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Samenvatting 

Dit verslag beschrijft de software opzet van een 
multi-processor configuratie voor gebruik in fysische 
experimenten. Uitgangspunt is de uniprocessor EPEP 
(Eindhoven Program Editor & Processor) versie zoals die 
gebruikt wordt'binnen de faculteit der Technische Natuur
kunde. Voor het gebruik van dit interpretatieve software 
pakket voor een cluster van CPU' s binnen één experiment 
zijn een viertal aanvullende implementaties nodig, nl.: 

- communicatie mechanismen 
- transparante file operaties 
- transparante terminal operaties 
- synchronisatie mechanismen 

De laatste drie punten Z1Jn speciale functies van het 
eerste: de communicatie mechanismen gebaseerd op het 
communicatie-protocol voor het BudgetNet LAN. Dwz. dat de 
communicatie mechanismen essentieel zijn en dat terwille 
van het gebruikersgemak de overige punten zijn geïmplemen
teerd. 
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1. INLEIDING 

In vele fysische experimenten wordt het steeds 
wenselijker om de beschikking te hebben over meerdere 
(micro) processoren. De reden hiertoe ligt in zowel de 
toenemende data-stroom en data-verwerking (meer rekenwerk) 
als de complexiteit van de experiment besturing. Een multi
processor configuratie maakt het op efficiëntere manier dan 
een single-processor configuratie mogelijk om een aantal 
taken parallel te laten uitvoeren zoals bv. de data
acquisitie en -analyse: de experimentator krijgt sneller 
een beeld van oa. de correctheid van de data. Een andere 
mogelijkheid is het inzetten van meerdere processoren voor 
zeer snelle data-acquisitie. 

Om dit alles te kunnen realiseren en efficiënt te 
kunnen gebruiken is behalve een flexibele hardware confi
guratie ook krachtige interactieve software nodig, waarbij 
de data enjof de software processen over de verschillende 
processoren (ook wel 'central processor units' of CPU' s 
genoemd) te verdelen is1 . 
Het is in de praktijk bij gebruik van slechts één CPU vaak 
reeds moeilijk om tot een overzichtelijk geheel voor de 
experimentator te komen. Het probleem van efficiëntie en 
van overzichtelijkheid wordt bij meerdere CPU's des te 
groter naarmate de communicatie minder flexibel is, en bv. 
niet geheel berekend is op een volledig fouten-herstel na 
een storing in de communicatie. 
In de hier beschreven opzet voor een multi-processor 
configuratie is gestreefd naar een maximale flexibiliteit 
betreffende de data-opslag en proces-executie terwij 1 de 
gebruiker een minimale kennis over de hardware configuratie 
hoeft te hebben. Een andere belangrijke doelstelling was 
een interactieve software omgeving te creëren waarin de 
experimentator zo goed mogelijk on-line het experiment kan 
bijsturen. Tevens moet de mogelijkheid bestaan goed 
beveiligde (in de zin van een goede 'error-recovery') 
'real-time' meetprogramma's te schrijven. 

1.1 Basiselementen van het multiprocessor systeem 

In de vorige paragraaf is het doel van de 
computer configuratie geschetst. Het is nuttig om nu dieper 
in te gaan op de vijf basismèchanismen waarop het beoogde 
systeem gebàseerd is. De hier beschreven aanpak gaat er van 
uit dat de software voor een multi-processor systeem, 
noodzakelijkerwijs bestaat uit een aantal softwareprocessen 
die parallel aan elkaar uitgevoerd worden. De processen 

1 Een groot deel van deze software is reeds aanwezig, 
en is bekend onder de naam EPEP: Eindhoven Program Editor & 
Processor. 
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zijn in principe willekeurig te verdelen over de aanwezige 
processoren. 
Een eerste uitgangspunt hierbij is dat de software opge
bouwd is op een object georienteerde manier [VNW88,NIE86]. 
Dat wil zeggen dat elke toelaatbare operatie en elk gewenst 
data-item binnen het experiment vertegenwoordigd kan worden 
door een object. Een object is reëel aanwezig (op een CPU) 
in de vorm van 'een of meerdere, meestal kleine, geheugenge
bieden waarin de data of operaties nader gespecificeerd 
worden. Het geheel van objecten vormt het data-bestand van 
een relationele database die specifiek is voor een fysisch 
experiment. Een experiment programma bestaat dan uit een 
voorschrift voor een aantal acties op objecten die 
achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden. 
Een tweede uitgangspunt is dat zo'n experiment programma 
uitgevoerd wordt door een proces. Meerdere processen 
kunnen ook op één processor parallel uitgevoerd worden. Bij 
meerdere processoren kunnen deze processen ook 'wille
keurig' over deze processoren verdeeld worden. Het paral
lellisme in de opzet wordt gerealiseerd door zowel meerdere 
processen op een CPU als door parallel gebruik van 
processen op meerdere CPU's. 
De wij ze waarop het proces weet welke acties uitgevoerd 
moeten worden is een derde belangrijke keuze in de totale 
opzet. Er is gekozen voor programma specificatie via een 
derde generatie programmeertaal welke interpretatief wordt 
uitgevoerd. Het derde basiselement is de interpreter welke 
voor de interpretatie van de programmatekst zorg draagt, 
zodanig dat het proces de juiste operaties op de objecten 
uitvoert. 
Behalve dat processen via de interpreter op de objecten 
ingrijpen is het wenselijk, parallel aan de proces uit
voering, ook via het werkstation ('terminal') op objecten 
te kunnen ingrijpen. Dit is het vierde uitgangspunt: de 
user-interface. Via deze user-interface kan de experimen
tator ook tijdens het experiment nog invloed uitoefenen op 
de precieze voortgang van het experiment. 
In een mul ti processor systeem is de wens om de verschil
lende processen willekeurig over de beschikbare processoren 
te kunnen verdelen nadrukkelijk aanwezig. Deze processen 
echter, moeten wel de mogelijkheid behouden in te kunnen 
grijpen op objecten die aanwezig zijn op andere proces
soren. Dit betekent dat of objecten tussen de verschillende 
processoren getransporteerd moeten kunnen worden danwel dat 
objecten op andere processoren gecopieerd kunnen worden: 
als vijfde uitgangspunt is er een object transport mecha
nisme. Opgemerkt dient hierbij te worden dat processen zelf 
ook als objecten vertegenwoordigd zijn. 
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Samenvattend zijn de volgende basiselementen 
nodig: 

1. klassen van objecten 
2. processen 
3. interpreter 
4. user interface 
5. object transport 

1. 2 Configuratie 

Bij de term 
essentie onderscheid 
configuraties [HWA84]: 

'meerdere processoren 1 kan men in 
maken tussen twee verschillende 

a. een multiprocessor systeem waarbij 
1 tightly coupled 1 zijn, dwz. dat deze 
1 shared memory 1 , en dientengevolge zeer 
kunnen communiceren, of 

de processoren 
communiceren via 
snel met elkaar 

b. meerdere 1 loosely coupled 1 processoren, waarbij de com
municatie verloopt via bericht-uitwisseling; als medium 
wordt vaak gebruik gemaakt van een computerbus of een 
serieel netwerk (LAN). 

De laatst genoemde configuratie is het uitgangspunt van 
deze opzet geweest: een cluster van een n-tal microproces
soren (M68000 J..LGiants) die via een 1 local area netwerk 1 

(BudgetNet LAN) gekoppeld zijn: zie fig. 1.1. Dit netwerk 
maakt als fysisch transport medium gebruik van een coax
kabel en heeft een transmissie snelheid van 2.5 Mbitjs. 

