Προσοµοιωτής υπολογιστικού συστήµατος: Release Notes

1. Λίστα των αρχείων στο δίσκο
1.1. Αρχεία πηγαίου κώδικα
Για τα περιεχόµενα των αρχείων, δείτε την τεκµηρίωση του συστήµατος.
Τα αρχεία είναι σε µορφή ASCII.
DEFS.H
VARDEFS.H
VARS.C
UTILS.C
KERNEL.C
SIMR.C
PIR.C
OPIR.C
PSVC.C
SSVC.C
PROCR.C
FSYS.C
CPUMAN.C
CMMAN.C
OUTSP.C
INSP.C
TERMAN.C
DEVMAN.C
SDEVMAN.C
POLFN.C
1.2. Αρχεία τεκµηρίωσης
MAN.DOC
README.DOC

πλήρης τεκµηρίωση του κώδικα του συστήµατος.
αυτό το αρχείο.

1.3. Αρχεία υποστήριξης
MAKEFILE
STANDARD.DAT

αρχείο make για την µεταγλώττιση του συστήµατος
κάτω από περιβάλλον UNIX.
δείγµα αρχείου δεδοµένων εισόδου µε αυθαίρετες
ρυθµίσεις για το σύστηµα.
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2. Εγκατάσταση του συστήµατος
Επειδή τα αρχεία κώδικα και υποστήριξης είναι σε απλή µορφή ASCII
κειµένου, είναι σχετικά απλή η µεταφορά τους στο σύστηµα κάτω από το
οποίο θα τα χρησιµοποιήσετε. Φυσικά, για ένα σύστηµα MS-DOS αρκεί µία
εντολή COPY για τη µεταφορά των αρχείων στον κατάλογο που προτιµάτε,
χωρίς καµία άλλη µετατροπή. Για άλλα συστήµατα, είναι πιθανό να χρειαστεί
εκτός από τη µεταφορά και κάποια µετατροπή. Για τη µεταφορά του πηγαίου
κώδικα σε ένα σύστηµα UNIX, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να γίνει
µετατροπή των ελληνικών για το MS-DOS στα ελληνικά για τον τελικό
υπολογιστή, πέρα από τη µεταφορά από τη δισκέτα για MS-DOS, µέσω του
δικτύου, στο δίσκο του τελικού υπολογιστή. Για παράδειγµα, για να
µεταφέρετε τα αρχεία στο VAX του ΟΠΑ, θα χρειαστεί να εκτελέσετε το
πρόγραµµα CONVERT.EXE για τη µετατροπή των ελληνικών και στη
συνέχεια το πρόγραµµα KERMIT.EXE για τη µεταφορά του κώδικα από ένα
µικροϋπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο DECNET στο VAX.
Προσοχή στις ακόλουθες παρατηρήσεις.
1) Στο UNIX συνηθίζεται τα ονόµατα των αρχείων να είναι γραµµένα µε
πεζούς χαρακτήρες, πράγµα που χρειάζεται για να δουλέψει και το
MAKEFILE. Φροντίστε µετά τη µεταφορά τα ονόµατα να έχουν την
κατάλληλη µορφή.
2) Το MAKEFILE είναι γραµµένο για συστήµατα UNIX και δεν θα
δουλέψει στο MS-DOS, αν και µπορεί να σας δώσει µία εικόνα για το
πώς πρέπει να κατασκευαστεί κάτι ανάλογο στο MS-DOS.

