
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Jobhandling in een netwerk van gedistribueerde processoren

van den Eijnden, P.M.C.M.

Award date:
1981

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c18f3bb3-5bb5-4cdc-b653-4b487bcdab8c


APDELING DER ELEKTRO'1'ECBNIEK

TECBNISCBE HOGESCBOOL

EINDHOVEN

Vakgroep Digitale Systemen

JOBBANDLING IN EEN NETWERK VM

GEDISTRIBtJE:ERDE PROCESSOREN

door P.M.C.M. van den Eijnden

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van augustus 1980 tIm mei 1981

in opdracht van prof. ir. A. Heetman

onder leiding van ir. M. stevens

ir. J. Kemper

ir. H. Dortmans.



ii

samenvatting

In dit verslag wordt het ontwerp van een volledig

qedistribueerd computersysteem beschreven. Bet systeem is

opqebouwd uit intelligente devices, die zelfstandig bepaalde

taken kunnen uitvoeren . Door deze zelfstandigheid is in het

systeem "parallel processing" van jobs en tasks mogelijk. OIDdat

tussen de devices een intensief datatransport noodzakelijk is,

zijn zii onderling door middel van een non-blocking schakel

netwerk verbonden.

Daarnaast is ieder device verbonden met een Command

system, dat de werking van het systeem controleert. Bet

verdeelt de totale systeembelasting over de verschillende

zelfstandige devices en zorgt voor de juiste verwerking van

jobs, die door gebruikers worden aangeboden. Bovendien zorgt

het Command system voor het opzetten en afbreken van

verbindingen in het datacollUllunicatie netwerk. Dit command

System is volledig gedistribueerd. Ieder intelligent device

heeft zijn eigen Command Unit. Bet netwerk, dat de

verschillende Command Units onderling verbindt is eveneens

non-blocking.
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1. Inleiding

De laatste jaren z1Jn de prijzen van microprocessoren en

geheugens voortdurend gedaald. 'Bierdoor is het mogelijk

geworden om I/o-devices op een goedkope manier van eigen

intelligentie en buffercapaciteit te voorzien. Een

computersysteem, dat met dergelijke intelligente devices

opgebouwd wordt, zal een geheel andere structuur krijgen dan de

conventionele systemen, waarin aIle intelligentie in een

centrale processor geconcentreerd was. Deze processor was het

hart van het systeem en moest, naast zijn eigenlijke werk, ook

de verschillende devices besturen. In het Operating System van

zo'n systeem waren een groot aantal verschillende

driver-routines noodzakelijk om met ieder device te kunnen

conununiceren.

Intelligente devices kunnen echter, onafhankelijk van

elkaar, bepaalde taken volledig zelfstandig verrichten. Dit

betekent, dat devices parallel kunnen werken, ofweI dat

"parallel processing" mogelijk wordt. Daarnaast is het mogelijk

om intelligente devices een universeel gezicht te geven. Voor

het Operating System betekent dit, dat ieder device dezelfde
kenmerken vertoont en dus op dezelfde Manier geadresseerd en

bestuurd kan worden. In het Operating system is nu slechta een

driver-routine noodzakelijk, om met ieder device te kunnen

communiceren, zodat het Operating System aanzienlijk
vereenvoudigd kan worden.

In dit verslag wordt een volledig gedistribueerd

computersysteem beschreven, dat gebaseerd is op deze

intelligente devices. De globale systeemstructuur, die als

uitgangspunt bij het ontwerpen van het systeem diende, is in

figuur 1 geschetst. In deze figuur zien we intelligente

devices, welke rond een intelligent netwerk zijn gerangschikt.

Via dit netwerk kunnen de devices met elkaar communiceren. De

intelligentie in het netwerk duidt op het feit, dat hier het

eigenlijke Operating System gelegen is.
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Bij deze globale systeemstructuur werden nog een aantal

speciale eisen geformuleerd, namelijks

1. Seriele verbindingen

2. Data transmissiesnelheid - 20 Mbit/sec

3. Galvanische scheiding tussen de verschillende

delen van het systeem.

De eerste van deze drie eisen heeft te maken met het karakter
van een gedistribueerd systeem. De verschillende devices,

waaruit een dergelijk systeem is opgebouwd, kunnen namelijk

over een heel gebouw, of over een verdieping van een gebouw,

verspreid zijn. om het aantal noodzakelijke verbindingsdraden

te reduceren, worden de verbindingen serieel uitgevoerd.

De hoge transmissiesnelheid garandeert een hoge throughput,

zodat ondanks de seriele verbindingen, toch een snel en
efficient systeem mogelijk is.

Galvanische scheiding tussen verschillende systeemdelen,

tenslotte , is nOOig om te voorkomen, dat het foutief

functioneren van de hardware van een deel van het systeem, de

werking van het hele systeem verstoort. Bovendien worden

hiermee aardingsproblemen, die ontstaan wanneer de
verschillende systeemdelen afzonderlijk gevoed worden,

vermeden.

Vanuit deze achtergrond willen we dus uiteindelijk de

antwoorden op de volgende drie vragen vindens

1. Hoe ziet een intelligent device eruit?

2. Hoe ziet het intelligente netwerk eruit?

3. Hoe werken de verschiaende systeemdelen samen?

Het zal duidelijk zijn, dat deze vragen niet direct beantwoord

kunnen worden. Voordat namelijk de structuur van de

verschillende units -intelligente devices en netwerk- van het

systeem kan worden bepaald, moet duidelijk zijn welke functies

ieder deel van het systeem moet verrichten. We kunnen echter

alleen functies aan verschillende delen van het systeem

toewijzen, wanneer we weten welke functies uberhaupt in het

systeem noodzakelijk zijn. Het totaal van benodigde functies
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kunnen we bepalen, door na te gaan, hoe het systeem zijn taken

-opdrachten en gegevens, die een gebruiker aanbiedt, verwerken

tOt de gewenste resultaten- moet uitvoeren . We moeten dan

natuurlijk weI eerst weten, wat voor opdrachten een gebruiker

nu eigenlijk aan het systeem geeft en wat de speciale kenmerken

daarvan zijn.

Onze analyse Start dus met een onderzoek naar de speciale

kenmerken van gebruikers opdrachten. Er zal een taal

gedefinieerd worden, gebaseerd op de globale systeemstructuur

van figuur 1, waarin opdrachten geformuleerd moeten worden.

vervolgens leiden we hieruit de systeemfuncties af, welke dan

aan verschillende delen van het systeem worden toegewezen.

Tenslotte wordt de Structuur van het systeem en van de

verschillende systeemdelen aan de hand van deze functies
bepaald.
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2. Jobs en tasks

Een gebruiker van een computersysteem, zal in de meeste

gevallen wensen, dat dit systeem &en aantal gegevens voor hem

verwerkt. om dit te verwezenlijken, zal hij samen met die

gegevens een aantal opdrachten aan het systeem geven. Wanneer

de gebruiker de gegevens niet zelf invoert, zal hij bij de

opdrachten ten minste moeten vermelden, waar de computer de

gegevens kan vinden. Dit laatste treffen we bijvoorbeeld aan

bij de verwerking van meetgegevens van een proces, dat met de

computer is gekoppeld. De computer zal de gevraagde bewerkingen

moeten uitvoeren en in veel gevaIIen, na voltooiing, de

resultaten aan de gebruiker moeten malden.

Tussen een gebruiker en de computer vindt dus een vorm van

communicatie plaats, zoals die in figuur 2 is geschetst.

Deze communicatie is aIleen zinvol, wanneer de ontvanger

van de berichten, de betekenis ervan begrijpt. Dit impliceert,

dat de gebruiker en de computer bij hun onderlinge communicatie

van dezeIfde taal gebruik moeten maken. Opdrachten van de een

naar de ander moeten in deze taal zijn geformuleerd.

om voor beide conununicerende partners geen moeiIijkheden te

veroorzaken, wordt een taal altijd volgens een aantal regels

opgebouwd. De regels vormen de zogenaamde sYntax. van de taal.

Wanneer een opdrachtgever zijn opdrachten volgens deze regels

construeert, mag hij verwachten, dat de opdrachten het beoogde

effect zullen veroorzaken. OOk in het door ons te ontwikkelen

systeem zal zo·n taal aanwezig moeten zijn.

2.1 De begrippen job en task

Een gebruiker zal zijn wensen aan het systeem kenbaar

maken in de vorm van een "job". Deze job is een opdracht voor

het systeem, en bestaat in het algemeen uit

besturingsinformatie en data. Bet systeem zal zo·n job als een

afgeronde hoeveelheid werk beschouwen.

In een job komen een aantal deelopdrachten voor, die we

"tasks" zullen noemen. om tasks van elkaar te onderscheiden,

wordt iedere task gekenmerkt door een aparte naam, de

"taskname". Ook een task vormt een afgeronde hoeveelheid werk,
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niet voor het systeem als geheel, maar voor een intelligent

device van dit systeem. ZO'n intelligent device kan volledig

zelfstandig een bepaalde task uit een job verwerken. Jobs en

tasks kunnen we nu als voIgt definieren:

job:

het totaal van opdrachten en gegevens, dat door een

gebruiker als een geheel aan het systeem wordt aangeboden.

Een job is een afgeronde hoeveelheid werk voor het systeem.

task:

een opdracht, samen met de bij deze opdracht behorende

gegevens. Een task is een afgeronde hoeveelheid werk voor

een intelligent device van het systeem.

Zoals gezegd, kan een intelligent device een task volledig

zelfstandig verwerken. Dit betekent, dat verschillende tasks

uit dezelfde job gelijktijdig verwerkt kunnen worden, door ze

over verschillende intelligente devices te verdelen. Daze

"parallel processing" is echter aIleen mogelijk voor die tasks,

die onafhankelijk van elkaar zij n. Dergelijke onafhankelijke

tasks noemen we "singular tasks".

In een job kunnen echter ook tasks vorkomen, die afhankelijk

van elkaar zijn en daarom in een bepaalde volgorde

(sequentieel) moeten worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het

geval bij tasks, die aIleen over de door hen te bewerken data

beschikken, nadat andere tasks zijn voltooid. Afhankelijke

tasks zullen in de syntax regels aangeduid worden met het

begrip "compound task".

De syntax van de taal waarin jobs en tasks worden

geformuleerd, zal nu zodanige regels moeten verschaffen, dat er

geen misverstand kan bestaan over het feit of tasks parallel

kunnen worden verwerkt, dan weI sequentieel moeten worden

verwerkt.
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2.2 Afleiding van syntactische regels

In een job kunnen we dus onderscheid maken tussen

besturingsinformatie en data. Door in de besturingsinformatie

het afhankelijk of onafhankelijk karakter van de verschillende

tasks vast te leggen, kan uit de besturingsinformatie alleen

afgeleid worden, welke tasks parallel kunnen worden uitgevoerd,

en welke sequentieel moeten worden verwerkt.

In het vervolg zal de besturingsinformatie van een job worden

aangeduid met de algemene benaming "jobdescription". om. tussen

verschillende jobs onderscheid te kunnen maken, kriigt iedere

job Z1]n eigen naam, de " jobname" . oeze jobname is een

onderdeel van de jobdescription. Bet formaat van een job ziet

er nu als volgt uit:

I jobdescription I data I

In de jobdescription wordt -dmv. tasknames- aangegeven, welke

opdrachten door de verschillende intelligente devices van het

systeem uitgevoerd moeten worden.

Ook het formaat van tasks kunnen we nu definieren en wel als

volgt:

I jobname I taskname I data [

Door bij een task de jobname te vermelden, is direct duidelijk

van welke job een task afkomstig is.

De gegevens in de data kunnen gegroepeerd Z1]n. Een verzameling

bij elkaar behorende gegevens duiden we aan met het begrip

"datafile". De data bij een job of task kan dus uit een of

meerdere datafiles bestaan.

omdat de data en besturingsinformatie in de job gescheiden

zijn, zal bij de tasknames in een jobdescription aangegeven

moeten worden, op welke datafiles de desbetreffende opdracht

moet werken. Een referentie naar een datafile wordt aangeduid

met "datapointer" . Bij een taskname in een jobdescription

kunnen een of meerdere datapointers aanwezig zijn. Een taskname

vormt met zijn datapointers een geheel, die wordt aangeduid als

"taskdescription". Een jobdescription zal nu uit een of
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meerdere taskdescriptions bestaan . Het fonnaat van een

taskdescription is nUl

taskname r datapointer

en van een jObdescriptionl

_._._._._.._._._._._1 datapointer 1

taskdescription taskdescription

Met de invoering van het begrip "datapointer", hebben we een

uitstekend hulpmiddel gekregen, om het afhankelijk of

onafhankelijk karakter van tasks aan te geven. Een datapointer

verwijst immers naar een datafile. Deze file kan reeds aanwezig

zijn, bijvoorbeeld omdat hij door de gebruiker bij de job is

ingevoerd. In dit geval spreken we van een "userdatafile". Maar

het is ook mogelijk, dat de datafile alleen bestaat nadat een

task is uitgevoerd. ZO'n file noemen we een "taskdatafile". De

datapointers, die naar een userdatafile verwijzen, zullen we
aanduiden met het begrip "datapointerl". Dit ter onderscheid

van een datapointer, die naar een taskdatafile verwijst en

aangeduid wordt met "datapointer2".

Beem nu aan, dat in een taskdescription, een pointer
aanwezig is die naar een taskdatafile refereert. In dit geval

zullen we met een afhankelijke task (compound task) te maken
hebben . Inuners de task kan pas uitgevoerd worden, nadat een

andere task de taskdatafile heeft gecreeerd. Door de structuur

van datapointer2 op de juiste wijze te definieren, is het zelfs

mogelijk om direct aan te geven, welke task de file zal

genereren en dus op welke task de compound task moet wachten.

Daartoe is het alleen nodig, om te definieren, dat een

datapointer2 het formaat van een taskdescription kan hebben.

Hierdoor onstaat tevens de mogelijkheid om tasks te nesten, tot

een willekeurig diep niveau.

De formaten van een "taskdescription singular task" en van een

"taskdescription compound task" zijn beide gelijk aan het

eerder gedefinieerde formaat van een "taskdescription". In een

taskdescription van een singular task zal gelden, dat alle

datapointers van het type datapointerl zijn. In een

taskdescription van een compound task, daarentegen zal
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tenminste een datapointer van het type datapointer2 aanwezig
moeten zijn.

In de volgende paragraaf zullen de hier gedefinieerde regels op

meer formele wijze worden weergegeven. Tevens worden een aantal

regels toegevoegd, waarin onder andere het formaat van job- en

tasknames wordt vastgelegd.

2.3 Syntactische regels

In deze Paragraaf leggen we de structuur van de

syntactische regels van onze taal vast. De regels worden

gepresenteerd in de vorm van "Railroad Diagrams".

<job>

--<jobdescription>--, -- [l:<userd~tafile>T]-1

<task>

~<singular task> ]
L <compound task>

<singular task>



<compound task>

<jobdescription>

<taskdescription>

---r-<taskdescription singular task>]
l-<taskdescription compound task>

<taskdescription singular task>

<taskdescription compound task>

<datafile>

---r-<userdatafile>~

L<taskdatafile>

1 1

:>
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<userdatafile>

--<datapointer1>-- <data> ---------------

<taskdatafile>

--<datapointerl> -- <data> ---------------1 .

<datapointer>

---r-<datapointer1>~

L <datapointer2>

<Jobname>

--- <upper case letter>-----------------

<taskname >

---<upper case letter>-------------------i

<datapointer 1>

---<lower case letter>-----------------

<datapointer 2>

---r-<datapointer1>~

L<taskdescription>
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<upper case letter>

A-,-----------------------!
B

C

z

<lower case letter>

a--,--------------------------1
b

c

z

2.4 Enkele voorbeelden

In deze paragraaf zullen we aan de hand van twee

voorbeelden verduidelijken , hoe we de gedefinieerde regels

kunnen gebruiken. Bet eerste voorbeeld behandelt een job A, die

door een gebruiker is ingevoerd. De structuur van deze job is

als volgt:

A : G( x) I [Datafile x]

In deze job is slechts een task (G) aanwezig. De task is

noodzakelijkerwijs een singular task. De data van deze job

bestaat uiteen datafile ( x) I die door de gebruiker is

ingevoerd. Dit is dus een userdatafile. De jobdescription van

deze job wordt weergegeven door A : G(x). In deze job

description is G(x) de taskdescription van de singular task G.

Als tweede voorbeeld zullen we een complexere job B

bekijken. De structuur van deze job is:
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B : B(G(x),L(y»,I(j) , [Datafile x, Datafile jJ

In deze job kunnen we vier tasks onderscheiden, te wetenl

B, G, L en I. De taken G, L en I zijn alle singular tasks. Zij

kunnen parallel worden verwerkt, omdat zij niet hoeven te

wachten tot andere tasks zijn voltooid. B moet echter wachten

tot G en L verwerkt zijn. B is dus een compound task. De data
van deze job is in vijf datafiles gegroepeerd. De datafiles x

en j worden door de gebruiker ingevoerd, en zijn dus userdata

files. De datafiles die na executie van de tasks G en L aanwezig

zijn, en door B verwerkt moeten worden, zijn taskdatafiles.

Datafile y, die door L verwerkt moet worden, verdient aparte

aandacht. omdat de file niet door de gebruiker is ingevoerd,

moet hij reeds in het systeem aanwezig zijn of door een extern
proces gegenereerd worden. Indien de datafile reeds in het

systeem aanwezig is, kan hij door een task uit een eerdere job

gegenereerd zijn. In dit geval is het dus een taskdatafile.

Echter de file kan ook als userdatafile bij een andere job zijn
ingevoerd.

De jobdescription van deze job is B : B(G(X),L(y»,I(j).
G(x), L(y) en I(j) zijn alle drie taskdescriptions van singu

lar tasks. B(G(x),L(y» is de taskdescription van de compound

task B.

2.5 Kanttekening bij de gedefinieerde Syntax

Voor de eenvoud z1Jn tasks en datafiles in deze
beschrijving aangeduid met hoofd- en kleine letters. Bierdoor

krijgt de taal een meer abstract karakter. Dit heeft vooral

voordelen bij het ontwerpen van de systeem lay-out. Bovendien

is een abstracte taal een goed stuk gereedschap, om de werking

van het systeem te analyseren.

Bet mege duidelijk zijn, dat in het systeem in plaats van

hoofdletters, namen als RON en COMPILE gebruikt zullen worden.

In plaats van kleine letters zullen filenamen als PILE 1 ON DISK
gebruikt worden.
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3. Operatoren

In het vorige hoofdstuk hebben ~e jobs en tasks, waaruit

jobs zJ.]n samengesteld, beschreven. Een task vormt een

afgeronde hoeveelheid werk voor een intelligent device in het

systeem. Een job, die in het systeem wordt ingevoerd, zal

daarom in afzonderlijke tasks gesplitst worden. Deze tasks

zullen dan over verschillende intelligente devices verdeeld

worden.

Voordat we dieper ingaan op de structuur van het systeem, is het

zinvol om ons af te vragen, hoe het systeem een job voor ons

moet verwerken. Wanneer dit bekend is, kunnen we bepalen welke

transporten in het systeem noodzakelijk zijn en aan de hand

daarvan een bepaalde systeemconfiguratie kiezen. In dit

hoofdstuk zullen we daarom nagaan, welke verschillende

bewerkingen jobs en tasks moeten ondergaan, voordat zij

volledig door het systeem zijn verwerkt. Bij deze analyse gaan

we uit van de syntactische structuren, zoals die in het vorige

hoofdstuk zijn gedefinieerd. Voor de verschillende bewerkingen,

die jobs en tasks moeten ondergaan, zullen een aantal

operatoren gedefinieerd worden. Echter voordat we met onze

analyse van de functies van deze operatoren kunnen beginnen,

zullen we eerst nagaan, welke gevolgen het splitsen van een job

in afzonderlijke delen heeft.

3.1 Gevolgen van taskverdeling

Verschillende delen van een job zullen op verschillende

plaatsen in het systeem aanwezig zijn, omdat tasks over de

devices verdeeld worden. Dit zal niet aIleen voor de tasks

gelden, maar ook voor de datafiles van een job. Tasks en

datafiles zullen in het systeem dus een eigen leven gaan

leiden. Op een of andere manier zal er echter toch een samenhang

moeten blijven tussen de verschillende tasks en datafiles uit

dezelfde job.

Uit de jobdescription was direct af te leiden van welke tasks

een compound task afhankelijk was. Deze afhankelijkheid moet

ook te herkennen zijn, nadat een job in zijn samenstellende

tasks is gesplitst.
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Een job is voltooid, nadat al zijn tasks voltooid Z1Jn. willen

we nu kunnen zien of een job voltooid is, dan zullen de

afgesplitste tasks naar de job moeten refereren en aan de job

moeten melden wanneer ze voltooid zijn.

Ook aan een datafile moet te herkennen zijn, van welke job hij

afkomstig is. Bovendien zal bij" een datafile, die uit het

systeem verwijderd mag worden, nadat hij door een of meerdere

tasks verwerkt is, aangegeven moeten worden wanneer hij

verwijderd mag worden.

Oit alles betekent, dat in het systeem een aantal syntax

regels gebruikt moeten worden, die we nog niet eerder

gedefinieerd hebben. Oeze regels worden door het systeem intern

voor adndnistratieve doeleinden gebruikt, en zijn voor een

gebruiker van het systeem niet relevant. Oeze nieuwe syntax

regels moeten tasks en datafiles beschrijven, die afgesplitst

zijn van een job. De eisen, die aan deze regels gesteld worden

zijn:

1. Uit de beschrijving van een wachtende task (compound

task) moet duidelijk zijn, op welke tasks hij wacht.

2. Tasks die data genereren, die door andere tasks verder

verwerkt moet worden, moeten naar deze tasks refereren.

3. Uit de beschrijving van een task (taskdescription) moet

duidelijk zijn, van welke job hij afkomstig is.

4. Aan een datafile moet te herkennen zijn van welke job

hij afkomstig is. Verder moet aan een datafile een

kenmerk worden toegevoegd, waaruit het systeem kan

afleiden, hoe vaak de file nodig is, voordat hij uit het

systeem verwijderd mag worden.

In de volgende paragraaf worden nieuwe syntax regels

gedefinieerd. Tasks en datafiles, die als "onafhankelijke"

delen in het systeem aanwezig zijn, moeten volgens deze regels

geconstrueerd zijn. Ret gebruik van de regels zal duidelijk

worden, wanneer we de verschillende operatoren definieren en
hun functie beschrijven.
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3.2 Nieuwe syntactische regels

In deze paragraaf worden de syntax regels gedefinieerd,

die intern in het systeem noodzakelijk zijn en naast de in

paragraaf 2. 3 gedefinieerde regels gebruikt worden. OOk deze

syntax regels worden in de vorm van "Railroad Diagrams"
gepresenteerd.

<executable task>

<taskdescription executable task>

<taskdescription suspended task>

>
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<extended datafile>

---<jobname>--:--<datafile>---{----<number>----)------

<datapointer3>

---r <datapointerl>J--------------------------1 .
L <datapointer4>

<datapointer4>

---<datapointerl>--.. --------------------

<number>

O--"T--------------------------------------1
I

2

3

n

3.3 Definitie van operatoren

Operatoren hebben we gedefinieerd als de processen, die in

het systeem nOOig zijn om jobs en tasks te voltooien. De eerste

operator (Fork) die nOOig is, scheidt de besturingsinformatie

en data in een job. De tweede operator (Parse) splitst de
besturingsinformatie in afzonderlijke taskdescriptions.