De netwerk controller [VME87], zoals die op elke 
CPU aanwezig is, wordt aangestuurd met behulp van een 
protocol (Variabel Master Protocol [ DYK87]) , dat verant
woordelijk is voor de communicatie over het netwerk. Het 
doel is nu om boven dit laagste software niveau, het 
communicatie protocol, een nieuwe laag te implementeren, 
zodat de gebruiker niets meer ziet van de gebruikte 
transport mechanismen. 

netwerk 

fig 1.1 Opbouw van een Local Area Netwerk (LAN). 
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Zou men in de toekomst een ander transport medium willen 
gebruiken, dan is het alleen maar nodig om de software-laag 
die de afhandeling van de netwerk-controllers verzorgt, aan 
te passen. 

Ondanks het feit dat elke CPU binnen het 
experiment vermoedelijk Z1Jn eigen functie zal hebben, is 
het wenselijk ·dat de systeem-software op alle CPU' s zo 
uniform mogelijk is2 . Dit geldt in het bijzonder voor de 
Kernel: de Kernel is de verzameling routines, die de 
proces- en object-declaratie mechanismen en de interpreter 
bevatten. Binnen het cluster vàn processoren zijn er enkele 
die een uitzonderingspositie innemen: 
-Er is één processor waaraan een terminal gekoppeld is, 
vanwaar de externe bediening geschiedt (het ingrijpen door 
de experimentator) 
-Eén van de processoren zal als koppeling fungeren tussen 
twee verschillende LAN' s: het clusternet en het hoofdnet, 
waar de fileserver3 [ERU85) zich zal bevinden en evt. 
andere servers4 ; zie fig 1.2. 

fileserver 

~--------------~------~--------------,--------------L-----> 

experiment 
controller 

BudgetNet LAN 

<-----r------~~----------------~------------L-------> 

clusternet 

fig 1.2 Koppeling hoofdnet - clusternet. 

2 Ook het bootstrappen van een CPU gebeurt door een 
'on-board' ROM programma dat voor alle CPU's gelijk is. 

3 Een fileserver dient voornamelijk als achtergrond
geheugen voor de di verse computers, dwz. het opslaan en 
ophalen van data enjof programma's. Ook het 'downloaden' 
van het eperating systeem gebeurt via de fileserver. 

4 Andere servers kunnen bv. zijn een printer-server, 
een printer die door meerdere gebruikers gedeeld wordt, een 
'gateway'-server, een plotter-server etc. 
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Het is mogelijk deze beide functies door verschillende 
CPU's te laten uitvoeren, maar terwille van de eenvoud en 
de overzichtelijkheid is er uitgegaan van één processor die 
deze beide functies op zich neemt: de experiment control-
1 er. In fig. 1. 2 is dit de CPU waar een terminal aan 
gekoppeld is. 

1.3 Toevoegingen aan EPEP 

Welke toevoegingen dienen nu gemaakt te worden 
aan het reeds bestaande single user operating systemjinter
preter EPEP om de hierboven beschreven doelen te bereiken? 
De aandacht ligt hierbij voornamelijk op het c1usternet: 
het samenstel van CPU's binnen één experiment. 

1. Tussen de diverse processoren moeten communicatie-links 
gelegd kunnen worden. Om deze links van elkaar te kunnen 
onderscheiden, bv. door verschillende processen op dezelfde 
CPU, moeten zij een nummer meekrijgen: het logisch link
nummer. Verder is het nodig om aan te geven met welke 
processor deze link gelegd wordt: ook een station-nummer 
moet worden meegegeven. We krijgen dan bv. de volgende 
declaratie: 

lk : link(5, 2) 

Hierin is '5' het geadresseerde station en '2' het nummer 
van de link. Iedere link is dus uniek in twee parameters: 
een station-nummer en een link-nummer. 
Het voorgaande duidt op expliciete communicatie; hetgeen 
vereist dat de experimentator toch zelf een deel van de 
communicatie moet programmeren. Het is niet altijd gewenst 
dat de experimentator zich zo op programmeren moet richten, 
vandaar de extra faciliteit van impliciete communicatie. 
Slechts de aanduiding GLOBAL bij de declaratie van een 
variabele is dan voldoende om aan te duiden dat de 
variabele op een 'andere' processor aanwezig is. In een 
volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

2. Alle operaties op files of andere operaties die 
betrekking hebben op de fileserver zullen voor stations die 
geen directe verbinding met de fileserver (host) hebben, 
moeten geschieden 'via' een andere CPU. Dit kan vrij 
eenvoudig impliciet gebeuren zodat dit voor de gebruiker 
verborgen blijft; op de 'cluster' processoren wordt 
impliciet het station-nummer van de experiment controller, 
degene met een rechtstreekse verbinding naar de host, als 
'host-adres' meegegeven. Verder heeft het file-bericht 
andere codes dan link-berichten, zodat deze door de 
experiment-controller eenvoudig te onderscheiden zijn. 

3. Het is gewenst om vanaf één terminal, die fysisch aan 
één bepaalde CPU gekoppeld is, met elke willekeurige 
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processor te kunnen communiceren. om dit te bereiken moet 
een nieuw commando ingevoerd worden: '@' gevolgd door een 
processor-nummer. 
Na het commando '@5 1 bijvoorbeeld, wordt alle terminal 
invoer doorgesluisd naar processor nr. 5. 
Elke processor wordt binnen zijn cluster onderscheiden door 
een uniek nummer, nl. het station-nummer van de LAN 
controller. De' experimentator moet dus in zoverre kennis 
hebben van de configuratie, dat hij weet welke station
nummers zich binnen het cluster bevinden en op welke CPU de 
verschillende processen zich bevinden. 

4. Een volgend punt dat noodzakelijk is, is de mogelijkheid 
om processen met elkaar te synchroniseren. Voor processen 
die op eenzelfde CPU aanwezig zijn is deze mogelijkheid er 
al, nl. met behulp van de semafoor5 . De semafoor bestaat 
uit een teller en een wachtlijst waarin de wachtende 
processen staan. Er zijn een tweetal operaties gedefinieerd 
op de semafoor: de 'wait', kijk of de doorgang vrij is en 
zo niet ga dan in de wachtlijst staan, en de 'send', haal 
het eerste proces uit de wachtlij st of indien er geen 
wachtend proces is geef dan de doorgang vrij. Voor 
processen die op verschillende CPU's aanwezig zijn, zou men 
in principe op een analoge manier deze processen kunnen 
synchroniseren, nl. met een globale semafoor. Behalve dat 
dit erg omslachtig is, het proces moet dan op een andere 
processor in een wachtlijst gezet worden, is er reeds een 
synchronisatie mechanisme aanwezig: het 'rendez-vous' van 
de communicatie sec. Normaal gesproken zullen te synchroni
seren processen op data wachten, welke door het andere 
proces verzonden zal worden, en dit gegeven kan men 
gebruiken om de processen met elkaar te synchroniseren. 
Voor de gebruiker is er geen wezenlijk verschil tussen het 
gebruik van een gemeenschappelijke semafoor voor processen 
of het gebruik van een gemeenschappelijke datalink tussen 
die processen: hij zal toch steeds expliciet de synchroni
satie moeten programmeren. In eerste instantie lijkt er dan 
ook geen noodzaak een mechanisme conform een globale sema
foor te implementeren. 