3. Μεταγλώττιση του συστήµατος
3.1. Συµβατότητα
∆υστυχώς, παρά το πρότυπο ANSI για τη γλώσσα C και την περιγραφή
της ελάχιστης βιβλιοθήκης συναρτήσεων που το συνοδεύει, πολλά συστήµατα
δεν το υποστηρίζουν, αλλά ακολουθούν σε γενικές γραµµές το (παλιότερο)
πρότυπο του UNIX. Στη δεύτερη έκδοση του προσοµοιωτή, έχουµε µόνο µία
έκδοση των αρχείων, και για µεταγλωττιστή συµβατό µε το ANSI C πρότυπο
και για µεταγλωττιστή συµβατό µε το UNIX "πρότυπο". Αυτό επιτυγχάνεται
µε τη χρήση των δηλώσεων προαιρετικής µεταγλώττισης του προεπεξεργαστή
της C. Σηµειώστε ότι ακολουθείται το πρότυπο και η βιβλιοθήκη ANSI όπως
περιγράφεται στο βιβλίο "The C Programming Language, Kernighan B.W. and
Ritchie D.M., 2nd Edition, Prentice Hall 1988" και το πρότυπο και η
βιβλιοθήκη UNIX όπως περιγράφεται στο "The UNIX System V Environment,
Bourne S.R., Addison-Wesley, 1987". Το πρόγραµµα έχει δοκιµαστεί κάτω
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από ULTRIX-32 (παραλλαγή του BSD 4.3) µε τον παρεχόµενο από την DEC
µεταγλωττιστή και κάτω από MS-DOS 5 µε τον µεταγλωττιστή TURBO C++
1.01 της Borland.
Για να µεταγλωττιστεί η σωστή έκδοση για το σύστηµά σας, θα πρέπει
να ορίσετε (define) το όνοµα ANSI_C για ANSI συµβατότητα και το όνοµα
UNIX_C για UNIX συµβατότητα. Αυτό γίνεται µε την επιλογή -D στον
µεταγλωττιστή cc του UNIX (δηλαδή, cc -DUNIX_C ...), ή µε την
ενσωµάτωση της επιλογής αυτή στη µακροαντικατάσταση CFLAGS του
προγράµµατος make του UNIX (δηλαδή, CFLAGS=-DUNIX_C). Για άλλα
συστήµατα, η επιλογή µπορεί να διαφέρει ή ο τρόπος χρήσης της να µην είναι
ο ίδιος. Στον µεταγλωττιστή της Borland πάντως, µπορείτε να δηλώσετε στο
IDE το όνοµα ANSI_C στο µενού Options, Compiler, Code Generation, στο
πλαίσιο Defines, ή, αν χρησιµοποιείτε τον tcc, στη γραµµή διαταγών του tcc,
µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στο UNIX (δηλαδή, -DANSI_C). Αν δεν
υπάρχει τέτοια επιλογή στο µεταγλωττιστή σας, µπορεί να βάλετε στο αρχείο
DEFS.H σαν πρώτη γραµµή τη γραµµή:
#define ANSI_C (ή UNIX_C)
και να κάνετε την ίδια προσθήκη στο αρχείο UTILS.C (που δεν περιλαµβάνει
το DEFS.H).
3.2. Επιλογή της σωστής παραλλαγής
Κατά τη σύνδεση, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ τριών βασικών
χαρακτηριστικών του συστήµατος, τα οποία είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και
δίνουν 8 παραλλαγές για τον παραγόµενο κώδικα. Οι επιλογές είναι:
1) Σύστηµα µε σελιδοποίηση ή µε τεµαχισµό.
2) Σύστηµα µε καταµεριζόµενες και αφιερωµένες ή µόνο µε
καταµεριζόµενες συσκευές.
3) Σύστηµα που χρησιµοποιεί εικονικό χρόνο ή πραγµατικό χρόνο για τις
µετρήσεις.