Descriptions van executable tasks worden vervolgens

samengevoegd met de data, die door de task bewerkt meot worden,

door een derde operator, aangeduid met Join. De operator

, Execute, zorgt voor de werkelijke verwerking van een task. De

laatste operator (Substitute) zal de descriptions verwerken van
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die tasks, die moeten wachten tot andere Z1]n voltooid. We

zullen nu dieper ingaan op de achtergrond van de verschillende

oeratoren en hun werking nader analyseren.

3 . 3.1 Bet vertakken van een job

Een job is samengesteld uit een jobdescription en data.

Omdat uit de jobdescription aIleen is af te leiden, welke tasks

door het systeem moeten worden uitgevoerd, is de data uit een

job in eerste instantie niet interessant voor het systeem. De

data is immers pas nodig op het moment dat de taken worden

uitgevoerd. Om deze reden zal de eerste bewerking, die een job,

die door een gebruiker is ingevoerd, ondergaat, bestaan uit het

scheiden van de jobdescription en de datafiles. Bet proces dat

deze bewerking uitvoert, duiden we aan met de naam "Pork"

( vertakken ) .

In onderstaand voorbeeld is een en ander toegelicht aan de hand

van een job A, die door een gebruiker is ingevoerd en nu door

Pork bewerkt wordt. (Oatafiles zijn voor het gemak afgekort tot

OP) .

AIP(G(X),y,B(Z,J(X),L(y»,Z),[OPx,OPy,OPZ]

I
Pork

/~
AIP( G( x) ,y,B( Z,J( x), L(y», z) AIOPx(2) AI0Py(2) AIOPZ(2)

We zien, dat als resultaat van deze bewerking de jobdescription

en extended datafiles zijn ontstaan. Bet getal, dat tussen

halten bij de datafile is aangegeven, geeft het aantal tasks

aan, dat van de file gbruik zal maken. Bet is nOOig om voor het

systeem duidelijk te malten, wanneer een bepaalde file

verwijderd mag worden. In dit geval geldt voor iedere file, dat

hij twee maal opgevraagd moet zijn, alvorens hij uit het

systeem mag verdwijnen.
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3.3.2 Be~ on~leden van een jobdescription

In een jobdescri~ion zullen in he~ algemeen meerdere

~aken ~e onderscheiden zijn. De volgende s~ap in de verwerking

van een job bes~aa~ nu ui~ he~ opspli~sen van de jobdescrip~ion

in een aan~al afzonderlijke ~askdescri~ions. Be~ proces da~

di~ bewerks~elli¢, duiden we aan me~ "Parse" ( ~aalkundig

on~leden). ODIda~ in een jobdescrip~ion, descri~ions van

singular- en compound ~asks aanwezig kunnen zijn, zullen in he~

algemeen na de on~leding ~wee soorten beschrijvingen aan wezig

zijn. De eertse groep word~ gevormd door beschrijvingen van

~asks, die direc~ u1~gevoed kunnen worden (singular ~asks). De

~weede groep bes~aa~ ui~ beschrijvingen van ~asks, die moe~en

wach~en ~o~da~ andere zijn vol~ooid (compound ~asks). De

beschrijvingen, die door Parse gegenereerd worden, zullen s~erk

overeenkomen me~ de beschrijvingen, die in de jobdescrip~ion

voorkomen. Zo zal in de beschrijving van een ~ask, die da~a

genereert voor andere ~asks, een verwijzing o~reden naar de

~asks, die op deze da~a wach~en. In onze defini~ies van

syn~ac~ische regels is voor beschrijvingen van ~asks, die

direc~ ui~gevoerd kunnen worden he~ begrip "~askdescri~ion

execu~a))le ~ask" ingevoerd. En voor de beschrijvingen van

~asks, die moe~en wach~en, he~ begrip "~askdescrip~ion

suspended ~ask". De jobdescri~ion van he~ vorige voorbeeld

word~ nu on~leed, zoals hieronder is weergegeven.

A:F( G( x), y ,B( z, J( x), L(y», z)

j
parse

/~
A,F:G(x) A,B:J(x) A,B:L(y)

descri~ions of

execu~a))le ~asks

A,F:B(z,j*,l*) A:F(g*,y,h*,z)

descri~ions of

suspended ~asks
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3.3.3 Samenvoegen van taskdescriptions en datafiles

Een eenheid van het systeem, die een bepaalde task moet

uitvoeren, zal aan de description van de task alleen, niet

voldoende hebben. Naast deze description heeft de eenheid

namelijk ook de datafiles nodig, waar in de description naar

verwezen wordt. Deze files moeten immers door de desbetreffende

task verwerkt worden. We hebben dus in het systeem een proces

nodig, dat een taskdescription samenvoeqt: met de datafiles,

waar in de description naar verwezen wordt. Dit proces noemen

we "Join" (samenvoegen). OJDdat dit samenvoegen al.leen zin heeft

voor die tasks, die uitgevoerd kunnen worden, zal. Join een
description van een executable task samenvoegen met de

gerefereerde datafiles. Join tast dus descriptions van

suspended tasks niet aan. Nadat het Join proces is uitgevoerd,

ontstaat een task. Immers een task hebben we gedefinieerd al.s,

een opdracht met bijbehorende gegevens. Voor de tasks, die

aldus ontstaan is bij de syntax het begrip "executable task"
ingevoerd.

In ons voorbeeld zal. het proces Join voorlopig driemaal

uitgevoed worden, zoals hieronder is aangegeven.

A:DPx(2) A,P:G(X)

~/
Join

/~
A:DPx( ~) A,P:G(DPx)

A'DPx~ /J(Xl

Join

/~
A:DPx(O) A,B:J(DPX)
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A:DPy(2) A,B:L(y)

~/
/01n~

A:DPy( l) A,B:L(DPy)

Bet moge duidelijk zijn, dat het natuurlijk niets zaJ.

uit:maken of DPx de eerste maal aan G( x) wordt toegevoegd, dan

weI aan J( x). Nadat een datafile en een taskdescription van een

executable task zijn samengevoegd, wordt het getal, dat bij de

datafile is aangegeven, met een verlaagd. Wanneer het resultaat

nul wordt, zaJ. de file verwijderd worden.

3.3.4 Uitvoering van een task

Nu executable tasks z~]n ontstaan, kan tot executie van

deze tasks worden overgegaan. Deze executie duiden we aan met

"Execute" (executeren). Afhankelijk van het soort task, dat

wordt geexecuteerd, kan na voltooing een taskdatafile ontstaan,

die door een andere task uit dezelfde job verder verwerkt moet

worden. In dit geval zaJ. naast de file ook een datapointer

gegenereerd moeten worden, welke bij descriptions van suspended

tasks moet worden ingevuld. De task zelf verdwijnt na executie

uit het systeem. Bij andere tasks (bijvoorbeeld printen van

data) verdwijnen zowel de task als de gegenereerde gegevens uit

het systeem. Ook is het mogelijk, dat taskdatafiles ontstaan,

die niet door andere tasks uit dezelfde job worden gebruikt. In

dit geval hoeven geen pointers gegeneerd te worden. Dit zien we

bijvoorbeeld bij tasks, die tot doel hebben om bepaalde

datafiles op een achtergrondgeheugen weg te schrijven, zodat ze

later bij andere jobs gebruikt kunnen worden.

In ons voorbeeld zullen we dus hetvolgende zien.
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A'PTDPxl

Execute

/~
A:DPg(],) 9

A,B:J(DPX)

1
Execute

/~
A:DFj(], ) j

A,B:L(DFy)

1
Execute

/~
A:DPI(],) I

Of na executie van een task weI of geen datapointer

gegenereerd moet worden, kan door het proces Execute herkend

worden aan het al of niet aanwezig zijn van een of meerdere

tasknames voor de ":". Aan het aantal tasknames, kan Execute

bovendien zien, hoevaak de file nodig is. Worden er geen

tasknames vermeId, dan zijn er schijnbaar geen tasks uit

dezeIfde job, die op de gegenereerde gegevens wachten.

3.3.5 Substitueren van datapointers

Datapointers, die na executie van executable tasks zijn

ontstaan, moeten dus gesubstitueerd worden in descriptions van
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suspended tasks. Dit proces duiden we aan met "Substitute"

(substitueren). Wanneer in de description van een suspended

task aIle pointers, die met een "*" gemerkt zijn, z1Jn

vervangen door gewone pointers, is de description van de

suspended task overgegaan in die van een executable task. Deze

kan weer door de eerder beschreven processen verwerkt worden.

In ons voorbeeld vinden we nUl

A,PIB(z,j*,I*)

/
Substitute

1
A, P I B( z, j , I * )

I A,PIB(z,j,I*)

~ /
Substitute

1
A,PIB(z,j,l)

9 A:P(g*,y,h*,z)

~ /
Substitute

1
A:P(g,y,h*,z)

Bet maakt natuurlijk geen verschil, of in de description

van B eerst j dan weI I wordt gesubstitueerd . Na de eerste

substitutie blijft B immers nog steeds "suspended". Nadat B is



de operatoren, zoals die hiervoor zijn

figuur 3 samengevat. In figuur 4 is het

in de voorgaande subParagrafen in

hebben besproken, als een geheel

2 5

geexecuteerd zal de gegenereerde pointer h bij P gesubstitueerd

worden. Nadat tenslotte ook P is geexecuteerd, is de gehele job

verwerkt.

3.4 Overzicht

De functies van

gedefinieerd, zijn in

voorbeeld, dat we

verschillende delen

weergegeven.

Wanneer we nu bedenken, dat de processen, die bij de

gedefinieerde operatoren behoren, in verschillende delen van

het systeem uitgevoerd kunnen worden, zal het duidelijk zijn,

dat er transport: plaats moet vinden van taskdescriptions,

datapointers an datafiles. Dit transport: tast, zoals we nog

zullen zien, de verschillende descriptions aan. Logische

referenties bijvoorbeeld worden uitgebreid met, of vervangen

door fysische adressen. Deze adressen refereren dan naar de

plaats waar datafiles en job-, taskdescriptions aanwezig zijn.
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~EXTENDEDDATAPILES

JOB ---------•• PORK

~ JOBDESCRIPTION

DESCRIPTIONS OP

~ SUSPENDED TASKS

JOBDESCRIPTION ----. PARSE

~ DESCRIPTIONS OP

EXECUTABLE TASKS

TASKDESCRIPTION

SUSPENDED TASK~

DA'l'APOINTERS~

TASKDESCRIPTION

EXECUTABLETASK~

EXTENDED DATAPILES~

TASKDESCRIPTION

/ SUSPENDED TASK

SUBSTITOTE~

~ TASKDESCRIPTION

EXECUTABLE TASK

~EXEarrABU ~

JOIN

-------'U'1'ENDED DATAPILES

~ EXTENDED DATAPILES

EXECUTABLE TASK ---..~ EXECUTE -----: DA'l'APOINTERS

(OU'l'PUT)

Piguux 3. De wexking van de vijf opexatoxen



A: F (G II( I ,'J, H(z, J I x) ,L (y) ) , z) i f Of x, DFy, DFzl

FoRjt'.

A:
"A-:-,0=-'=-'-(:-2-'"""-'-0f x I~2)-"=-'-0-='-,-,-2)"""\ 1

A:F(G(x) ,'J,H(",J(x) ,L('I» ,z)

•PArtSr.

,r-- ~A'_ ~
A.f'HJ*,'f,n*,z)'

,/

~
".H,LjOFy)

~

~ ~
A,F:C(DFx) A,H:J(DFx). ~
EXE~UTE EXECUTE

I \ / "-

",OFgII/ 'Jt-__"_''''~•• ,,-'s._:_~!_It~c~:I
JuT ii

N
-J

SU Bti'r 1TUTE

~
". F', It (Df •• OF J • OfJ)

~
fXCClJ'f£

/ '-.
A.DfnilJ h

I

~~ .... ---------------------A-:fIY.,.h.:

j

.1L.IN

~
.'\: f \:: fq, DF}', D~t., ~)F.: J

~
EXECUTE

~--------~~----------------------,d

/ \
A:Off a

Piguur 4. Verwerking van een job
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4. S~ruc~uur van he~ in~elligen~e ne~werk

Ons sys~eem is opgebouwd ui~ in~elligen~e devices, die

door middel van een in~elligent ne~werk me~ elkaar z1Jn

verbonden (zie figuur 1). Een device, da~ deel ui~maakt van he~

sys~eem, kan elk ~ype device ui~ de compu~erwereld zijn.

Bijvoorbeeld periferie appara~uur als Cardreaders, High Speed

Readers, Prin~ers, Punches, Plo~~ers, Diskuni~s e~c. z1Jn

devices, maar ook comple~e compu~ersys~emen, zoals bijvoorbeeld

Burroughs-7700, kunnen we in ons sys~eem als een device

beschouwen.

De func~ie die een device in ons sys~eem moe~ kunnen verrich~en

is nie~s anders, dan de fun~ie waarvoor hij on~worpen is. Een

cardreader, bijvoorbeeld, moe~ een pakke~ ponskaarten, da~ door

een gebruiker word~ aangeboden, kunnen inlezen. Wa~ de inhoud

van he~ pakke~ kaarten is, is voor de Cardreader nie~

in~eressan~. Me~ andere woorden, he~ in~erpre~eren van de

inhoud is ie~s wa~ elders in he~ sys~eem dien~ ~e gebeuren. Voor

een High Speed Reader en andere inpu~ devices geld~ een analoog

verhaal.

Een Prin~er zal prin~opd.rach~en moe~en ui~voeren. He~

in~eressee~ hem nie~ van welke job de opd.rach~ afkoms~ig is,

of hoe de opd.rach~ bij hem ko~. Een analoge redenering geld~

voor ieder ander ou~pu~ device.

De ~aken, die een complee~ compu~ersys~eem moe~ kunnen

verrich~en, z1Jn afhankelijk van de func~ies die wij voor deze

uni~ in he~ sys~eem definieren. Maar ook hiervoor geld~ een

redenering, die analoog is aan de voorafgaande.

Ech~er in ons sys~eem word~ aan ieder device in~elligen~ie

en buffer capaci~ei~ ~oegevoegd, omda~ we wensen, da~ ze ~asks

volledig zelfs~andig kunnen verwerken. Aldus on~s~ane

in~elligen~e devices moe~en nu weI ie~s meer kunnen, dan alleen

de "kale" device-~aken. welke func~ies deze uni~s dan weI

moe~en verrich~en, zal la~er afgeleid worden. In he~ vervolg

zullen we een device, samen me~ de daaraan ~oegevoegde

in~elligen~ie en buffer capaci~ei~, aanduiden me~ de naam ~,

he~geen een afko~ing is van Fully Independen~ Func~ional Uni~.



29

De verschillende processen, die bij de operatoren (Pork,

Parse, Join, Execute en Substitute) behoren, kunnen -zoals we

in paragraaf 3.4 hebben gesteld- in verschillende units van het

systeem worden uitgevoerd. Dit betekent, dat we in het systeem

twee soorten transport tussen PIPU's, of tussen PIPU's en het

netwerk, kunnen onderscheiden, te weten:

1. Transport van jobdescriptions, taskdescriptions

en datapointers.

2. Transport van datafiles.

In het algemeen kunnen we zeggen, dat we bij de eerste vorm van

transport vooral korte berichten zullen aantreffen, terwijl het

transport van datafiles vooral lange transporten zal betreffen.

Voor beide vormen van transport, zullen we twee aparte

netwerken ontwerpen, omdat het karakter van beide transporten

verschillend is. Op het eerste gezicht lijken beide netwerken

volledig onafhankelijk. De keuze van het datacoDDllunicatie
netwerk impliceert echter, dat beide netwerken gekoppeld kunnen
worden.

4.1 Transport van job-, taskdescriptions en datapointers

Bet transport van korte berichten is de eerste vorm van

transport, die we in het systeem tegenkomen. Een job, die in het

systeem ingevoerd is, moet, na opges~litst te zijn in tasks,
verdeeld worden over de PIPU·s. Suspended tasks moeten wachten

tot de juiste datapointers ingevuld kunnen worden. Dit
opsplitsen van jobdescriptions en verdelen van taskdescriptions

over de verschillende units van het systeem, alamede het

invullen van de juiste datapointers zijn typisch processen die

niet in een PIPU thuis horen, maar door een Operating System
(0.5.) uitgevoerd moeten worden.

Alle units die jobs ontvangen van gebruikers geven de

jobdescriptions door aan het as. Dit as splitst de

jobdescriptions in taskdescriptions en verdeelt de descriptions

van executable tasks over de andere PIPU's (Distribute).

Datapointers welke door een PIPU gegenereerd worden na executie

van een task, worden doorgegeven aan het as welke ze bij de
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juiste taskdescriptions van suspended tasks kan invullen. In

het OS vinden we dus de volgende drie processen:

1.. Ontleding van jobdescriptions (parse)

2. Substitutie van datapointers (Substitute)

3. Verdeling van descriptions van executable tasks

over de FIFO"s (Distribute).

De processen Fork, Join en Execute worden in de FIFO" s

ondergebracht, zodat het Operating System niet met de data

belast wordt. De data was immers niet nodig om de verwerking van

een job te besturen. Voor het OS zijn nu twee organisatiestruc

turen denkbaar.

4.1..1. Centraal Operating System

Bij een centraal Operating System zijn alle FIFO" s met dit

OS verbonden. In figuur 5 is dit schematisch weergegeven.

Bet nadeel van een centraal OS is, dat het gemakkelijk een
bottleneck kan gaan vormen in het systeem. IlIlIIl8rs alle

opdrachten komen daar samen en worden van. daaruit weer
verdeeld.

4.1..2 Gedistribueerd Operating System

We kunnen het Operating system ook distribueren en aan
iedere FIFU-i een "eigen" OS-i toekennen. De structuur die dan

ontstaat is in figuur 6 weergegeven.

De bottleneck met betrekking tot verwerking van berichten

is nu verdwenen. Iuuners door n-oS"s toe te passen, die ieder de

OS-taken kunnen uitvoeren, kunnen we parallelle verwerking van

OS-taken realiseren. Er is echter wel een ander probleem voor

in de plaats gekomen. Distributie van het Operating system
betekent namelijk, dat de OS's onderling moeten kunnen

communiceren om taskdescriptions en datapointers uit te
wisselen. Er is dus een couununicatienetwerk nodig, dat de

verschillende OS" s met elkaar verbindt. De vraag die nu

beantwoord moet worden iSI "Boe moet het OS-couununicatienetwerk
er uit zien?".
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Uit de literatuur z.1]n ons een groot aantal configuraties

bekend, bijvoorbeeld ringleiding, shared memory, volledig

doorverbonden etc. Iedere configuratie heeft voor- en nadelen.

Zo geeft de ene configuratie een hogere betrouwbaarheid terwijl

een andere een sneller transport garandeert. Daarnaast kunnen

vooral het aantal doorverbindingEm tussen de verschillende

units een zeer belangrijke rol spelen. Immers wanneer de units

op grote afstand van elkaar zijn opgesteld, kan de bedrading

sterk bepalend zijn voor de kosten van het systeem.

In ons systeem is er echter niets, dat ons verhindert, om de

OS' s op een centrale plaats (in een rack) op te stellen.

Bierdoor wordt de onderlinge afstand van de OS's zeer klein en

kan het aantal verbindingsdraden geen belemmering vormen. De

scheiding units-centrale ligt nu tussen de FIPU's en de Os·s.

Wat zijn dan weI de specifieke kenmerken of eisen, aan de hand

warvan we een keuze voor het netwerk kunnen maken?

Ieder OS moet, naast de communicatie met zijn eigen FlPU,

met ieder ander OS kunnen communiceren. Daartoe beschikt ieder

OS over een zender en een ontvanger. Deze zender en ontvanger

z.1]n in principe onafhankelijk van elkaar, zodat ieder OS aan

twee transporten tegelijk kan deelnemen. De distributie van het

OS buiten we nu het best uit, door niet alleen Parallelle

verwerking van OS taken ("parallel processing") mogelijk te

maken, maar ook "parallel communication". Dit betekent, dat

ieder willekeurig OS ten aIle tijde een bericht naar ieder

ander OS kan zenden, mits dit OS vrij is om berichten te

ontvangen. om dit te realiseren, zullen we bij n OS's ten minste

over n onafhankelijke kanalen tegelijk moeten beschikken.

Overigens zouden we natuurlijk echte "parallel Commuication"

hebben, indien, bij een totaal van nOS' s, in ieder OS n-l

zenders en ontvangers aanwezig waren. Oat dit onzinnig is,

hoeft verder geen betoog ( denk aIleen maar aan de enorme

hoeveelheid hardware per OS).

om de n kanalen te realiseren, kunnen we denken aan n

kanalen in de vorm van n frequentiebanden. Dit zou echter om

modulatie en demodulatie van signalen vragen en daarom een

aanzienlijke investering in hardware betekenen. Deze oplossing

kunnen we dus zonder meer buiten beschouwing laten.

we kunnen de n kanalen veel gemakkelijker in de vorm van
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draden implementeren. Bierbij Z1Jn dan drie verschillende

netwerkconfigraties denkbaar, namelijk:

a. Volledig doorverbonden

b. Vaste kanaaltoewijzing

c. Matrix.

a. Volledig doorverbonden

Bij de onder a. genoemde configuratie, is ieder OS vast

met ieder ander OS verbonden. In figuur 7 is weergegeven hoe we
ons een en ander kunnen voorstellen. Ieder OS heeft n ingaande

en n uitgaande lijnen. Daze hoeveelheid lijnen is alleen
zinvol, indien op aIle lijnen echt tegelijk gezonden en

ontvangen kan worden. Een Operating System heeft echter slechts

een zender en een ontvanger, zodat de n ingaande lijnen

gemultiplexed worden naar de ontvanger en de uitgang van de

zender gedemultiplexed naar de n uitgaande lijnen. Van het

totaal van 2n lijnen waarmee een OS is verbonden, worden dus

slechts twee lijnen tegelijk gebruikt. Bet is dus zinvol om het

aantal lijnen te reduceren. overigens is deze

netwerkconfiguratie weI de meest betrouwbare. Immers wanneer

een van de lijnen kapot is, is er toch altijd een mogelijkheid

om via een andere weg deze kapotte lijn te vermijden.

b. Vaste kanaaltoewijzing

De reductie van het aantal lijnen kunnen we bereiken, door

vaste kanalen toe te wijzen aan zenders of ontvangers. Wanneer

we aan iedere zender-i een vast kanaal-i toewijzen, zoals in

figuur 8 is aangegeven, zal iedere ontvanger op dit kanaal

moeten kunnen luisteren. We hebben door deze toewijzing in
feite een broadcasting systeem gerealiseerd. Een OS mag nu ten

aIle tijde op zijn eigen kanaal zenden. De grote moeilijkheid

bij deze configuratie is echter het sYnchroniseren van de
ontvangers. Immers, hoe kan een ontvanger weten dat een bericht

voor hem bestemd is en hoe weet hij dat op een bepaald moment
en op een bepaald kanaal een bericht voor hem verzonden wordt.

Bet eerste van deze twee problemen is vrij eenvoudig op te
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lossen, door ieder bericht van een adres te voorzien. Aan dit

adres kan een ontvanger herkennen, of een bericht voor hem

bestemd is. Waar het bericht vandaan kwam is natuurlijk bekend.

