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Hoofdstuk 1:

IRLEIDIRG

1.1 Algemene Inleiding

llijn afstudeeropdracht is voortgekOlD8n uit het op de markt
verschijnen van de CPI, de tJniversal Peripheral Interface, van
Intel. De CPI, een complete microcomputer op een chip, is
bedoeld voor de aansturing van niet al te snelle input/output
devices, waarvoor nog geen specifieke device controller
bestaat. Deze CPI zou, toegepast als extra processor voor de
ilo, mooi passen binnen een systeem waarin op een
hoofdprocessor meerdere taken parallel naast elkaar draaien.

Door de eis tot universeel houden heeft mijn opdracht zich
geleidelijk aan ontwikkelt tot het ontwerpen van een algemene
structuur voor de aansturing van de i/o. Op een hoofdprocessor
waarop meerdere taken naast elkaar draaien onder besturing van
het programma RMX/80 moeten een of meerdere slaves worden
aangesloten die zoveel mogelijk de ilo taken van de
hoofdprocessor overnemen. Voor de rol van slave moeten
verschillende tijpen device aanstuur elektron1ka gebruikt
kunnen worden. OOk moet de JDOgelijlcheid tot DIIA datatransport
aanwezig zijn.

In dit verslag wordt besproken hoe een structuur kan worden
opgezet die aan bovengen08!Dde eisen voldoet. Bet geheel is
zover uitgewerkt dat het voor een progr8D11118ur vrij snel
mogelijk is, voor een systeeDl dat is opgezet, de progrm.atuur
te schrijven die nodig is voor de aansturing van de ilo
hardware. Eerst wordt in dit verslag ingegaan op de
geschiedenis van het ontstaan van parallel werking binnen de
computer systemen. Daarna wordt het operating systeem
behandelt, het besturingsprogramma dat we nodig hebben om een
meer complex computer systeem te controleren. In hoofdstuk 3
wordt nader ingegaan op de plaats en de structuur van de 1/0
binnen dit o.s. en in het volgende hoofdstuk wordt de structuur
voor de ilo verder uitgewekt . In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op
de situatie waarbij we meerdere processoren aan het systeem
toevoegen. Het speciale geval waar we hier, bij Ilijn
afstudeerwerk, mee te maken hebben het toepassen van een extra
procesor voor de ilo wordt tenslotte in hoofdstuk 6 besproken.
Bet geheel wordt afgesloten door de conclusies, de
literatuuropgave en het nawoord met enige kritische
kanttekeningen t.a.v. mijn afstuderen.



l. . 2 Geschiedenis van de Paral.l.el. Werking

Al.s we kijken naar de geschiedenis van de computer dan zien we
dat er in het begin van de on1:wikkel.ing sprake was van vrij
grote, door het gebruik van radiobuizen veel. energie
versl.indende, apparaten. Ze waren in staat om sequentieel.
instructies uit te voeren en zo een uit achtereenvol.gende
stappen opgebouwd programaaa te doorl.open. Met de komst van de
transistor konden de machines groter en compl.exer worden. Men
kwam met steeds meer en grotere taken die men aan de
rekenmachine wil.de toevertrouwen.

Bet werd zaak de machines nu zo efficient moqel.ijk te gaan
gebruiken. Al. spoedig werd de bel.angrijke rol. duidel.ijk die de
invoer van prOCJramaaa' s en gegevens en de uitvoer van de
resul.taten bij deze efficiency speel.den. De begrenzende faktor
in de kapaciteit van da machine om prOCJramiDa' s te ve~rken was
de tijd die de randapparaten nodig hadden om hun veel.al
mechanische in- en uitvoer handel.ingen te verrichten. Nadat de
computer het resul.taat van b.v . een berekening naar het
randapparaat gestuurd had moest hij een aanzienJ.ijke tijd
wachten eer de printer terugmel.de dat hij kl.aar was met het:
afdrukken van dat resul.taat. Bet idee ontstond om het interne
rekengedeel.te van de computer reeds andere bewerkingen te l.aten
uitvoeren in de tijd dat hij moest wachten op dat randapparaat.
Van de oude "busy form of 'waiting", het doorl.open van een
programma dat steeds testte of het randapparaat kl.aar was de
z.g. pol.l.ing, werd overgeschakel.d op de "active form of
waiting". Een signaal, de interrupt, gaf een melding als het
periferieapparaat klaar was. Bet centrale gedeelte van de
computer kon in deze tijd die er gewacht moest worden een andere
taak uitvoeren en zou er wel op geattendeerd worden als de
invoer of uitvoer akties kl.aar waren.

Zo ontstond de situatie dat er aan verschillende taken
tegelijk gewerkt werd. De ene taak verkeerde b.v. in de fase dat
zijn uitvoer plaats vond terwijl er al aan een volgende
gerekend werd gedurende de wachttijden van de mechanische
langzame in- en uitvoer processen. Bier was sprake van
parallel processing, gel.ijktijdig met de hamertjes die letters
op het papier afdrukten werden er berekeningen uitgevoerd.
Later ontstonden er door bepaalde toepassingsgebieden nOCJ meer
situaties die evenals de efficiente toepassing van de computer
vereisten dat er parallel aan meerdere taken gewerkt werd. Een
eerste voorbeeld is een real-time systeem voor procesbesturing.
Bier denken we b. v . aan chemische processen waaraan we op een



aan~al plaa~sen me~ingen verrich~en en dan afhankelijk van de
resul~a~en daarvan :bepaalde ak~ies ondernemen. Sogdge
mee~pun~en zijn :belangrijker dan andere en het reageren daarop
moe~ direkt gebeuren, andere zaken moeten wachten. Denk maar
aan het openen van een overdrukklep bij te hoog oplopende druk
in een vat, iets dat een hogere prioriteit heeft dan het reqelen
van de gastoevoer voor de verhitting. Een ander geval. dat
paral.lel werking vereis~ is een compu~er waarop twee gebruikers
zijn aangesloten die meteen met de computer communiceren. Elke
gebruiker wil merken dat de computer voor hem werkt en wil niet
wachten ~otdat de andere gebruiker klaar is. Di~ vereist
time-sharing, de computer werkt een korte tijd voor de ene
gebruiker en daarna een korte tijd voor de andere. ZO krijgen
om de beurt beide gebruikers even de :beschikking over de
machine. Dit gaa~ zo snel da~ de gebruikers he~ bijna niet
merken. Hier is sprake van een andere vorm van paral.lel werking
dan de bovengenoemde paral.lel processing. Bier gebeuren in
fei~e nie~ echt meerdere dingen ~egelijk zoal.s in de paral.lel
processing situatie. Daar werd gelijktijdig aan twee ~aken

gewerkt, het afdrukken en het berekenen. Hu wordt er in feite
om de beurt even aan de uee taken gewerkt. ltijken we naar de
beide taken dan zien we da~ ze beide opges~art zijn en beide
naar hun voltooiing gaan. Be~ lijkt of ze gelijktijdig
behandeld worden. Deze schijnbare paral.lel werking heet
paral.lel progra-ing. De programma' s die de taken :bePal.en lopen
parallel.

Willen we de capaciteit van de computer ech~ vergroten dan
zullen we, zoal.s we in hoofdstuk 5 zullen zien, moe~en zorgen
dat het aan~al. processoren ~oeneemt. Deze tendens val.~ dan ook
waar te nemen in de moderne computertechniek. Door de sterk
toegenomen mogelijkheden van de integratietechniek is men nu 10
s~aa~ om meer complexe , uit meer elementen :bestaande
geintegreerde circuits ~e produceren. De microprocessor
onts~aa~, een ie waarbij he~ processor gedeel~e van een
computer op een chip, op een plak silicium, ondergebracht kan
worden. Op dit moment zijn er zelfs chips in de handel waarop
een comple~e computer gein~egreerd zit, het processorgedeelte,
he~ geheugen en het I/Q-gedeelte. Door deze enorme
miniaturisering kan men nu eenvoudiger systemen opbouwen waarin
meerdere processoren zit~en. ZO kan men systemen opbouwen
waarin meerdere gelijkwaardige processoren de te verrichten
~aken onder elkaar verdelen of systemen waarin meerdere
gespecial.iseerde processoren elk eigen, specifieke taken uit
het ~otale takenpaJcet verwerken. OOk op het gebied van de input
en output afhandeling, een belangrijk gebied om paral.lel



werking toe te passen, zien we deze onbwikkeling. Er z1Jn hele
families programmee%hare device controllers zoals b.v. de 82zx
serie van Intel, bedoelt om de masterprocessor te bevrijden van
een gedeelte van de aansturing van een device. Zelfs speciale
I/O-processoren zijn te verkrijgen.

