeving om de manier waarop OS-9 werkt aan te 
geven. Voor iedere gebruiker van het OS-9 systeem is er een unieke lijst van 
omgevingsvariabelen (b.v. met wat voor terminal gewerkt wordt). Deze 
variabelen kunnen naar wensen van de gebruiker ingesteld worden. 

De shell kan op het zelfde moment door meerdere processen tegelijk 
geexekuteerd worden. Dit is mogelijk door het kreeren van nieuwe shells. 
Tevens wordt het dan mogelijk om een programma in de achtergrond mode te 
runnen. Er bestaat geen Nmiet voor het aantal programma's dat tegelijkertijd 
gerund kan worden, zolang er maar geheugen ruimte beschikbaar is. 

De mmacs screen editor *. 

mMacs is een scherm georiënteerde tekst editor voor het kreeren en wijzigen 
van tekst files. mMacs onderhoudt meerdere buffers, waardoor de gebruiker 
de mogelijkheid heeft om met meerdere files tegelijk te werken, het is 
mogelijk om meerdere files of om verschillende delen van een bepaalde file 
op een (1) scherm af te beelden. De kursor kan willekeurig bewegen binnen 
een bepaalde buffer file en tussen de eventueel aanwezige andere buffer 
files. 

mMacs bezit de mogelijkheid om te zoeken naar een karakter string en deze 
string eventueel te vervangen door iets anders. Verder kunnen delen van een 
file weggehaald worden en ergens anders (ook in een andere file) weer 
geplaatst worden, het zogenaamde cut en paste principe. 

* mMacs is gebaseerd op de Mikro Emacs editor, versie 3.6. 
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Het EGQS pakket. 

Het EGOS (= Enhanced Graphical Output Software) pakket is een 
multi-tasking grafische interface voor het OS-9 operating system. Het pakket 
bevat de volgende faciltiteiten: 
•Windowing. Elk deel van het totale display oppervlak kan afgebakend 
worden als apart window voor een bepaald proces. 
-Multi-tasking. Meerdere windows kunnen informatie items van verschillende 
processen afbeelden. 
-Draw programma. Met behulp van deze utility, gekombineerd met de muis 
interface, kan op een snelle manier een grafisch beeld, bijvoorbeeld een 
representatie van de versnellerstatus, ontwikkeld worden. Het grafische beeld 
wordt als metafile opgeslagen in het geheugen. 
-Een set van grafische primitieven. Deze set omvat het tekenen van lijnen. 
gesloten krommen, cirkels, ellipsen, driehoeken en rechthoeken. Veróer 
omvat de set nog een snel en een komplex vul algoritme. 
-Tekst kan in verschillende richtingen en afmetingen afgebeeld worden. 
-Scherm dump. Dit is een kleuren scherm dump utility voor de Epson JX80 
kleuren printer. 
-Plotter toepassing. De grafische output kan naar een HPGL data plotter 
gestuurd worden. 
-Hogere programmeertaal (BASIC en C) toepassingen zorgen voor het 
eenvoudig bewerken van de grafische primitieven. 
-Medit. Metafile editor die gebruikt wordt om eerder gemaakte metafiles te 
editten. 

De EGOS grafische device driver verzorgt een hogere programmeertaal 
interface voor de grafische modulen. Applikatie programma's gebruiken de 
driver op dezelfde manier als dat ze I/O drivers gebruiken. Wanneer het draw 
programma opgestart wordt, wordt er een pad geopend naar de device driver 
en wordt er een pad descriptor geinitialiseerd. Deze bevat de default 
operating parameters voor het betreffende pad, zoals lijn type, kleur, window 
koordinaten, enz. De operating parameters kunnen naar wensen van de 
gebruikers aangepast worden. 

Pe draw utility, 

Het draw programma is een utility om een grafisch beeld op te bouwen en op 
te slaan in het geheugen voor later gebruik door applikatie programma's. Het 
opgeslagen beeld noemt men een metafile. De metafiles kunnen zowel in het 
RAM geheugen als op disk opgeslagen worden. 
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Het draw programma is een menu georiënteerd programma. Wanneer het 
programma opgestart wordt, verschijnt rechts op het scherm een menu met 
alle teken kommando's. De verschillende kommando's kunnen met behulp 
van de muis geselekteerd worden. Verder kan met de muis een attributen 
pagina geselekteerd worden. Deze pagina biedt de volgende mogelijkheden: 
-Current kleur selekteren uit de 16 kleuren die per beeld mogelijk zijn. 
-Kleur opnieuw definiëren. Een kleur is opgebouwd uit een rood, groen en 
blauw komponent. De intensiteit van elke komponent kan apart geselekteerd 
en gewijzigd worden. In totaal kunnen op deze manier 4096 verschillende 
kleuren voor de 16 kleuren per beeld gedefinieerd worden. 
-Vul patroon selekteren. Per beeld kunnen 8 verschillende vulpatronen 
geselekteerd worden. Elk vulpatroon bestaat uit een voorgrond en 
achtergrond kleur. De gebruiker kan zelf een patroon definiëren. 
-Tekst representatie. De afmetingen en de richting van de tekst kan naar de 
wensen van de gebuiker ingesteld worden. 

Met de teken kommando's en de attributen is redelijk snel een grafisch beeld 
op te bouwen. Een groot nadeel van het programma is dat alleen de laatste 
aktie ongedaan gemaakt kan worden. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk een 
reeds eerder getekende lijn opnieuw te selekteren, om deze vervolgens te 
verplaatsen of weg te gooien. Verder lukt het niet altijd om tijdens het draw 
programma een gesloten kromme te vullen met een van de vul kommando's. 