De tweede "hoe-vraag" (moment en kanaal) is veel moeilijker te

beantwoorden. De ontvanger zal namelijk ieder kanaal moeten

testen. Zodra op een kanaal een bericht komt, zal hij het

adresveld moeten controleren. Indien blijkt, dat het bericht

niet voor hem bestemd is, zal hij weer alle kanalen moeten qaan

testen op de aanwezigheid van berichten.
Veronderstel nu, dat er op twee kanalen, zeg I en 2, teqelijk

een bericht komt, en dat aIleen het bericht op kanaal 2 voor

ontvanqer 4 bestemd is. Indien ontvanger 4 op beide kanalen een

bericht detecteert, zal hij moeten testen of een bericht voor

hem is. Bet zal de lezer duidelijk zijn, dat er nu enorme

problemen ontstaan. Daar ontvanger 4 niet beide kanalen

teqelijk kan beluisteren, zal hij voor een kanaal moeten

kiezen. Indien de keuze nu op kanaal 1 valt, gaat het bericht op

kanaal 2 nutteloos verloren. Bij het gelijktijdig actief worden

van noq meer kanalen, wordt de kans dat een ontvanger op het

juite moment, het juiste kanaal afluistert, natuurlijk zeer

klein.

Vaste kanalen toewijzen aan ontvangers, zoals in figuur 9
is qedaan, is een veel betere strategie. Hu moet iedere zender.

op ieder kanaal kunnen zenden ( ook dit is een VOrDi van

broadcastng). Daar de ontvangers vast met een kanaal verbonden

zijn, hoeven zij slechts dit ene kanaal te beluisteren. ZOdra

op een kanaal een bericht komt, mag de ontvanger van dat kanaal

aannemen, dat dat bericht voor hem bestemd is. ook nu zal aan

het bericht een adres worden toegevoegd. Dit is nu echter het
adres van het as, dat het beicht verzonden heeft. Aan de

zendkant moeten nu weI extra voorzieningen getroffen worden.

Voordat een zender namelijk een bericht op een kanaal mag

zetten, moet hi; eerst testen of het kanaal vrij is. Is dit niet
het qeval, dan moet hij wachten. Is het kanaal vrij en besluit

een zender om een bericht te zenden, dan zal hij tijdens het

zenden moeten blijven testen of alles corect verloopt.
Veronderstel namelijk, dat twee zenders gelijktijdig besluiten

om eenzelfde vrij kanaal te gebruiken. Indien beide zenders

zouden zenden zonder te luisteren, zouden beide berichten
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verloren gaan. In de zenders zal dus een strategie in de vorm

van "listen while talk" ingebouwd moeten worden. Daarnaast moet

een mechanisme aanwezig zijn om, in geval twee of meer zenders

tegelijk van hetzelfde kanaal 'gebruik willen maken, een

toewijzing van het kanaal aan een van de zenders te doen. De

strategie die hiervoor gevolgd wordt, is die van de

prioriteiten. Voordat een zender het bericht op de lijn zet,

zendt hij eerst zijn prioriteit. Indien een andere zender met

een hogere prioriteit hetzelfde doet, zal deze zender winnen en

zal de andere zender moeten wachten tot de lijn weer vrij kamt.

Bet gevaar van "individual starvation", dat in deze situatie

denkbaar is, kan vermeden worden door de prioriteiten van de

zender continu te veranderen. Bijvoorbeeld wanneer een zender

een keer van de lijn gezet is, verhoogt hij zijn prioriteit met

een. Op een gegeven moment zal deze zender dan de hoogste

prioriteit krijgen, en dus een kanaal kunnen "claimen".

c. Matrix

De matrix verschilt in feite niet van het principe van de

vaste kanaaltoewijzing, zoals we in de volgende paragraaf

zullen zien. Bet enige verschil is, dat de multiplex- of

demultiplex functie nu binnen de netwerkconfiguratie getrokken

wordt, terwiil bij de vaste kanaaltoewijzing deze functie door

de zenders of ontvangers wordt gerealiseerd.

4.2 Transport van data

In tegenstelling tot het transport uit de vorige pa.ragraaf

is het transport van data iets wat de FIFO"s weI zelf moeten

kunnen. Een FIFO die een taskdescription van zijn OS heeft

ontvanqen, moet de data, die bij een andere FIFO aanwezig is en

waar door de datapointer naar verwezen wordt, ophalen. We eisen

nu, dat een willekeurig tweetal FIFO"s met elkaar moet kunnen

communiceren zonder dat hierdoor andere units gestoord worden,

zodat een aantal verbindingen onafhankelijk van elkaar moet

kunnen bestaan ("non-blocking" netwerk). Wanneer er n FIFO" s

ziin, moeten er tenminste n/2 full-duplex kanalen tegelijk

gerealiseerd kunnen worden. Ook hier zullen we dus een van de
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drie configuraties moeten kiezen die in par. 4.1.2 genoemd

zijn. omdat de FIFO's op geografisch grote afstand van e1kaar

opgesteld kunnen zijn en omdat data lange transporten betreft

valt de keuze voor het datacommunicatienetwerk op de matrix

structuur.

4.2.1 Centrale Matrix

We kunnen de matrix beschouwen als een unit waarin rij- en

kolomdraden kunnen worden verbonden door het sluiten van

bepaalde kruispunten. De kolomdraad is de output lijn van een

FIFO; de rijdraad de inputlijn. Door het sluiten van een

kruispunt wordt dus een verbinding gerealiseerd tussen twee

FIFO's. Voor een full-duplex verbinding is het noodzakelijk,

dat twee schakelaars worden gesloten. Bijvoorbeeld wanneer

FIFO-1 met FIFO-n data wil uitwisselen, dan moet schakelaar

(n,1) gesloten zijn en vanwege full-duplex ook (1,n).

De structuur van de matrix is in figuur 10 geschetst.

4.2.2 Gedistribueerde Matrix

We kunnen de matrix ook distribueren. Door de schakelaars

"naar buiten te trekken" en de schakelaars van een rij als een

afzonderlijke eenheid te beschouwen kunnen we deze verdeeld

denken over de FIFO's. De structuur die dan ontstaat is in

figuur 11 weergegeven. De signalen waarmee schakelaars geopend

en gesloten kunnen worden zijn in het schema aangeduid als

"CONTROL". De matrix kunnen we aldus opgebouwd denken uit een

aantal ( n ) kanalen waarop een FIFO vast is aangesloten en

waarop alle andere kunnen meeluisteren (broadcasting) . De

kolomdraden vormen de gemeenschappelijke paden (bus van

parallelle lijnen) waar FIFO's via schakelaars toegang tot

hebben. omdat op ieder moment maximaal slechts een schakelaar

van een rij gesloten is, zouden we de schakelaars ook a1s voIgt

kunnen voorstellen:
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Figuur ~2. Mu~tip~ex-functievan de schake~aars

zodat de "multiplex-functie" van de schakelaars duidelijker tot

uitdrukking komt.

Qmdat de FIPU's op geografisch grote afstand van elkaar

opgesteld kunnen zijn en het aantal lijnen naar een blok van

schakelaars groat is, zal de scheiding units-centrale liggen

tussen de FIPU's en de schakelaar-blokken.

4.3 Besturing van de schakelaars in de matrix

De keuze van de matrix impliceert dat een besturing voor

de schakelaars (SWitch controller) noodzakelijk is. Tevens

introduceert het een derde vorm van transport die in het

systeem aanwezig moet zijn nl. transport van besturingsinfor

matie ten behoeve van datatransport. De SWitch Controller

( 5 .C.) zal op aanvraag (REQUEST) van een FIPU een verbinding in

de matrix proberen te realiseren. Indien de verbinding mogelijk

is ( aangevraagde FIPU is aanwezig en niet met ander

datatransport bezig) wordt een AClt ( acknowledge) naar de

aanvrager gezonden en de verbinding in de matrix gerealiseerd,
anders een HACK (negative-acknowledge).

Ook voor deze besturing zijn weer twee organisatiestructuren

denkbaar nl. centra&! of gedistribueerd.
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4.3.1 Centrale Switch Controller

Bij een centrale SC z1Jn alle PIPU'S met deze controller

verbonden. In figuur 13 is dit schematisch weergegeven.

Bet nadeel van een centrale SC is, dat deze gemakkelijk

een bottleneck kan gaan vormen in het systeem, omdat alle

aanvragen, voor het opzetten en afbreken van verbindingen in de

matrix, daar samenkomen en van daaruit gerealiseerd moeten

worden.

4.3.2 Gedistribueerde Switch Controller

We kunnen de Switch Controller ook distribueren en aan

iedere FIPU-i een "eigen" SC-i toekennen. De structuur die dan

ontstaat is in fiquur 14 schematisch weergegeven.

Ook nu is natuurlijk weer een communicatienetwerk nodig

zodat de SC"S onderling kunnen communiceren om een verbinding

in de matrix te realiseren. De vraag die nu weer beantwoord moet

worden is: "Hoe moet het SC-communicatienetwerk er uit zien?".

om dezelfde redenen als in par.4.1.2 genoemd zijn, kiezen we

ook hier voor de vaste kanaaltoewijzing aan ontvangers, zie

figuur 15.

4.4 Structuur van het systeem

we zullen nu de resultaten uit de vorige paragrafen

samenvoegen waarna we de structuur van het systeem in een

figuur zullen schetsen.

4.4.1 Koppeling van de transporlnetwerken

Wanneer we het schema van het gedistribueerd Operating

System ( fig. 6/9) vergelijken met het schema van de

gedistribueerde Switch Controller (fig. 14/15) is direct

duidelijk dat beide configuraties identiek zij n. omdat het

transporl tussen FIPU"s en hun OS's respectievelijk SC"S

slechts korle berichten betreft en bovendien niet zo frequent

zal plaatsvinden is het duidelijk dat beide confiquraties

samengevoegd kunnen worden tot een systeem dat we met de
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benaming commandonetwerk zullen aanduiden. Bet samenvoegen van

beide structuren is overigens ook logisch gezien dUidelijk. De

taak die de SC heeft is een besturingstaak en valt dus in de

categorie van taken van het OS. De units OS-i en SC-i voegen we

samen tot een unit die we zullen aanduiden met CIU-i (COMMAND

INTERFACE UNIT). Door het samenvoegen van deze twee units tot

een worden in feite het datacommunicatienetwerk en het

OS-netwerk met elkaar gekoppeld.

In figuur 16 is dit samenvoegen schematisch weergegeven. Op de

volgende pagina is de structuur van het commando

communicatienetwerk geschetst (figuur J.7, vaste kanaaltoewij

zing aan ontvangers).

4.4.2 Blokschema van het totale netwerk

Door combinatie van de laatste figuur (fig. J.7) met die van

de gedistribueerde matrix (fig. J.J.) ontstaat het blokschema van

het totale netwerk, zoals dat in fig. J.9 is weergegeven. De

blokken, die met gestreepte lijnen zijn aangegeven, noemen we

DATA INTERFACE UNIT (DIU). Bierin zijn de schakelaars van een

rij van de matrix opgenomen en hierdoor wordt ook de zenddraad

van een FIFO gevoerd.
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5. Beschrijving van de werking van het systeem

In de vorige hoofdstukken hebben we de opdrachten gezien,

die het systeem moet verwerken. Daaruit hebben we afgeleid,

welke operatoren (minimaal) in het systeem aanwezig moeten

zijn, om de jobverwerking te realiseren. Met deze gegevens

hebben we een systeemstructuur ontworpen, die de verschillende

processen het best ondersteunt.

De verschillende systeemdelen zullen ieder bepaalde functies in

het systeem moeten verrichten. Uit de voorgaande beschouwingen

is slechts een zeer globale functieomschrijving voor ieder deel

te destilleren. Daarnaast is het ook belangrijk welke berichten

een systeemdeel ontvangt of verzendt. Een exacte omschrijving

van ieder deel is echter pas af te leiden uit de analyse van de
werking van het systeem. In dit hoofdstuk zullen we daarom de

werking van het systeem onderzoeken. Aan dit onderzoek zal een

korte samenvatting vooraf gaan.

5.~ Algemeen blokschema van het systeem

In het in de vorige hoofdstukken ontwiJckelde systeem,

kunnen we 7 functioneel verschillende delen onderscheiden, te
weten:

~. Fully Independent Functional Units (FIFO'S)

2. Command Interface Units (CIU" s)

3. Data Interface Units (DIU's)
4. Command Channels (CCH's)

5. Data Channels (DeB's)

6. Broadcast Channels (BCS's)

7. Matrix Column Lines (MCL"s).

De manier waarop deze delen met elkaar gekoppeld zijn, is in
figuur ~9 schematisch weergegeven.

Globaal kunnen we de functies en structuur van deze

systeemdelen als volgt omschrijven.

FIFO's zJ.]n in staat om bepaalde taken uit een job

volledig zelfstandig te verwerken. Tot deze taken moet ook het

inlezen van een job worden gerekend. Een FIFO bestaat uit een
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device voorzien van eigen processoren en geheugens. Welke taken

een FIFO kan verrichten is aIleen afhankelijk van het device

dat deel uitmaakt van de PIPU. Via zijn CCB kan een PIFO met

zij n CIO cOlIDDuniceren. Communicatie met andere PIPU' s is

mogelijk door de aanwezigheid van het DCH. Zoals we tot nu toe

gezien hebben, vinden we in de verzameling FIPU's de processen

READ, POlU(:, JOIN en EXECUTE (READ - inlezen van een job).

De CIO' s vormen samen de besturing van het systeem. Via de

BCD'S kunnen de CIO's met elkaar communiceren. De CIO's

controleren niet aIleen de verwerking van een job, maar zorgen

ook voor het opzetten en afbreken van verbindingen in de

datamatrix. In een CIO vinden we de processen PARSE,

SUBSTITUTE, DISTRIBUTE en SWITCH CONTROL.

De DIO's en MCL's vormen gezamenlijk de

datacommunicatiefaciliteit (matrix). In een DIO zijn de

schakelaars van een rij van de matrix opgenomen. Een DIO zorgt

voor de fysische verbinding tussen het DCH en de MCL"s.

5.2 Beschrijving van de verwerking van een job door het systeem

In het algemeen zal een job door een gebruiker worden

ingevoerd bij een PIFO waar dat kan. Dus bijvoorbeeld bij een

PIPU met een Cardreader. De taak van deze PIPU is primair het

inlezen van de job. Daarnaast moet de PIPU de ingelezen job

splitsen in datafiles en de jobdescription. De jobdescription

zal de PIFO doorgeven naar zijn CIO. De datafiles moet hij

bufferen totdat er om gevraagd wordt. Dit bufferen van

datafiles in de PIFO gebeurt om twee redenen. Ten eerste willen

we de centrale niet met de databuffering belasten. Ten tweede

willen we het aantal datatransporten minimaa.l houden. D.w.z.

aIleen dan een datafile door het systeem versturen, wanneer dit

zinvol is, dus in geval de datafile nodig is bij een

Join-proces.

De CIO die de jobdescription van zijn PIFO heeft

ontvangen, zal allereerst moeten controleren of de

jobdescription aan de syntax voldoet. Wordt niet aan deze

regels voldaan, dan wordt de job uit het systeem verwijderd. De

gebruiker zal hiervan natuurlijk op de hoogte gebracht moeten

worden. Is de description syntactisch correct, dan wordt deze
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gesplitst in descriptions van suspended- en executable tasks.

Aangenomen dat zijn PlFO geen van deze tasks kan executeren,

zal de CIU de descriptions van de executable tasks doorgeven

naar de CIU' s van de PlFO' s, die de tasks kunnen (moeten )

executeren. De CIU zal moeten "onthouden" waar hij bepaalde

tasks naar toe heeft gestuurd. D. w. z, in de CIU, die een

jobdescription van zijn PlFO ontvangt, zal een administratie

over de gehele job bijgehouden moeten worden. Deze CIU is aldus

de master voor de ingevoerde job.

CIU' s die descriptions van executable tasks ontvangen,

registreren van wie de task afkomstig is. Een CIU buffert de

taskdescriptions, totdat er door zijn PlFO om gevraagd wordt.

Taskdescriptions die een CIU aan zijn PlFO overgedragen heeft,

worden als zodanig in de administratie van de CIU

geregistreerd.

De PlFO zal na de taskdescription te hebben ontvangen, de

bijbehorende datafiles, waar middels pointers naar verwezen

wordt, moeten ophalen (de datafiles kunnen bijvoorbeeld nog in

de Cardreader gebufferd zijn). Daartoe zal de PlFO zijn CIU

vragen, om verbindingen met de PlFO's, waar de desbetreffende

datafiles staan, te realiseren. De PlFO zal registreren welke

aanvragen hij gedaan heeft, zodat hij na een timeout een

bericht naar zijn CIU kan sturen, om te vragen hoe het met de

aanvraag(en) staat.

De CIU zal de aanvragen bufferen en een voor een proberen

af te werken. om een aanvraag te honoreren zal de CIU een

verbinding willen realiseren tussen zijn PlFO en de PlFO waar

de gevraagde datafile gebufferd is. Voordat de verbindi.ng

gelegd kan worden, zal de CIU echter eerst een melding naar de

CIU van de aangevraagde PlFO moeten zenden, om te vragen of de

PlFO tot datatransport bereid is. Bet niet bereid zijn, kan

veroorzaakt worden door het niet aanwezig zijn van de PlFO, of

door het feit, dat de PlFO reeds met ander datatransport bezig

is. In dit geval zal de opgeroepen CIU de aanvraag afwijzen. De

oproepende CIU kan dan later eventueel nogmaals proberen en nu

alvast een andere aanvraag gaan verwerken. Bonoreert de CIU van

de aangevraagde PlFO de aanvraag, dan zal hij dit aan de

aanvragende CIU melden. Beide CIU' s sluiten nu de juiste

schakelaars in de matrix (DIU'S) en melden aan hun PlFO'S dat



5 6

er een dataverbinding bestaat. Door tevens te vermelden met

welke FIFO de verbinding bestaat, heeft een FIFO een direc1:e

controle op het feit of de juiste verbindingen geschakeld zijn.

Is dit niet het geval, dan detecteren beide FIFO's dit, stellen

hun CIU's op de hoogte en gaan weer in rust. De CIU's zullen nu

ac1:ie moeten ondernemen en onderzoeken wat er fout gegaan is.

Niet herstelbare fouten zullen aan een operator gemeld mceten

worden. Is de gerealiseerde verbinding weI correct, dan zullen

de FIFO's via deze verbinding zelfstandig datatransport plegen.

Na beeindiging van het transport delen beide FIFO's dit mee aan

hun CIU's, zodat deze in de DIU's de schakelaars zullen openen

( verbinding verbreken vanaf twee kanten) . Mochten tijdens

transport fouten optreden, waardoor geen datafiles

getransporteerd kunnen worden, dan zullen de FIFO's dit moeten

melden aan hun CIU' s. Wanneer de FIFO tenslotte alle benodigde

files bij de description heeft verzameld, kan hij ze met de

description samenvoegen tot een executable task. De executable

task kan nu worden uitgevoerd. Gegenereerde datafiles worden in

de FIFO gebufferd. Na voltooiing meldt de FIFO aan zijn CIU,

welke task hij heeft voltooid, vergezeld van eventuele

datapointers (eventueel, want een output-device, bijvoorbeeld,

levert geen pointers). De CIU zal dit alles doorgeven aan de

CIU, waarvan de task afkomstig was (dwz. de master-CIU voor de

job waarvan de desbetreffende task afkomstig was) en zijn eigen

administratie bijwerken. De ontvangende CIU zal oak zijn

administratie bijwerken en de pointers substitueren in

descriptions van suspended tasks. Dit spel wordt met iedere

task (parallel of sequentieel) gespeeld. Nadat aIle tasks zijn

voltooid, is de job "completed" en kan dus uit de CIU c.q. het

systeem verwijderd worden.

Echter op een of andere manier, zal de gebruiker graag

weten, dat zijn job verwerkt is. Met andere woorden, de CIU zal

met het verwijderen van de job nog een melding naar de gebruiker

moeten zenden. Deze melding zal ergens op een beeldscherm of

printer moeten verschijnen.

De reden van het bufferen van descriptions van executable

tasks in de CIU's is de volgende. 5tel dat we twee identieke

printers 1 en 2 hebben. Wanneer nu ~p een gegeven moment printer
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1 niets meer te doen heeft, terwijl printer 2 de handen vol

heeft, dan moet printer 1 in principe werk van printer 2 kunnen

overnemen. Daartoe zal de CIU van 1 bij de CIU van 2 vragen of

deze nog werk heeft, wat 1 kan overnemen. Is dit het geval dan

zal CIU 2 een of meerdere printopdrachten aan CIU 1 geven.

Indien de taskdescriptions in de FIFO's gebufferd zouden zijn,

was extra transport nodig geweest. Dit verhuizen van tasks zal

echter niet ongemerkt aan de CIU, waarvan de task

oorspronkelijk afkomstig was, voorbij mogen gaan. Er zal dus

een verhuisbericht verzonden moeten worden naar deze CIU, zodat

deze weet waar de task nu is en zijn administratie up to date

kan houden.

Niet alleen taskdescriptions, maar ook datafiles kunnen

verhuizen. Datafiles worden, zoals we gezien hebben, in eerste

instantie in de FIFO" s gebufferd. Dit bufferen houdt echter

risico's in. Immers het buffer kan vol raken, zodat

bijvoorbeeld geen nieuwe jobs meer ingelezen kunnen worden (in

het geval van een input-device) of nieuwe tasks geexecuteerd
kunnen worden (in geval van een processor-device). In dat geval

zal de FIFO de datafiles naar een achtergrondgeheugen ( een

andere FIFO) moeten wegschrijven. De FIFO zal daarom aan zJ.]n

CIU moeten vragen om hem met een FIFO te verbinden, die als

achtergrondgeheugen dienst doet, zodat de files daar gebufferd

kunnen worden en de FIFO weer vrij over zijn buffers kan

beschikken. De CIU zal nu niet aIleen de gevraagde verbinding

moeten realiseren, maar hij zal ook van dit verhuizen op de

hoogte gebracht moeten worden. Deze verhuisberichten moeten dan

verwerkt worden in de pointers van de taskdescriptions

(suspended en executable). Dat wil zeggen, dat de CIU ze in de

taskdescriptions die nog bij hem aanwezig zijn moet vervangen,

maar ook dat hij ze door moet geven aan de CIU" s waar

taskdescriptions aanwezig zijn, die naar de desbetreffende

files refereren. Dus wanneer een task in executie is gegeven,

zal het verhuisbericht erachter aan moeten.

Kort gezegd houdt het verhuizen dus het volgende in. Zodra
een deel van een job (datafiles of taskdescriptions) verhuist,

moeten aIle systeemdelen, die iets van deze job hebben en

waarvoor de verhuizing van belang is, van deze verhuizing op de
hoogte gebracht worden.
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5.3 Administratieve gevolgen van taakverde11ng over

onafhankelijke units

We hebben gezien dat dataf1les altijd in de FIpu· s

gebufferd worden, waar ze ingevoerd of gegenereerd z1Jn.

Wanneer een buffer echter vol raakt, zullen de datafiles naar

een achtergrondgeheugen (een andere FIPU) worden weggeschreven.

In een taskdescription vonden we tot nu toe aIleen de namen van

de datafiles die de task moet verwerken. vanwege het feit dat

files kunnen verhuizen, za1 niet aIleen de filenaam

noodzakelijk zijn, maar ook de plaats waar de file zich

bevindt. De datapointers zullen dus uitgebreid moeten worden

met het nununer van de FIPU, die de datafile bevat.