Για να κατασκευάσετε το κατάλληλο σύστηµα, θα πρέπει µετά την
µεταγλώττιση των αρχείων σε αντικειµενική µορφή να συνδέσετε µόνο τα
απαιτούµενα αρχεία για τον εκτελέσιµο κώδικα. Από τα 18 αρχεία µε
κατάληξη C (τα αρχεία µε κατάληξη Η δεν µεταγλωττίζονται), θα χρειαστείτε
τον αντικειµενικό κώδικα για 12 από αυτά για όλες τις εκδόσεις, δηλαδή τα
VARS, UTILS, KERNEL, SIMR, PROCR, FSYS, CPUMAN, CMMAN,
OUTSP, INSP, TERMAN και POLFN. Από τα υπόλοιπα 6 αρχεία, θα
χρησιµοποιήσετε τα 3, ανάλογα µε την επιθυµητή παραλλαγή του συστήµατος,
δηλαδή, για το κριτήριο 1, θα χρησιµοποιήσετε το SSVC για σύστηµα
τεµαχισµού ή το PSVC για σύστηµα σελιδοποίησης, για το κριτήριο 2, θα
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χρησιµοποιήσετε το DEVMAN για συσκευές και των δύο τύπων και το
SDEVMAN για καταµεριζόµενες µόνο συσκευές, και για το κριτήριο 3, θα
χρησιµοποιήσετε το PIR για εικονικό χρόνο και το OPIR για πραγµατικό
χρόνο.
Για να µπορέσετε να παρακολουθήσετε τα εκτελέσιµα αρχεία,
συνιστούµε την ακόλουθη ονοµατολογία (την οποία χρησιµοποιεί και το
παρεχόµενο MAKEFILE), µε τη σειρά αυτή:
•
•
•
•

Βασικό όνοµα PROG.
Αν το σύστηµα είναι τεµαχισµού, προσθέτουµε S στην αρχή, αλλιώς
προσθέτουµε P.
Αν το σύστηµα χρησιµοποιεί µόνο καταµεριζόµενες συσκευές,
προσθέτουµε άλλο ένα S στην αρχή, αλλιώς τίποτα.
Αν το σύστηµα χρησιµοποιεί πραγµατικό χρόνο, προσθέτουµε ένα O
στην αρχή, αλλιώς τίποτα.

Για παράδειγµα, σύστηµα σελιδοποίησης µε καταµεριζόµενες µόνο
συσκευές και εικονικό χρόνο θα ονοµάζεται SPPROG ενώ µε πραγµατικό
χρόνο θα ονοµαζόταν OSPPROG.
Προσοχή στις ακόλουθες παρατηρήσεις:
1. Η ονοµατολογία αναφέρεται στο βασικό συνθετικό του ονόµατος, το
οποίο στο UNIX µπορεί να είναι και το πραγµατικό όνοµα. Στο MSDOS όµως, το αρχείο πρέπει να έχει και την κατάληξη EXE. Ο τρόπος
µε τον οποίο επιλέγουµε το όνοµα του εκτελέσιµου κώδικα ποικίλλει,
στο UNIX για παράδειγµα χρησιµοποιείται η επιλογή -o του cc, ενώ
στο MS-DOS µπορεί να γίνει από το συνδέτη του συστήµατος (TLINK
στην TURBO C).
2. ∆εν αρκεί να συνδέσουµε µόνο τα αρχεία αυτά, απαιτούνται και
κάποιες βιβλιοθήκες. Στο UNIX, χρειάζεται η µαθηµατική βιβλιοθήκη,
πέρα από τις βιβλιοθήκες που χρησιµοποιούνται πάντα, έτσι ο cc
χρειάζεται την επιλογή -lm. Στο MS-DOS για την Turbo C, χρειάζεται
ο κώδικας εκκίνησης C0C.OBJ και οι βιβλιοθήκες EMU.LIB,
MATHC.LIB και CC.LIB (ανάλογα µε το µοντέλο δεδοµένων, δες 3
παρακάτω).
3. Σε λειτουργικά συστήµατα (όπως το MS-DOS) που υποστηρίζουν
διαφορετικά µοντέλα µνήµης, χρειάζεται προσοχή στην επιλογή του
µοντέλου που µπορεί να υποστηρίξει τον κώδικα και τα δεδοµένα του
συστήµατος. Στην Turbo C το ελάχιστο µοντέλο που απαιτείται είναι
το Compact (επιλέγεται από το ίδιο πλαίσιο διαλόγου όπου γίνεται ο
ορισµός του ονόµατος ANSI_C ή από τη γραµµή διαταγών του tcc µε
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την επιλογή -mc), δηλαδή µέχρι 64Kb κώδικα και µέχρι 1Mb
δεδοµένων (γι' αυτό και απαιτούνται βιβλιοθήκες όπως η CC.LIB).