De vraag die nu nog gesteld kan worden is: wat 
moet de gebruiker wel en niet weten over zijn multi
processor configuratie. 
Het zal duidelijk zijn dat hij bekend moet zijn met de 
station-nummers binnen Z1Jn cluster en welk station de 
koppeling met het hoofdnet heeft. 
Voor de overzichtelijkheid is het nuttig om de terminal 
fysiek te koppelen aan dit laatste station: de experiment 

5 Een andere mogelijkheid om te synchroniseren is door 
gebruik te maken van de •event'. Deze is in EPEP echter 
slechts minimaal geïmplementeerd: de enige geldige event is 
de tijd. 
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controller, zie par. 1.2. Ook zal de gebruiker zelf zorg 
moeten dragen voor een goede verdeling van de diverse 
processen over de verschillende processoren ('load 
balancing'); waarbij het aan te raden is om de 'besturing' 
van de andere processen zoveel mogelijk in handen te geven 
van de experiment controller. De experiment controller 
wordt dan als, het ware de hoofd-processor binnen de 
cluster. 
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2. DE SOFTWARE OPZET 

De specificatie en uitvoering van programma's 
gebeurt in EPEP: een PASCAL-achtige interpretatieve taal 1 

die tevens een eperating systeem bevat [VER84 1 vos a a]. In 
fig 2.1 zijn de verschillende software-lagen binnen EPEP 
geschetst. 

6. User work file 

5. User library's 

4. Monitor/Editor (user-interface) 

3. Monitor Select 

2. General Environment 

1. Kernel 

fig 2.1 Software-lagen binnen EPEP. 

De onderste laag is de Kernel die beha! ve het 
multi-tasking eperating systeem en de I/0 afhandeling ook 
de interpreter bevat. In de General Environment worden de 
basis-objecten gedefinieerd en worden de basis-operaties 
op deze objecten aan routines uit de Kernel gekoppeld. 
Hiermee zijn de basis operaties binnen het taalsysteem van 
EPEP gedefinieerd. Deze beide lagen zijn in assembler 
geschreven; de laag hierboven, de Monitor Select, is een 
gecodeerd EPEP programma en heeft als enige taak het laden 
van de monitor/editor. Dit kan de default, maar ook een 
door de gebruiker gespecificeerde monitor/editor zijn. De 
monitor/editor is in EPEP geschreven en voor de gebruikers 
toegankelijk, zodat zij hierin desgewenst veranderingen 
aan kunnen brengen. De monitorjeditor is de user-interface 
welke de gebruiker toegang geeft tot de eerder genoemde 
objecten uit laag 2 en 1. Via een recursieve aanroep geeft 
de monitor/editor ook toegang tot later door de gebruiker 
te specificeren objecten bv. in laag 5 of 6. De gebruiker 
kan (evt. zelf geschreven) procedure-bibliotheken laden in 
laag 5, en in laag 6 programma's ontwikkelen en uitvoeren. 

Door het interpretatieve karakter van EPEP is het 
mogelijk om behalve een programma uit te voeren, ook één 
enkele statement direct uit te voeren, hetgeen in een 
experimentele omgeving veel extra faciliteiten biedt voor 
interactieve experiment aansturing. Het gebruik van een 
interpreter heeft echter als nadeel dat de programma
executie langzamer wordt: daarom biedt EPEP de mogelijkheid 
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om programma's of gedeelten daarvan te compileren en om 
zelf geschreven assembler-routines toe te voegen. 

Hiermee is reeds een deel van de in par. 1. 1 
genoemde basiselementen beschreven. Het enige dat hieraan 
nog essentieel toegevoegd moet worden is een object trans
port mechanisme. 
Met deze laatste zijn dan de punten zoals die in par. 1.3 
besproken zijn te implementeren. In de volgende paragrafen 
wordt ingegaan op de hiervoor noodzakelijke implementatie. 

2.1 Transport mechanismen 

Alle inputjoutput in EPEP verloopt via objecten 
van de 'class' I/0 stream. Een class wordt gevormd door 
definities van een bepaald data object en operaties op dit 
object. De class stream bestaat weer uit een aantal 'sub
classes'; zoals bv. de (sub)class TTY voor de communicatie 
met de terminal, zie par. 2. 3, of de class file voor de 
communicatie met de fileserver. Aan de class stream is een 
nieuw object toegevoegd nl. de sub-class link, welke dient 
voor de communicatie met andere processoren: het object
transport [GER87]. 
De objecten van het type link vertonen grote analogieën met 
objecten van het type file. Het onderscheid ligt in het 
feit dat het type file communiceert met slechts een 
station, de fileserver, over maximaal 4 logische kanalen (0 
t/m 3) welke voor de gebruiker verborgen blijven. Het type 
link daarentegen kan met alle stations communiceren over 
maximaal 16kanalen (0 tjm 15). Objecten van het type file 
en van het type link worden resp. gecreëerd volgens: 

f file 
1 link(stat_nr, chan_nr: nat1) 

Specificatie van een station nummer en een kanaal (link) 
nummer kunnen bij het type file achterwege blijven omdat er 
slechts één vast station geadresseerd wordt, en de onder
liggende software zelf de kanaal nummers bepaalt; nl. in 
volgorde van creatie. 
De operaties die gespecificeerd zijn op alle objecten van 
de class I/0 stream moeten nu ook gelden voor het type 
link. Naast deze reeds bestaande operaties op stream zullen 
er nog een aantal nieuwe operaties geïmplementeerd worden 
die expliciet alleen voor objecten van het type link geldig 
zijn, zie Appendix 1. 

2.2 Transparantie van de experiment controller 

De processoren die zich binnen een cluster 
bevinden zullen in het algemeen geen rechtstreekse ver
binding hebben met het hoofdnet. Toch is het noodzakelijk 
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dat op deze processoren operaties mogelijk Z1Jn op objecten 
van het type file. Om dit te realiseren zal de experiment 
controller, dwz. de CPU die de rechtstreekse verbinding met 
de fileserver heeft, file-operaties van neven-CPU's moeten 
ondersteunen. Dit is op de volgende manier te realiseren: 
op elke cluster-processor (uitgezonderd de experiment 
controller) wordt als 'host-station-adres' het adres van de 
experiment controller impliciet meegegeven, zodat alle 
file operaties nu primair aan de experiment controller 
gericht zijn, de experiment-controller wordt daarmee een 
virtuele fileserver. Als de experiment controller een 
bericht ontvangt bestemd voor de fileserver (dit is te zien 
aan bepaalde codes die meegegeven worden) zal hij het 
bericht doorsturen naar de fileserver, met Z1Jn eigen 
station adres als afzender en 'onthouden' wie dit bericht 
verzond; hijzelf ontvangt dan het antwoord van de file
server waarna hij kan nagaan of dit bericht voor hemzelf 
was of voor één van de processoren binnen zijn cluster. Op 
deze manier kunnen we zelfs operaties toelaten op clusters 
binnen clusters enz. Het onderliggende berichten verkeer 
dient voor de gebruiker echter verborgen te blijven. 
Het nadeel hiervan echter is dat de communicatie met de 
fileserver de experiment-controller in een té grote mate 
kan belasten. 

2.3 Terminal switching 

De afhandeling van de communicatie tussen 
gebruiker en het systeem gebeurt via de user-interface. 
Voor het uni -processor systeem is de user- interface een 
EPEP programma dat in principe steeds terugkeert naar een 
'read' statement: 

read(console, variable) 

'Variable' is de naam van een object dat gevuld wordt via 
een operatie op 'console' . Console is een obj eet van het 
type tty: 

console: tty(16xC18001, 16x68) 

Door deze declaratie wordt 
console gekoppeld met een 
terminal, op adres C1800116 
6816 . 

de logische stream buffer van 
interface, in dit geval de 

met als interrupt vector adres 

Wanneer •variable' gevuld is, wordt er gekeken of de invoer 
een programma regel, commando regel of een directe 
statement is. 