Taken werden over CIU·s verdeeld. Wanneer een task

voltooid is, moet dit gemeld worden naar de CIU, die de

administratie over de gehele job voert. Dit kan a1leen indien

de CIU die een task ontvangen heeft, weet van welke CIU de task

afkomstig was. omgekeerd moet een CIU die een task verzonden

heeft, weten naar welke CIU de task verzonden is, zodat

eventuele updates naar de juiste CIU· s doorgegeven kunnen

worden.

Dit betekent dat we onze syntax regels moeten uitbreiden,

zodanig dat aan de volgende voorwaarden 1s voldaanl

~. Aan een datapointer moet te herkennen zijn, in welke

FIFO de datafile aanwezig is.

2. Aan de taskdescription van een executable task, die een

CIU ontvangt, moet herkend kunnen worden van welke CIU

de description afkomstig is.

3. Aan de taskdescription van een executable task, die een

CIU heeft verzonden, moet herkend kunnen worden naar

welke CIU de description verzonden is.

In de volgende paragraaf worden de nieuwe regels, welke aan

deze voorwaarden voldoen, gedefinieerd.
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5.4 Nieuwe syntactische reqels

In deze paragraaf worden nieuwe

gedefinieerd, die naast de reeds

noodzakelijk zijn. Ook nu weer worden

"Railroad Diagrams" gepresenteerd.

syntactische regels

eerder gedefinieerde

zij in de vorm van

<received taskdescription executable task>

--- <iobn....'T r'-<tasknaDle>

, 1.<t~ame>

~(1<data~inter5>T) ---, -- <CIO nr>

<transmitted taskdescription executable task>

--<received taskdescription executable task>-----

<datapointer5>

--<datapointer~>-[-- <FIFO nr>--] -------

<CIO nr>

~--r--------------------------i

2

n
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<FIFU nr>

l--,--------------------------j
2

n

5.5 Voorbeeld van een job, die door het systeem verwerkt wordt

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, zullen we nu de

verwerking van een job in een aantal stappen weergeven. Daarbij

willen we vooral duidelijk maken, hoe de administratie in de

units die met de job te maken hebben, verloopt.

We gaan uit van de volgende job:

A : F(G(x},H(y}} ; [DPx,DPy]

In deze job onderscheiden we twee singular tasks, G en H, en een

compound task F. We veronderstellen dat de job ingevoerd wordt

bij FIFO-i. Verder zullen we aannemen, dat FIFO-j task G zal

verwerken, FIPU-k task H en FIFU-l task F.

Onderstaand schema geeft de fasen, die we bij de

verwerking van deze job kunnen onderscheiden, aan. Voor elke

fase is de inhoud van de CIU's en FIPU's, die met deze job te

maken hebben (krijgen), weergegeven. De inhoud van de units is

alleen met betrekking tot deze job gegeven.
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5.6 Systeemdelen algemeen

Nu we de werking van het systeem nader geanalyseerd

habben, zijn we in staat om per systeemdeel een volledige

functieomschrijving te geven. Bovendien kunnen we voor ieder

systeemdeel nagaan welke berichten het verzendt en ontvanqt.

Van de zeven verschillende delen, die we in het systeem

oDderscheiden, zijn aIleen de PIPO' s en CIU" s voor nadere

analyse interessant. IlIIIIIers in deze units vinden de

verschillende bewerkingen op jobs en tasks plaats en worden

berichten gegenereerd en geinterpreteerd.

De overige systeemdelen (Data Interface Units, Command

Channels, Data Channels, Broadcast Channels en Matrix Column

Lines) kunnen we als passieve elementen beschouwen, die aIleen

gebruikt worden om fysische verbindingen tussen intelligente

systeemdelen (PlPO's en CIO's) te realiseren.

In het laatste gedeelte van dit verslag worden de functies

en berichten van de PlPO"s en CIU"s beschreven.
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6. Puncties en berichten van de FlFO's

In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de functies

die de PlFO' s moeten verrichten. 'Daarnaast beschrijven we de

berichten welke zij ontvangen en verzenden.

6.1 Algemene indeling van functies en berichten

Zoals we gezien hebben, bestaat een PlFO uit een device

met processoren en geheugens, zodat hij bepaalde taken

zelfstandig kan verrichten. De hoofdtaak van een PlFO wordt

aIleen bepaald door het device, waar de PlFO rond opgebouwd is.
Zo zal een PlFO die opgebouwd is rond een printer, zelfstandig

voor de verwerking van printtaken moeten zorgen.
In het algemeen kunnen we de devices in vier groepen verdelen,

te weten:

1. input-devices

2. output-devices

3. processor-devices

4. storage-devices.

Tot de eerste groep behoren devices als Cardreaders, Papertape

readers, Terminalsystemen etc. Printers, Punches etc behoren

tot de groep output-devices. Processor-devices bestaan uit een
cpu, die afhankelijk van de tot zijn beschikking staande

programmatuur ( in ROM of op Disk) bepaalde functies kan

verrichten zoals Compile, Assemble, Link etc. De

storage-devices tenslotte betreft die groep van devices, die in

staat zijn om data op een medium weg te schrijven en er ook weer
van te lezen, hiertoe behoren Diskunits, Magnetic-tapeunits
etc.

Iedere PlFO zal, onafhankelijk van het device, als
systeemdeel moeten functioneren en als zodanig moeten

communiceren met twee andere systeemdelen, namelijk:

1. de CIU, waarmee de PlFO vast verbonden is

2. andere FlFO's
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De communicatie met de CIU komt neer op het wederzijds

uitwisselen van commando·s. De communicatie met andere FIFO's

spitst zich vooral toe op datacommunicatie ( verzenden c . q.

ontvangen van datafiles).

Bij de commandocommunicatie kunnen we twee groepen berichten

onderscheiden:

1. Operating System berichten

2. Switch Control berichten

De Operating System berichten betreffen vooral die berichten

als taskdescriptions, jobdescriptions en datapointers. Het zal

van het type device afhangen, welke berichten tussen een FIFO

en zijn CIU worden uitgewisseld. In het volgende zal dit verder

uitgelegd worden, maar het is nu reeds duidelijk dat een FIFO,

opgebouwd rond een output-device, nooit een jobdescription naar

zijn CIU zal zenden.

De Switch Control berichten zijn niet afhankelijk van het type

device, en daarom als universeel (dwz. geldig voor iedere FIFO)

te beschouwen.

Ook de berichten die we bij de datacommunicatie

aantreffen, zijn in twee groepen te verdelen, namelijk:

1. berichten om de verbinding te controleren

2. datafiles.

De controleberichten zJ.]n bedoeld, om, nadat de CIU een

verbinding heeft gerealiseerd, te testen of inderdaad de juiste

verbinding gelegd is, voordat tot werkelijk filetransport wordt

overgegaan. Het transport van datafiles is natuurlijk op dit

niveau het belangrijkst. Beide groepen berichten mogen we als

universeel beschouwen.

De berichten zullen door een aantal processen

gegenereerd c.q. geinterpreteerd worden. Het

processen valt uiteen in drie hoofdgroepen:

1. Device dependent processen

2. Control proces

3. Communicatie processen.

in een FIFO

geheel van
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Een voorbeeld van een device dependent proces is het inlezen

van een job (bijv. cardreader). Dit proces zal alleen bij

input-devices aangetroffen worden.

Bet Control proces zal de verschillende commando's, die van de

CIU afkomstig zijn, moeten interpreteren en op grond daarvan

bepaalde acties ondernemen, zoals het opstarten van
datatransport en dergelijke.

De communicatie processen verzorgen de communicatie op de twee

eerder genoemde communicatieniveau·s. We vinden in iedere PIFO

dan ook de volgende twee communicatieprocessen:

1. Data Transfer Proces

2. Command Transfer Proces.

Deze processen zijn voor iedere PIFO identiek en verzorgen de

protocols, welke bij respectievelijke communicatie gelden.

Figuur 20 geeft een overzicht van de indeling van processen en

berichten. In de volgende subparagrafen werken we deze

processen en berichten nader uit.

6.2 Universele FIFO processen en berichten

6.2.1 Processen

Tot de universele processen behoren het Command Transfer

Proces en het Data Transfer proces.

Command Transfer Proces

Bet Command Transfer Proces (CTP) verzorgt de communicatie

met de CIU. Bet is een autonoom proces, dat continu test of in

de PIFO berichten aanwezig zijn, die naar de CIU doorgegeven

moeten worden, of dat er berichten van de CIU komen die naar de

FIFO doorgegeven moeten worden. Berichten voor de CIU zijn

afkomstig van het Control proces of de Device dependent

processen. Berichten, bestemd voor de FIFO, worden altijd

doorgegeven naar het Control proces. In het CTP treffen we het

protocol aan, dat bij de communicatie met de CIU gebruikt

wordt. Dat wil zeggen dat de gehele verantwoording voor het
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/

control

~ Data Transfer Proces

Processen communicatie~

~ Command Transfer Procee

Device dependent

___________ Controle berichten

/

Data _______

Datafiles
Berichten

"" Operating System

"" ~ berichten
Commands

------- switch Control berichten

Piguur 20. OVerzicht van PIFO processen en berichten



6 9

foutvrij ontvangen c. q. verzenden van berichten bij het C'l'P

ligt (error control). Oak "flow control" en "sequence control"

worden hier geimplementeerd ( meer over de hier gebruikte

begrippen kunt u in het verslag van B. Dortmans , lit ( 4 )

vinden) .

Voor het C'l'P is nu een eenvoudig toestandsdiagram af te leiden,

zoals in figuur 21 is getekend.

CIO ready

CIO not ready

Piguur 21. Toestandsdiagram van het Command Transfer

Proces
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Data Transfer Proces

Bet Data Transfer Proces (DTP) verzorgt: het transport van

datafiles naar of van andere FIFO" s. Bet D'l'P kan dus data zenden

( producer mode) of ontvangen ( consumer mode) . Bet Control

proces zal het D'l'P opstarten. Afhaiikelijk van het startcommando

zal het D'l'P in een van beide modes moeten werken. Bet formaat

van het startcommando dat het D'l'P van het Control proces

ontvangt:, is als voIgt::

I start! mode I FIFO nr I filename(s) I

Bet mode veld geeft aan of het D'l'P als consumer of producer van

data moet opereren.

Bet FIFO nr geeft aan met welke FIFO een dataverbinding

bestaat.

De betekenis van het veld van de filenames hangt: af van de mode

waarin het D'l'P moet werken. In de producer mode geeft het veld

aan welke files vanuit het buffer verzonden moeten worden. In

de consumer mode heeft dit veld verder geen betekenis.

Bet D'l'P zal nu na het startcommando ontvangen te habben,

afhankelijk van de mode, bepaalde acties ondernemen. Een

voorbeeld van de acties die het Data Transfer Proces nu kan

ondernemen, is hieronder verder uitgewerkt.

producer mode

Bet D'l'P zal nu, na het: startcommando ontvangen te

habben, als eerste bericht zijn eigen FIFU nr naar de

andere FIFU zenden. Bet D'l'P van de andere FIFU zal dus in

de consumer mode moeten werken. Ziet deze FIFU dat het

nummer klopt met dat uit het startcommando, dan zendt hij

een ACK gevolgd door zijn FIFU nr. stemt het nummer niet

overeen met dat van het startcommando, dan zendt hij een

RACK en wordt het transport vroegt:ijdig afgabroken. Indien

het D'l'P, dat in de producer mode werkt, een RACK ontvangt:,

dan verbreekt oak hij van zijn kant de verbinding. ontvangt

hij echter een ACK, gevolgd door het FIFU nr van de ander,

dan zal hij het ontvangen nummer vergelijken met dat van
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het startcommando. Romen beide nummers overeen, dan zendt

hij een ACK gevolgd door de datafiles die in het

startcommando waren opgegeven.

consumer mode

Bet DTP zal nu, na het startcollllllalldo ontvangen te

hebben, wachten op het FIFO nr van het andere DTP. Nadat

hij dit nummer ontvangen heeft, vergeli.jkt hij het met het

nummer uit het startcoDDllando. Zijn beide nUJlllll8rs

verschillend, dan zal het DTP een RACK zenden, en het

transport vroegtijdig beeindigen. Indien beide nummers

overeenst8DDllen, dan zal hij een ACK zenden, gevolgd door

zijn eigen FIFO nr. Indien als antwoord hierop een ACK

ontvangen wordt, zal het DTP vervolgens overgaan tot het

ontvangen van datafiles. Bij een RACK zal het DTP de

verbinding verbreken en vervolgens inactief worden.

Nadat het transport is beeindigd, meldt het DTP dit aan

het Control-proces. Daar het transport om verschillende redenen

beeindigd kan worden, geeft het DTP middels een statusmelding

tevens de reden van beeindiging aan. Bet formaat van de

beeindigingsmelding is nus

I stop I mode I status I filename( s) [

De betekenis van het statusveld is I

~. Bet gevraagde transport is goed verlopen en nu

beeindigd.

2. Bet gevraagde transport kan niet plaats vinden, omdat de

verkeerde verbinding gelegd is.

3. Bet gevraagde transport is beeindigd, omdat op de lijn

dusdanig veel storing aanwezig is, dat goede overdracht

onmogelijk is.
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De betekenis van het veld van de filenames is weer afhankelijk

van de mode waarin het DTP werkte.

In de producer mode geldts

1. Indien de status aangeeft, dat het gevraagde transport

is gerealiseerd en in het startcommando gevraagd was om

een specifieke file te transporteren, is het veld van de

filenames leeg. Hoesten aIle files getransporteerd

worden, omdat het filebuffer vol was, dan vinden we in

dit veld de namen van de getransporteerde files.

2. Indien de status aangeeft dat de verkeerde verbinding

gelegd is, heeft het veld van de filenames geen

betekenis.

3. Geeft de status weer, dat de verbinding zeer slecht was,

dan kunnen in het veld van de filenames eventueel namen

voorkomen van files die ondanks alles toch goed

verzonden zijn.

In de consumer mode geldt:

1. Als het gevraagde transport geslaagd is, dan vinden we

in het veld van de filenames de namen van de files die

ontvangen zijn.

2. Bij een verkeerde verbinding heeft het veld geen

betekenis.

3. Bij een zeer slechte verbinding kunnen in het veld van

de filenames eventueel namen voorkomen van files, die

toch goed ontvangen zijn.

Evenals voor het CTP ,

geimplementeerd, dat bij

Het toestandsdiagram voor

is in het DTP het protocol

de datacommunicatie gebruikt wordt.

het DTP is in figuur 22 weergegeven.
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Figuur 22. Toestandsdiagram van het Data Transfer

Proces

6.2.2 Berichten

Tot de universele berichten behoren alle ber1chten op

dataniveau en de Switch Control berichten op het

commandoniveau.

Berichten op datan1veau

De voornaamste berichten op dataniveau zijn de

datafiles.

Afhankelijk van het protocol, dat afgesproken wordt, worden de

files in bepaalde blokgroottes getransporteerd.

De controle ber1chten welke we op het dataniveau

aantreffen, moeten de moqelijlche1d geven om te testen of de

gerealiseerde verbinding de juiste is. om dit te kunnen, z1jn

-zoals bij het Data Transfer Proces is besproken- slechta dr1e

berichten noodzakelijk, namelijks

1. FIFO nr

2. ACX

3. NACX.



74

Berichten op commandoniveau

Voor ieder bericht op het commandoniveau (Operating System

en Switch Control) is een aparte code te bedenken, zodat met een

minimaal aantal bits per codewoord kan worden volstaan. Naast

deze code zal echter ook een extensie overgedragen moeten

worden. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een datafile, moet

naast de code voor de aanvraag, ook verteld worden om welke file

het gaat en waar die staat. Qmdat de lengte van een extensie bij

dezelfde code verschillend kan zijn (bijv. lengte van filenames

verschillen), is het zinvol om de zender bij het bericht ook de

lengte van het totale bericht te laten aangeven, zodat de

ontvanger eenvoudig kan zien hoeveel bytes hij moet ontvangen.

Ook is het mogelijk, om een speciale byte als laatste van een

bericht te verzenden. Dit byte markeert dan het einde van een

bericht. Bet formaat van de berichten in het commandoniveau is

nUl

I berichtlengte I berichtcode I extensie I

De volgende tabel vat de Switch Control berichten samen. Uit de

beschrijvingen van de berichten zal duidelijk zijn, waarvoor ze

bestemd zijn en welke effecten zij zullen veroorzaken. In deze

tabel is in het formaat de berichtlengte weggelaten. De

Operating System berichten zullen bij de device dependent

berichten worden besproken.
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Pormaat:

Extensie
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omschrijving

Filerequest: Pilename~IFO nr] Aanvraag voor een dat:afile

naar de CIU. Dit: is t:evens

een aanvraag

verbinding.

voor een

Connected

Disconnect:

PIFO nr

St:at:us

Melding van de CIU dat: er
een verbinding is

gerealiseerd. De extensie

geeft: aan met: wie de

verbinding best:aat:.

Melding naar de CIU dat: het:

dat:at:ransport: is beeindigd

en dat: de verbinding

verbroken mag worden. In de

extensie wordt: middels de

st:at:us aangegeven, waarom

het: t:ransport: is beeindigd.

Filerequest: PilenameIFIFO nr] Aanvraag voor een dat:afile

van de CIU. Dit: bet:ekent:

t:evens, dat: er een

verbin-ding best:aat:.
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6.3 Niet-universele PIFO processen en berichten

De niet-universele processen en berichten zijn afhankelijk

van het type device, waar de PIFO rond opgebouwd is. In deze

paragraaf zullen we per type device de specifieke processen en

operating Sysi:em berichten bekijken. In i:abelvorm worden

telkens eersi: de device dependent processen en berichten

weergegeven, waarna een verdere uii:werking voIgt.

6.3.1 Input-PIFO

Een input-PIFO is opgebouwd rond een input device. Een

input-PIPU ontvangt van een gebruiker een job, die hij moet

splitsen in besturingsinformatie en data, welke daarna

afzonderlijk doorgegeven worden. Hieronder zijn de functies en

berichten voor deze PIFO getabelleerd.

6.3.1.1 Puncties/Processen

Proces

PORK

BOPFER

CON'l'ROL

omschrijving

Inlezen van een job, die

door een gebruiker wordt

aangeboden.

Vertakken van jobs in data

files en jobdescriptions.

Bufferen van datafiles.

Interpreteren van berichten

die van de CIU komen, en op

grond hiervan bepaalde

acties ondernemen.
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6.3.1.2 Berichten

De berichten die een input-PIFO ontvanqt en verzendt, zijn

in drie groepen te verde1en, name~ijk:

1. Berichten op gebruikersniveau

2. Berichten op commandoniveau

3. Berichten op dataniveau.

1. Berichten Op gebruikersniveau

Deze berichten betreffen de cODDllUnicatie met de gebruiker.

op dit niveau treffen we s1echts twee berichten aan. Een

bericht van de PIFO naar de gebruiker, ten taken dat de PIPU

bereid is om infonnatie te ontvangen (in praktijk kan dit

middels een lampje op het device). Bet tweede bericht betreft

de informatie die de gebruiker aan de PIPU geeft.

Code

Ready

Job

2. Berichten op commandoniveau

omschrijving

PIPU geeft aan gebruiker te

kennen, dat hij in staat is

om informatie in te lezen.

Infonnatie van een

gebruiker.

De Switch Control berichten Z1]n reeds bij de universele

berichten ter sprake gakomen. De operating System berichten

zijn hieronder in tabelvorm weergegeven.



Code

Jobdesc.

Formaat

Extensie

Jobdescription

78

omschrijving

Besturingsinformatie van een

job. die de FIFO doorgeeft

aan zijn CIU.

Buffer Pull

3. Berichten op dataniveau

Melding naar de CIU dat het

databuffer vol is.

Deze zijn reeds bij de universele berichten besproken.

6.3.1.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

Het inlezen van een job wordt opgestart door een gebruiker.

Of dit inderdaad mogelijk is. kan een gebruiker zien aan

het ready-signaal van de FIFO. Het proces READ leest het

pakket ponskaarten. de ponsband. de toetsen van een

keyboard of iets dergelijks en plaatst de informatie in een

joblijst. Wanneer deze lijst vol is, wordt het REAO-proces

geblokkeerd, totdat er weer ruimte vr1J komt. Bet

toestandsdiagram van dit proces is in figuur 23 geschetst.

end

start joblist full

Figuur 23. Toestandsdiagram van het READ-proces in

een input-FIFO
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FORK

Een ingelezen job meet gesplitst worden in de

besturingsinformatie van de job (jobdescription) en de

datafiles. De datafiles blijven in de FIFU gebufferd,

terwijl de jobdescription doorgegeven wordt naar de

centrale. Indien het databuffer vol is, wordt een buffer

full melding gegeven en het PORK-proces geblokkeerd, totdat

er ruimte in het databuffer vrij koart: (buffer cleared).

Figuur 24 laat zien in welke toestanden het PORK-proces kan

verkeren.

ready

job buffer full

Figuur 24. Toestandsdiagram van het PORK-proces in

een input-FIPU

BUFFER

Datafiles worden in de FIFO gebufferd. Dit bufferen wordt

in feite verzorgd door het PORK-proces in samenwerking met

het datafilebuffer.
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CONTROL
Zoals we al gezien habben, bestuurt het CONTROL-proces de

datacommunictie met andere FIPU' s en interpreteert en
verwerkt het commando's die naar de centrale (CIU) moeten

of daar vandaan komen. De verschillende berichten die het

CONTROL-proces in eerste instantie zal ontvangen zijn

buffer full en filerequests.

buffer full

Indien CONTROL dit ontvangt, zal hij een data

transfer moeten starten tussen de FIFO en een andere

FIPU die als achtergrondgeheugen dienst doet. De

acties die hij daarvoor moet ondernemen, zijn de

volgende.

1. Detecteren van het buffer full signaal.

2. Doorgeven van het buffer full signaal naar de

centrale.

3. "Wachten" op terugmelding van de centrale, dat een

verbinding met het achtergrondgeheugen is

gerealiseerd.

4. starten van het Data Transfer Proces.
5. "Wachten" op terugmelding van het D'l'P.

6. Interpreteren van de status van D'l'P.

7. Indien het transport is geslaagd, dan buffer clear

naar PORK en beeindiging van het transport

doorgeven aan de centrale, vervolgens naar 9.

8. Melding doorgeven aan de centrale, maar geen

buffer clear naar FORK.
9. Idle.

filerequest

Indien CONTROL deze melding krijgt, zal hij weer een

datatransfer moeten starten tussen zijn FIPU en de
andere FIPU, die het transport had aangevraagd. De

acties die CONTROL nu moet ondernemen zijn:
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1. Detecteren van de filerequest.

2. starten van het Data Transfer Proces.

3. Wachten op terugmelding van het DTP.

4. Melding naar de centrale.
5. Idle.

Het toestandsdiagram, dat voor het COHTROL-proces afgeleid

kan worden, is in fiquur 25 getekend.

6.3.1.4 De interactie tussen de verschillende processen

De interactie tussen de verschillende processen in een

input-PIFO is in figuur 26 weergegeven. Aan de hand van de

voorgaande beschrijvingen, zal deze figuur direct duidelijk
zijn.
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datafilerequest (-connected)

buffer full

message
handled

stop

connected

st.atus
good

Piguur 25. Toestandsdiagram van het CONTROL-procea

in een input-PIFO
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6.3.2 output-FIFO

Een output-FIFO is opgebouwd rond een output device. Deze

FIFO ontvangt van zijn eIO een description van een executable

task, die hij moet executeren. Voordat echter tot executie van

een task kan worden overgegaan, zullen ook de te bewerken

datafiles aanwezig moeten zijn.