Bet Parallel werken aan meexdere taken stelt uiteraard
sPeciale eisen aan de besturing van het totale systeem. In het
vervolg van dit verslag zullen we hierop vexder ingaan.



Hoofdstuk 2 I

BET OPERATIRG SYS'l'EEK

2.1 Globale Beschrijving van een operating Sys1:eea

In de begintijd van de cOllPUters had een gebruiker de
beschikking over een hele machine. Deze gebruiker bestuurde en
controleerde alle akties van deze computer. In het voorwoord
staat al beschreven hoe i.v.m. enerzijds het efficienter
gebruik van de computer en anderzijds doordat meer gebruikers
tegelijk op het apparaat gingen werken langzamerhand steeds
meer parallelle aktiviteiten hun intree deden. Hierdoor werd
een speciaal besturingsprogramma. een operating syBtem (0. s. ).
noodzakelijk.
De eerste taak van dit operating syBtea is om de ruwe hardware

gebruikers vriendelijker te maken. De meeste computer
gebruikers zijn niet geinteresseerd in de details van de
werking van de rekenmachine en deze details zoals b.v. de
preciese aansturing van de ilo apparatuur worden dan verborgen
binnen het o. s., het o. s. verzorgt deze taken.

De tweede taak van het o. s . hangt samen met de parallelle
aktivieiten. input en output operaties kunnen gelijktijdig
gebeuren met berekeningen en er kunnen meerdere gebruikers
programma.' s tegelijk in het geheugen zitten. Door deze parallel
lopende gebeurtenissen ontstaan er problemen t.a.v. de
overschakeling tussen de verschillende gebeurtenissen. de
bescherming van de ene aktiviteit tegen de effekten van de
ander en de synchronisatie van aktivieiten die onderling
afhankelijk zijn. OOk moeten parallelle aktivieiten vaak
dezelfde apparatuur of info:rm&tie gebruiken. Hier vinden we
problemen Lv.m. de toewijzing. het gelijktijdige gebruik en de
bescherming tegen misbruik.

In "Fundamentals of operating SySteme" beschrijft A.H.Lister
hoe zo' n besturingsprogr8Jlllll&. net als een ui. kan worden
opgebouwd uit schillen. In fig 2.1 zien we dit weergegeven.

De binnenste schil is de z. g. nucleus die direkt kontakt heeft
met de hardware. Deze nucleus moet zorgen voor een situatie
waarin processen kunnen bestaan. Dit betekent dat hij IlO8t
zorgen voor het afhandelen van interrupts. het overschakelen
van processoren van het ene naar het andere proces en dat er een
mechanisme moet zijn voor de communicatie tussen de processen.
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De firs~-level in~errupt handler, FLrB, zorgt voor de
elemen~aire afhandeling van a1e in~errupts• De dispa~cher

verzorgt de overschakeling van de processoren naar de
verschillende processen. Be~ blok proces manipula~ion beva~ de
procedures voor de wai~ en signa1 opera~ies die zorgen voor de
communica~ie ~ussen de processen.De blokken memory managemen~,

ilo en file access spreken voor zichzelf. Resource aJ.loca~ion

verzorgt de ~oewijzing van de resources, de sys~eem el...n~en
die schaars zijn en die door meerdere gebruikers gedeeld 1D081:en
worden, aan de processen. Scheduling is he~ gedeel~e da~ zorgt
voor de ~oewijzing van de processoren aan de processen. De
priori~ei~en van de processen spelen hier dus een rol. Bui~en

deze schillen zi~~en de users die via de o.s. schillen kon~akt

hebben me~ de hardware.
Na deze globa.J.e beschrijving van de opbouw van een opera~ing

sys~em zaJ. ik wa~ ui~gebreider ingaan op he~ door mij gebruikte
bes~uringsprogrammaRMX.

2 . 2 Rea1-'l'ime Mul~i~asking Execu~ive, RllX/80

Be~ In~el produkt RllX/80 levert een beRuringsprogru.a op
nucleus nivo waarmee een sy~eem kan worden opgebouwd om
meerdere ~aken, reaJ.~ime, paraJ.lel ~e la~en draaien. Me~

rea1-~ime bedoelen we da~ reakties op een extern signaal binnen
een bepaalde ~ijd moe~en gebeuren. Deze ~aken kunnen zowel in
8080 assembler language aJ.s in PL/H-80 ~aal. geschreven worden.
Als we een sys~eem opzft~en kunnen we die s~ukken software die
we nodig hebben in he~ sY8~eem opnemen. De nucleus die bePaa1~

welke taak vervolgens moe~ worden ui~gevoerd, die de ~1JIli.ng

funkties voor he~ ~eea verzorgt en die de middelen geeft om
de uitwisseling en de con~role van da~a binnen he~ systeem ~e

verzorgen, moe~ aJ.~ijd in een sys~eem aanwezig zijn. Op de
werking van de nucleus zaJ. ik wa~ verder ingaan.

De nucleus zorgt ervoor da~ verschillende ~aken ParaJ.lel nau~
elkaar in he~ sys~eem kunnen bes~aan. Aangezien n1e~ aJ.le ~aken

even belangrijk zijn en omda~ sommige ~en soms veel sneller
moe~en worden ui~gevoerd dan andere, hebben aJ.le ~aken een
bepaalde prioriei~ gekregen. De ~aken, die gerealiseerd worden
door he~ ui~voeren van de ins~ruk~ies van een progrumaa, kunnen
in verschillende ~oes~anden verkeren. Soms zijn ~aken van
elkaar afhankelijk b. v. doorda~ de ene ~aak da~a van de andere
nodig heef~, soms moe~ een ~aak wach~en op een signaal. van



buiten voordat hij kan beginnen. Hierdoor ontstaat de situatie
dat taken soms moeten wachten en nog niet door een processor
kunnen worden uitgevoerd. Binnen RMX kunnen taken in de
volgende toestanden verkeren I

-Ready I

Aan alle voorwaarden om uitgevoerd te kunnen worden is
voldaan, de taalt is klaar om door de processor behandelt te
worden.

-Waitingl
Rog niet alle executie condities zijn vervuld, de taalt mist
b.v nog bepalde data.

-Running I

Dit is de taalt die door de processor behandelt wordt, d.i.
altijd de ready taalt met de hoogste prioriteit.

-SUSpendedl
Een taalt die, voorlopig, op non-aktief is gezet.

Alle taken die in een bePaalde toes1:&nd verkeren worden op een
lijst gezet, zo is er een ready-lijst, een waiting-lijst enz.
De taken kunnen van de ene naar de andere toestand overgaan, een
waiting taalt die op bePaalde data wacht wordt ready als hij de
data ontvangen heeft.
In fig 2.2 is aangegeven welke overgangen mogelijk zijn.
OVergangen van de ene naar de andere toestand hebben vaalt te
maken met de communicatie tussen taken onderling. Het wachten
op data en het versturen van data tussen verschillende taken is
een voorbeeld hiervan. Belangrijk in dit verband is dus het
mechanisme waarmee taken met elkaar cOlllllluniceren.