3.3. Αυτόµατη δηµιουργία του συστήµατος και make
Για να αποφύγετε κατά το δυνατόν την πληκτρολόγηση µεγάλων
γραµµών διαταγών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα πρόγραµµα τύπου make,
όπως αυτό που παρέχεται από το UNIX. Επειδή το make είναι παρόµοια
υλοποιηµένο σε όλα τα συστήµατα που διατίθεται αλλά οι εντολές
µεταγλώττισης και σύνδεσης όχι, θα περιγράψουµε το MAKEFILE που
βρίσκεται στη δισκέτα αυτή, το οποίο είναι κατάλληλο για UNIX συστήµατα,
κάνοντας αναφορές όπου απαιτείται σε άλλα συστήµατα, για να βοηθηθείτε
στην κατασκευή του δικού σας makefile. Παρακάτω, οι επεκτάσεις στα
ονόµατα αρχείων δίνονται µε µικρούς χαρακτήρες (σύµβαση του UNIX).
Για να επιλέξουµε την κατάλληλη συµβατότητα, η πρώτη γραµµή του
MAKEFILE είναι η CFLAGS=-DUNIX_C, που ορίζει ότι η επιλογή DUNIX_C θα περνιέται αυτόµατα σε κάθε κλήση του µεταγλωττιστή cc
(γνωστοποίηση του ορισµού του ονόµατος UNIX_C). Αυτό είναι όχι µόνο
βολικό αλλά και απαραίτητο, επειδή στο UNIX το make γνωρίζει αυτόµατα το
πώς να παράγει αρχεία .o από αρχεία .c (εντολή cc -c) και η CFLAGS
φροντίζει να χρησιµοποιείται η επιλογή αυτή ακόµα και στις αυτόµατες
κλήσεις του cc. Σε άλλα συστήµατα, η επιλογή αυτή πρέπει να είναι ρητή αλλά
και ο τρόπος δηµιουργίας αντικειµενικών αρχείων (.OBJ στο MS-DOS) από
αρχεία .c µπορεί να µην είναι αυτόµατος αλλά να χρειάζεται ρητή δήλωση.
Από πλευράς εξαρτήσεων, τα αρχεία .o εξαρτώνται αυτόµατα από τα
αρχεία .c, τα εκτελέσιµα αρχεία εξαρτώνται από τα αρχεία .ο που απαιτούνται
για τη δηµιουργία της κάθε παραλλαγής (βλέπε παραπάνω) και όλα τα αρχεία
.o εξαρτώνται (έµµεσα στην πραγµατικότητα) και από τα δύο αρχεία .h (εκτός
από το αρχείο utils.o που δεν τα χρησιµοποιεί). Για τις εξαρτήσεις, ο κανόνας
από .c σε .ο είναι αυτόµατος, για την εξάρτηση των .ο από τα .h
χρησιµοποιείται ο αυτόµατος κανόνας δηµιουργίας .o από .c, και για τη
δηµιουργία των εκτελέσιµων από τα αρχεία .o δίνεται η εντολή cc -lm -o
όνοµα_παραλλαγής λίστα_αντικειµενικών_αρχείων. Η γραµµή αυτή, καλεί το
µεταγλωττιστή (στην πραγµατικότητα καλεί το συνδέτη) χρησιµοποιώντας τη
µαθηµατική βιβλιοθήκη (-lm), βάζει την έξοδο στο κατάλληλο αρχείο (-o) και
χρησιµοποιεί τα κατάλληλα αντικειµενικά αρχεία (βλέπε παραπάνω). Σε άλλα
συστήµατα, θα πρέπει να καλείται άµεσα ο συνδέτης αντί για το
µεταγλωττιστή και να ορίζονται ρητά οι βιβλιοθήκες που θα χρησιµοποιηθούν
κατά τη σύνδεση (και έµµεσα και το κατάλληλο µοντέλο µνήµης). Για να
δηµιουργήσουµε την κατάλληλη παραλλαγή, δίνουµε
make όνοµα_παραλλαγής
5
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όπου το όνοµα_παραλλαγής δίνεται από την ονοµατολογία που είδαµε
παραπάνω. Αν δεν δοθεί ένα όνοµα, έχουµε µήνυµα λάθους (δεν µπορεί να
επιλεχθεί µία παραλλαγή), αφού προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα αρχείο
χωρίς εξαρτήσεις (τον πρώτο κανόνα).