6.3.2.1 Functies/Processen

Proces

JOIN

WRITE

eONTROL

omschrijving

Samenvoegen van een

description van een

executable task, afkomstig

van de eIO, met de

datafiles, waar in de

description naar verwezen

wordt. Bet resultaat is een

executable task.

Oitvoeren van een executable

task (genereren van output

voor een gebruiker). WRITE

is een vorm van EXECUTE.

Interpreteren van berichten,

die van de eIO komen, en op

grond van deze berichten

bepaalde acties

ondernemen.
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6.3.2.2 Berichten

Ook bij een output-FIFO zijn drie soorten berichten te

onderscheiden, te weten:

1. Berichten op gebruikersniveau

2. Berichten op commandoniveau

3. Berichten op dataniveau.

De berichten op dataniveau Z:LJn reeds besproken, van de overige

twee groepen volgen hieronder de tabellen. Voor berichten op

commandoniveau is hier aIleen de tabel voor Operating System

berichten weergegeven.

1. Berichten op gebruikersniveau

Bij communicatie met de gebruiker, treffen we slechts een

bericht aan, namelijk dat wat de output-FIFO op het output

medium wegschrijft.
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2. Berichten op commandoniveau (O.S.)

Code

Formaat

Extensie

omschrijving

Taskrequest Aanvraag voor een

description van een

executable task aan de CIU.

Completed Taskname [CIU nr ] Melding naar de

een bepaalde

voltooid.

CIU, dat

task is

Taskdesc.

Delete

Received Taskd.

exec. task

Taskname [CIU nr ]

Taskdescription van een

executable task van de CIU.

Melding van de CIU, dat een

bepaalde task niet maer

geexecuteerd hoeft te

worden.

6.3.2.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

JOIN

Taskdescriptions van executable tasks, welke afkomstig zijn

van de centrale ( CIU ), moeten verenigd worden met de

datafiles, waar middels de pointers in de descriptions naar

verwezen wordt. Dit samenvoegen is de hoofdtaak van het

JOIN-proces . Descriptions van executable tasks worden

echter gebufferd in de CIU, zodat ze eventueel kunnen

verhuizen (denk aan het voorbeeld met printer 1 en printer

2). Het JOIN-proces zal nu moeten zorgen, dat er in de FIFO

executable tasks komen, die verwerkt kunnen worden. Daartoe

zal JOIN de beschikbare bufferruimte in de FIFO bewaken.

Zodra in dit buffer ruimte vrij komt, zal het JOIN-proces

een taskrequest naar de CIU zenden, waarna het proces

inactief wordt. Heeft de CIU descriptions van executable
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tasks, dan zal hij een description naar de PIFO zenden. Bet

JOIN-proces wordt door dit bericht geactiveerd en zal de

volgende acties ondernemen.

1. oetecteren en interpreteren van de ontvangen

taskdescription.

2. Genereren van datafilerequests (aangegeven door

de datapointers in de description) en deze

doorgeven aan CONTROL.

3. Wachten op een terugmelding van CONTROL, dat een

datafile ontvangen is.

4. Registreren van de ontvangen file.

5. Testen of nog meer filerequests gedaan zijn, zo ja

dan terug naar 3.

6. Genereren van de executable task en deze

wegschrijven in een lijst van executable tasks.

Wanneer in deze lijst geen ruimte is, wordt JOIN

tijdelijk geblokkeerd.

7. Idle.

JOIN heeft aldus de verantwoording over het klaarzetten van

executable tasks. Wanneer JOIN van de centrale hoort, dat

een executable task (description) "deleted" moet worden

(omdat de gevraagde files niet te leveren zijn, of omdat

een gebruiker de task wi~ de~eten), z~ JOIN dat doen en

vervolgens eventueel een nieuwe taskdescription aanvragen.

Piguur 27 geeft het toestandsdiagram van het JOIN-proces

weer.
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Piguur 27. Toestandsdiaqram van het JOIN-proces in

een output-PIPU

WRITE

De eiqenlijke verwerkinq van een executable task, wordt

qedaan door het WRITE-proces. Dit proces leest de data uit

de executable task lijst, zoals die door JOIN is

qeqenereerd. De data wordt door WRITE in de juiste vorm op

een output medium (bijv. papier) weggeschreven. Via dit

medium komt de output ter beschikkinq van de qebruiker.

Indien qeen output-medium beschikbaar is (papier is op),

wordt het WRITE-proces qeblokkeerd. Nadat een task is

qeexecuteerd, qeeft WRITE een ready melding, vergezeld van

de naam van de task die voltooid is, aan de CIU en start de

executie van een volqende task. Bet toestandsdiaqram van

het WRITE-proces kunt U in figuur 28 vinden.

ready output medium

aVailable

o output

medium available

Piguur 28. Toestandsdlaqram van het WRITE-proces in

een output-PIFO
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CONTROL

Ook in de output-FIPU bestuurt het CONTROL-proces de

datacoDlDlunicatie met andere PIPU' s en interpreteert en

verwerkt het commando' s die naar de centrale moeten of daar

vandaan komen. In tegenstelling tot het CONTROL-proces in

een input-FIPU, zal CONTROL- nu moeten zorgen, dat de

datafiles in de FIPU gehaald worden. De verschillende

berichten, die het CONTROL-proces in eerste instantie zal

ontvangen, zijnl taskdescriptions van executable tasks,

delete opdrachten en meldingen dat verbindingen

gerealiseerd zijn.

Taskdescription executable task

Indien CONTROL dit ontvanqt, meet hij JOIN activeren

en aan dit proces de taskdescription doorgeven.

Delete

Ook dit bericht moet CONTROL aIleen doorgeven aan

JOIN.

Connected/FIPU nr

Bij ontvangst van dit bericht zal CONTROL een

datatransfer moeten starten tussen zijn PIFO en de

FIPU waarmee de verbinding bestaat (dit is de FIFO

die een of meerdere gevraagde datafiles zal leveren).

De acties die CONTROL nu moet ondernemen zijnl

1. Detecteren van het connected bericht.

2. starten ven het Data Transfer Proces.

3. Wachten op terugmelding van het DTP.

4. Interpreteren van de status die bij de

beeindigingsmelding wordt ontvangen.

5. Indien de status aangeeft, dat het transport
geslaagd is, dan moeten de filenames doorgegeven

worden aan JOIN.

6. Beeindiging transport doorgeven aan de centrale.
7. Idle.

In figuur 29 kunnen we zien in welke toestanden het

CONTROL-proces zoal kan verkeren.



connected stop

stop

9 a

good

Figuur 29. Toestandsdiagram van het CONTROL-proces

in een output-FIFO

6.3.2.4 De interactie tussen de verschillende processen

In de voorgaande beschouwingen is aangegeven, hoe de

verschillende processen zullen samenwerken. Piguur 30 laat deze

samenwerking z1en.
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6.3.3 Processor-FIFO

Een processor-PlFO is opgebouwd rond een processor device.

In grote lijnen is dit type PlFO op. te vatten als een combinatie

van een input- en een output-PlFO. Een processor-PlFO ontvangt

van zijn CIU (analoog aan een output-PlFO) een description van

een executable task, die hij moet uitvoeren. Voordat echter tot

executie van een task kan worden overgegaan, zullen ook de te

bewerken datafiles aanwezig moeten zijn. De output welke na

executie is gegenereerd, komt nu echter niet ter beschikking

van de gebruiker, maar blijft in het systeem. Nadat een task

geexecuteerd is, wordt dit gemeld aan de CIU. De gegenereerde

datafiles blijven in de PlFO gebufferd, totdat erom gevraagd

wordt. In dit opzicht is de processor-PlFO dus te vergelijken

met een input-PlFO.



6.3.3.1 Functies/Processen

Proces

JOIN

EXECUTE

BUFFER

CONTROL
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omschrijving

samenvoegen van een

description van een

executable task, afkomstig

van de CIU, met de

datafiles waar in de

description naar verwezen

wordt. Bet resultaat is een

executable task.

Executeren van een

executable task. Vormen van

EXECUTE zijn COMPILE, RUN,

ASSEMBLE etc.

Bufferen van datafiles, die

door executie van een task

zijn ontstaan.

Interpreteren van berichten,

die van de CIU afkomstig
zijn, en op grond van deze

berichten bepaalde acties

ondernemen.
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6.3.3.2 Berichten

Een processor-FIFO is

datacommunicatie betrOkken.

alleen bij commando- en

Berichten op commandoniveau (O.S.)

Formaat omschrijving

Code

Taskrequest

Completed

Extensie

Taskname [CIU nr]

Aanvraag voor een

description van een

executable task naar de

centrale.

Melding dat een bepaalde

task is voltooid.

oatapointers oatapointers Oatapointers,

verwijzen

gegenereerde

worden naar

verzonden.

welke

naar de

datafiles,

de CIU

Buffer full

Taskdescr.

Delete

Taskdesription

executable task

Taskname[CIU nr]

Melding naar de CIU, dat het

databuffer vol is.

Taskdescription van een

executable task van de CIO.

Melding van de CIO, dat de

desbetreffende task,

"gedelete" lIIOet worden.
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6.3.3.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

JOIN

Voor de beschrijving van dit proces, wordt hier verwezen

naar de beschrijving bij de output-FIFO.

EXECU'l'E

Bet EXEClJ'l'E-proces verzorgt de verwerking van executable

tasks. COMPILE, RUH etc. zijn bepaalde vormen van het

EXEClJ'l'E-proces. Dit proces haalt de data uit de lijst van

executable tasks, zoals die door JOIN is gegenereerd. De

data wordt door EXEClJ'l'E verwerkt en de output wordt in een

buffer geplaatst. Indien het databuffer vol is, wordt een

buffer full melding gegeven. Bet EXECOTE-proces zal nu

geblokkeerd zijn, totdat er weer ruimte in het buffer vrij

komt. Nadat een task is voltooid, geeft EXECUTE een ready

melding aan de CIU. Deze melding is vergezeld van de naam

van de task, die verwerkt is, alsmede van datapointers, die

verwijzen naar de gegenereerde datafiles. Na deze ready

melding start direct de executie van een volgende task. In

het toestandsdiagram van figuur 31, zien we het verloop van

het EXECUTE-proces.

ready

buffer full

Piguur 31. Toestandsdiagram van het EXEClJ'l'E-proces

in een processor-FIFO
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BUFFER

Datafiles, die door EXECUTE gegenereerd worden, worden in

de FIFO gebufferd. Dit bufferen wordt in feite verzorgd

door het EXECOTE-proces in combinatie met het

datafilebuffer.

CONTROL

Ook in de processor-FIFO bestuurt het CONTROL-proces weer

de datacommunicatie met andere FIPU"s en interpreteert en

verwerkt het commando's die naar de centrale moeten, of

daar vandaan komen . Bet CONTROL-proces zal nu moeten

zorgen, dat datafiles in de FIFO gehaald worden, en ook dat

andere datafiles daar vandaan verzonden worden. Bet

CONTROL-proces in een processor-FIFO combineert dus in

feite de functies van de CONTROL-processen in de beide

eerder besproken FIFO"s. De verschillende berichten, die

het CONTROL-proces in eerste instantie kan ontvangen, zijn:

taskdescriptions van executable tasks, delete tasks en

meldingen dat verbindingen gerealiseerd z1Jn (dit is

analoog aan de output-FIFO) J buffer full en

datafilerequest(analoog aan de input-FIFO). De

verschillende acties, die het CONTROL-proces moet

ondernemen bij ontvangst van een van deze berichten, is

besproken bij de vorige FIFO"s. Bet toestandsdiagram, dat

in figuur 32 is weergegeven, is een combinatie van de

diagrammen van de eerder besproken CONTROL-processen.

6.3.3.4 De interactie tussen de verschillende processen

Figuur 33 laat zien,

verschillende processen

voorstellen.

hoe we ons de interactie tussen de

in een processor-FIFO kunnen
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Piguur 32. Toestandsdiagram van het COHTROL-proces

in een processor~PIPU
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6.3.4 storage-FIFO

Een storage-FIFO is opgebouwd rond een storage device. Bij

dit type FIFO moet data op een medium opgeslagen worden (WRITE)

of ervan gelezen (READ). In het geval van wegschrijven, kunnen

er drie situaties optreden.

In het eerste geval hebben we te maken met het wegschrijven van

datafiles, die afkomstig zijn van een FIFO, waarvan het

databuffer vol is. In dit geval zullen de datafiles

"automatisch" bij de schrijfopdracht meegeleverd worden.

Bet tweede geval betreft een schrijfopdracht, die als onderdeel

(task) van een job is ingevoerd. Nu zal de FIFO van zijn CIU een

taskdescription ontvangen. Alvorens tot executie van deze task

kan worden overgegaan, zullen eerst de in de description

genoemde datafiles opgehaald moeten worden.

In het derde geval hebben we te maken met een delete opdracht

(afkomstig van een job). Nu hoeven er geen files

getransporteerd te worden, en kan direct tot executie van de

task worden overgegaan.

6.3.4.1 Functies/Processen

Proces omschrijving

JOIN Samenvoegen van een

description van een

executable task, met de

datafiles.

WRITE Wegschrijven van data op het

opslagmedium.

Lezen van data van het

opslagmedium.

CONTROL Interpreteren van berichten,

die van de CIU komen en op

grond hiervan bepaalde

acties ondernemen.
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6.3.4.2 Berichten

Ook een storage-PIYO is alleen betrokken bij commando- en

datacommunicatie.

Berichten op commandoniveau

Code

Ponnaat

Extensie

OIaschrijving

Taskrequest ----

Completed Taskname[ClU nrJ

storage full

Aanvraag voor een descrition

van een executable task aan

de ClU.

Melding, dat een bepaalde

task voltooid is.

Melding naar de ClU, dat het

storage medium vol is, en

dat nieuwe

schrijfopdrachten niet

geaccepteerd worden,

behalve delete.

Tasltdescr.

Delete

Connected

Connected

Taskdescrition

executable task

Taskname[ClU nrJ

PIYO nr

PIYO nr,Buffer full

Taskdescription van een

executable task van de
ClU.

Melding van de ClU, dat een

bepaalde task niet

uitgevoerd hoeft te worden,

of afgebroken mag worden.

Melding van de CIU, dat een

gevraagde verbinding met

een andere PlYO is

gerealiseerd.

Melding van de ClU, dat een

verbinding met een PlPO

bestaat, waarvan het

databufer vol is.
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6.3.4.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

JOIN

Voor de beschrijving van dit proces, wordt ook hier

verwezen naar de beschrijving ~ij de output-PIFO.

WRITE

Oit proces verzorgt de verwerking van executable tasks, die

tot doel habben, data op het medium weg te schrijven of te

deleten. Oit proces haalt de data uit de lijst van

executable tasks, die JOIN gegenereerd heeft. De data wordt

door WRITE in het juiste formaat op het storage medium

weggeschreven. Indien het medium vol is, wordt het

WRITE-proces geblokkeerd voor taken, die bedoeld zijn om

data weg te schrijven. Delete taken worden altijd

uitgevoerd. Nadat de task is voltooid, geeft WRITE een

ready melding aan de CIU en kan een nieuwe task uitgevoerd

worden. Ook wanneer van het medium gelezen wordt, zal het

WRITE-proces geblokkeerd worden. Bet toestandsdiagram van

het WRITE-proces is in figuur 34 weergegeven.

delete (executable task)

ready

for readinq

Piguur 34. Toestandsdiagram van het WRITE-proces in

een storage-PIl"U
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READ

Bet lezen van data van het opslagmedium, wordt verzorgd

door het READ-proces. Dit proces wordt opgestart:, zodra van

de CIO een melding komt, dat er een verbinding bestaat met

een andere FIFO. In tegenstelling tot de beschrijving bij

andere data leverende FIPO·s, wordt nu de data niet uit een

buffer gehaald, maar direct door een speciaal proces

geleverd (READ). Tussen READ en het Data Transfer Proces

zal echter een buffer geplaatst zijn, om het verschil in

snelheid van het READ proces en het Data Transfer Proces op

te vangen. Wanneer dit buffer vol is, zal READ tijdelijk

geblokkeerd worden. Nadat de opdracht voltooid is, geeft

READ een ready melding aan de CIO. Bet toestandsdiagram

voor dit proces kunt 0 in figuur 35 vinden.

ready

read buffer full

Figuur 35. Toestandsdiagram van het READ-proces in

een storage-FIFO

CONTROL

Bet CONTROL-proces is ook nu verant:woordelijk voor de

verwerking van commando· s van en naar de CIO. De

verschillende berichten die het CONTROL-proces in eerste

instantie zal ontvangen zijn: storage full,

datafilere-quests, taskdescriptions van executable tasks,

delete task en meldingen dat verbindingen gerealiseerd

zijn. De werking van het CONTROL-proces is beschreven bij
de processor-FIPO.

6.3.4.4 De interactie tussen de verschillende processen

In figuur 36 is de interactie tussen de verschillende

processen van de storage-FIPO weergegeven.
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7. structuur van de FIPU's

In het vorige hoofdstuk is duidelijk naar voren gekomen,

dat de functieomschrijving voor een FIFO sterk afhankelijk is

van het type device, waar de FIFO rond opgebouwd is. Daarnaast

is uit het karakter van de gedefinieerde functies duidelijk,

dat deze in software gerealiseerd moeten worden. Dit betekent,

dat afhankelijk van het type device een bepaald software pakket

bij een FIPU behoort. In ieder software pakket zijn echter twee

duidelijk verschillende delen aan te wijzen. Een deel van het

pakket ondersteunt namelijk de universeIe communicatie

processen (Dat.a Transfer- en Command Transfer Proces), terwijl

het andere dee1 de niet universele device dependent processen

(Fork, Join, Execute, Control) ondersteunt. Door deze

duidelijke tweedeling en door de real.isatie van functies in

software, is voor de hardware van de FIFO's een universeel

blokschema op te stellen, dat ieder software pakket kan

ondersteunen, zonder dat in de hardware "overhead" aanwezig is.

De communicatie van een FIPU met andere systeemdelen is

onafhankolijk van de executio van tasks in de FIPU. Immers een

FIFO kan bezig zijn met de executie van een task, terwijl een

andere task (taskdescription en datafiles) wordt binnengehaal.d.

Deze parallel processing in een FIFO is alleen te real.iseren,

indien hiervoor twee onafhankelijke delen in een FIFO aanwezig

z11n. Een deel verzorgt dan de communicatie (data en

cOllllllando' s ), terwijl het andere deel voor de verwerking van

commando's en executie van tasks zorg draagt. (we zien dus een

zelfde opsplitsing in de hardware als in de software). Omdat

beide delen onderling gegevens moeten uitwisselen (ontvangen

datafiles moeten verwerkt worden), is tussen beide een buffer

nodig, waar gegevens tijdelijk in opgeslagen kunnen worden. De

hardware van een FIFO valt dus in drie delen uiteen, namelijk:

1. Communicatie deel

2. verwerkings deel

3. Buffer dee1

In figuur 37 is het blokschema van een FIFO getekend. Bieronder

werken we de verschillende delen van het blokschema nader uit.
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7.1 Communicatie deel

Bet communicatie deel verzorgt de communicatie met andere

FIFO's en met de CIU. In dit deel van de FIFO worden dan ook het

Data Transfer- en Command Transfer Proces gelocaliseerd.

ODIdat communicatie op dataniveau "onafhankelijk" is van

communicatie op commandoniveau, kunnen beide parallel plaats

vinden. Bet communicatie deel realiseren we daarom in twee

onfhankelijke delen, te weten:

1. Data Communication Controller

2. Command Communication Controller.

7.1.1 Data Communication Controller

De Data Communication Controller (DCC) verzorgt de

communicatie met andere FlFO"s. In deze controller vinden we
dus het Data Transfer Proces. omdat het datatransport met 20

Mbit/sec plaats vindt, moet de DCC op D~-basis werken. omdat

de lijn serieel is en in de FIFO intern met parallelle data

gewerkt wordt, vindt in de DCC parallel naar serie en serie naar

parallel conversie plaats. Deze omzetting geschiedt met behulp

van twee schuifregisters. Een schuifregister wordt serieel

vanaf de lijn geladen en parallel door de ~ controller

uitgelezen. Voor het tweede schuifregister geldt het

omgekeerde. Vanwege de hoge transmissiesnelheid zal het

schuifregister met TTL logica gebouwd worden.

omdat het Data Transfer Proces niet alleen bits de lijn op moet

zenden, of ervan ontvangen, maar ook het protocol ("flow

control" , "error control" en "sequence control" ) moet

onderhouden, moet in de Data Communication Controller

processing power aanwezig zijn. Deze power zou door middel van

een aparte processor, waaraan de D~-controller gekoppeld is,

geleverd kunnen worden. Binds kort is er echter een chip op de

markt, waarin een processor en D~-controller geintegreerd

zijn, de zogenaamde I/O processor (8089) van Intel (zie "8086

Family Users Manual" , lit (12) ) . De Data Communication

Controller is het best op deze lOP te baseren. De 8089 heeft

twee onafhankelijke DMA-channnels. Een van deze kanalen
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programmeren we voor onvangst, het andere kanaal om te zenden.

Bij de 8089 is een eigen (P )ROM geheugen aanwezig, dat als

Control store dienst doet.

Om de FIFO galvanisch van het datakanaal. te scheiden (zie

hoofdtuk 1 "inleiding"), kunnen tussen de schuifregisters en de

lijn optische isolatoren (opto couplers) aangebracht worden.

7.1.2 Command Communication Controller

Deze controller verzorgt de communicatie met de CIU en

ondersteunt het Command Transfer Proces. om een geringe

overhead bij datatransport te garanderen ( snel opzetten en

afbreken van verbindingen), moet ook de transportsnelheid op

het commando kanaal groot zijn. Dit betekent dat ook de Command

Communication Controller op ~-basis moet werken. Processing

power is in deze controller niet per se noodzakelijk, omdat we

voornamelijk met korte berichten te malten hebben, waarvan

bovendien de intensiteit niet zo groot is. Bet verwerkings deel

kan de ontvangen berichten op fouten controleren en eventueel

om herzending vragen. Bet verwerkings deel is nu dus

verantwoordelijk voor het protocol, dat voor de communicatie

met de CIU gebruikt wordt. Wanneer echter de prijs van de I/O

processor die van een gewone DMA-controller gaat benaderen, is

het zinvol om ook de Command Communication Controller op deze

8089 te baseren, zodat het protocol voor commandotransport

geheel voor rekening van deze controller komt. Bovendien zou

men dan kunnen overwegen om het control-proces van de PIFO in

deze Command Communication Controller in te bouwen.

7.2 Verwerkings deel

In het verwerkings deel onderscheiden we het Device en de

Device Controller (DEC). De eigenlijke executie van een task

gebeurt in het device. Dit device staat onder besturing van de

Device Controller. Deze controller zet commando's, die

afkomstig zijn van de centrale, om in de juiste stuursignalen

naar het device en omgekeerd. In de Device Controller worden

verder de device dependent processen uitgevoerd. De Device

Controller beschikt daartoe over een eigen processor en
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geheugen, tezamen met een speciale I/O poort voor de interface

met het device. Omdat de processor moet kunnen samenwerken met

de I/O processoren van de communicatie controllers, is het

verstandig om een processor uit dezelfde familie te nemen. Bet

hart van de Device Controller wordt daarom gevormd door een

8088 (eventueel 8086) processor.