De medit utility. 

De medit utility is een programma, dat de gebruiker de mogelijkheid biedt, om 
wijzigingen aan te brengen in een reeds eerder met de draw utility 
gekreeerde metafile. Er kan dan veranderd, weggegooid of toegevoegd 
worden. De metafile wordt in een soort mnemonische kode afgebeeld op het 
scherm dat verbonden is met het toetsenbord. Het beeld wordt tegelijkertijd 
afgebeeld op het kleuren display. Met behulp van enkele kommando's kan 
men door de mnemonische kode lopen en de gewenste veranderingen 
aanbrengen. De mnemonische kode wordt niet in een file opgeslagen. De 
gebruiker heeft na het verlaten van het medit programma dus geen overzicht 
meer van de mnemoniscne kode. 
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Het target module, 

Een programma dat gekreeerd is op het ontwikkelsysteem met behulp van 
editors, compilers en debuggers onder het OS-9 operating system, kan in 
ROM geplaatst worden in een target module. Dezelfde faciliteiten die bij de 
ontwikkelingsfase aanwezig waren, worden ook door het target module 
geboden. 

Een target module voor de toepassinegen van het NIKHEF-K zou dan uit een 
processor kaart met geheugen en RS232 poort en een grafische kaart 
bestaan. Het target module zorgt dan voor de besturing van een kleuren 
display. Het data transport vanaf de GSM-A kan op deze manier beperkt 
worden en het centrale proces hoeft minder te doen. De konversie van een 
status wijziging naar een wijziging op het scherm wordt lokaal afgehandeld. 
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Konklusie. 

In het huidige besturingssysteem van de MEA zijn drie kleuren displays in 
gebruik voor de grafische representatie van de versnellerstatus informatie. 
Omdat de kwaliteit van de kleuren displays op het moment slecht is en de 
visie op de wijze waarop dergelijke systemen moeten worden opgezet en 
gerealiseerd moeten worden gewijzigd is. wordt er gezocht naar een 
oplossing om de huidige kleuren displays te vervangen. 

De volgende oplossingen zijn standaard te koop: 
-Kleuren terminals met een grafische mode. Deze zijn echter voor de 
doelstelling van het NIKHEF-K matig geschikt. 
-Grafische Display Systemen/Workstations. Deze systemen kunnen echter 
veel meer dan de doelstelling eist en ze zijn navenant duur 
(fl 30.000,-tot fl 45.000,-). 

Een andere oplossing lijkt het HS6000 ontwikkelingssysteem met 
randapparatuur van de Engelse firma Syntel te bieden. Op het 
ontwikkelingssyteem wordt software ontwikkeld die uiteindelijk op een target 
module gedraaid kan worden. Het target module zorgt dan lokaal voor de 
besturing van een kleuren display. Deze oplossing voldoet aan de visie op de 
wijze waarop dergelijke systemen moeten worden opgezet en gerealiseerd 
moeten worden. 

Voor de doelstelling van het NIKHEF-K zouden de volgende apparaten 
aangeschaft moeten worden: Eenmalig een HS6000 ontwikkelingssysteem 
en per display unit een target module, bestaande uit een processor kaart (met 
geheugen en RS232 poort) en een grafische kaart en verder een RGB 
gestuurde kleuren monitor. Het ontwikkelingssyteem kost circa fl 30.000,- en 
per display unit komen de kosten op circa fl 12.000,-. 

Gedurende twee weken heeft het instituut een testopstelling bestaande uit 
een HS6000 ontwikkelingssyteem, twee terminals en een kleuren display tot 
zijn beschikking gehad. 
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Na het werken met het systeem en het uitproberen van verschillende 
testprogramma's, die een indruk geven van de nieuwe opzet, blijkt het 
systeem de volgende mogelijkheden en beperkingen te hebben: 
-Het systeem werkt onder het OS-9 operating system. Dit is een multi-tasking 
en multi-user operating system. De meeste gebruikers op het NIKHEF-K zijn 
het UNIX operating system gewend. De operating systems lijken op elkaar, 
maar kennen ook verschillende kommando's en utilities. Dit kan erg 
verwarrend werken, wanneer de gebruiker met beide systemen moet werken. 
-Het systeem heeft een mmacs screen editor. De mmacs editor is niet zo 
uitgebreid als bijvoorbeeld de visual editor van UNIX. Ook hier geldt dat de 
gebruikers een andere screen editor gewend zijn en dat verwarring op kan 
treden. 
-Met het draw programma uan redelijk snel een grafisch beeld opgebouwd 
worden. Het is met dit programma echter niet mogelijk om een reeds 
getekend onderdeel te selekteren, om het vervolgens te wijzigen of weg te 
gooien. Verder is het aantal teken kommando's beperkt (niet zo uitgebreid als 
bijvoorbeeld MacPaint, een tekenprogramma op de Macintosh). 
-De medit utility is een programma dat de gebruiker de mogelijkheid biedt om 
wijzigingen aan te brengen in een reeds eerder met de draw utility 
gekreeerde metafile. De metafile verschijnt in een soort mnemonische kode 
op de terminal. Omdat de mnemonische kode niet opgeslagen wordt in een 
file. is deze informatie na het verlaten van het programma verdwenen. In het 
uiteindelijke applikatie programma, dat gaat draaien op een target module, 
wordt echter wel gebruik gemaakt van een kode die lijkt op deze 
mnemonische kode om het grafische beeld te omschrijven. Het programma 
interpmod kan een metafile rechtstreeks interpreteren. 
-De uiteindelijke keuze zal een "politieke" en technische afweging worden. 
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