De nucleus levert de z. g. messages en exchanges wa.arMe taken
met elkaar kunnen communiceren. Een message is een in het
geheugen geplaatste boodschap van de ene taak voor de andere.
De inhoud van deze boodschap kan varieren van een cOBllUUldo of
signaal byte tot een blok data. Een taak die wacht op een
bericht, ontvangt deze message via een exchange. ZO· n exchange,
te beschouwen als een brievenbus, bestaat uit een aantal
plaatsen in het geheugen. De taak die de boodschap wil
verzenden stuurt het adres van deze boodschap m.b.v. de BMX
routine RQSDD( exchange adres, message adres) naar de exchange
van de taalt waar het bericht voor bestemd is. De wachtende taalt
kijkt d.m. v . de routine RQWAIT( exchange adres,wait time) of
RQACP'1'( exchange adres) of het adres van een message in deze
exchange is neergezet. Via dit adres heeft de ontvangende taalt
dan de mogelijkheid deze message te adresseren en kan zo over
de boodschap beschikken. Dit mechanisme van messages en
exchanges levert ook een mogelijkheid tot SYnchronisatie van
taken. Indien een taak de routine RQWAIT aanroept komt hij in
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de wait:ing t:oest:and als er geen 11I8ssage naar de bet:reffende
exchange is gest:uurd. Bij blijft: dan wait:ing t:ot:dat: er een
message naar deze exchange is verst:uurd waarna hij ready wordt:.
Bet: is dus mogelijk t:aken vrij t:e geven voor execut:ie, ready t:e
maken, na een synchronisat:iesignaal, een 11I8ssage, van een
andere t:aak. om t:e kunnen voorkomen dat: een t:aak t:e lang wait:1ng
blijft: bij het: niet: verschijnen van een mesBage, kunnen we in
de RQWAI'l' rout:ine opgeven hoe lang een t:aak maximaal 1I08t:
wacht:en. (Bet: opgeven van wait:-t:i.me-O zorgt: dat: er voor
onbeperkt: t:ijd gewacht: wordt:. ) Bij het: niet: verschijnen van een
message wordt: de t:aak na het: verst:rijken van die wacht:t:ijd t:och
ready. Dit: levert, door t:e wacht:en bij een exchange waar geen
message verschijnt:, bovendien de mogelijkheid t:ot: het:
realiseren van bepaalde vertragingen. De~ rout:ine, de
andere rout:ine om message adressen op t:e halen bij exchanges,
dient: om boodschappen t:e kunnen ont:vangen zonder t:e .aet:en
wacht:en als de boodschap er niet: is. De hier beschreven message
operat:ies rqsend en rqwa.it: op de exchanges zijn direkt:
vergelijkbaar met: en bevat:t:en dezelfde mogelijkheden a.ls het:
door Dijkst:ra geint:roduceerde begrip semafoor met: de daa%bij
behorende operat:ies wait: en signal.

Kijken we nu t:erug naar de overgangen van de t:aken t:ussen de
vrschillende t:oest:anden. OVergangen van running naar wa1.t:ing
vinden st:eeds plaat:s nadat: de running t:aak een RQWAI'l' heeft
uit:gevoerd op een exchange waar nog geen messàge st:aat:. Van
running naar ready gaat: een t:aak nadat: hij een RQSDD heeft:
uit:gevoerd naar een t:aak met: een hogere priorit:eit: die wait:ing
was op deze message. Door de hogere priorit:eit: wordt: deze
wait:ing t:aak nu ready en dan met:een running, de running t:aak
wordt: ready. overgangen t:ussen ready of running en suspend en
vice versa gebeuren door het: aanroepen van de rout:ines RQSUSP
en RQRESII.

Naast: het: zorgen voor het: overschakelen van de processor over
de verschillende t:aken en het: leveren van de communicat:ie en
synchronisat:ie mechani8JD8n rqwait: en rqsend bevat: de nucleus
ook een gedeelt:e voor de element:aire int:errupt: afhandeling. RIIX
t:oegePast: op een SBC 80/20 vertaalt: een hardware int:errupt: in
een rqsend naar een int:errupt: exchange waar een door de user
geschreven int:errupt: t:aak met: een hoge priorit:eit: st:aat: t:e
wacht:en.
Als afsluit:ing van dit: hoofdst:uk volgt: in fig 2.3 de precieze

opbouw van de messages en exchanges, die verder in dit: verslag
gebruikt: zal worden. In fig 2.4 is aangegeven hoe messages ,
exchanges en t:aken met: elkaar verbonden zijn.
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Boofds1:uk 3 I

IRPtJ'l'/OU'WtJ'l' IN BE'l' OPERA'1'ING SYS'l'EEM

3.1 Ui1:gangspun1:en

In Pundamen1:als of Opera1:ing Sys1:ems probeert A.M. Lis1:er
sys1:ema1:isch een o. s • op 1:e bouwen. Be1: blijk1: da1: voor de
invoer- en ui't:voer-afhandeling bij he1: on1:werpen van opera1:ing
sya1:ems vaak ad hoc oplossingen gebruikt worden. De 1:oegepas1:e
randappara1:en vertonen gro1:e verschillen in eigenschappen en
lenen zich daardoor moeilijk voor een uniforme aanpak. Er zijn
verschillen in 1:ransportsnelheid, eenheid van da1:a1:ransport,
da1:a represen1:a1:ie, 1:oeges1:ane opera1:ies en fou1: condi1:ies •
'!'och probeert hij door he1: isoleren van de device afhankelijke
karak1:eris1:ieken in aParte blokken zoveel mogelijk 1:01: een
algemene aanpak 1:e komen.

Bij gaa1: ui1: van 4 ui1:gangspun1:enl

Gebruikers moe1:en alleen een. s1:andaardcode zien. De
verschillende door de peri.ferie appara1:en gehan1:eerde
karalt1:ercodes moe1:en binnen he1: o. s. verborgen zijn.

De 1/0 moe1: onafhankelijk zijn van een bepaald device
binnen een soort en ook zo veel mogelijk onafhankelijkheid
van de soort device.

Efficien1:ie. Aangezien ilo vaak he1: knelpun1: binnen he1:
compu1:er sys1:8eII vonrt.

Uniforme behandeling van de verschillende devices.

Consequen1:ies van deze ui1:gangsPun1:en zijnl

Bij heef1: een uniforme represen1:a1:ie van alle karakters
nodig, de in1:erne karak1:ercode.

Programma" s moe1:en nie1: op ech1:e devices werken maar op
z.g. s1:reams.



Zijn o. s . is in eerste instantie bedoeld voor job-shop
Bystemen. Dit zijn systemen waar een continue stroom van
jobs, die elk een sPecifieke taak voor een bepaalde
gebruiker uitvoeren, door de computer vezwerkt moet
worden. Elke job wordt voorafgegaaan door een
j ob-beschrijving , waarmee het systeea kan bepalen hoe de
job verwerkt lDOet worden. Uit deze job-beschrijving kan
het o. s. dan afleiden, welk device het met een bepaalde
stream lDOet kOPPelen. In de job-beschrijving staat b.v.
dat de stream output 1 een regeldrukker moet zijn. Hierna
kan het o. s • stream output 1 kopPelen met een bepaalde
beschikbare regeldrukker . Dit levert de gewenste device
onafhankelijkheid.

Device karakteristieken horen bij het device en niet bij
de routines die het device aansturen (device handlers).
Door deze karakteristieken in een z.g. device descriptor
te plaatsen worden ze device afhankelijke Parameters die
door de device handlers gebruikt kunnen worden. In zoon
device descriptor kan de volgende karakteristieke
infoxma.tie geplaatst wordens

device identificatie

de instructies die het device besturen

pointers naar karakter-vertaal-tahellen

de huidige status J bezig, vrij of defekt

een pointer naar de huidige device gebruiker

3 .2 I/o-Structuur

Lister komt tot het i/o-systeem afgebeeld in fig 3.1
Een user proces roept de i/o-procedure van het o.s. aan •.b.v.
de subroutinecall

COIO (stream, mode, amount, destination, semaphore ) •
De Parameters hebben de volgende betekenis.