Σε πιο προηγµένα περιβάλλοντα (όπως η TURBO C), µπορείτε να
δηµιουργήσετε αυτόµατα ένα makefile ή ένα αρχείο Project (.PRJ),
διαλέγοντας ένα όνοµα για το αρχείο εξόδου (εκτελέσιµο) και τα ονόµατα των
αρχείων .C τα οποία απαιτούνται για τη δηµιουργία αυτής της παραλλαγής. Οι
εξαρτήσεις από τα αρχεία .Η, οι γραµµές διαταγών που απαιτούνται και πολλές
επιλογές ρυθµίζονται αυτόµατα ή από µενού. Σηµαντικά σηµεία είναι ο
ορισµός του ονόµατος ANSI_C ή UNIX_C και, πιθανά, η επιλογή του
κατάλληλου µοντέλου µνήµης (έτσι επιλέγονται αυτόµατα και οι κατάλληλες
βιβλιοθήκες για τη σύνδεση). Αν το σύστηµά σας υποστηρίζει µόνο κάποιο
απλό πρόγραµµα make, χρησιµοποιήστε τις παραπάνω σχέσεις εξάρτησης για
να δηµιουργήσετε το κατάλληλο makefile.

4. Εκτέλεση του προγράµµατος
Αφού δηµιουργήσετε την κατάλληλη παραλλαγή του προγράµµατος,
µπορείτε να το εκτελέσετε δίνοντας το όνοµά του ή µία κατάλληλη εντολή
εκτέλεσης σε ορισµένα συστήµατα. Το σηµαντικό σηµείο εδώ είναι ότι το
πρόγραµµα διαβάζει στοιχεία από την καθιερωµένη είσοδο και γράφει στην
καθιερωµένη έξοδο τα αποτελέσµατά του (ορολογία της γλώσσας C). Αν
θέλετε να εκτελέσετε το πρόγραµµα µε στοιχεία από ένα αρχείο ή / και να
στείλετε τα αποτελέσµατα σε ένα αρχείο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
ανακατεύθυνση εισόδου ή / και εξόδου, σύµφωνα µε τις συµβάσεις του
συστήµατός σας. Για παράδειγµα, αν τα δεδοµένα εισόδου (παράµετροι)
βρίσκονται σε ένα αρχείο µε το όνοµα STANDARD.DAT και θέλουµε να
εκτελέσουµε µε αυτά το σύστηµα µε σελιδοποίηση, γενικές συσκευές και
εικονικό χρόνο µε την έξοδο να πηγαίνει στο αρχείο PPROG.OUT, δίνουµε
την ακόλουθη διαταγή στο MS-DOS PPROG <STANDARD.DAT
>PPROG.OUT ενώ στο UNIX θα δίναµε (προσέξτε τα ονόµατα των αρχείων,
χρησιµοποιούνται πεζοί χαρακτήρες) pprog <standard.dat >pprog.out ή, ακόµη
καλύτερα, για παρασκηνιακή εκτέλεση pprog <standard.dat >pprog.out&
Επειδή το πρόγραµµα δεν είναι αλληλεπιδραστικό, γενικά συνήθως θα το
εκτελείτε µε έτοιµα αρχεία δεδοµένων. Τα περιεχόµενα ενός αρχείου
δεδοµένων και η σηµασία τους περιγράφονται αναλυτικά στην τεκµηρίωση
του κώδικα. Σαν παράδειγµα, παρέχεται στη δισκέτα το αρχείο
STANDARD.DAT το οποίο περιέχει (αυθαίρετες) ρυθµίσεις και παραµέτρους
για το σύστηµα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
Παρατηρήστε ότι τα δεδοµένα είναι ελεύθερης µορφής και ότι δεν διαφέρουν
6
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σε µορφή από παραλλαγή σε παραλλαγή. Όλα τα δεδοµένα εισόδου
τυπώνονται στην έξοδο του προγράµµατος αλλά κατά την είσοδό τους στο
σύστηµα δεν δίνεται κανένα µήνυµα προτροπής (prompt). Γι' αυτό, θα
δώσουµε εδώ τη σειρά µε την οποία δίνονται τα δεδοµένα, χρησιµοποιώντας
σαν παράδειγµα το αρχείο STANDARD.DAT. Για αναλυτική περιγραφή της
σηµασίας τους δείτε τη σχετική τεκµηρίωση.