7.3 Buffer deel

In het buffer deel dat tussen het communicatie- en

verwerkings deel aanwezig is, worden datafiles en commando's

van en naar de CIU, opgeslagen. om een onafhankelijke werking

van communicatie deel en verwerkings deel te garanderen, is de

I/O processor in de "remote configuratie" opgesteld ten

opzichte van de 8088 (zie lit(12». Zowel de 8089 a;s de 8088

moeten toegang hebben tot het buffer. Dit betekent, dat het

buffer in het "System memory" gelegen is.
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8. Functies en berichten van de CIU"s

Analoog aan hetgeen in hoofdstuk 6 is besproken met

betrekking tot de FIPU"s, willen we hier dieper ingaan op de

functies en berichten van de CIU·s.

Een CIU is een commandoverwerkend deel van de centrale en

moet zowel Operating System- als Switch Control taken

uitvoeren. om deze functies te kunnen vervullen, is in een CIU

intelligentie en buffercapaciteit aanwezig in de vorm van

processoren en geheugens. Voor iedere aangesloten FIPU-i is in

de centrale een CIU-i aanwezig. De taken, die een CIU moet

verrichten, worden -met name de Operating system taken- in

sterke mate bepaald door het type FIPU, dat aan de CIU is

aangesloten. Zo zal een CIU, die gekoppeld is met een

input-FIPU, bijvoorbeeld jobdescriptions moeten ontleden. Een

CIU waaraan een output-FIPU is aangesloten, zal dit nooit

hoeven te doen.

In een modulair opgezette centrale verwachten we echter

universele modules, dus ook universele CIU"s. Oat betekent, dat

alle CIU"s volkomen identiek moeten zijn en dus dezelfde

functies moeten kunnen vervullen. Bet voordeel hiervan is, dat

iedere willekeurige FIPU aan iedere willekeurige CIU kan worden

aangesloten. Nadeel is evenwel, dat er in de CIU" seen overhead

in de vorm van software aanwezig zal zijn. Ten aanzien van de

hoeveelheid te ontwikkelen software maakt dit natuurlijk niet

uit, omdat iedere functie toch in het systeem geimplementeerd

moet worden. De programma" s nemen echter een hoeveelheid

geheugen in beslag, die niet altijd even rendabel gebruikt

wordt. Een van onze uitgangspunten bij de hele systeemopzet

was, dat ook de prijzen van geheugens aanzienlijk dalen, en

daarom slechts een gering gedeelte van het totaal bedrag van

het systeem uitmaken. Als zodanig zijn we dus bereid om deze

overhead te accepteren. Maar er is nog een ander punt, dat ook

niet uit het oog mag worden verloren. De geheugens zullen

namelijk, ook wanneer ze niet actief zijn, stroom verbruiken.

Wanneer de prijzen en het stroomverbruik nu toch te hoog zijn,

kunnen we door de modulaire opzet van de software gerust

bepaalde software modules (en dus geheugen modules; PROM"S) in

een CIU weglaten. Dit kan zeker, indien we ervan overtuigd
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zijn, dat een bepaalde CIU slechts voor een type FIFO gebruikt

wordt.

Vooralsnog zullen we bij de bespreking van functies en

berichten, een onderscheid maken tussen universele en

niet-universele functies en berichten. Een universele CIU is

dan eenvoudig te verkrijgen, 'door in deze unit alle

verschillende functies te implementeren.

8.1 Algemene indeling van functies en berichten

Onafhankelijk van het type FIFO, dat aan de CIU is

aangesloten, geldt dat een CIU als systeemdeel moet

communiceren met:

1. de FIFO, die aangesloten is

2. andere CIU·s.

Op beide communicatieniveau' s worden twee soorten berichten

uitgewisseld, namelijk:

1. Operating System berichten

2 . SWitch Control berichten.

De Operating System berichten z1Jn afhankelijk van het type

FIFO, dat aangesloten is . De SWitch Control berichten

daarentegen zijn voor iedere FIFO gelijk en dus universeel.

Naast deze communicatie is iedere CIU neg bij een andere vorm

van communicatie betrokken. De CIU zal namelijk de schakelaars

in de DIU, waarmee hij vast verbonden is, moeten bedienen. Dit

komt echter neer op eenrichtingsverkeer van de CIU naar de DIU,

zodat hier van echte communicatie geen sprake kan zijn. Bij dit

eenrichtingsverkeer worden stuursignalen naar de DIU gezonden

om een bepaalde schakelaar-i te openen of te sluiten.

De berichten worden in een CIU door een aantal processen

gegenereerd, c.q. geinterpreteerd en verwerkt. Deze processen

vallen in drie hoofdgroepen uiteen, te weten:

1. Operating System processen

2. SWitch Control Proces

3. Communicatie processen.
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De Operating System processen verzorgen de juiste verwerking

van jobs en tasks en houden een administratie over jobs en tasks

bij. omdat de Operating System processen, die in een CIU

noodzakelijk zijn, afhankelijk zijn van het aangesloten type

FIFO, kunnen we deze ook als FlFO-dependent processen

karakteriseren.

Bet op aanvraag openen en sluiten van schakelaars, wordt

verzorgd door het Switch Control Proces.

De communicat~e processen z1Jn verantwoordelijk voor het

correcte verloop van de communicatie met de FIFO enerzijds en

de CIU's anderzijds. We definieren de volgende twee universeIe

communicatie processen:

~. Command Transfer Proces

2. System Transfer Proces.

Bet Command Transfer Proces is verantwoordelijk voor de

communicatie met de FIFO, terwijl het system Transfer Proces de

communicatie met de andere CIU' s regelt. Figuur 38 geeft ons

een overzicht van de processen en berichten, die voor een CIU

van belang zijn. In het vervolg van dit hoofdstuk, worden de

processen en berichten verder uitgediept.

8.2 Universele CIU processen en berichten

8.2.~ Processen

Zoals in de vorige paragraaf reeds gezegd is, zijn het

Command Transfer- en System Transfer Proces universeel. In

eerste instantie zouden we verwachten, dat ook het Switch

Control Proces universeel is, omdat de Switch Control berichten
universeel zijn. Ten gevolge van buffer full- en

verhuisberichten wordt dit universeIe gedrag echter verstoord,

zoals bij de behandeling van niet-universele processen en

berichten zal blijken.



~ operating System berichten

CIU's

~SWitch Control berichten

1 I 2

/operaung system' command Transfer Proces

Processen - commu.ncaUe~
~ System Transfer Proce.

SWitch control

~ Operating System berichten

naar/van PIFU

/ -------- SWitch control berichten

Berichten - naar DIU Control signalen

\
naar/van

Piguur 38. OVerzicht van CIU processen en berichten
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Command Transfer Proces

Bet Command Transfer Proces (CTP) verzorgt de communicatie

met de FIFO. Bet is dan ook het analogon van het Command

Transfer Proces in de FIFO. De berichten, die het CTP van de

FIFO ontvangt, worden gescheiden in Operating system en SWitch

Control berichten en aan afzonderlijke processen doorgegeven.

system Transfer Proces

Bet System Transfer Proces (STP) is verantwoordelijk voor

de uitwisseling van commando' s met ander~ CIU' s . Evenals het

Conunand Transfer Proces is ook het STP autonoom. Bet test

continu of berichten vanuit de CIU doorgegeven moeten worden
naar andere CIU's, of dat er berichten van andere CIU's op de

ontvangstlijn aanwezig Z1]n. Bet System Transfer Proces

onderhoudt het protocol, dat bij de communicatie tussen de

CIU' s gebruikt wordt. Daarnaast zorgt dit proces, dat berichten

op het juiste kanaal verzonden worden. Aan de hand van het CIU

nr, c .q. FIFO nr, in een taskdescription of filerequest,

bepaalt het System Transfer Proces namelijk op welk kanaal een

bericht verzonden moet worden. Nadat het proces de

demultiplexer achter de zender naar het juiste kanaal

omgeschakeld heeft, verzendt het, indien het kanaal vrij is,

het bericht. Wanneer het kanaal niet vrij is, zal het proces

wachten tot het vrij komt. Wordt bij een poging om een bericht

op een vrij kanaal te zenden, de zender van de lijn gezet omdat

een andere zender een hogere prioriteit heeft, dan zal het STP..
de prioriteit van het bericht voor dit kanaal met een vehogen.

Indien het system Transfer Proces meerdere berichten moet

verzenden, kan het eerst proberen om een van de andere

berichten te versturen, alvorens nogmaals op hetzelfde kanaal
te proberen.

Bet System Transfer Proces is er dus ook verantwoordelijk voor,

dat een zender op een gegeven moment toegang tot een kanaal
krijgt.

Bet toestandsdiagram voor dit proces is in figuur 39
weergegeven.



114

other message to transmit

read

message channel in

to low
priority

Figuur 39. Toestandsdiaqram van het System Transfer

Proces in een CIU

8.2.2 Berichten

Van de berichten, waazmee een CIU te maken heeft, zijn

alleen de SWitch Control berichten universeel.

SWitch Control berichten, die uitgewisseld worden met de FIFO

Deze berichten, alsmede hun formaat zijn reeds in

paragraaf 6. 2 . 2 ("berichten op commandoniveau") besproken. Voor

de volledigheid geven we ze hier nog eens weer.

Filerequest Filename [PIP'O nrJ (van PIFO naar CIU)

Connected FIFO nr (van CIU naar FIFO)

Disconnect status (van PIFO naar CIU)

Filerequest Filename [FIP'O nrJ (van CIU naar FIFO)
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Switch Control berichten, die CIU's onderling uitwisselen

Net zoals we een formaat hebben vastgelegd voor de

berichten, die tussen een FIFO en zijn CIU worden verzonden,

moet ook voor de berichten, die tussen CIU' s worden

uitgewisseld, een formaat worden vastgelegd. Volgens dit

formaat worden alle Switch Control- en Operating system

berichten verzonden. In een bericht onderscheiden we nu vijf

velden. Drie velden worden gebruikt voor de berichtlengte,

berichtcode en de extensie. De overige twee velden geven

respectievelijk de prioriteit van het bericht en het nummer van

de zender (CIU nr) weer. De prioriteit is, zoals we gezien

habben, nodig om te voorkomen, dat meedere zenders gelijktijdiq

van een zelfde kanaal gebruik maken. Aan het CIU nr kan de

ontvanger van het bericht herkennen, van welke CIU het bericht

afkomstig is.

Het formaat van de berichten, die tussen de CIU' s worden

uitgewisseld is nUl

prioriteit berichtlengte berichtcode extensie

De volgende tabel vat de Switch Control berichten samen. In

deze tabel zijn de prioriteit, de berichtlengte en het CIU nr

weqgelaten.
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Extensie
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omschrijving

Filerequest Filename

Connected

Busy

Aanvraag voor een dataf1le.

D1t is tevens een aanvraag

voor een verbinding. De

ontvanger van het bericht

kan aan het CIU nr zien,

wie de aanvraag gedaan

heeft.

Melding van de CIU, die een

aanvraag ontvangen heeft,

dat de verbinding

gerealiseerd is.

Melding van de CIU, die een

aanvraag ontvangen heeft,

dat de FIFO bezig is met

data transport en dus dat

de aanvraag afgewezen is.

De aanvraag kan ook

afgewezen worden, omdat het

SWitch Control Proces

(tijdelijk) geblokkeerd

is, zoals bij de

niet-universele processen

en berichten dUidelijk

gemaakt wordt.
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8.3 Niet-universele CIU processen en berichten

De niet-universele processen en berichten zijn afhankelijk

van het type PlFO, dat aan de CIU is aangesloten. In deze

paragraaf zullen we per type PlFO, dat aangesloten is, de

processen en berichten van de CIU analyseren. Aan iedere

analyse gaan tabellen vooraf, waarin de PlFO-dependent

processen en berichten zijn samengevat.

8.3.1 CIU, waaraan een input-PlFO is aangesloten

Een CIU, waaraan een input-PIFO is aangesloten, ontvanqt

van zijn PIPU jobdescriptions. Deze jobdescriptions worden in

de CIU qesplitst in taskdescriptions van suspended- en

executable tasks, waarna de taskdescriptions van de executable

tasks worden doorgegeven naar andere CIU' s. De taskdescriptions

van de suspended tasks blijven in de CIU, totdat zij overgaan

in taskdescriptions van executable tasks.

De CIU houdt de gehele administratie over de ingevoerde job

bii. Oat wil zegqen, dat hij "onthoudt", waar bepaalde tasks in

executie qeqeven zijn, en detecteert wanneer een job verwerkt

is.

Verder ontvanqt de CIU van andere CIU's, waarnaar hij

taskdescriptions verzonden heeft, datafilerequests voor de

data, die in de input-PlFO gebufferd is.



8.3.1.1 Functies/Processen

Proces

JOBCON'l'RDL

PARSE

DISTRIBUTE

SOBSTITCTE

BtIFFER

SWITCH CON'l'RDL

118

omschrijving

Voeren van de administratie

over de gehele job. Dat wil

zeggen, veranderingen in de

status van verschillende

delen van een job bijhouden

en eventueel doorgeven &an

andere CIO·s.

Ontleden van een jobdescrip

tion in zijn samenstellende

taskdescriptions.

Verdelen van taskdescrip

tions van executable tasks

over verschillende CIO·s.

Substitueren van data

pointers in
taskdescriptions van

suspended tasks.

Bufferen van taskdescrip

tions van suspended tasks.

opzetten en afbreken van

vexbindingen in de data

matrix.
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8.3.1.2 Berichten

1. Berichten van en naar de FIFO

De Switch Control berichten hebben we bij de universele

berichten reeds opgesomd. De Operating system berichten zijn

bij de behandeling van de input-FIFO aan de orde geweest, we

hebben daar gezien, dat we de volgende berichten aantreffenl

c
Jobdesription

Buffer full

2. Berichten van en naar andere CIU's

Bij de communicatie met andere CIU' s treffen we Switch

Control- en Operating System berichten aan. De Switch Control

berichten zijn reeds besproken, de Operating System berichten

ziin hieronder in tabelvorm weergegeven.

Operating System berichten

Code

Taskdesc.

Completed

Formaat

Extensie

Taskduription

executable task

Taskdescription

omschrijving

Taskdescription van een exe

cutable task, die de CIU uit

een jobdescription heeft

afgeleid. Deze

taskdescrip-

tion wordt doorgegeven naar

de CIU van de FIFO, die de

task moet (kan) executeren.

Melding van een CIU, dat een

bepaalde task is voltooid.



Code

Pormaat

Extensie

1 2 D

omschrijving

Datapointers oatapointers Datapointers afkomstig van

ClU' s, waarvan de PIPU' s

bepaalde tasks hebben uit

gevoerd.

Moved

Moved

Moveack

Delete

Fatal error

Recovered

Taskdesc. [ClU nr]

Pilenames

Taskdescription

Melding van een cm, die

een taskdescription van een

executable task ontvangen

had, dat hij deze

description doorgegeven

heeft naar de CIU waarvan

het nummer tussen haken is

vermeld.

Melding van de ClU naar

andere ClU's, dat bepaalde

datafiles verhuisd zijn.

Melding van een CIU, dat hij

een verhuisbericht heeft

ontvangen.

Melding van de ClU, dat een

bepaalde task niet uitge

voerd hoeft te worden.

Melding van een ClU, dat hij

geen datatransport meer kan

garanderen en dus geen

task-
descriptions meer kan ver

werken.

Melding van een ClU, die een

fatal error had verzonden,
dat de, fout hersteld is.
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8.3.1.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

Alle Operating System berichten, die de CIO van zijn

input-PIFO of van andere CIO' s ontvangt, worden doorgegeven aan

het JOBCONTROL-proces. Dit proces is verantwoordelijk voor de

gehele administratie van jobdesc'riptions. De administratie

wordt door het JOBCONTROL-proces in een job-state list

bijgehouden. In deze job-state list staat van iedere job, die

bij de input-PIFO is ingevoerd, de volledige status van die

job. Dit betekent, dat in deze lijst aangegeven is, waar
~

bepaalde tasks in exectie gegeven zijn, welke tasks staan te

wachten etc. Iedere toestandsverandering in een deel van een

job (voltooiing van een task, verhuizen van een

taskdescription, verhuizing van datafiles) wordt door het

JOBCONTROL-proces in de job-state list, bij de beschrijving van

die iob, opgetekend.

De verschillende bewerkingen, die jobdescriptions c .q.

taskdescriptions in de CIO moeten ondergaan, worden niet door

het JOBCONTROL-proces uitgevoerd, maar door de processen PARSE,

SUBSTITUTE en DISTRIBUTE. Deze drie zijn als subprocessen van

JOBCONTROL te beschouwen. Informatie, die door hen bewerkt moet

worden, is afkomstig van het JOBCONTROL-proces. omgekeerd

Meldon deze subprocessen de resultaten van hun acties terug aan

het JOBCONTROL-proces.

Alvorens dieper in te gaan op het JOBCONTROL-proces zelf,

zullen we eerst de drie genoemde subprocessen analyseren.

PARSE

Jobdescriptions moeten ontleed worden in taskdescriptions

van suspended- en executable tasks. Dit ontleden gebeurt

door het PARSE-proces. Voordat PARSE echter met de

ontleding van een jobdescription begint, test het proces

eerst of de description aan de syntactische regels voldoet.

Blijkt dit niet het geval, dan voert PARSE de ontleding

niet uit en geeft een syntax error aan het JOBCONTROL

proces. Is de syntax correct, dan wordt de jobdescription

ontleed en worden de resulterende taskdescriptions aan

JOBCONTROL overgedragen.

Bet toestandsdiagram van het PARSE-proces is in figuur 40

weergegeven.
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taskdescriptions 8uspended
en executable tasks

DISTRIBU'l'E

Piguur 40. Toestandsdiagram van

een CIO, waaraan

aangesloten

het PARSE-proces in

een input-PIFO is

Taskdescript10ns van executable tasks worden door

JOBCONTROL aan het DISTRIBU'l'E-proces overgedragen.

DISTRIB1J'I'E bepaalt &an de hand van een tabel, door welke

PlFO's de tasks kunnen worden verwerkt en verzendt

vervolgens, middels het System Transfer Proces, de

taskdescriptions naar de CIU' s van deze PIFO· s. Aan een

taskdescr1ption, die verzonden is, wordt het nummer van de

CIO, waarnaar de description verstuurd is, toeqev08gd. De

Aldus ontstane "transmitted taskdescription executable

task" wordt aan het JOBCONTROL-proces overgedragen, welke

dit registreert in de job-state list. In figuur 4~ treffen

we het toestandsdiagram van-het DISTRIBU'l'E-proces aan.
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transmi.tted
taskdescription

executable task

taskdescription

executable task busy

Figuur 4~. Toestandsdiagram van het DIS~BOTE

proces in een CIU, waaraan een

input-FIFO is aangesloten

SUBSTITUTE

Datapointers, die afkomstig z1jn van FIFO·s, waar bepaalde

tasks zijn geexecuteerd, worden door het JOBCONTROL-proces

samen met de taskdescriptions van de suspended tasks, die

op deze pointers wachten, aan het SUBSTITUTE-proces

doorgegeven. SUBSTITUTE substitueert deze datapointers en

geeft de resulterende taskdescriptions terug aan het

JOBCONTROL-proces. Het SUBSTITUTE-proces kan slechts in

twae toestanden verkeren, zoals hieronder in fiquur 42 te

zien is.

taskdescription
suspended task + datapointers

Figuur 42. Toestandsdiagram van het SUBSTITtI"l'E

proces in een CIU, waaraan een

input-FIFO is aangesloten
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JOBCONTROL

Afhankelijk van de berichten, die het JOBCONTROL-proces

ontvangt, zal het bepaalde acties ondernemen of processen

opstarten. Per bericht worden hieronder de acties, die het

JOBCON'l'ROL-proces moet ondernemen, besproken.

jobdescription

Een jobdescription, die het JOBCON'l'ROL-proces van de

FIFO ontvangt, wordt in de job-state list opgenomen

en ter verwerking aan het PARSE-proces gegeven. Zodra

PARSE de j obdescription ontleed heeft, ontvangt

JOBCON'l'ROL taskdescriptions van suspended- en

executable tasks. Het JOBCON'l'ROL-proces vervangt nu

de jobdescription in de job-state list door deze

taskdescriptions.

De taskdescriptions van de executable tasks worden

vervolgens gecopieerd naar het DISTRIBOTE-proces.

"Transmitted taskdescriptions executable tasks", die

JOBCON'l'ROL daarna van het DISTRIBOTE-proces

ontvangt, worden in de job-state list weggeschreven

in plaats van de desbetreffende "taskdescriptions

executable tasks".

Indien PARSE een syntax error geeft bij een

jobdescription, verwijdert JOBCONTROL deze

description uit de job-state list. De gebruiker, die

de job had ingevoerd, zal van deze syntax error op de

hoogte gesteld moeten worden. Daartoe zal JOBCONTROL

een foutmelding bij een "speciale" FIFO laten

verschijnen. De gebruiker kan nu zien, wat er IBis was

en eventueel de job, na correctie, opnieuw invoeren.

De "speciale" FIP'U waarop foutmeldingen verschijnen,

kan een printer zijn, die gereserveerd is voor dat

soort meldingen en bijvoorbeeld naast de input-FIFO

is opgesteld . Wanneer deze FIPU een foutmelding

ontvangt, hoeft hij verder geen speciale acties te

ondernemen alvorens de melding te printen, omdat de

CIU aIle te printen gegevens direct bij de

foutmelding kan mededelen. Er is dus geen apart

datatransport noodzakelijk. Deze "speciale" FIP'U is
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dus een output-PIPU, waarin het JOIN-proces niet

noodzakelijkerwijs aanwezig hoeft te zijn, of waarin

het JOIN-proces ongebruikt is. We kunnen de

foutmeldingen opvatten als een speciale

taskdescription van een executable task, die door

JOBCONTROL gegenereerd' wordt en waarin geen

datapointers aanwezig Zijn. We zullen op deze

foutmeldingen niet verder ingaan, maar ze als gewone

taskdescriptions van executable tasks met "dummy"

datapointers beschouwen, zodat ze geheel binnen het

kader van de tot nu toe beschreven berichten passen.

completed/taskdescription

Dit bericht ontvangt het JOBCONTROL-proces van

andere CIU' s, waar bepaalde tasks zijn uitgevoerd.

JOBCONTROL zal nu de in dit bericht aangegeven task

uit de job-state list verwijderen. Nadat van alle

tasks uit een job "completed" meldingen z1Jn

ontvangen, is de job voltooid. Het JOBCONTROL-proces

stuurt nu een "jobcompleted" melding naar de speciale

PIPU. Ook deze "jobcompleted" melding is als een

taskdescription executable task met "dummy"

datapointes te beschouwen, zodat ook hij geheel

binnen de beschrijving van de reeds besprOken

berichten past.

datapointers

Wanneer de resultaten van een executable task door

andere tasks verder verwerkt moeten worden, worden

naast het "taskcompleted" bericht ook datapointers

ontvangen. Deze datapointers moeten gesubstitueerd

worden in de taskdescriptions van de tasks, die op

deze data wachten. Het JOBCONTROL-proces zal nu de

ontvangen datapointers, samen met taskdescriptions

van suspended tasks, doorgeven aan het SUBSTITUTE

proces. De taskdescriptions, die SUBSTITUTE

teruggeeft, worden door het JOBCONTROL-proces in de

job-state list verwerkt. Eventuele taskdescriptions

van executable tasks worden doorgegeven aan
DISTRIBUTE etc.
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moved/taskdescription

Indien JOBCONTROL dit berich't on'tvanqt, moe't hij he't

CIU-nr in de "'transmit'ted taskdescription execu'table

task" in de job-s'tate lis't vervangen door he't nieuwe

CIU-nr, da't in he't verhuisberich't is aangegeven. Di't

nieuwe nwmner geef't namelijk aan, waar de 'task nu

geexecu'teerd zal worden.

buffer full

Zodra JOBCONTROL dit berich't van

moe't hij zorgen, da't de PIFO

ach'tergrondgeheugen weg kan

JOBCONTROL proces zal nu de

ondernemen:

de PIFO on'tvanqt,

zijn files naar

schrijven. Be't

volgende act:ies

een verbinding

s'torage-PIFO te

1. "Disable" het ~TCH CONTROL-proces. (wa't d1't

precies beteken't, word't 1n de beschrijving van di't

proces verder ui'tgewerk't).