Het enige dat nu nog nodig is bij terminal swit
ching in het multi-processor systeem, is de mogelijkheid om 
de stream console softwarematig te kunnen 'omhangen'. Voor 
dit doel is er een speciale link gelegd, die naar een 
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willekeurig station gedirigeerd kan worden [GER87]. Dit 
laatste doen we met behulp van het commando '@n', waarin n 
een getal van 1 t/m 255 is (max. één byte) en het station
nummer aangeeft van de processor die geadresseerd moet 
worden. Op de geadresseerde CPU is ook een user-interface 
aanwezig maar deze pleegt zijn I/0 niet met een console, 
deze is nl. niet aanwezig, maar met de link die bestemd is 
voor het •terminal-verkeer'; zie par. 4.2.1. 
Dus na bv. '@5', wordt alle invoer van het toetsenbord 
doorgestuurd naar station-nummer 5: voor de gebruiker lijkt 
het alsof zijn terminal nu rechtstreeks aan processor 5 
'hangt'. De verbinding blij ft in stand tot een nieuw @
commando gegeven wordt. Op deze manier kan de experimen
tator op een eenvoudige manier zijn werkstation met de 
diverse processoren koppelen en is er niet voor elke 
processor een terminal nodig. 

2.4 Synchronisatie van processen 

Behalve dat reeds opgestarte processen met elkaar 
gesynchroniseerd kunnen worden, moet het ook mogelijk zijn 
om vanuit een andere CPU een proces te starten of te 
stoppen. 
De eerste manier om dit te doen is via de user-interface: 
mbv. de hiervoor beschreven 'terminal swi tching' kan de 
gebruiker interactief met een andere CPU communiceren en 
dus ook met de processen die daar aanwezig zijn. Maar ook 
moet het mogelijk zijn om vanuit een proces met een ander 
proces, dat op een andere processor aanwezig is, te 
communiceren. Voor dit doel is er een nieuwe declaratie 
mogelijkheid voor processen: 

GLOBAL PROCESS proc_name AT @n 

Het proces met de naam 'proc name' wordt nu globaal 
gedeclareerd en dit houdt in dat-het proces met deze naam 
niet reëel aanwezig is op deze CPU maar op de CPU met 
station-nummer 'n'. Door deze declaratie zijn de proces
operaties ook voor zo'n globaal gedeclareerd proces geldig, 
met dit verschil dat iedere operatie op zo'n proces een, 
voor de gebruiker gemaskeerd (impliciet) , data-transport 
inhoudt. 
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3. IMPLEMENTATIE TRANSPORT MECHANISMEN 

Iri het vorige hoofdstuk is het type link als 
obj eet transport mechanisme beschreven. In dit hoofdstuk 
zal de implementatie van de class link behandeld worden. Er 
zal ingegaan worden op de buffer-structuren en de daarbij 
behorende data-stroom. Verder komt de initialisatie en 
finalisatie van deze class ter sprake, en wordt het 
ontvangst-proces besproken. 
Als laatste zal iets gezegd worden over de fout-afhande
ling. 

3.1 Buffer structuur en data-stroom 

Voor het transporteren van data is het nodig om 
te beschikken over buffers, enerzijds omdat aan de ont
vangende kant niet bekend is (hoeft te zijn) waar de data 
uiteindelijk heen moet, anderzijds om data bijeen te garen 
en in één bericht te verzenden. 

DDD D logische buffers 

.J. t .J.t .J. t 

DDD D link buffers 

.J.t .J. t .J.t .J.t 

device buffer 

fig 3.1 Buffer structuur. 

Op het laagste niveau, het communicatie-protocol, 
wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde 'device buffer', 
zie fig. 3.1. Deze device buffer is een stuk geheugenruimte 
waarin door de hardware DMA ( 'direct memory access' : het 
bui ten de processor om operaties doen op een geheugenge
bied) gepleegd wordt. Zowel voor het ontvangen als het 
zenden is een buffer nodig, om data tegen overschrijven te 
beschermen. Uit snelheicts-overwegingen is er gebruik 
gemaakt van een bepaalde techniek om de zend device-buffer 
steeds om te schakelen nl. door het meegeven van een 
'pointer' naar het geheugen-gebied waar de te zenden data 
zich bevindt. Voor de overzichtelijkheid is het beter om 
deze pointer operatie toch te zien als het copiëren van een 
link-buffer naar de device-buffer. 
Beide device buffers, zend en ontvangst, zijn opgenomen in 
een data-structuur: 'MT-structure' (Message Transfer); deze 
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structuur bevat de vlaggen, tellers en pointers die nodig 
zijn voor de bericht-uitwisseling, zie Appendix 2. 

Een niveau hoger bevinden zich de link-buffers, 
welke als •verzamel-vaten• dienen voor de in- en uitgaande 
data. Ook deze link-buffers zijn, samen met vlaggen, 
tellers etc., bevat in een structuur: de LK-structuur 
(LinK) . Een aantal van deze structuren worden reeds op 
systeem-niveau gecreëerd en hebben speciale vastgelegde 
functies en zijn niet rechtstreeks voor de gebruiker 
toegankelijk. 
De rest van de link-structuren worden door de gebruikers 
zelf gecreëerd, zie par. 2.1. 

I/0 I/0 

.j. output t input 

.j. statements t statements 

LK LK 

.j. output-scheider; t •server• 

.j. buffer overloop t 

MT ~ MT 
comm. protocol 

CPU a. CPU b. 

fig 3.2 Data-stroom. 

De diverse I/0 operaties bestaan uit twee typen 
nl. de INPUT statements en de OUTPUT statements. Bij de 
output statements wordt de data van de gespecificeerde 
variabelen naar de inhoud van de link-buffer geschreven, 
zie fig. 3.2, en na een output scheider, bv. een regelaf
sluiter, of na een overloop van de buffer wordt het 
transport geïnitieerd: de link-buffer wordt naar de 
device-buffer gecopieerd (de pointer wordt goed gezet) en 
de inhoud wordt van de link-buffer naar de device-buffer 
van een andere CPU verzonden. In deze implementatie is nu 
een apart 1 server •-proces aanwezig, dat de device-buffer 
leeghaalt en de data in de juiste link-buffer copieert. 
Via de input statements wordt de link-buffer, of deel 
ervan, naar de logische (I/0) buffer gecopieerd. Deze 
logische buffer kan de data-buffer van een variabele zijn, 
maar ook een tijdelijke buffer waarin de data opgeslagen 
worden totdat deze dmv. een read statement aan de data
velden van de variabelen toegekend kunnen worden. Een 
nadere specificatie van de data-stromen met bijbehorende 
statements wordt gegeven in Appendix 1. 
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3.2 Initialisatie en finalisatie 

Het aanmaken en opruimen van variabelen, dus 
objecten, in EPEP geschieden door initialisatie en 
finalisatie routines. Bij de initialisatie wordt een stuk 
geheugenruimte gereserveerd en worden pointers etc. binnen 
de gecreëerde structuur ingevuld. De finalisatie komt over 
het algemeen neer op het vrijgeven van de gereserveerde 
geheugen-ruimte en het 'schoon' achterlaten van de diverse 
pointers. 