Παράµετροι προσοµοίωσης
επιλογή παρακολούθησης0
ανώτατο πλήθος εργασιών9999
χρονική διάρκεια προσοµοίωσης (msec)3.00e5
µεσοδιάστηµα εκτύπωσης στατιστικών (msec)1.00e5
µεσοδιάστηµα αφίξεων (msec)1.5e4
αρχικός τυχαίος αριθµός32767
∆ιάρθρωση υλικού
µνήµη για διεργασίες χρηστών (bytes)131072
µέσο µέγεθος τµήµατος/σελίδα (bytes)4096
χρόνος µεταφοράς byte στη µνήµη (msec)4.0e-3
χρόνος µεταγωγής περιεχοµένων (msec)1.0e-1
χρόνος επίκλησης διεργασίας (msec)4.0e-3
χρόνος πρωτογενούς κλήσης (msec)1.0e-1
Παράµετροι λογισµικού
µεσοδιάστηµα χρονοπρογραµµατισµού (msec)1.0e3
µέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης (msec)1.0e4
Στοιχεία υλικού
µέγεθος φυσικής οµάδας στο δίσκο (bytes)800
διακοπή χρονοµέτρου (msec)5.0e-2
άφιξη εργασίας (msec)1.0e-1
διακοπή ολοκλήρωσης µεταφοράς (msec)1.0e-1
σφάλµα (msec)1.0e-1
αναστολή (msec)1.0e-1
σταµάτηµα (msec)1.0e-1
αποστολή µηνύµατος (msec)6.0e-1
λήψη γεγονότος (msec)8.0e-1
λήψη µηνύµατος (msec)7.0e-1
καταστροφή µονοπατιού (msec)1.0e-2
αλλαγή συνόλου καταλλήλων (msec)1.0e-2
δηµιουργία µονοπατιού (msec)1.2e-2
εκκίνηση διεργασίας (msec)1.2e-2
σταµάτηµα διεργασίας (msec)1.0e-2
εκκίνηση ε/ε (msec)1.0e-1
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Παράµετροι συναρτήσεων πολιτικής
Πολλαπλή πρόσβαση
th6.0e3
mh1.0e-2
tinf3.6e6
minf0.1
δεσµίδα 1
th1.2e6
mh100
tinf3.6e9
minf200.0
δεσµίδα 2
th1.2e6
mh200.0
tinf1.08e7
minf500.0
Στοιχεία αρχικού συνόλου εργασίας
ποσοστό µεγέθους διεργασίας0.5
ποσοστό µεγέθους µνήµης0.5
Στοιχεία µίγµατος αλληλεπίδρασης
µέσος χρόνος επεξεργασίας (msec)1.5e4
µέσος χώρος µνήµης (bytes)16384
µέσο πλήθος διεργασιών3
µέσος χρόνος σκέψης (msec)3.0e4
µέσο πλήθος αλληλεπιδράσεων30
µέσο πλήθος εγγραφών στο δίσκο150
αρχικός τυχαίος αριθµός16384
µέσο πλήθος αρχείων στο δίσκο3
Στοιχεία περιοχών εισόδου/εξόδου
Χωρητικότητα πηγαδιού εισόδου (διεργασίες)40
Χωρητικότητα πηγαδιού εξόδου (διεργασίες)50
Χαρακτηριστικά µίγµατος δεσµίδων
µέσος χρόνος επεξεργασίας (msec)6.0e4
µέσος χώρος µνήµης (bytes)16384
µέσο πλήθος διεργασιών3
µέσο πλήθος εγγραφών εισόδου100
µέσο πλήθος εγγραφών στο δίσκο150
µέσο πλήθος εγγραφών εξόδου600
αρχικός τυχαίος αριθµός18463