2. Commando naar ~TCH CONTROL om

tussen de inpu't-PIFO en een

realiseren.

3. Wachten op terugmelding van he't SWITCH CONTROL

proces. Bij deze terugmelding word't aangegeven,

welke files naar ach'tergrondgeheugen zijn

weggeschreven.

4. "Upda'ten" van PIFO nummers, die ach'ter de

da'tapoin'ters in de 'taskdescriptions vermeld zijn.

Deze 'taskdescriptions s'taan in de job-s'ta'te lis't.

(De da'tapoin'ters, die "ge-upda'te" worden, z1Jn

van he't 'type da'tapoin'ter5, zie paragraaf 5.4).

5. Doorgeven van verhuisberich'ten (moved/filenames)

naar al die CIU' s, die 'taskdescrip'tions van

execu'table tasks hebben on'tvangen. D1't hoef't

na'tuurlijk alleen voor die 'taskdescriptions,

waarin de da'tapoin'ters naar de zojuis't verhuisde

da'tafiles verwijzen.

6. Wach'ten 'to't de verhuisberich'ten door de

verschillende CIU's zijn geaccepteerd

. (moveack' s).

7. "Enablen" van he't SWITCH CONTROL-proces.
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Het: "disablen" van het: SWI'l'CB CONTROL-prcees, t:ot:dat:

alle verhuisbericht:en zijn doorgeqeven, voorkoBl't,

dat: de CIU's dat:afiles aanvragen, die niet: meer bij

de input:-PIP'U gebufferd zijn, maar naar

acht:ergrondgeheugen weggeschreven zijn. Met: andere

woorden: het: voorkomt, dat: verhuisbericht:en en

filerequest:s elkaar kruisen, zodat: allerlei

moeilijkheden in verband met: administ:rat:ie vermeden

worden.

fat:al error

Wanneer het: JOBCONTROL-proces dit: bericht: van een cm
ont:vangt: t:est: het: of naar die CIU t:askdescript:ions

verzonden zijn. Indien dit: het: geval is, zendt: hij

delet:e opdracht:en naar die CIU. Bovendien st:elt: hij

SUBSTI'I'tJ'l'E van deze sit:uat:ie op de hoogt:e, zodat: hij

geen nieuwe t:askdescript:ions naar dze CIU zal zenden,

t:ot:dat: de fout: opgeheven is. Event:ueel kan nu

geprObeerd worden om de t:askdescript:ions naar andere

CIU's t:e verzenden.

recovered

Dit: bericht: bet:ekent:, dat: de error condit:ie in een

CIU is opgeheven. JOBCONTROL zal dit: bericht:

doorgeven aan het: DISTRIBUTE-prcees, zodat: deze weer

t:askdescript:ions naar de desbet:reffende CIU kan

zenden.

delet:e/t:askdescript:ion

Dit: bericht: zal het: JOBCON'l'ROL-proces naar andere

CIU's zenden, wanneer blijkt: dat: de daar in execut:ie

gegeven t:asks niet: uit:gevoerd kunnen worden. De reden

hiervan kan de "fat:al error" condit:ie van een CIU

zijn. Ook kan het: zij n, dat: het: SWITCB CON'l'ROL-prcees

gemeld heeft:, dat: de input:-PIP'U geen dat:at:ransporten

meer kan doen, omdat: zij n Dat:akanaal (DCB) kapot is,
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of omdat schakelaars in de matrix (DIO) kapot zijn.

omdat nu de data dus niet voor executie aan andere

PIFO's kan worden overgedragen, heeft het ook geen

zin om de taskdescriptions in de CIU's van die PIFO's

te laten staan. JOBCONTROL "disabled" nu het SWITCH

CONTROL-proces en geeft "delete" oPdrachten.

Daarnaast zendt JOBCONTROL ook meldingen naar de

speciale PIFO (waar we eerder over spraken in verband

met syntax error berichten en jObcompleted

berichten), zodat een gebruiker, die een job had

ingevoerd, gewaarschuwd wordt, dat die job helaas uit

het systeem verwijderd moet worden. Bovendien geeft

he JOBCONTROL-proces ook nog een foutmelding door

middel van een lampje, of iets dergelijks, op de

CIO-kaart. De gehele CIO en daarmee de input-PIFO

wordt nu voor verdere werking geblokkeerd.

Bet toestandsdiagram van het JOBCONTROL-proCes kunt U in

figuur 43 vinden.

BUFFER

Taskdescriptions van suspended tasks worden in de CIO

gebufferd. Oit het voorgaande is duidelijk, dat dit

bufferen door het JOBCONTROL-proces in samenwerking met de

job-state list verzorgd wordt.

SWITCH CONTROL

Bet SWITCH CONTROL-prOCes is verantwoordelijk voor het

opzetten en afbreken van verbindingen in de datamatrix.

Aanvragen om verbindingen op te zetten zijn in het algemeen

afkomstig van andere CIO' s. Ook via JOBCONTROL kan een

aanvraag binnenkomen (buffer full),

Een conunando om een verbinding te verbreken is altijd

afkomstig van de PIFO. Zoals we gezien hebben, geeft de

FIFO bij beeindiging van het transport tevens de reden van

deze beeindiging aan. Afhankelijk van het bericht, dat het

SWITCH CONTROL-proces moet verwerken, zal het een aantal

acties ondernemen.
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Figuur 43. Toestandsdiagram van het JOBCONTRO~

proces in een CIO, waaraan een

input-FIFO is aangesloten
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Aanvraag van een CIU voor een verbinding

Wanneer het SWITCH CONTROL-proces "gedisabled" is,

zendt het een "busy" bericht terug naar de aanvrager.

Indien het proces niet "gedisabled" is, krijgen we de

volgende acties:

1. Detecteren van de aanvraag.
2. Testen of de PlPU reeds bezig is met datatrans

port.

3. Indien de PlPU bezet is, dan een busy-bericht naar

de aanvrager en vervolgens naar 5.

4. Indien de PlPU niet bezet is, dan:

4a. Melding naar de aanvrager, dat de

aanvraag wordt gehonoreerd

( connected) .
4b. Sluiten van de juiste schakelaar in de

DIU
4c. Melding naar de PlPU, dat een verbin

ding bestaat en met wie die bestaat.

4d. Registreren, dat de PlPU "busy" is.

4e. BUSY.

5. Idle.

Disconnect/status

In dit bericht geeft de PlPU &an, dat de verbinding

verbroken mag worden. Tevens wordt er, dmv. het

statusveld, bij verteld, waarom het transport is

beeindigd. Als het statusveld aangeeft, dat het

transport goed gegaan is, dan kan de verbinding

gewoon verbroken worden. Wanneer het statusveld

echter impliceert, dat een verb1nding slecht of

verkeerd was, dan zal het SWITCH CONTROL-prOCes een

test moeten uitvoeren, om na te gaan hoe ernst1g de

situatie is. Indien blijkt dat onherstelbare fouten
zijn opgetreden, dan wordt een melding naar

JOBCONTROL gegeven. Was het alleen een storing, dan

hoeven verder geen speciale acties ondernomen te

worden en gaat alles gewoon door. Op de werking van

de testprocedure gaan we hier niet verder in.
De acties, die het SWITCH CONTROL-proces onderneemt
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zijn dus:

1. Detecteren van het bericht.

2. Openen van de schakelaars in de DIU.

3. Registreren, dat de FIFO "not busy" is.

4. Interpreteren van het statusveld.

5. Indien de status aangeeft, dat alles goed verlopen

is, dan naar 9.

6. Indien de status aangeeft, dat er iets mis gegaan

is, dan testen of een "fatal error" ( dwz • de

fouten zijn niet te herstellen) is opgetreden, en

dus of verdere werking geblokkeerd moet worden.

7. Indien "fatal error", dan melding naar JOBCON'l'ROL

en naar 9.

8. Indien "non-fatal error" niets doen en naar 9.

9. Idle.

disable

Zodra het SWITCH CON'l'ROL-proces "gedisabled" is,

worden aIle aanvragen van andere CIU's afgewezen.

enable

Wanneer het SWITCH CONTROL-proces "geenabled" is,

kunnen verbindingen in de datamatrix gerealiseerd

worden.

connection storage

Wanneer JOBCON'l'ROL het SWITCH CON'l'ROL-proces

gedisabled heeft, zal vaak om een verbinding met het

achtergrondgeheugen gevraagd worden. De acties, die

het SWITCH CONTROL-proces onderneemt zijn:

1. Detecteren van het commando.

2. Aanvraag doen bij de CIU van een storage-FIFO.

3. Wachten op terugmelding van die CIU.

4. Indien busy, dan terug naar 2.

5. Indien connected, dan:
5a. Sluiten van de juiste schakelaar in de

DIU.
Sb. Melding naar de FIFO, dat een

verbinding met het achtergrondgeheugen

bestaat.
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6. Wachten op disconnect-bericht van de PIPU.

7. Openen van de schakelaar in de DIU.

9. Interpreteren van het statusveld.

9. Indien de status aangeeft, dat alles goed verlopen

is, dan melding naar'JOBCONTROL vergezeld van de

filenames van de datafiles, die getransporteerd

zijn, en naar 13.

10 Indien de status negatief is, dan testen of een

"fatal error" is opgetreden.

11.Indien "fatal error", dan melding naar JOBCONTROL

en naar 13.

12.Indien "non-fatal error" naar 2.

13.Disabled.

Bet toestandsdiagram van het SWITCH CONTROL-proces kunt U

in figuur 44 vinden.

9.3.1.4 De interactie tussen de verschillende processen

De interactie tussen de verschillende processen is in het

voorgaande reeds beschreven. Piguur 45 laat deze interactie
zien.
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non-fatal
error

status
error

status
error

133

filerequest
from CIU

disconnect

connection

disconnect

connection

filerequest
from CIU

Piguur 44. Toestandsdiagram van het SWITCH COM'l'ROL

proces in een ClU, waaraan een input-Pll"U

is aangesloten
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8.3.2 CIU, waaraan een output-PIFO is aangesloten

Een CIU, waaraan een output-PIFO is aangesloten, ontvangt

van andere CIU' s taskdescriptions' van executable tasks. Deze

~askdescriptions worden in de CIU gebufferd, totdat er door de

PIPU om gevraagd wordt. Daarnaast moet de CIU natuurlijk ook

he~ opzetten en afbreken van verbindingen verzorgen.

8.3.2.1 Puncties/Processen

Proces

TASKCONTROL

BUFFER

SWITCH CONTROL

8.3.2.2 Berichten

1. Berichten van en naar de PIFO

omschrijving

Beheren van taskdescriptions

van executable tasks, welke

aan de CIU zijn toever

trouwd.

Bufferen van taskdescrip

tions van executable tasks.

Opzetten en afbreken van

verbindingen in de data

matrix.

De Switch Control berichten hebben we in Paragraaf 8.2

reeds besproken. De Operating System berichten zijn bij de

output-PIFO behandeld. We hebben daar de volgende berichten

gezien:

Taskrequest

Taskdesc.

Completed

Delete

Taskdescription

executable task

Taskname [CIU nr]

Taskname [CIU nr]

(van PIFO naar CIU)

(van CIU naar PIFO)

(van PIFO naar CIU)

(van CIU naar PIFO)
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2. Berichten van en naar andere CIO's

Ook van deze groep zijn de SWitch Control berichten in

paragraaf 8. 2 besproken. De Operating System berichten welke we

hier aantreffen, zijn hieronder in tabelvorm weergegeven.

Operating System berichten

Code

Taskdesc.

Completed

Delete

Moved

Moveack

Formaat

Extensie

Taskdescription

executable task

Taskdescription

Taskdescription

Filenames

omschrijving

Taskdescription van een exe

cutable task, die de CIO van

een andere CIO ontvanqt.

Melding van de CIO, dat een

bepaalde task geexecuteerd

is.

Bericht, dat de CIO ont

vanqt, ten taken dat een

bepaalde task niet

uitgevoerd hoeft te worden.

Melding van een CIO, waarvan

eerder reeds taskdescrip

tions ontvangen zijn, dat

bepaalde datafiles zijn

ver-

huisd.

Melding van de CIO, dat hij

het verhuisbericht heeft

ontvangen.

Taskrequest Aanvraag voor een task van

een andere CIO, wiens FIFO
dezelfde tasks kan

uitvoeren.



Taskdesc.

Reqnack

Moved

Taskrequest

Taskdesc.

Reqnack

Fatal error

Recovered

Received taskdesc.

executable task

Taskdesc. [ClU nr]

Received taskdesc.

executable task

1 37

Taskdescription, die de ClU

overdraaqt aan een andere

ClU.

Melding van de ClU, dat hij

geen taskdescriptions voor

de ander heeft.

Verhuisbericht van de ClU,

ten teken, dat hij een

taskdescription naar een

andere ClU heeft

overgedragen. De ontvanger

van het bericht kan aan het

ClU nr zien, bij welke ClU

de taskdescription nu is.

Aanvraag van de ClU naar een

andere ClU, waarvan de FlPU

dezelfde tasks kan uit

voeren.

Taskdescription die de ClU

ontvanqt van de ClU waar hij

een taskrequest gedaan had.

Melding die de ClU ontvanqt

van de ClU waar hij een

taskrequest gedaan had.

Melding van de ClU aan

andere ClU's, dat een fatal

error is opgetreden, en dus

dat de ClU geblokkeerd is.

Melding van de ClU, dat de

fout conditie opgeheven is.
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8.3.2.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

TASKCONTROL

Alle operating System berichten, die de CIU ontvanqt,

worden door het TASKCONTROL-proces verwerkt. Het proces

beschikt over een task-state list, waarin alle ontvangen en

nog niet verwerkt:e taskdescriptions zijn geregistreerd.

Afhankelijk van de berichten, die het proces ontvanqt, zal

het bepaalde acties ondernemen.

taskdescription

Taksdescriptions, die het TASKCONTROL-proces van

andere CIU's ontvanqt, worden in de task-state list

als "received taskdescriptions executable tasks"

gebufferd, totdat er om gevraagd wordt door de FIFO

of door andere CIU·s.

taskrequest van FIFO

Wanneer TASKCONTROL een taskrequest van zijn FIFO

ontvanqt, zal hij een taskdescription van een

executable task uit de task-state list lezen, en deze

doorgeven aan de FIFO. Tevens registreert het proces

in de task-state list, dat de taskdescription aan de

FIFO gegeven is.

Indien geen taskdescriptions in de task-state list
aanwezig zijn, zal het TASKCONTROL-proces proberen

om van andere CIU's taskdescriptions over te nemen.

De acties, die hij daarvoor moet ondernemen zijnz

1. Taskrequest verzenden naar andere CIU.

2. Wachten op antwoord van deze CIU.

3. Indien een taskdescription ontvangen wordt, dan

deze registreren in de task-state list en meteen

doorgeven aan de FIFO; vervolgens naar 6.

4. Indien een reqnack ontvangen wordt, dan test of er

nog meer CIU's zijn, waarvan eventueel

taskdescriptions overgenomen kunnen worden (dwz.

CIU's, waaraan hetzelfde type FIFO is

aangesloten); zo ja dan naar 1.

5. Set timer. Wanneer deze timer afloopt, en nog

steeds geen taskdescriptions ontvangen zijn, dan

naar 1. Wanneer een taskdescripion ontvangen

wordt, terwij1 de timer geset is, wordt deze timer
gereset.

6. Idle.
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completed/taskname

Zodra het ~CONTROL-procesdit bericht van de FIFO

ontvanqt, onderneemt het de volgende stappen:

1. De received taskdescription van de executable

task, die voltooid is, verwijderen uit de

task-state list.

2. Melden aan de CIU, waarvan de taskdescription

( oorspronkelijk ) afkomstig is, dat de task

voltooid is.

3. Idle.

delete/taskdescription

Wanneer het ~CONTROL-proces een delete opdracht

ontvanqt, verwijdert het direct de desbetreffende

taskdescription uit de task-state list. Mocht de task

reeds bij de FIFO in executie gegeven zijn, dan zendt

het TASKCONTROL-proces tevens een delete opdracht

naar de FIFU.

moved/filenames

Dit bericht betekent voor het ~CONTROL-proces,

dat een aantal datapointers in de "received

taskdescriptions executable tasks" ge-update moeten
worden, zodat ze naar de juiste FIFO verwijzen, waar

de datafiles nu aanwezig zijn. Wanneer reeds tasks in

executie gegeven zijn, dan zal het

~CONTROL-proces ook de verhuisberichten aan de

FIFO bekend moeten maken. Tevens moet hij testen, of

bij het ~TCB CONTROL-proces geen filerequests

gedaan zijn voor de zojuist verhuisde datafiles.

Indien dit het geval is, zal het ~CONTROL-proces

ook deze request updaten, zodat het ~TCB

CONTROL-proces direct de j uiste verbindingen kan
leggen.

Daarnaast zal het TASKCONTROL-proces een moveack

zenden naar de CIU, waarvan het verhuisbericht
afkomstig was.
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taskrequest van een CIU

Wanneer bet TASKCONTROL-proces een taskrequest van

een andere CIU ontvangt, onderneemt bet de volgende

acties:

1. Detecteren van de taskrequest.

2. Indien geen taskdescriptions voor de aanvrager

bescbikbaar zijn, dan een reqnack naar de

aanvrager en naar 6.

3. Verzenden van een "received taskdescription

executable task" naar de aanvrager.

4. Verbuisbericbt (moved/taskdescription) doorgeven

aan de CIU, waarvan de taskdescription

oorspronkelijk afkomstig was.

5. verwijderen van de taskdescription uit de task

state list.

6. Idle.

fatal error

Dit bericbt kan bet TASKCONTROL-proces van bet SWITCH

CONTROL-proces ontvangen, indien een "fatal error"

optreedt bij verbindingen in de datamatrix. De CIU

wordt nu voor verdere werking geblokkeerd. De CIU

geeft deze fout-conditie door aan de andere CIU·s.

Daarnaast geeft bet TASKCONTROL-proces een

foutmelding op de CIU-kaart, bijvoorbeeld dmv. een

lampje.

Nadat de fout bersteld is, zal een "recovered"

bericbt naar de andere CIU' s gezonden worden, ten

teken, dat de CIU weer actief is.

Bet toestandsdiagram, dat voor bet TASKCONTROL-proces

geldt, is in figuur 46 weergegeven.

BUFFER

Bet bufferen van taskdescriptions van executable tasks,

wordt door bet TASKCONTROL-proces, met bebulp van de

task-state list verzorgd.
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Piquur 46. Toestandsdiagram van het ~CONTROL

proces in een CIU, waaraan een

output-PlPO 1s aangesloten.
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SWITCH CONTROL

Bet SWITCH CONTROL-proces verzorqt oak hier het opzetten en

afbreken van verbindingen in de datamatrix. De aanvragen

zijn in dit geval alleen afkomstig van de PlPU. De

filerequests worden door het SWITCH CONTROL-proces

gebufferd en een voor een afgewerkt.

filerequest

~. Verzenden van een filerequest naar de CIU van de

aangevraagde PlPU.

2. Wachten op terugmelding van die CIO.

3. Testen of de aanvraag geaccepteerd is.

4. Indien de aanvraag niet geaccepteerd is, dan de

aanvraag terugzetten in de lijst van aanvragen en

naar ~.

5. Indien de aanvraag wel geaccepteerd is, dan:

Sa. Sluiten van de juiste schakelaar in de

010.

Sb. Melding naar de PlPU, dat een

verbinding bestaat, en met wie die

bestaat.

Sc. Registreren, dat de PlPU "busy" is.
6. Busy.

disconnect/status

De acties, die het SWITCH CONTROL-proces nu moet

ondernemen, zijn analoog aan die van het SWITCH

CONTROL-proces in een CIO, waaraan een input-PlPU is
aangesloten.

Piguur 47 laat zien in welke toestanden het SWITCH

CONTROL-proces zoal kan verkeren.

8.3.2.4 De interactie tussen de verschillende processen

De interactie, zoals we die tussen de verschillende

processen in deze CIO aantreffen is in figuur 48 geschetst.



143

connec1:ed

disconnec1:

s1:a1:us
error

disconnect

fa1:al error

filereques1:

ready

Piquur 47. Toes1:andsdiagram van het SWITCH CONTROL

proces in een ClO, waaraan een

ou1:pu1:-PlPO is aangesloten.
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8.3.3 CIU, waaraan een processor-PlFO is aangesloten

Een CIU, waaraan een processor-PlFO is aangesloten, is in

grote, lijnen op te vatten als e-en combinatie van een CIU,

waaraan een output-PlFO is aangesloten en een CIU, waaraan een

input-PlFO is aangesloten.

De CIU ontvangt van andere CIU's taskdescriptions van

executable tasks, welke in de CIU gebufferd worden totdat er

door de PlFO om gevraagd wordt (analoog aan een CIU, waaraan een

output-PlFO is aangesloten). Daarnaast moet de CIU ook voor het

opzetten en afbreken van verbindingen in de datamatrix zorgen.

Qmdat de gegenereerde output in de processor-PlFO gebufferd

blijft, zal de CIU nu niet alleen aanvragen voor verbindingen

in de matrix ontvangen van zijn PlFO, maar ook filerequests van

andere CIU's voor de data, die in de processor-PlFO gebufferd

is (dit is te vergelijken met de aanvragen bij een CIU, waaraan

een input-PlFO is aangesloten).

8.3.3.1 Puncties/Processen

Proces

TASlCCONTROL

BUFFER

SWITCH CON'l'ROL

omschrijving

Beheren van taskdescriptions

van executable tasks, welke

aan de CIU zijn toever

trouwd.

Bufferen van taskdescrip

tions van executable tasks.

opzetten en afbreken van

verbindingen in de data

matrix.
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8.3.3.2 Berichten

1. Berichten van en naar de PlFO

Voor de SWitch Control berichten verwijzen we naar

paragraaf 8.2. De Operating System berichten hebben we bij de

processor-PlFO reeds behandeld. We hebben toen de volgende

berichten gezien:

Taskrequest

Taskdesc.

Completed

Datapointer

Delete

Buffer full

Taskdescription

executable task

Taskname [CIU nrJ

Datapointers

Taskname [CIO nr]

(van PlFO naar CIO)

(van CIU naar PlFO)

(van PlFO naar CIO)

(van PlFO naar CIO)

(van CIO naar PlFO)

(van PlFO naar CIO)

2. Berichten van en naar andere CIU's

Voor de SWitch Control berichten wordt weer verwezen naar

paragraaf 8.2. De Operating System berichten zijn hieronder in

tabelvorm weergegeven. Bet eerste deel van deze tabel is

volledig identiek met de tabel die we bij de CIO, waaraan een

output-FIFO is aangesloten, hebben gezien. Bet tweede deel van

de tabel (de laatste drie berichten) bevat de extra berichten,

die voor deze CIO gelden.