Ten aanzien van de in par. 3.1 besproken 
structuren, nl. de LK en MT structuren geldt voor de 
initialisatie en finalisatie het volgende: 
- Tijdens het opstarten van EPEP worden de MT-structuur en 
de bijbehorende buffers gecreëerd6 • Deze blijven bestaan 
zolang EPEP geladen blijft, dus ondanks het feit dat er een 
finalisatie routine aanwezig is, zal deze in praktijk nooit 
uitgevoerd worden. 
- De LK-structuren worden, op een enkele na, door de 
gebruiker gecreëerd. Dit betekent dat bij declaratie van 
een link, zie par. 2 .1, de initialisatie routine aange
roepen wordt en bij het verlaten van het programma-blok 
waarin de link gedeclareerd is de finalisatie routine. 
Tevens wordt de pointer naar elk van de gecreëerde link
structuren in een tabel geplaatst en er bij finalisatie 
weer uitgehaald; zie par. 3.3. 

3 . 3 De Server 

In par. 3.1 is reeds het server proces ter sprake 
gekomen: het proces dat alle binnengekomen berichten uit 
de device-buffer haalt en in de juiste buffer plaatst. 
Het server proces is noodzakelijk, dit voorkomt nl. dat het 
station geblokkeerd zou moeten worden na het onvangen van 
één bericht, omdat anders de ontvangen data verloren zou 
kunnen gaan. De device-buffer zou pas vrijgegeven kunnen 
worden nadat de data mbv. een expliciete instructie naar 
een ander buffer doorgegeven is. Door de device-buffer 
groter te maken, dus toegankelijk voor meer berichten (het 
principe van een 'mailbox') kan men dit bezwaar slechts 
gedeeltelijk ondervangen: men zal altijd vastlopen na het 
ne bericht. Ook met de oplossing zoals die nu gekozen is, 
een 'ontvangst proces' , kan een langdurige 'data burst' 
niet 100% opgevangen worden: het voordeel is echter wel dat 
de binnengekomen berichten meteen op hun validiteit 
gecontroleerd kunnen worden. 

6 Een groot gedeelte van de 'device driver', d.i. het 
communicatie-protocol en de diverse buffers, is reeds aan
wezig in het 'on board' ROM geheugen; dit is nl. noodzake
lijk voor het 'downloaden' van de CPU. 
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De binnengekomen berichten kunnen ruwweg in vier 
verschillende groepen opgedeeld worden: 
a. Data voor links die door de gebruiker gedeclareerd zijn 
(user-links, nrs. 0 t;m 15). 
b. Data voor GLOBAL variabelen, dit zijn data die naar 
linknr. -2 gecopieerd worden, zie ook par. 4.1.2. Deze data 
bevatten de co~e voor operaties op 'simple typed' globale 
variabelen en voor operaties op processen zoals bv. het 
opstarten of afbreken van een proces. 
c. Data voor de tty_link, linknr. -1, dit zijn data die 
bestemd zijn voor de user-interface, zie par. 4.2.1. 
d. File-berichten, deze kunnen door het station zelf 
aangevraagd zijn, maar ook door een station binnen 'zijn' 
cluster. Het 'virtuele fileserving' zal verder in par. 
4.2.2 besproken worden. 
Voor al deze verschillende groepen van berichten is er een 
aparte afhandeling nodig dwz. het server-proces identifi
ceert het bericht en start de juiste actie. 

Om het binnengekomen 'link'-bericht uit de device
buffer naar de juiste link te kunnen copiëren moet het 
proces bekend zijn met de aanwezige link-structuren. Voor 
dit doel bevat de MT-s tructuur een tabel met de pointers 
naar de gecreëerde link-structuren: de link-tabel; zie fig. 
3. 3. 
De links met een negatief link-nummer zijn op systeem 
niveau gecreëerd en aan het· server proces bekend, de 
afhandeling van de berichten die voor deze links bestemd 
zijn gebeurt dan ook analoog aan die voor de user-links. 

link-tabel 

0 

1 

2 

. . 
15~ 

.______ 

data-blok 
link-structuur 

... data
pointer 

link nr 
stat nr 

... data
pointer 

link nr 
stat nr 

fig. 3.3 De link-tabel. 
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Iedere user-link is uniek in twee parameters: het link
nummer en het geadresseerde station-nummer. Het link-nummer 
is de offset in de link-tabel naar een veld van vier 
pointers; dwz. dat er maximaal vier links kunnen zijn met 
hetzélfde link-nummer maar met verschillende station
nummers, zodat er vier verschillende stations per link
nummer geadresseerd kunnen worden. Tevens zijn er zestien 
verschillende link-nummers mogelijk, dit betekend dat er 
zestien verschillende links mogelijk Z1Jn met een en 
hetzelfde station. Er zijn dus in totaal 64 verschillende 
links7 mogelijk. 

In fig. 3. 4 is de listing van het bibliotheek 
programma opgenomen waarin het proces server opgestart 
wordt, hierin is 'check mail' de routine die steeds nagaat 
of er een bericht is binnengekomen en zo ja, dit bericht 
verder afhandelt door dit bericht naar de juiste buffer te 
copiëren. Indien dit niet mogelijk is zal er een foutmel
ding gegenereerd worden. Dit proces heeft de hoogste 
prioriteit (=3) om een zo groot mogelijke snelheid te ver
krijgen. 

DECLARE 
PROCESS server[lOOO] 
BEGIN 

check mail 
END 

BEGIN 
set_priority(server, 3) 
start(server) 
monitor 

END 

fig 3.4 Opstarten server-proces. 

3.4 Fout afhandeling 

Indien bij de verwerking van een ontvangen 
bericht, door het server-proces, een fout optreedt, wordt 
naar de afzender een bericht teruggestuurd met de fout
code. De server die zo'n fout-code ontvangt zal een 
foutmelding genereren. 
De volgende fouten met betrekking tot links kunnen 
optreden: 

Undefined link : Op de geadresseerde CPU is (nog) geen 

7 Het aantal links is in principe eenvoudig uitbreid
baar, indien hieraan behoefte zou zijn. 
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link gespecificeerd met een bepaalde link-identificatie; 
het bericht wordt genegeerd. 
- Link buffer full : De buffer van de gespecificeerde link 
is vol; dwz. er is geen proces dat tijdig de link-buffer 
uitleest, zodat het station ook voor andere berichten 
geblokkeerd kan worden. 
- Link buffer protected Wanneer de link-buffer voor 
output doeleinden wordt gebruikt, wordt de buffer beschermd 
tegen overschrijven door input data (en omgekeerd): de 
buffer bevat nog weg te schrijven data. In het andere 
geval, wanneer er data geschreven wordt op een link waar 
data binnengekomen is, blijft het proces wachten tot deze 
data verwerkt is: het proces hangt. Het is dan ook aan te 
raden om voor input resp. output gescheiden links te 
gebruiken. 
Andere fouten die kunnen optreden zijn: 
- Wanneer er meer data gelezen wordt dan er aanwezig is in 
een link-buffer zal er gewacht worden tot er meer data 
beschikbaar komt. Dit hoeft niet echt fout te zijn, maar 
men kan hierdoor een proces 'ophangen' wanneer er geen data 
meer in de link-buffer geschreven worden. 
-Indien men de binnengekomen buffer wil copiëren in een te 
kleine buffer, zal de melding. 'message too long' verschij
nen. 
- Indien men een niet bestaand station-nummer adresseert, 
krijgt men na enige tijd de melding 'time limit exceeded': 
er is een 'time-out' opgetreden bij de poging een bericht 
te versturen. 
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4. GEBRUIK TRANSPORT MECHANISMEN 

In dit hoofdstuk zal het gebruik van de geïmple
menteerde transport-mechanismen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3, besproken worden. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen het directe gebruik van het data-transport en de 
speciale toepa~singen hiervan. 