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µέσο πλήθος αρχείων στο δίσκο3
Στοιχεία διεργασιών χρήστη
µέσο µήκος ακολουθίας αναφοράς0.7
περίοδος συνόλου εργασίας20
παράγοντας µείωσης µέσου1.7

5. Αντιµετώπιση προβληµάτων
Παρά τις προσπάθειές µας να δηµιουργήσουµε ένα πρόγραµµα χωρίς
λάθη, η εκτεταµένη δοκιµή δεν εγγυάται την ορθότητα. Επειδή σε ένα τόσο
µεγάλο πρόγραµµα µπορούν να εµφανιστούν πολλά προβλήµατα, η µόνη
γενική µέθοδος επίλυσής τους είναι η προσεκτική χρήση εργαλείων
εκσφαλµάτωσης. Αν δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε κάποιο λάθος στην
αρχική έκδοση του προγράµµατος (χωρίς να έχετε κάνει καµία τροποποίηση),
µάλλον θα οφείλεται σε εµάς, οπότε καλό θα είναι να µας ενηµερώσετε µε το
να έλθετε σε επαφή µαζί µας. Πέρα από τα λάθη προγραµµατισµού, υπάρχουν
και προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω της διαφοράς µεταξύ των διαφόρων
συστηµάτων όπου θα εκτελείται το πρόγραµµα. Ένα τέτοιο πρόβληµα
παρατηρήσαµε στο µέγεθος των αριθµών. Επειδή χρησιµοποιούνται αριθµοί
µεγάλου µεγέθους στη διάρκεια των στατιστικών εκτιµήσεων, περιορίσαµε το
µέγιστο µέγεθος αριθµών τύπου float στο 1e38 που ήταν αποδεκτό και στα δύο
συστήµατα που εργαστήκαµε. Αν το σύστηµά σας δεν υποστηρίζει αυτό το
µέγεθος, ελαττώστε το µέγεθος αυτό στα αρχεία PSVC.C και SSVC.C. Για
τους ακεραίους θεωρήσαµε µέγιστο µέγεθος το 32767 (απόλυτη τιµή).
Παρατηρήστε ότι λόγω εκτεταµένης χρήσης πραγµατικών αριθµών, τα
αποτελέσµατα από σύστηµα σε σύστηµα θα διαφέρουν µε την πάροδο του
χρόνου. Αν πάλι έχετε προβλήµατα λόγω εµφάνισης µαθηµατικών εξαιρέσεων
(όπως διαίρεση µε το µηδέν), ελέγξτε µήπως η υλοποίηση των βιβλιοθηκών
του συστήµατος έχει διαφορετική σηµασιολογία από αυτή που περιγράφεται
στα βιβλία που αναφέραµε. Αυτό, για παράδειγµα, συµβαίνει στις βιβλιοθήκες
που έχουν σχέση µε το χρόνο, όπου η κλήση clock της ANSI βιβλιοθήκης δεν
υπάρχει στο UNIX, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούµε µία άλλη συνάρτηση
µε ελαφρά διαφορετική σηµασιολογία (αυτή είναι και η µοναδική ουσιαστική
διαφορά µεταξύ των εκδόσεων για UNIX και ANSI C).
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