-streams
de stream waarop de ilo lIIOet plaats vinden

-modes



USER OPERATING SYS'l'EM

Requesting
Process

1/0
Procedure

Device
Bandler

Interrupt
Routine

WAlT (request
pending),
pielt 10Re from

request queue, locate device
initiate 1/0, descriptor,
WAlT (operation~ -- - -- --SIGNAL (operation

complete) , complete) ,
perform error
checks,
perform house-
keeping,

- SIGNAL (request
serviced),
delete 10Re,

I--~

I
Irequest queue,

SIGNAL (request pending ) , IL -1

identify device,
perform error cheelts,
a,ssemble 10Re,
place 10Re on device

DOIO (stream, mode,
amount,destination,----*_~

semaphore ) ,
I

I

WAlT (request ... -
serviced),
test error location,

Operating system
boundary

____....l..... Plow of control

-- --~ semaphore synchronisation

figuur 3.1



geef1: de opera1:ie aan die gewens1: word1: b.v. da1:a1:ransport of
1:erugspoelen, ook kan evt: • aangegeven worden welke
karaktercode gebruikt word1:

-amoun1:1
de hoeveelheid da1:a die ge1:ransporteerd moe1: worden

-des1:ina1:ionl (of source)
de plaa1:s waar de da1:a naar 1:oe 8)81:en of vandaan komen, di1:
kan een regis1:er, een geheugenplaa1:s of he1: begin van een
aan1:al opeenvolgende geheugenplaa1:sen zijn

-semaphorel
he1: adres van een semafoor reques1: serviced waarop een signal
opera1:ie ui1:gevoerd moe1: worden als de i/o-opera1:ie vol1:ooid
is

De i/o-procedure heef1: naas1: de andere in de 1:ekening gen08lDde
funk1:ies als 1:aak om he1: IORS (I/O-reques1:-block ) suaen 1:e
s1:ellen. Di1: IORS beva1: de paruae1:ers van de ilo aanvraag en
wordt op een lij s1: geze1: waar alle aanvragen voor een bepaald
device op s1:aan. In de eerder genoemde device descrip1:or s1:aa1:
een poin1:er naar deze device reques1: lijs1:. Zie fig 3.Z"voor de
samens1:elling van IORB en device descrip1:or. Via de s-.foor
reques1: pending word1: een apari: proces, de device handler,
aangeroepen die me1: deze lijs1: gaa1: werken. Rada1: de device
handler a.h.v. he1: IORS de ilo heeft opges1:ar1: wach1: hij 1:atda1:
hij van de in1:errup1: rou1:ine de _lding krijg1: da1: de ilo
opera1:ie vol1:ooid is. Bierna gaa1: hij of door _1: he1: volgende
da1:a1:ransport of hij _ld1: aan hei: user proces da1: hei: ilo
verzoek is afgehandeld.

De beschreven s1:ruc1:uur be1:ref1: ongebufferde ilo. Willen we
bij herhaalde 1:ransporten naar dezelfde s1:ream he1: vaak
1:erugkerende wach1:en bij de semafoor reques1: serviced
vexmijden, dan kunnen we gebufferde ilo 1:oepassen. I/O
1:ransporten vinden nu direk1: plaa1:s naar en van een
bufferruimte in he1: geheugen en he1: o.s. zorg1: da1: di1: buffer
1:ijdig geleegd resp. gevuld word1:. Alleen indien de buffer vol
resp. leeg is 1:reed1: er nu nog wach1:en op. De ilo procedure
heef1: hierbij een lich1:elijk gewijzigde vorm en word1: ook
anders aangeroepen.

In he1: bovens1:aande is verder veronders1:eld da1: de naam van hei:
randapparaa1: voldoende is oa 1:e bepalen waar de da1:a naar 1:oe
moe1:en of vandaan kOlll8n. Di1: is waar voor sequen1:ieel werkende
devices waar geen onduidelijkheid kan bes1:aan over de plaa1:s op
he1: medium die he1: da1:a1:ransport be1:ref1:, b. v. ponsbandlezers
en regeldrukkers. Bij sommige devices is he1: mogelijk de plaa1:s
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op he~ medium waar he~ ~ransport plaa~s vind~ vrij ~e kiezen.
Elk da~agebied op zoon medium heef~ de naam file, vandaar de
naam file devices. Bij deze file devices moe~en we bij ilo
~ransport naas~ he~ device dus ook de file aangeven. Di~

vereis~ e:x1:ra info%1ll&~ie zowel in de job beschrijving als in
hft IORB.

Raas~ de begrippen file device en non-file device kennen we ook
de onderverdeling shareable en unshareable devices. Shareable
devices b.v. disk drives zijn devices die aan meerdere
processen ~egelijk kunnen worden ~oegewezen. Bij unshareable
devices be~ref~ he~ randappua~en die nie~ ~egelijk aan
meerdere processen kunnen worden ~oegewezen omda~ er dan een
mengelmoes van ilo da~a zou on~s~aan b.v. regeldrukkers en
ponBbandlezers. Deze unshareable devices kunnen leiden ~~

si~ua~ies waarbij op hft ene ogenblik meerdere processen moet:en
wach~en omda~ een proces di~ device vasthoud~ ~erwijl op een
ander momen~ he~ device ~o~aal nie~ gebruik~ word~. Di~ kan
voorkomen worden door z.g. sPOOling. Hierbij word~ de ilo voor
zo" n druk gebru~ unshareable device b.v. een regeldrukker
eers~ naar een snel ~oegankelijk en shareable ~ussenmedium

ges~uurä b.v. een disk. Een a~ proces, een sPOOler, zor~ er
dan voor da~ de ilo van disk naar he~ oorspronkelijk bedoelde
randappuaa~ ge~ransporteerdword~.

3. 3 I/o-S~ru~uur omgeze~ naar RJIX

Binnen mijn ~aaks~elling is he~ RJIX software pakke~' da~gene

wa~ de o. s • ~alten op zich moe~ n_n. 1Ie~ de in hoofds~uk 2
gegeven korte beschrijving van Ra kunnen we he~ model van
Lis~er omze~~en in RJIX ~aal. We komen dan ~~ de OPZft
weergegeven in fig 3.3
De semafoor reques~ pending is nu een request pending exchange
geworden waar door de opera~ie

RQSEliID( req.pend . exch • , IORB-adr. ) van de ilo procedure he~ adres
van een IOD word~ neergeze~. Be~ IOD heef~ dus nu de vora van
een message gekregen. De vroegere IOD informa~ie s~aa~ in hft
remainder gedeel~e van de message • De device handler bepaal~

m.b. v . de opera~ie IORB-adr-RQWAIT( req.pend •exch. , wa.i.~-t:1JDe )
de aanwezigheid en hft ~. adres van een IOD.
Soortgelijk zijn de overige semaforen vervangen. De in~errupt

rou~ine wach~ d. m. v • in~.mag. adr •-RQWAIT( in~ •Lx. exch. , 0) op de
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interrupt melding van het device die op interrupt nivo JE: moet
komen. De vorm van zo' n door het 1UIX systeea uit de hardware
interrupt gegenereerde int .message is beschreven in de RIIX
literatuur.
Signal( operation complete) is veranderd in RQSEHD( op. compl. exc
h,op.compl.msg.adr. ). Deze op.cOllpl.msg. kan o.a. de in fig 3.3
aangegeven vorm hebben. De 1 bytes remai.nder wordt b.v • 018
gemaakt: ten teken dat er een interrupt van het device ontvangen
is.
Na het voltooien van de ilo opdracht gegeven in het IORS stuurt:
de device handler m.b.v.
RQSElm( req. serv. exch • , req. serv. msg •adr.) het adres van de
request serviced message naar de req. serv.exchange. In het
remainder deel van de message ltan men b. v • opgeven of de i/o
operatie succesvol voltooid is dan wel een code voor de
opgetreden fout of zoals aangegeven in fig 3.3 een pointer naar
een plaats in het geheugen waar meer details over de fout staan.
De taken van de diverse blOkken kunnen uiteraard gelijk
blijven.