Operating System berichten

Code

Taskdesc.

Completed

Pormaat

Ex1:ensie

Taskdescription

executable task

Taskdescription

ODlschrijving

Taskdescription van een exe

cutable task, die de CIU van

een andere CIO ontvangt.

Melding van de CIU, dat een

bepaalde task geexecuteerd

is.
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Delete

Moved

Moveack

Pormaat

Extensie

Taskdescription

Pilenames

1 47

omschrijving

Bericht, dat de CIU ont

vanqt: , ten taken dat een

bepaalde task niet

uitgevoerd hoeft te worden.

Melding van een CIU, waarvan

eerder reeds taskdescrip

tions ontvangen zijn, dat

bepaalde datafiles zijn

ver-

huisd.

Melding van de CIU, dat hij

het verhuisbericht heeft

ontvangen.

Taskrequest Aanvraag voor een task van

een andere CIU, wiens PlFO

dezelfde

uit-"oeren.

tasks kan

Taskdesc.

Reqnack

Moved

Received taskdesc.

executable task

Taskdesc. [CIU nr]

Taskdescription, die de CIU

overdraaqt: aan een andere

CIU.

Melding van de CIU, dat hij

geen taskdescriptions voor

de ander heeft.

Verhuisbericht van de CIU,

ten taken, dat hij een

taskdescription naar een

andere CIU heeft

overgedragen. De ontvanger

van het bericht kan aan het

CIU nr zien, bij welke CIU

de taskdescription nu is.
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Code Extensie

omschrijving
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'l'askrequest Aanvraag van de CIO naar een

andere CIO, waarvan de PXPt1

dezelfde tasks kan uit-

voeren.

'l'askdesc.

Reqnack

Patal error

Recovered

Received taskdesc.

executable task

''l'askdescription die de CIU

ontvangt van de CIO waar hij

een taskrequest gedaan had.

Melding die de CIO ontvangt

van de CIO wau hij een

taskrequest gedaan had.

Melding van de CIO nau

andere CIO- s, dat een fatal

error is opgetreden, en dUs

dat de CIO geblokkeerd is.

Melding van de CIO, dat de

fout conditie opgeheven is.

Datapointer Datapointers

Moved Pilenames

Moveack

Datapointers, afkomstig van

de PIPt1, worden door de CIO

samen met het "task-com

pleted"-bericht

doorgegeven aan de CXO,

waarvan de task

oorspronkelijk . afkomstig

was. Bij deze CIO staan de

taskdescriptions van de

suspended tasks, die op

deze pointers wachten.

Melding van de CIO naar

andere CIO-s, dat bepaalde

datafiles verhuisd zijn

( vergelijk met het zelfde

bericht bij de CIO, waaraan

een input-PIPt1 is

aangesloten) •

Melding van een CIO, dat

hij een verhuisbericht

on~vangen heeft.
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9.3.3.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

TASKCONTROL

Ook in deze CIU worden alle Operating System berichten door

het ~CONTROL-proces verwerkt. Bet proces beschikt over

een task-state list, waarin alle ontvangen en nog niet

verwerkte taskdescriptions van executable tasks z1Jn

geregistreerd. De werking van het TASKCONTROL-proces is

identiek aan dat van het TASKCONTROL-proces in een CIU,

waaraan een output-FIFO is aangesloten. Voor de

beschrijving van de verschillende acties, die het

TASKCONTROL-proces moet ondernemen -wanneer het bepaalde

berichten ontvangt- wordt U dan ook verwezen naar de

bespreking van het TASKCONTROL-proces in een CIU, waaraan

een output-FIFO is aangesloten (paragraaf 9.3.2.3).

Alleen de acties, die het TASKCONTROL-proces onderneemt,

naar aanleiding van een "buffer full" melding van de

processor-FIFO, moeten we hier apart bespreken.

buffer full

Wanneer het ~CONTROL-proces dit bericht van de

FIFO ontvangt, moet het zorgen, dat de FIFO zijn

files naar achtergrondgeheugen kan wegschrijven.

Biertoe zal het TASKCONTROL-proces de volgende

acties ondernemen:

~. "Disable" SWITCH CONTROL-proces.

2. COllllllando naar het SWITCH CONTROL-proces om een

verbinding tussen de processor-FIFO en een

storage-FIFO te realiseren.

3. Wachten op terugmelding van het SWITCH CONTROL
proces. Bij deze terugmelding wordt aangegeven,

welke files naar achtergrondgeheugen zijn

weggeschreven.

4. Doorgeven van verhuisberichten naar andere CIU's,

zodat die de desbetreffende datapointers kunnen

updaten (moved/filenames).
5. Wachten tot de verhuisberichten door de

verschillende CIU·s zijn geaccepteerd

(moveack· s).

6. "Enable" SWITCH CONTROL-proces.
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Bet toestandsdiagram van het TASKCONTROL-proces is in

figuur 49 geschetst. Deze figuur is natuurlijk nagenoeg

gelijk aan figuur 46.

BUFFER

Bet bufferen van taskdescriptions van executable tasks

wordt door het TASKCONTROL-proces verwezenlijkt met behulp

van de task-state list.

SWITCH CONTROL

Bet SWITCH CONTROL-proces kan nu aanvragen, om verbindingen

in de matrix te realiseren, ontvangen van de

processor-PIFO, van andere CIO' s en van het

TASKCONTROL-proces (buffer full). Bet zal 0 niet verbazen,

dat het SWITCH CONTROL-proces in deze CIO niets anders is,

dan een combinatie van de SWITCH CONTROL-processen in de

beide eerder besproken CIO·s.

Voor het toestandsdiagram van het SWITCH CONTROL-proces is

figuur 44 geldig, mits men bedenkt, dat de overgang "idle

active" nu ook door een filerequest van de PIFO

veroorzaakt kan worden.

8.3.3.4 De interactie tussen de verschillende processen

De interactie tussen die tussen de processen in deze CIO

plaatsvinden, kunt 0 in figuur 50 vinden.
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Figuur 49. Toestandsdiagram van bet ~CORTROL

proces in een CIU, waaraan een

processor-PlFO is aangesloten
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8.3.4 CIU, waaraan een storage-PlFO is aangesloten

Ook een CIU, waaraan een storage-PlFO is aangesloten, is

in grote lijnen op te vatten als 'een combinatie van een CIU,

waaraan een output-PlFO is aangesloten en een CIU, waaraan een

input-PlFO is aangesloten. De CIU ontvanqt van andere CIU' s

taskdescriptions van executable tasks (met name

schrijfopdrachten), welke in de CIU gebufferd worden, totdat er

door de PlFO om gevraagd wordt. Daarnaast moet de CIU het

opzetten en afbreken van verbindingen in de datamatrix

verzorgen. Aanvragen voor verbindingen kunnen van de PlFO

afkomstig zijn, maar ook van andere CIU' s. De aanvragen van de

andere CIU' s zijn in twee groepen te scheiden. De eerste

categorie van aanvragen betreft die, waarbij datafiles gevraagd

worden, die in de PlFO zijn opgeslagen. De tweede groep van

aanvragen betreft die, waarbij een verbinding opgezet moet

worden tussen de storage-PlFO en een PlFO, waarvan het

databuffer vol is.

8.3.4.1 Puncties/Processen

Proces

TASlCCON'l'ROL

BUFFER

SWITCH CON'l'ROL

omschrijving

Beheren van taskdescriptions

van executable tasks, welke

aan de CIU zijn toever

trouwd.

Bufferen van taskdescrip

tiona van executable tasks.

Opzetten en afbreken van

verbindingen in de data

matrix.
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8.3.4.2 Berichten

Voor de SWitch Control berichten, die voor deze CIU van

belanq zijn, kunnen we weer naar paragraaf 8.2 verwijzen. De

operating System berichten zijn hieronder in tabelvorm

weergegeven.

1. Bericht.en van en naar de FIFU

De Operat.ing System berichten welke nu tussen de CIO en de

FIFU worden uitgewisseld, zJ.Jn reeds bij de storage-FIFO

beschreven. We hebben daar de volgende bericht.en genoemd:

Taskrequest

Taskdesc.

Completed

Delete

Storage full

Connected

Taskdescription

executable task

Taskname [CIO nrJ
Taskname [CIO nrJ

FIFU nr, buff full

(van FIFO naar CIO)

(van CIO naar FIFU)

(van FIFO naar CIO)

(van CIU naar FIFU)

(van FIFO naar CIO)

(van CIU naar FIFU)

2. Berichten van en naar andere CIU's

De verschillende Operating System berichten, die we op dit

niveau aantreffen zijn:



Code

TasJcdesc.

Completed

Delete

Moved

MoveacJc

Fo:rmaat

Extensie

TasJcdescription

executable task

Taskdescription

Taskdescription

Filenames

155

omschrijving

Taskdescription van een exe

cutable task, die de ClU van

een andere ClU ontvangt.

Melding van de ClU, dat een

bepaalde task geexecuteerd

is.

Bericht, dat de ClU ont

vangt, ten teken dat een

bepaalde task niet

uitgevoerd hoeft te worden.

Melding van een ClU, waarvan

eerder reeds taskdescrip

tions ontvangen zijn, dat

bepaalde datafiles zijn

verhuisd.

Melding van de ClU, dat hij

het verhuisbericht heeft

ontvangen.

Fatal error

Recovered

Melding van de ClU naar

andere ClU' s, dat een fatal

error is opgetreden, en dus

dat de ClU geblokkeerd is.

Bet fatal error bericht kan

nu ook gegeven worden, als

teken dat het storage

medium vol is.

Melding van de ClU, dat de

fout conditie opgeheven is.
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8.3.4.3 Bespreking van verschillende processen en berichten

TASKCONTROL

Ook nu worden aIle Operating System berichten door het

TASKCONTROL-proces verwerkt. Bet proces beschikt over een

task-state list, waarin het tUkdescriptions van executable

tasks buffert. De beschrijving van de verschillende acties,

die het TASKCONTROL-proces moet ondernemen, wanneer het

bepaalde berichten ontvangt, kunt 0 vinden bij de

bespreking van het TASKCONTROL-proces in een CIO, waaraan

een output-FIFO is aangesloten (Paragraaf 8.3.2.3).

De enige berichten, die hier apart besproken moeten worden,

zijn het "storage full"-bericht, dat het proces van de FIFO

kan ontvangen, en een bericht van het SWITCH

CONTROL-proces, ten taken, dat een FIFO, waarvan het

databuffer vol is, een verbinding aanvraagt.

storage full

Wanneer het TASKCONTROL-proces dit bericht ontvangt,

weet het, dat nieuwe schrijfopdrachten niet door de

FIFO verwerkt zullen worden. Bet TASKCONTROL-proces

zal nu een speciale "fatal error" melding naar de

andere CIO" s zenden, zodat deze geen nieuwe

schrijfopdrachten naar de storage-FIFO zenden. Zodra

weer ruimte op het storage medium vrijkomt, wordt een

"recovered"-signaal afgegeven, waarna weer nieuwe

schrijfopdrachten kunnen worden geaccepteerd.

Bovendien wordt het SWITCH CONTROL-proces door het

TASKCONTROL-proces gedisabled, zodat aanvragen van

FIFO" s, waarvan het buffer vol is, niet worden

geaccepteerd.

connected/buffer full

Dit bericht ontvangt het TASKCONTROL-proces van het

SWITCH CONTROL-proces, wanneer een verbinding is

aangevraagd door een FIFO, waarvan het databuffer vol

is. Bet TASKCONTROL-proceS moet nu een

schrijfopdracht genereren voor de storage-FIFO,

zodat de datafiles, die de FIFO ontvangt,
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weggeschreven kunnen worden. In feite is deze

schrijfopdracht een taskdescription van een

executable task met "dummy" datapointers. Immers

wanneer de FIFO deze opdracht ontvangt, hoeft hij

zelf geen speciale commando's te verzenden om de

datafiles, die volgens 'de schrijfopdracht verwerkt

moeten worden, op te halen. De data wordt met de

taskdescription meegeleverd. De acties, die het

TASKCONTROL-proces onderneemt z1Jn dus:

1. Detecteren van het bericht.

2. Genereren van een "taskdescription executable

task met dummy datapointers".

3. Doorgeven van deze taskdescription naar de FIFO,

samen met het bericht, dat een verbinding met een

andere FIFO bestaat.

4. Idle.

Het toestandsdiagram, dat voor dit TASKCONTROL-proces

voIgt, is in figuur 51 weergegeven.

BUFFER

Het bufferen van taskdescriptions in

TASKCONTROL-proces met behulp van

gerealiseerd.

de CIU wordt door het

de task-state list

SWITCH CONTROL

Bet SWITCH CONTROL-proces is weer verantwoordelijk voor de

realisatie van verbindingen in de datamatrix. Zoals in de

inleiding van deze paragraaf is gezegd, kan het SWI'l'CB

CONTROL-proces drie soorten aanvragen ontvangen, namelijk:

1. filerequest van FIFO

2. filerequest van andere CIU"s

3. connection request van FlFO"s, waarvan het databuffer

vol is.

filereguest van FIFO

De acties, die het SWITCH CONTROL-proces nu moet

ondernemen, hebben we reeds bij de bespreking van de

CIU, waaraan een output-FIFO is aangesloten, gezien.
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updated

taskdescr.

completed

storage full

to FIFO

taskdesr.
to P'IPU

Figuur 51. Toestandsdiagram van het TASltCONTROL

proces in een CIO, waaraan een

storage-FIFO is aangesloten
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filerequest van andere CIU

Boe het SWITCH CONTROL-proces dit bericht moet

verwerken is bij de CIU, waaraan een input-FIFO is

aangesloten, uitvoerig verteld.

filerequest vanwege buffer full

Wanneer het SWITCH CONTROL-proces een filerequest

van een CIU ontvangt, zonder dat daarbij filenames

opgegeven zijn, weet het SWITCH CONTROL-proces, dat

de verbinding aangevraagd is door een FIFO waarvan

het databuffer vol is. Wanneer het SWITCH

CONTROL-proces door TASKCONTROL gedisabled is (omdat

het storage medium vol is), zendt het een

"busy"-bericht terug, en realiseert dus geen

verbinding. Is het proces niet gedisabled, dan worden

de volgende acties ondernomen:

1. Testen of de FIFO reeds met ander datatransport

bezig is (busy).

2. Indien FIFO bezet is, dan "busy"-bericht naar

aanvrager en naar 4.

3. Indien FIFO niet bezet, dan:

3a. Melding naar aanvrager, dat de

aanvraag

wordt gehonoreerd (connected).

3b. Sluiten van de juiste schakelaar in de

DIU.

3c. Melding naar TASKCONTROL, dat een

verbinding is gerealiseerd tussen de

storage-FIFO en een FIFO waarvan het

databuffer vol is.

3d. Registreren, dat FIFO "busy" is.

3e. Busy.

4. Idle.

Een commando om een verbinding te verbreken (disconnect)

kan aIleen aflcomstig zijn van de FIFO. De acties, die

SWITCH CONTROL naar aanleiding van dit bericht onderneemt,

hebben we bij het SWITCH CONTROL-proces van een CIU,

waaraan een input-FIFO is aangesloten reeds besproken.
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Bet toestandsdiagram van dit SWITCH CONTROL-proces kunt U

in figuur 52 vinden.

8.3.4.4 De interactie tussen de verschillende processen

De interactie, die we tussen de verschillende processen in

en CIU, waaraan een storage-PlFU is aangesloten, aantreffen, is

in figuur 53 weergegeven.



enable disable

disconnect;

filerequest

from other CIU

status
error

status
error

disconnect

connected

disconnect

connected

1 6 1
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P1guur 52. Toestandsdiagraa van het SWITCH CONTROL

proces 1n een ClU, waaraan een

storage-PlFO is aangesloten
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9. structuur van de CIU's

Oit hoofdstuk 8 voIgt, dat bij de diverse CIU"s

verschillende software pakketten behoren. Met name de software

voor het Operating System-deeI van een CIO, waaraan een

input-FIPU is aangesloten, verschilt sterk van de software van

de overige CIO"s. De software van deze CIU's verschilt

onderlinq erg weinig.

Ook hier is, evenals bij de FIPU"s, een duidelijke tweedeling

in de software aanwezig. Bet eerste deel ondersteunt de

universeIe communicatie processen (Command Transfer- en System

Transfer Proces ). Bet tweede deel de niet-universele

FIFO-dependent processen ( Jobcontrol, Taskcontrol, Switch

Control). Mede hierdoor is voor de hardware van de CIO"s een

universeel blokschema op te stellen, dat de diverse software

pakketten kan ondersteunen, zonder dat van "overhead" in de

hardware sprake is.

De cOllDllunicatie van een CIO kan parallel met de verwerking

van commando's plaats vinden, omdat beide onafhankelijk zijn.

Daarom zi;n in een CIO twee onafhankelijke delen (een

communicatie deel en een verwerkings deel) aanwezig. Deze twee

delen wisselen via een buffer deeI gegevens met elkaar uit. In

de hardware van een CIU onderscheiden we dus de volgende drie

functionele eenheden:

1. Communicatie deel

2. verwerkings deel

3. Buffer deel.

In fiquur S4 is het blokschema van een CIU weergegeven. Wanneer

we dit blokschema vergelijken met dat van een FIPU (figuur 37),

zien we dat beide schema's volledig overeen stemmen. Bovendien

blijkt, dat we een DIU als het "device" van een CIU kunnen

beschouwen. Hieronder werken we de diverse delen van het

blokschema nader uit.
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9.1 Communicatie deel

Het communicatie deel verzorgt de communicatie met de FJ:FU

en met andere CIU' s. Het Command Transfer Proces en System

Transfer Proces worden in dit deel geimplementeerd. Beide

vormen van communicatie zijn onafhinkelijk van elkaar en kunnen

dus parallel plaatsvinden. Het communicatie deel valt daarom in

de volgende twee onafhankelijke delen uiteenl

1. Command Communication Controller

2. System Communication Controller.

9.1.1 Command Communication Controller

Oit deel van de CIU is direct verbonden met de Command

Communication Controller van de FIFO. De eisen, die we aan de

Command Communication Controller van de CIU stellen, zijn

identiek aan die van de Controller in de FIFO. Oat wil zeggen,

dat de Controller op O~-basis moet werken en eventueel

processing power moet bezitten, zodat het communicatie-protocol

geheel door deze controller onderhouden kan worden. OOk hier is

dus een 8089 I/O processor als basis aan te bevelen.

9.1.2 System Communication Controller

De System Communication Controller is verantwoordelijk

voor de communicatie met andere CIU· s . In deze controller

localiseren we dUB het System Transfer Proces. Gezien het feit,

dat ook de snelheid, waarmee CIU·s onderling berichten

uitwisselen, de overhead bij datatransport (opzetten en

afbreken van verbindingen) beinvloed, is het zinvol om ook deze

controller op O~-basis te laten werken.

In de controller zijn twee schuifregisters aanwezig om parallel

naar serie c.q. serie naar parallel omzetting te realiseren.

Oaarnaast is een multiplexer/demultiplexer noodzakelijk, om de

zender naar verschillende kanalen te kunnen schakelen.

Oe controller moet verder de prioriteiten voor de diverse

kanalen controleren (zie hoodstuk 5 en 8), zodat de zender op

een gegeven moment zeker toegang tot een kanaal kan krijgen.
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Het controleren van de prioriteiten en bedienen van de

multiplexer/demultiplexer, alsmede het zelfstandig onderhouden

van het protocol, waarvan CIU's bij hun onderlinge communicatie

gebruik maken, pleit voor het inbouwen van intelligentie

(processing power) in de System Communication Controller. Oak

deze controller is daarom opgebouwd rond de 8089 I/O processor

van Intel en voorzien van eigen (P )ROM geheugen, dat als

Control Store dienst doet.

9. 2 Verwerkings deel

Het verwerkings deel (in het blokschema aangeduid als

Command Processor) moet het Jobcontrol- en SWitch

Control-proces c.q. het Taskcontrol- en Switch Control-proces

uitvoeren. Dit dee1 van de CIU beschikt daarom over een eigen

processor en geheugen. Bovendien is een speciale I/O poort

aanwezig voor de interface met de DIU. omdat deze processor

moet samenwerken met de I/O processoren van de communicatie

controllers, valt de keuze voor deze processor op de 8088

(eventueel 8086).

9.3 Buffer dee1

De Command Processor plaatst de verschillende berichten,

die verzonden moeten worden, in het buffer deel. De

communicatie controllers lezen hieruit de berichten en

verzenden ze naar de FIFO of andere CIU·s. omgekeerd schrijven

de cOnmlunicatie controllers de berichten, die ze van andere

CIU's of van de FIFO ontvangen, in dit buffer deel, waaruit de

Command Processor ze dan weer leest.

om de onafhankelijkheid van communicatie en verwerking te

garanderen, zijn de I/O processoren in de "remote configuratie"

opgesteld ten opzichte van de 8088. Het buffer deel, waartoe

aIle processoren toegang moeten hebben, ligt weer in het

"System memory".
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~O. Conclusies en aanbevelingen

Uitgaande van een logische benadering, door middel van

jobs en tasks, hebben we de globale- systeemstructuur van figuur

~ uitgewerkt tot een volledig gedistribueerd computersysteem.

De universeIe opzet van de hardware voor de FIPU' s (Fully

Independent Functional Units) en CIU' s (Command Interface

Units), samen met de universeIe communicatie-software, maakt:

het in principe mogelijk, dat iedere FIPU aan iedere

willekeurige CIU kan worden aangesloten. Van een zinvolle

koppeling tussen een FIPU en een CIU kan echter alleen sprake

zijn, indien de verwerkings-software (dit is de software, die

de FIPU-dependent processen ondersteunt) in de CIU aangepast is

aan het aangesloten type FIPU. Aansluiting van een FIPU aan een

willekeurige CIU is daarom alleen mogelijk, indien de

verwerkings-software in de CIU's universeel is. Uit dit verslag

blijkt echter (hoofdstuk 8), dat een universeel software pakket

voor de CIU' s tot veel overhead aanleiding geeft. Veel bater is

om in de CIU's, ten aanzien van de software, twee groepen te

onderscheiden. De eerste groep is dan bedoeld voor koppeling

met input-FIPU·s. Aan de tweede groep kunnen de overige typen

FIPU's (output, processor en storage) worden aangesloten.

Bij de verdere ontwikkeling van het systeem lijkt het mij

noodzakelijk om de volgende drie onderwerpen als afgebakende

terreinen te beschouwenl

~. Hardware van de gedistribueerde centrale

2. Software van de gedistribueerde centrale

3. Hard- en software van de FIPU·s.

Ieder van deze onderwerpen is apart uit te voeren, waarbij weI

steeds met de wensen ten aanzien van de andere onderwerpen

rekening moet worden gehouden.
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Slotwoord

Tot slot wil ik al diegenen, van wie ik tijdens ID1Jn

afstuderen direct of indirect steun heb ontvangen, bedanken.

In het bijzonder wil ik dank zeggen aan mijn begeleiders,

ir. M. stevens, ir. J. Kemper en ir. B. Dortmans. Door de vele

discussies, die ik met hen heb gevoerd, was het mogelijk om

reqelmatig afstand te nemen van het onderwerp, zodat steeds een

totaal beeld van het systeem voor ogen bleef.

Daarnaast wil ik ook speciaal mijn broer bedanken voor de

hulp die hii mii, bij het malten van de tekeningen, geboden

heeft.

Eindhoven, mei 1981

P. van den Eijnden.
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