4.1 Data transport 

Onder data-transport wordt verstaan het copiëren 
van de inhoud van data-velden van objecten op de ene CPU 
naar de inhoud van de datavelden van objecten van hetzelfde 
type op een andere CPU. In feite kan men dus spreken van 
een object-transport mechanisme. 
Er is een onderscheid te maken tussen expliciet en impli
ciet gebruik van het data-transport. 

4.1.1 Expliciet gebruik 

Zoals al eerder vermeld is, moet er voor de com
municatie met een andere CPU een link gelegd worden volgens 
de declaratie: 

lk : link(stat nr, chan nr:nat1) - -

Hierin is 'stat nr' het nummer van het station dat 

CPU 1. : 

DECLARE 

lk: link(2, O) 
arr: ARRAY 10 OF integer 

BEGIN 

FOR i IN 0 .. 9 DO 
ARR[i]:=i 

OD 
xmit array(lk, arr) 

END 

CPU 2. : 

DECLARE 

lk: link(1, O) 
arr: ARRAY 10 OF integer 

BEGIN 

rec_array(lk, arr) 
FOR i IN 0 .. 9 DO 

WRITELN(console,arr[i]) 
OD 

END 

fig. 4.1 Voorbeeld expliciet gebruik communicatie. 
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geadresseerd wordt en 'chan_nr' een vrij te kiezen 'kanaal' 
nummer van o tjm 15. Op de geadresseerde CPU moet nu ook 
een link gedeclareerd zijn met hetzelfde kanaal-nummer. 
Met operaties als 'writeln' of 'xmit_array' kan men data 
over de gespecificeerde link versturen. Met behulp 'readln' 
of 'rec_array' kan men deze data weer uitlezen8 . 
In fig 4.1 is een voorbeeld gegeven van expliciete 
communicatie: op CPU 1. wordt een array met data gevuld en 
verzonden, vervolgens wordt op CPU 2. gewacht tot deze data 
gearriveerd is en daarna weer in een array ingelezen en 
naar de console geschreven (dit laatste slechts ter 
controle). 

4.1.2 Impliciet gebruik 

Ook bestaat er een mogelijkheid om impliciet te 
communiceren: data transport zonder dat de gebruiker 
hiervan iets merkt. 
Evenals er binnen een programma globale en lokale varia
belen zijn (dit wil zeggen varïabelen die buiten respectie
velijk binnen eénprogramma-blok gedeclareerd zijn), zijn 
er ook globale variabelen op een CPU: variabelen die op de 
ene CPU gedeclareerd zijn kunnen ook op een andere CPU 
gebruikt worden. 
Een variabele die op een bepaalde CPU gedeclareerd is als 

glbl : integer 

kan op een andere CPU als globale variabele gebruikt worden 
volgens: 

glbl : GLOBAL integer AT @n 

De constructie 'AT @n' specificeert de CPU waar de 
variabele werkelijk gedeclareerd is. 
Tijdens deze laatste declaratie wordt een pointer naar het 
dataveld van de variabele opgehaald van de CPU waar de 
variabele echt aanwezig is. 
Bij elk gebruik van deze globale variabele zal de waarde 
van deze variabele bekend moeten zijn, dwz. er zal data 
transport plaatsvinden en wel een bericht dat de pointer 
naar het dataveld bevat en de actie specificeert. Deze 
actie kan ZlJn: 
a. Geef de variabele een nieuwe waarde, het bericht zal nu 
ook de nieuwe waarde bevatten of 
b. Haal de waarde van de variabele op, het antwoord bevat 
nu de waarde van de variabele. 
Bij punt a. moet de nodige voorzichtigheid betracht worden, 
omdat hiermee de waarde van de variabele overschreven wordt 

8 Het verschil tussen 'writeln' (readln) en 'xmit ar
ray' (rec_array) is dat er al dan niet een ASCII-conversie 
van de data plaatsvindt. 
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en indien dit door meerdere processen gebeurt kunnen er 
ongedefinieerde toestanden voorkomen. De globale variabele 
kan dan ook het beste gebruikt worden voor de 'bewaking' 
van bepaalde experiment variabelen . 
Alle communicatie ten behoeve van globale variabelen 
verloopt via een speciale link die op systeem-niveau 
gedeclareerd is met link-nummer -2. Deze link is niet 
rechtstreeks voor de gebruiker toegankelijk. Verder is deze 
link niet stations gebonden: het te adresseren station kan 
dynamisch veranderd worden. Bij declaratie van de variabele 
wordt een station-nummer meegegeven mbv. de constructie: 

AT @<stat_nr> 

Bij elke operatie op een globale variabele zal de link 
'omgehangen' worden naar dit station. 
In fig. 4.2 is een voorbeeld gegeven van impliciete 
communicatie; de actie die hier gespecificeerd wordt heeft 
hetzelfde effect als die in fig 4.1. 

CPU 1. : 

DECLARE 

arr: ARRAY 10 OF integer 

BEGIN 
FOR i IN 0 •• 9 DO 

arr[i]:= i 
OD 

END 

CPU 2. : 

DECLARE 

arr: GLOBAL ARRAY 10 
OF integer AT @1 

BEGIN 

FOR i IN 0 •• 9 DO 
writeln(console,arr) 

OD 

END 

fig 4.2 Voorbeeld impliciet gebruik communicatie. 

4.2 Toepassingen data-transport 

Gebaseerd op het impliciete gebruik van het data
transport zijn er een aantal t0epassingen gemaakt die nodig 
zijn voor een efficient gebruik van de transport mechanis
men. 
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4.2.1 Terminal switching 

Om gebruik te kunnen maken van slechts een 
werkstation voor meerdere CPU's is er de mogelijkheid 
gecreëerd om dit werkstation software-matig te kunnen 
koppelen aan een andere CPU. 

Er is evenals voor de GLOBAL variabelen een 
speciale link, link-nummer -1, die op systeem-niveau 
gedeclareerd is. Ook deze link is niet aan een bepaald 
station gekoppeld. Link -1 is 'publiek' gemaakt door deze 
een naam te geven: TTY link. 
Na het commando '@' wordt in deuser-interface het station
nummer gecontroleerd dat hierop volgt: is dit een 'O' dan 
is de invoer bestemd voor de 'direct' aangesloten CPU en 
wordt deze invoer verder afgehandeld door de hier aanwezige 
user-interface. Als het station-nummer niet gelijk is aan 
'O', maar aan een getal van 1 t.;m 255 wordt link -1 aan dit 
station gekoppeld: alle invoer die nu volgt van het 
toetsenbord (werkstation) wordt via link -1 verzonden naar 
een andere CPU, waar deze gezien wordt als invoer voor de 
aldaar aanwezige 'user-interface' . Alle respons van deze 
interface wordt via dezelfde link weer gezonden naar de 
aanvrager, immers de afzender is bekend. Met behulp van het 
programma in fig 4. 3 wordt een monitor geladen die als 
console de TTY link ziet, dus al zijn I/0 over deze 
'stream' zal veronderstellen. 

BEGIN 
pepms(tty_link) 

END 

fig 4.3 Het selecteren van een nieuwe 'console'. 