Boofdstuk 4:

OI'l'GEWERK'J:E I/o-STRtJC'.l'UOR.

4.1 Inleiding Uitgewerkte I/o-Structuur

In dit hoofdstuk zaJ. ik de ontwikkelde ilo structuur en de
onderdelen die daarbij een rol spelen uitgebreid beschrijven.
Bet eerste gedeelte van de structuur kunnen we zien in fig 4.1
en is vrijwel identiek aan het oorspronkelijke ontwerp van
Mster. Bet bevat de door de user gebruikte 1/0 caJ.l 0010 en de
daarmee aangeroepen ilo procedure die ik nu i/o-supervisor
genoemd heb i.v.m. zijn funktie, het overzien van de ilo en het
verdelen van de ilo opdrachten over de devices. Bij de
ontwikkeling van de structuur ben ik uitgegaan van het
uitgangspunt dat de user zelf het IORS samenstelt en het adres
ervan naar de dev. req. exch. stuurt. De 0010 instruktie en de
ilo supervisor ontbreken dan en de door hen uitgevoerde taken
worden door de user zelf ovrgenomen. Daarom en omdat ze ook
uitvoerig beschreven zijn door Lister heb ik deze eerste
onderdelen van de ilo structuur, de 0010 instructie en de
ilo-supervisor niet zo uitvoerig beschreven. De 0010 iutructie
en de i/o-supervisor hebben we aJ.leen nodig aJ.s we aJ.le ilo op
een gestandaardiseerde manier willen verwerken, aJ.le
programma"s doen dat door een ilo aanroep. De user progr.-"s
kunnen echter zelf ook de ilo request blocks vo~n en _ssages
sturen naar de request pending exchanges van de gewenste
devices. De user moet dan zelf bepalen welk device hij gebruikt
en hij moet o. a. zelf zorgen dat een bepaalde stre.. geopend en
gesloten wordt aan het begin resp. het einde van het gebruik.

Bet tweede gedeelte van de ilo structuur bevat de device
aansturing, in het door Lister beschreven syst... device
handler en interrupt routine genoemd. Deze device aansturing
moet de volgende taken vervullen:

1) BepaJ.en a.h. v . het IORS 'welke opdracht er uitgevoerd
moet worden en eventueel kijken of deze opdracht op dit
device uitvoerbaar is.

2) Bet opstarten van de ilo operatie.

3) Bet uitvoeren van 1/0 transport en evt. manipulaties
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van he't ilo medium.

" ) Be't verwerken van een door he't device gegenereerd
signaal, de in'terrupt, da't een dev. ready of een dev •
error aankondig't.

5 ) Be't ui'tvoeren van fou'tende'tectie
fou'tencorrec'tie op ge'transporteerde da'ta.

en evi:.

6 ) Be't verrich'ten
cadeconversies.

van databewerkingen zoaJ.s

7) 'l'erugmelding verzorgen da't i/o vol'tooid is en
mededelingen doen over he't resul'taa't.

Ik wil di't 'to1:ale 'takenpakke't opspli'tsen in de volgende
afzonderlijke 'taken I

a )Een 'taak die zich bezighoudt me't de cOlllliUldo verwerking. Di't
noem ik de COJlllll&nd Processor ( C•P. ). De 'taken 1., 2 en 7
worden door hem verzorgd. ZO" n caa-and processor is device
onafhankelijk. Bij kan daarom in 'tegens'telling 't01: de andere
onder b 'te beschrijven 'taken, universeel geschreven worden.
Dingen die door he't device bepaald worden b. v • he't aan'tal
cOlllllla.ndo" s da't een dev. aan· kan, worden gei801eerd in een
device descriptor en in subrou'tines.

b )'l'aken die een opdrach't ui'tvoeren 't. a. v. he't 'transporteren en
bewerken van da'ta (3, 5, 6 ). Elke 'taak dien't slech'ts voor he't
ui'tvoeren van een opdrach't dus b. v • da'ta invoer en
fou'tencorrec'tie zijn 'twee 'taken. Deze 'taken worden bes'tuU%d
door progrUlllUl" s, de zogenaamde Execu'ting progr..-a· 8
(E.Pg.). Deze programma"s zijn s'terk device afhankelijk.
A1.1e device afhankelijke zaken isoleren in de device
descriptor 1& hier nie't goed mogelijk, hoewel di't na'tuurlijk
toch zoveel mogelijk geprobeerd moe't worden. ze zijn ech'ter
'toch s'teeds geschreven voor een soort device.
c )Een 'taak die zorg't voor de in'terrupt afhandeling ("), de
In'terrupt Bandler (l.B. ). Deze 'taak de'tecteert een
in'terrupt, zoek't ui't voor wie deze in'terrupt bes'temd kan
zijn en geet't he't signaal door. Deze 'taak is
gemeenschappelijk voor meerdere proce88en die via deze
bepaalde in'terrupt lijn meldeingen binnen krijgen. Bij moet
daarom als afzonderlijk proces opgeze't worden en nie't worden
gekoppeld aan een bepaald proce8 da't op die in'terrupt wach't.
Die elemen'ten in de in'terrupt handler die afhankelijk zijn



van de processen die op deze in~errupt wach~en, moe~en ook
weer zoals beschreven in hoofds~uk 3a worden geisoleerd in
device descriptors.

Opm. s
Een speciale si~ua~ie ~reed~ op als de devices nie~ zelf
aktief melden wanneer ze klaar zijn. In zoOn si~ua~ie is
he~ nodig da~ op regelma~ige ~ijden de device s~a~us

gelezen word~ om ~e bePalen of h~ dev. klaar is. Di~

regelma~ig ~es~en hee~ peIling en word~ onder de zelfde naam
verderop in di~ verslag beschreven.

In fig 4.2 is deze opze~ schema~ischweergegeven. We zien hier
da~ de C •P . de verschillende E •Pg" s ops~art:, hier E.Pg1 en
E •Pg2 • De da~a van he~ gebruikers prograDlllil kunnen door
verschillende E.Pg" s verwerk~ worden eer ze hun bes~-.1ng

bereiken, hier dus door E.Pg1 en E.Pg2. De IB meld~ aan E.Pg2
wanneer he~ device klaar is.

In fig 4.3 is di~ ~weede gedeel~e van de ilo s~ru~uur ..er
ui~gebreid weergegeven. Bier zijn de exchanges, mes8ages en
programma" s aangegeven die een rol spelen. zowel fig 4.3 als
fig 4.1 dienen ~er orien~a~ie bij de ui~gebreide beschrijving
van de elemen~en die nu aan de orde komt.

4.2 De 0010 Ins~~ie

Di~ is de s~andaard ilo call die een user progr8DlDll gebru~
nada~ he~ zijn ilo da~a in een s~uk geheugenruimte (buffer)
heef klaargeze~ dan wel bij inpu~ deze ruimte heeft
gereserveerd. Be~ is een call van de reen~ran~ ilo suhrou~ine,

de ilo supervisor. De 0010 instru~ie beva~ een aan~al

parame~erss

s~reams

Symbolische naam voor een device of een file.
mode:
Gewens~e opera~ie en aanduiding ~.a. v • een gebru~e

karakter- en/of fou~encode die afvij~ van de s~andaardcode.

iUIlOun~:

Boeveelheid da~a be~rokken bij de ilo oPdrach~1 mees~al

opgegeven in bytes.
destina~ionl(of souroe)
Be~ begin van de opeenvolgende geheugenplaa~senwaar de data
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naar toe moeten of vandaan kOBMtn.
semaphorel
Bet adres van de exchange request: serviced waar na het
beeindigen van de ilo een _ssage geplaatst: wordt _t infonlll
ie over het verloop van de ilo operatie.

De _t bovengenoemde instructie opgestal'te i/o-supervisor
genereert bij elke ooIO aanroep een I/o-request block. Bierdoor
kan herhaaldelijk een wachttijd optreden bij de request:
serviced exchange. Bij gebufferde ilo bestaat dit probl...
niet. liet behulp van de aanroep ooBOPPIO( stre..,mode,
destination) gebeurt de ilo eerst naar een of ....r buffers in
het geheugen. De ilo supervisor genereert nu pas een IORS als
een buffer vol resp. leeg is. Bij gebruik van _erdere buffers
hoeft het user proces dan zelfs helemaal niet _er te wachten
op een request serviced, voor de gebruiker heeft de ilo reeds
plaatsgevonden, het wachten is nu' verborgen binnen de ilo
supervisor.

Elk user proces ( job ) wordt voorafgegaan door een job
beschrijving. M.b.v. deze job beschrijving kan de ilo
supervisor dan een stream Mt een bepaald device en evt. een
bepaalde file koppelen. Een job beschrijving over een stra..
voor een non-file device kan b.v. luiden I stream outputl-LPT
(regeldrukker). Bij het eerste gebruik van deze stra.. wordt
hij geopend dwz. outputl wordt nu verbonden _t een bepaalde
regeldrukker b. v. DEY. 5. op een lij st: wordt dit bijgehouden. In
deze lijst kan ook infoz:ma.tie t.a.v. buffers staan indien er
sprake is van gebufferde i/o. Bij een file device luidt de job
beschrijving t . a. v • de streams b.v . als volgt I stra..
outputl-"'l'ES'1'DATA". Door de quotes en de 0II810ten tekst wordt
aangegeven dat het hier oa een file gaat. Bij het eerste StreUl
gebruik (openen) wordt door de ilo supervisor gekeken of de
file al bestaat, zo niet dan wordt er een neiuwe file onder deze
naam gecreeert op een beschikbaar device. In de lijst die bij
de non-file situatie aangaf _t welk dev. de stra.. gekoppeld
was, komt nu een pointer te staan naar een z098naaDle file
descriptor waar _er bijzonderheden staan over deze file.

4.3 De I/o-Supervisor

De ilo supervisor is een reentrant subroutine die door een ooIO



cal1 aangeroepen wordt. Als eerste bekijkt de ilo supervisor of
de in de DOIO cal1 opgegeven parameters passen bij het
gevraagde dev. type. Bij non-shareab1e dev. wordt dan gekeken
of er een dev van dat type vrij is, een dev. waarop geen stream
geopend is. Is er geen dev vrij dan moet dit i/o verzoek worden
bewaard totdat er een dev. vrijkomt. Is er een dev. beschikbaar
dan wordt de streaa geopend, de st:reaa wordt met het
betreffende dev. gekoppeld. De ilo supervisor stelt dan het
IORS samen en stuurt het adres van deze message naar de request
pending exch. van het betreffende dev. Daarna keert hij terug
naar het aanroepende gebruikers progruaaa. Bij shareab1e dev.
is het wachten op een vrij dev. niet nodig en wordt meteen een
IORS gecreeerd. Bij file dev. moeten we eerst op een 1ijsi: met
zg. file descriptors van alle bestaande files nagaan of deze
file al bestaat dan wel nieuw gecreeerd moet worden. Oit deze
oude of nieuwe file descr. kunnen we bePalen op welk dev. de
file zich bevindt waarna er een IORS naar de exch. van dit dev.
gestuurd kan worden. wat betrefd het IORS zijn er twee
mogelijkheden. De plaats van de data op het mediwa wordt of
aangegeven met een fi1enaaa of met concrete adressen zoals b. v •
bij een disk track en sector nummer. De keuze hiertussen hangt
af van de plaats binnen de structuur waar de file hand1iDg
procedures komen te zitten. )tomen deze voor de cou.and
processor van het betreffende dev. dan roept de ilo supervisor
ze aan ID. b . v . c&11s als READ, WRITE, OPER, CLOSE etc. Deze
procedures leveren dan track en sector adressen die in het IORS
geplaatst en door de e.p. en zijn E.Pg. verwerkt: kunnen worden.
OOk is het mogelijk dat deze file hand1ing procedures achter de
e .P. als E.Pg . zitten. De i/o supervisor creert dan IORS' s QIIl

te openen, schrijven enz. met een fi1enaaa als adres die dan
door een door de e.p. aangeroepen E.Pg. vertaald wordt in b.v.
track en sector adres.

OOk de zg. sPOO1ing moet door de ilo supervisor geregeld
worden. De ilo supervisor stuurt de ilo voor een druk gebruikt
unshareab1e dev. eerst naar b. v . een disk en start daarna door
het sturen van de geschikte IORS's een sPOO1er proces dat deze
diskfile dan naar het oorspronkelijke gevraagde dev.
transporteerd.
Een ander gedeelte van de ilo supervisor is het stuk dat voor

de gebufferde i/o zorgt en aangeroepen wordt door de cal1
DOBOPPIO. Hierin zit als extra een gedeelte dat zorgt voor de
buffer hand1ing en het tijdelijk genereren van IORS's.

Gebruiken we geen ilo supervisor dan moet de gebruiker er voor
zorgen dat hij alle genoemde funkties zelf overneeBi:.



4.4 Bet I/o-Request Block

Dit is een blok met parameters waaruit de e.p. kan bepalen
welke opdracht hij moet uitvoeren. In verband met het gebruik
van RU heeft dit par. blok de VO:rJD van een message . De opbouw
van het IORS is zoals hieronder aangegeven.

IORS-MESSAGE

rmx msg hdr I link pntr. next iorb
- I length iorb lengte
- : type mode

pntr. file adres
destination
quantity
pntr.exch.req.serv.

double byte (db)
db
single byte, mode>-64
db, optional
db
db
db

Bet mode byte mag door de user alle waardes >-64 krijgen,
d.w.z. we kunnen 193 mogelijke modes aangeven waarin een dev.
kan werken. omdat het IORS een vrijwel direkte vertaling is van
de gestandaardiseerde 0010 instruktie, hebben we hier te lIIBken
met algemene zo min mogelijk dev. specifieke opdrachten. Bet
aantal mogelijke modes 193, lijkt daarom voldoende. Is dit niet
voldoende dan moeten we een extra byte in de iorb message
definieren. Ook situaties waarbij een van de standaard
afwijkende karakter- of foutcode gehanteerd wordt moeten echter
als aParte modes binnen een bepaald soort opdracht b. v • een
REA!) opdracht gezien worden.
De pointer naar het file adres vinden we alleen in IORS' s voor

file devices. De pointer verwijst naar een plaats waar danwel
de filenaam staat (file descriptor) of waar meer konkrete
fysische adressen zoals b. v • track en sector n~r van een
disk file staan.
Destination geeft het beginadres in het geheugen aan waar de

data naar toe moeten of vandaan kamen.
Quantity geeft in de voor dit dev. gestandaardiseerde eenheid

het aantal te transporteren data aan. Meestal zal dit in bytes
zijn.
Request serviced is het adres van de exchange waar de 118g. met

mededelingen omtrent beeindiging van de ilo opdracht naar toe
moet.



Jo

4.5 De Device Descriptor

De device descriptor (DO) bestaa't ui't een aan'tal opeenvolgende
geheugenplaa'tsen waarin een aan'tal gegevens zijn opgeslagen die
kenmerkend zijn voor di't specifieke device. Da't kunnen voor di't
device specifieke vaa'te gegevens zijn maar ook b.v. par_1:ers
die i81:s zeggen over de si'tua'tie van he't device op di't ogenblik.
OIIIda't de DD door o.a. de universeel geschreven ca-and
processor gebruik't word't om gegevens over een bePaald device 'te
krijgen, 1D08't zo" n DO op een bepaalde vaa'te lIlUlier zijn
samenges'teld. De opbouw van de DD is hieronder weergegeven I

DEVICE DESCRIP'l'OR

lijst
me't
device
modes

pn'tr. lORD
aan't.opc.
pn'tr. in't. exch.