Deze situatie blijft bestaan totdat er een nieuw '@n' 
commando ingetoetst wordt. Het '@' karakter wordt altijd 
door de 'eigen' user-interface afgehandeld. In fig. 4.4 is 
een schets gegeven van de hierboven beschreven situatie. 

clusternetwerk 

1:---------:1 
ltermHcPu al lcpu bi 

fig. 4.4 Doorlinken terminal. 
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4.2.2 Transparantie 

Indien op een CPU, welke geen rechtstreekse ver
binding met de fileserver heeft, een statement afgehandeld 
wordt die communicatie met de fileserver vereist, zal deze 
communicatie via een andere CPU, welke wel een recht
streekse verbinding met de fileserver heeft, moeten ver
lopen. Deze laatste CPU zal nu als 'virtuele' fileserver 
werken. Op elke CPU binnen een cluster-netwerk zal mbv. de 
procedure: 

set host(stat nr) - -

het station-nummer van de virtuele fileserver meegegeven 
moeten worden, zodat alle 'file'-communicatie nu aan deze 
CPU gericht wordt. Dit station zal nu elk ontvangen 'file' 
bericht overnemen en naar de 'echte' fileserver zenden. 
Tevens houdt de virtuele fileserver bij welk station dit 
bericht gestuurd had, zodat de respons van de fileserver 
aan het juiste station doorgegeven wordt. 
Behalve het instellen van het 'host' station-nummer wordt 
er van de gebruiker verder niets verlangd: de communicatie 
is verder niet zichtbaar voor de gebruiker. 

4.2.3 Synchronisatie 

Wanneer men fig. 4.1 en fig. 4.2. vergelijkt dan 
valt op dat in fig. 4.1 een synchronisatie aanwezig is: 
'ree array' blijft op data wachten totdat de gehele 
gespecificeerde 'array-slice' gevuld is. In fig. 4.2 
echter, is geen synchronisatie: wil men de juiste data 
lezen, moet men voldoende lang wachten. Men kan in deze 
laatste situatie toch synchroniseren door tussen de actie 
in een zend en ontvangst operatie te plaatsen, maar dan kan 
men net zo goed de data expliciet verzenden zodat de 
situatie van fig. 4.1 weer verkregen is. Het gebruik van 
globale variabelen is daarom alleen nuttig indien men in de 
tijd veranderende parameters bijhoudt en deze op bepaalde 
tijdsintervallen (event) uitleest. 

Een tweede synchronisatie-mogelijkheid is het 
starten/stoppen van processen vanuit een ander proces. In 
het geval dat deze processen op eenzelfde CPU aanwezig zijn 
is dit geen probleem: mbv. de ,operaties 'start(proc_name)' 
en 'abort (proc_name) ' kan het proces met de naam 'prae_ 
name' gestart of gestopt worden. Met de in par. 2. 4 be
schreven declaratie van globale processen blijven de 
operaties 'start' en 'abort' ook geldig voor processen die 
zich op verschillende CPU's bevinden. 
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5. HET COMMUNICATIE PROTOCOL 

In de vorige hoofdstukken is het communicatie
protocol, dat zorg draagt voor de correcte verzending en 
ontvangst van berichten, al aangestipt. Dit protocol 
bestond reeds en werd gebruikt voor 1 fileserving' doel
einden op het h9ofdnet [DYK87]. Voor het cluster-netwerk is 
uitgegaan van ditzelfde protocol, zodat de uniformiteit 
zoveel mogelijk gehandhaafd blijft; dit houdt ook in dat 
het object-transport zonder problemen op het hoofdnet kan 
plaatsvinden. 
In dit hoofdstuk zal kort ingegaan worden op de werking van 
het protocol en op de toegevoegde aanpassingen. 

Het variabel master protocol is gebaseerd op een 
token passing mechanisme, dwz. alleen het station dat 
master is, in het bezit van het token, kan data versturen 
naar een ander station dat op het net aangesloten is. 
Nadat een datablok gezonden is door de netwerk-master, gaat 
deze de andere stations ondervragen, pollen, of er een 
station is dat in het bezit van het token wil komen 
(masterrequest); is er zo'n station dan staat de master het 
token af (mastergrant) en wordt slave: de nieuwe master kan 
nu gaan zenden. Is er geen enkel station dat master wil 
worden dan kan de master zelf verder gaan met zenden, of, 
als er niets meer te zenden is, blijven pollen. Het pollen, 
het ondervragen van de andere stations, gebeurt altijd 
sequentieel, te beginnen vanaf het eigen station, zodat elk 
station aan de beurt kan komen: fairness. Voor de netwerk
master is de poll mode de 'default' status, dwz. dat in 
deze toestand geen 'time-out' zal optreden: de toestand kan 
oneindig lang blijven bestaan. Ook de slave heeft zo'n 
default status: Recei ve From Master (RFM) , wacht op data 
van de master. De data die gestuurd wordt, wordt opgedeeld 
in 2 stukken: een 'header' van 4 woorden, ieder woord is 16 
bits, en een dataveld van maximaal 256 woorden; de lengte 
van het dataveld is opgenomen in de header. 

Omdat het server proces een bericht naar de 
juiste link moet cop1eren en het daarbij het station-nummer 
en het link-nummer controleert, en dus de afzender bekend 
moet zijn, is het noodzakelijk dat het zendende station 
bekend is met zijn eigen station-nummer. Dit nummer wordt 
normaliter met het afstaan van het token aan het station 
bekend gemaakt. Er is echter een situatie waar dit niet 
opgaat, namelijk bij de initialisatie: er is dan geen token 
(master) in het netwerk, en degene die zelf besluit master 
te worden (exceptie), omdat hij data wil verzenden, zal 
niet bekend zijn met zijn eigen station-nummer. Een eerste 
aanpassing is dat wanneer er nu zo'n exceptie optreedt, het 
station via een bepaalde mode (Maintenance Mode 3) bekend 
gemaakt wordt met zijn eigen station-nummer. 
Een tweede aanp~ssing was het tijdelijk blokkeren van het 
station totdat het server-proces het bericht heeft 
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verwerkt: in het geval van file-serving zal het station 
zelf het initiatief nemen voor bericht-uitwisseling, en 
nooit een bericht verwachten zonder dit zelf aangevraagd te 
hebben; echter in het geval van link-berichten kan elk 
station op willekeurige momenten data aangeboden krijgen. 
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6. CONCLUSIES 

De functies ten behoeve van het gebruikersgemak, 
zoals virtuele fileserving en transparante terminal
operaties, Z1Jn nog niet volledig geïmplementeerd. De 
communicatie links en de bijbehorende operaties, zie 
Appendix 1, zijn daarentegen volledig geïmplementeerd. 
Het is hierbij gebleken dat de beperkende factor in de 
snelheid bijna geheel voor rekening komt van de 'overhead': 
een bericht heeft onafhankelijk van zijn lengte een 
bepaalde tijd nodig om verstuurd te worden. Deze tijd wordt 
bepaald door het interpreteren van de programma-tekst, het 
prepareren van een bericht en het initiëren van het 
transport: de overhead. 

snelheid (x100 bitjs) 
,.I 

bericht-lengte (in bytes) 

fig 6.1 Gemeten snelheden van het 'point to point' data
transport. 