1. mode 1. id.
1. pn'tr. mode 1. subr.
2 mode 2 id.
2 re'try info.

2 pn'tr. mode 2 subr.
3
e'tc.

double byte (db)
single byte (sb)
db (presen't in't. exch )
sb. ini't subr.
db
sb
maz re'tries (3bi'ts)
re'try coun't (3bi'ts )
db

pn'tr •dev . req. exch. db
pnt:r •dev •op. coapl. exch. db
pnt:r. nen DO db

4.6 De Command Processor

De coaaand processor 1II08't de d •••v. een lORB-tDessage via de
device reques't exchange naar he. 'toegezonden ilo opdrach't
accepteren en door he't geven en verwerken van cODmlaDdo' s ervoor
zoregen da't de ui'tvoering van die opdrach't word't opgestar1: en
afgeslo'ten. Be't ops'tar'ten van zoOn opdrach't zal vaak bestaan
ui't he't s'turen van een message naar een exchange waar een zg.
ui'tvoeringsprograJmDa (E.Pg.) vach't om 'te kunnen beginnen. Via
deze msg. krijg't he't E.Pg. ook de parame'ters die he't nodig



heef1:. Deze parame1:ers Z1]n o.a. afhankelijk van he1: E.Pg. en
zijn daardoor device afhankelijk. De cOJllllalld processor bes1:aa1:
daarom ui1: een klein universeel s1:uk dev. onafhankelijk
programma da1: m.b.v. gegevens ui1: de device descrip1:or bepaa.J.de
device afhankelijke subrou1:ines kan aanroepen. Deze device
afhankelijke s1:ukken zijn als subrou1:ines geschreven aangezien
di1: voorbereiden van he1: ops1:ar1:en nie1: als een apar'f:e 1:aak 1:e
zien is die parallel me1: andere 1:aken kan worden ui1:gevoerd, ze
horen duidelijk bij de CP.

Be1: algemene s1:uk van de CP, de bijbehorende subrou1:ines en de
ID8ssages naar de cp exchanges zien er ui1: als onders1:aand
aangegeven.

COJIImlU) PROCESSOR dev.x

BEGIN -call mode 1 subrou1:ine (ini1:ialisa1:ion rou1:ine)
-Neem adressen dev.req.exch. en op.compl.exch. ui1: DO
-DO POREVER

-RgWAI'l' (dev. req. exch. ,0)
-ze1: IORS poin1:er in DO (dev.descr. )
-zoek in lijs1: me1: dev. modes in DD die mode
die overeenkom1: me1: de in he1: IORS opqegeven
mode.

-IP mode in DO lijs1:
'l'BER ca1l mode subrou1:ine
ELSE ze1: mode error code in 'type by1:e van

req. serv .1ISq •

-ze1: IORB pn1:r. in DO op nul.
-S1:uur via RQSERD (req. serv. exch.) 1:erugmeJ.ding
naar gebrullter.

-mm
END.

SlJBR)lJ'1"INE mode y

BEGIlt -Reea ev1:. benodigde infonaa1:ie ui1: IORB ••b.v.
poin1:er naar IORB in DD.

-S1:uur indien nodig dev. con1:role signalen
b.v. ini1:ialisa1:ie.

-Indien da1:a1:ransfer era/of da1:abewerkingenl
-creeer mag. voor req. exch. van E. lig •
-RQSERD mag's naar E.llg. req.exch.
-Z81: in1:.exch •adres van driver in progres in DD
-RQWAI'l' (op. com.pl. , 0 )
-'1'e81: 1:ype by1:e van op. compl.mag.



-IP non-fatal. recoverable error
'1'BER lP retry count: ( max. retries

'l'BER re'try. terug naar begin subr.
-Zet goOO completion of error msg in type byte

van req.serv.mag.
-RE'lVlCN naar hoofdprogra.aa cp.

END.

REQ.SERV.MSG

Link
Length
Type
Error msg.

OP .COMPL.MSG

db
db
sb
sb of db. optionaJ.

Link db
Length db
'l'ype sb

4.7 Ezecuting Prograas

4.7.1 Inleiding

Ezecu1:ing prograas (E.Pg.) zijn zijn progra-.a·s die bepaalde
opdrachten uitvoeren nadat ze door de command processor zijn
opgestart. Dit opstarten gebeurt door het sturen van een
message naar een exchange. Bet E. Pg . wacht totdat er een _g
naar deze exch. gestuurd is en begint vervolgens a.h.v. de in
de msg opgegeven parameters een programma te doorlopen en zo
een taak uit te voeren. Bij elke ilo handeling kunnen we
minimaal 3 categorieen onderscheiden:

a )programma.· s die zorgen voor het transport van data
b)programma:s die cadeconversies bewerkstelligen
c)programma.·s die zich bezighouden lII8't foutdetectie

en foutcorrectie.
Opm. :
Bij unshareable en file devices is het mogelijk dat er nog
een ander soort E.Pg. bijkcmat:. onshareable dev. mogen slechts
met een strelUll tegelijk gekoppeld zijn. Dit koppelen (openen



van een stream) en loskoppelen ( sluiten van een streaa) is een
extra taak die bij deze devices moet gebeuren. Files vereisen
naast dit openen en sluiten bovendien het bijhouden van een
uitgebreide administratie. Deze genoemde taken kunnen
afhankelijk van de systeem opzet programma"s zijn die bij de
ilo supervisor als hulpprogramma zitten danwel als E.Pg.
uitgevoerd zijn en worden bestuurd door de cp. In
tegenstelling tot de andere categorieen zal ik deze n1et
verder uitwerken.

categorie a OIIIVat het transport van data. Dit is de categorie
waar we bij ilo meestal direkt: aan denken, het transport van
data van een user programma naar een ilo device en vice versa.
Aan deze transport taak zijn twee kanten te onderscheiden. De
ene kant betreft het ophalen resp. brengen van data van en naar
de gebruiker en de andere kant is brengen naar of halen van het
device. De tweede genoemde kant, het transport naar en van het
dev., is sterk dev. afhankelijk terwijl de eerste kant, het
transport naar en van het gebruikersprogramma, totaal dev.
onafhankelijk kan zijn. Door dit verschil in eigenschappen
wordt het zinvol om zo' n transport taak op te splitsen in :z
afzonderlijke taken. Een zg. Bufferhandler haalt bij uitvoer
van data deze data uit door de gebruiker aangegeven
geheugenplaatsen (het buffer) op en plaatst .e verVolgens in
een tussenbuffertje, gerealiseerd m.b.v.- een exchange. Een
ander proces de zg. driver transporteert deze data van het
tussenbuffer naar het output-device • Bij invoer gebeurt het
uiteraard in de omgekeerde volgorde. Door deze taaksplits1ng en
het gebruik van dit tU8senbuffer kan er overigelUl een stuk
parallel werking ontstaan waardoor het optreden van wachttijden
en data-bursts niet zoveel invloed meer heeft: op de efficiency
van het totale systeem. In fig 4.4 en fig 4.5 is aangegeven hoe
deze taken met elkaar en met de buitenwereld om hun heen
communiceren in de twee situaties die we onderscheiden invoer
en uitvoer. Raast bet zuivere transporteren van data moet ook
steeds gekeken worden of het laatste byte al getransporteerd
is. Meestal wordt dit door een teller, die bij invoer in de
driver en bij uitvoer in de bufferhandler zit, bijgehouden. Bij
invoer is het echter mogelijk dat we niet precies weten om
hoeveel databy'te het gaat, b.v. bij het inlezen van een
programma. via ponsband. Het einde van het datatransport wordt
nu bePaald a.h. v . de ingevoerde code, een bepaald teken
(End-of-File code) geeft aan dat dit de laatste byte was.
Een speciaal geval doet zich voor indien er sprake is van DIm
(Direct Memory Access). Hierbij zorgt een speciale hardware
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unit de DMA-eontroller voor het transport van data tusHn
device en geheugen. Nadat hij enkele controle woorden over o. a.
de hoeveelheid bytes en de plaats in het geheugen vaat het
buffer begint ontvangen heeft, kan hij zelfstandig aan de slag.
Gesynchroniseerd door een dev. ready signaal worden de data
getransporteerd tussen dev. en geheugen. Is het transport
beeindigd dan wordt dit gemeld. we zien dat hier de splitsing
in device driver en bufferhandler niet gemaakt kan worden, de
~-controller verzorgt beide funkties.