Uit fig. 6.1 blijkt dat bij elke verdubbeling van de 
bericht-lengte ook de effectieve transport-snelheid 
verdubbelt: de overhead is bepalend voor de snelheid; door 
meer data per bericht te versturen wordt het effectieve 
data-transport sneller. De gegevens in fig. 6.1 Z1Jn 
afgeleid uit de gemiddelde tijden die nodig waren om 10 
kbyte data te versturen. 
Niet alleen het zendende stàtion bepaalt de transport
snelheid: indien het geadresseerde station een vorig 
bericht nog niet verwerkt had, zal het zendende station 
moeten wachten; een zendend station zal gedurende 4 
seconden zijn bericht proberen te verzenden. 
Op het ontvangende station wordt een bericht verwerkt door 
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een proces: processen staan elke 20 ms (= 'time-slice') hun 
CPU-tijd af, hierdoor zullen berichten ten hoogste iedere 
20 ms verwerkt worden. De transport-snelheid van een 
maximaal bericht (260 16-bits woorden) over BudgetNet zelf, 
dus zonder overhead van de software, bedraagt plm. 4.5 ms. 
Het kan dus nuttig zijn om ten behoeve van zeer intensief 
data-transport een mailbox te creëren, zie par. 3.3, omdat 
er dan binnen één 'time-slice' een aantal berichten kunnen 
arriveren. 
Een andere rnanier om een sneller data-transport te ver
krijgen is door de maximale bericht-grootte te vergroten; 
dit is echter alleen voor grote berichten, meer dan \ 
kbyte, effectief en heeft een beperking van de geheugen
ruimte tot gevolg: voor elke link worden twee buffers 
gecreëerd ter grootte van de maximale bericht-grootte. 

Een laatste oprnerkinig die hier op zijn plaats 
is, is dat met de mogelijkheid om parallel te programmeren 
op geclusterde processoren de gebruiker een zeer krachtig 
instrument in handen krijgt, maar daarmee samenhangend ook 
een vrij ingewikkeld instrument, waarbij men er steeds op 
bedacht moet zijn niet het overzicht te verliezen. 
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Appendix 1 

Hieronder volgt een overzicht van de diverse 
procedures die alleen voor de class link geldig zijn. 

XMIT MSG(link id) 
REC_MSG(link_id) 

Xmit msg draagt zorg voor het versturen van een 
bericht: de inhoud van de link-buffer, gespecificeerd door 
link id, wordt naar de device-buffer gecopieerd en vervol
gens- door de interrupt service routines van de device
handler verzonden naar een ander station. 
Berichten die door een station ontvangen worden, worden 
door het aldaar aanwezige server-proces van de device
buffer naar de juiste link-buffer gecopieerd. 
Met ree msg wordt de link-buffer naar een (tijdelijk) I/0-
buffer -gecopieerd waar mbv. de di verse lees-procedures, 
zoals bv. de hieronder vermelde ree word en ree lword, de 
data uitgelezen kan worden. Rec_msg -blij ft wachten totdat 
er data in de link-buffer aanwezig is. 

XMIT WORD(link id, word id) 
word-id := REC-WORD(link id) - - -
XMIT LWORD(link id, long word id) 
long=word_id :=-REC_LWORD(link_id) 

Zoals hierboven reeds vermeld lezen de procedures 
ree word en ree lword uit een I/0-buffer en kennen de 
gelezen data toeaan de waarde-velden van resp. een word of 
een long word variabele. 
Xmit word en xmit !word copiëren de inhoud van het waarde
veld-van resp. eenword of een long word variabele naar een 
link-buffer. · -

XMIT ARRAY(link id, array slice) 
REC ARRAY(link Id, array slice) - - -

Xmit array en ree array verzenden resp. ontvangen 
een array-slice. Een array-:.slice is een gedeelte van een 
array, maar kan ook het gehele array zijn, of zelfs een 
enkel array element; ook zijn elementen van het type LARRAY 
(long array, de lengte hiervan wordt opgegeven in veel
vouden van 1024) toegestaan. 
Xmit_array copieert het data-veld van de gespecificeerde 
array-slice naar de link-buffer; is de link-buffer kleiner 
dan de gespecificeerde array-slice dan zal er een 'buffer-
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overflow' optreden: de gehele link-buffer wordt nu naar de 
device-buffer gecopieerd (de pointer naar de te zenden 
data wordt goedgezet, zie par. 3.1) en de data wordt 
verzonden. Inmiddels is de link-buffer weer leeg en kan de 
gehele cyclus zich weer herhalen totdat de gehele array
slice is verzonden. Als laatste wordt, nadat alle data naar 
de link-buffer . gecopieerd Zl.Jn, een xmit_msg uitgevoerd 
(impliciet) om er zeker van te zijn dat alle data worden 
verzonden; dit is dan ook het wezenlijke verschil met een 
'put_array' waar een 'write-needed' vlag wordt gezet, en 
pas bij het 'opruimen' van de buffer (finalisatie) de 
resterende data wordt verzonden. 
Bij ree array wordt de inhoud van de link-buffer naar de 
inhoud van het data-veld van de gespecificeerde array-slice 
gecopieerd. De procedure rec_array blijft wachten totdat 
alle benodigde data ontvangen is. 
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Appendix 2 

Hieronder volgt een overzicht van de data
structuren die nodig Z1Jn voor de bericht-uitwisseling 
tussen de CPU's onderling. Als eerste een overzicht van de 
MT-structuur, welke voor elke LAN-driver uniek is. De MT
structuur wordt door de Interrupt Service Routines gebruikt 
om data te zenden naar, danwel te ontvangen van een ander 
station. 
Ieder veld in deze structuur bestaat uit een label-naam en 
een lengte (in bytes). 

* file PEPMTB.DEF 

struc 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 

mt 
lan,4 
mqf,l 
msf,l 
xmf,l 
rmf,l 
suc,l 
fin,l 
ost,l 
pst,l 
pol,l 
col,l 
mrq,4 
mgr,4 
tmo,4 
tof,l 
rct,l 
mme,l 
nme,l 
tab,4 
cs,20 
shd,8 
sbf, 4 
cr,20 
rhd,8 
rbf ,4 

* interface address driver 
* master query flag 
* master flag (l=master,O=slave) 
* transmit mode flag 
* receiving mode flag 
* send ok flag 
* received ok flag 
* own station number 
* polled station number 
* poll flag 
* collision flag (for interrupts) 
* master request message (2 words) 
* master grant message (2 words) 
* time out time (for interrupts) 
* time out flag 
* retry counter (for interrupts) 
* multi master exception (init 10) 
* no master exception (init 3) 
* pointer to link table 
* critica! region for sending 
* header for sending 
* pointer to send buffer 
* critica! region for receiving 
* received header 
* pointer to receive buffer 

Verder is er de LK-structuur, die door de 
gebruiker gecreëerd wordt, nl. voor elke gedeclareerde link 
één. De LK-structuur bevat het 'verzamelvat' voor de data 
die ontvangen is of nog verzonden moet worden. Het eerste 
gedeelte van de LK-structuur bestaat uit de IC-structuur 
welke een extra (lees) buffer bevat en het adres van de 
'operation vector'. Mbv. deze vector wordt door de diverse 
procedures de juiste operatie op de data-buffers gespecifi
ceerd. 
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* file PEPLKB.DEF 

struc 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 

lk 
,io$1 
sfg,l 
rfg,l 
stn,l 
chn,l 
pos,2 
buf,4 
bfp,2 
res,2 

* file PEPIO.DEF 

struc 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 
field 

io 
V I 4 
wid,2 
pos,2 
buf,4 
bfp,2 
res,2 
eof,l 
sta,l 

* flag for send proteetion 
* flag.for receive proteetion 
* addressed station 
* link (channel) number 
* position in write buffer 
* pointer to logical output buffer 
* read position 
* remaining free positions 

* Address operation vector 
* Characteristic width 
* Position on line 
* Input buffer 
* Position in input buffer 
* Residual count in input buffer 
* End of file flag 
* Possible inversion flag 
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