Categorie b en c bevatten progra...:s die bewerkingen
uitvoeren op data. Deze bewerkingen kunnen afzonderlijke bytes
betreffen maar ook b. v . blokken data. Bet aaanroepen van deze
progrUlllla's gebeurt door het sturen van messages die ook evt.
de te bewerken data bevatten naar een bij het betreffende
programma behorende request exchange. Elke msg bevat een
databyte . Beeft het prograDllla een blok data nodig eer het kan
werken, dan moet het zelf voor deze bufferfunktie zorgen.

De drie genoemde categorieen E.Pg.·s zijn niet onafhankelijk
van elkaar. Bij ilo opdrachten waarbij naast het transport ook
bewerkingen uit een of meer categorieen moet plaats vinden,
hebben we een bePaalde volgorde waarin we deze bewerkingen
moeten uitvoeren. Bij de invoer van data moeten we eerst zorgen
voor de invoer vanuit het dev. door de driver dan de
foutdetectie én evt. foutencorrectie en daarna het uitvoeren
van b.v codeconversies. Bierna kan het transport door de BB
naar de door de gebruiker aangegeven geheugenruimte plaats
vinden. Bij uitvoer van data doen we eerst transport vanuit de
user bufferruimte naar de E .Pg•. s door de BB dan cadeconversies
daarna foutbehandeling (hier b.v. toevoegen van een
foutendetectie code zoals een Pariteitsbit) en tenslotte de
uitvoer naar het dev. door de driver.
In geval van ~ is de situatie anders, hier vinden we geen
splitsing tussen dev. driver en bufferhandler. oatabewerkings
prograJllDa' s zullen hier zelf de data uit de betreffende
geheugenruimte moeten halen en deze na bewerking weer in het
geheugen terug zetten. Bij invoer moet deze databew8rking
plaats vinden na het transport en bij uitvoer voor het
transport. De volgorde wat betreft codeconversies en
foutenbewerkingen blijft dezelfde.
De C.P. moet bij het initieren van de E.Pg.·s rekening houden
met deze volgordes, dit moet in de subroutines van de cp
verwerkt worden.
we hebben dus nu 3 verschillende E.Pg.. s, de device driver, de

bufferhandler en het databewerkingsprogramma en de speciale ma



sit;uat;ie.

4.7.2 Device Driver

De driver verzorgt; het; direkte byte t;ransport naar en van hei:
device. Er is verschil t;ussen een out;put; driver en een input;
driver.
De out;put; driver onuangt; zijn dat;a via _ssages naar de out;put;
driver request; exchange. Raast; het; byte dat; uit;gevoerd moet;
worden bevat;t;en deze msg" s ook informat;ie die aangeeft; wanneer
het; laat;st;e byte get;ransporteerd is. Hiervoor t;elt; de
bufferhandler (BB) hoeveel bytes hij verst;uurd heeft; voor het;
t;ransport naar het; device. Dit; t;ellen wordt; door de BB gedaan
OJDdat; deze moet; wet;en of het; user dat;a buffer al leeg 18. ZOu
dit; t;ellen door de driver gebeuren dan zou de buffer funktie van
de driver request; exchange verloren gaan OJDdat; de BB dan na elk
byte moet; wacht;en op een signaal van de driver die dan verteld
of er nog meer bytes t;e t;ransporteren zijn. Ra de volt;ooide
uit;voer van het; laat;st;e byte moet; de out;put; driver een
operat;ion complet;e message naar de cOBland processor st;uren.
Bij invoer ligt; de sit;uat;ie oageJteerd, nu t;elt; de driver de
get;ransporteerde bytes en geeft; de BB het; op. compl. signaal
aan de CP t;en t;eken dat; het; t;ransport klaar is. De gebruiker kan
bij fout;loos verloop vanaf dat; ogenblik over de dat;a
beschikken. Bij het; invoeren van b. v • bytes die inst;ruct;ie
codes van een progr... represent;eren wet;en we niet; oa hoeveel
bytes het; gaat;. OOk bij het; invoeren van b.v. inget;ypt:e
keyboard t;ekst; kennen we het; aant;al bytes niet;. Ru kunnen we
door t;ellen niet; het; einde van het; t;ransport bepalen, dit; -.oet:
nu gebeuren door t;e t;est;en op een zg. E(nd)~(f)-p(ile) byte.
Gezien de verschillen in handelingen die de drivers bij invoer
en uit;voer moet;en uit;voeren const;rueren we aparte drivers voor
beide sit;uat;ies. OOk zou het; nog mogelijk zijn voor invoer 2
verschillende t;ype drivers t;e ont;werpen al naar gelang de
invoer moet; st;oppen na een vast; aant;al bytes dan wel na een EOP
karakt;er. Hier is echt;er gekozen voor een t;ype input; driver die
2 werkmodes kent;. De CP geeft; bij het; opst;arten aan in welJte
mode gewerkt; moet; worden.

INPUT DRIVER

DO PORBVER -RQWAIT (inp.driver req.exch. ,0)
-lP inp. driv •req.lUg •t;ype-eount;



'l'BER ze't C(haracter)T(ransfer)C(oun't)-o
Loop I -inpu't dev. s'ta'tus

-IP da'ta avai~able

'l'BER -inpu't da'ta
-ev't. rese't da'ta req. sil)l1~ naar dev.
-ze't da'ta byt:e in inp.driv.ready.msg
-lP inp.driv.req.msg.'type-eoun't

'l'BER -C'l'C-e'l'C+1
-lP CTCcinp.driv.req.msg.amoun't
'l'BER -se't 'type byt:e in inp.driv •ready

I118g 'to da'ta 'type
-RQSERD (next da'ta ezch.,

inp.driv.ready.msg)
-ev't. se't da'ta req. naar dev.
-GO'l'O Loop

ELSE -lP inpu't byt:e ROT EQ zap karak1:er
'l'BER -se't 'type byt:e in inp.driv.ready

I118g 'to da'ta 'type
-ROSERD (next da'ta exch.,

inp.driv.ready.msg)
-ev'ë. se't da'ta req. naar dev.
-GO'l'O Loop

-se't 'type inp.driv.ready.lII8g 'to 1U't da'ta
ELSE -lP dev. s'ta'tus-error

'l'BER se't inp.driv.ready.msg.'type 'to eror
-lP dev. in't ._g. 'type-ti.Dle-ou't

'l'BER se't 'type 'to 'tiJDe-ou't 'type
ELSE-RgWAIT( inp.driv. in't. ezch • ,

'tiJDe-ou't-'ti.Dle)
-GO'l'O Loop

-RQSERD (next da'ta ezch, inp.driv. ready ._g )

DO POREYER -RgWAIT (ou'tp.driv .req.ezch.,O)
Loop I -inpu't dev. s1:a'tus

-lP dev. ready
'l'BER -ou'tpu't da'ta byt:e ui't ou'tp. driv. req .lII8g

-ev't 0 se't s'trabe en dan rese't s'trabe
-RQWAIT( ou'tp. driv. in't. ezch. , 'tiae-ou't-'t1me )
-IP dev. in't.msg •'type-ti.Dle-ou't
'l'BER -se't op. compl.msg •'type 'to 'ti.Dle-ou't 'type

-RQSERD( op. compl. ezch. , op. compl._g )
ELSE -inpu't dev. s'ta'tus



-IP dev.status-error
'!'BEN-set op.coapl._g.type to eror

-RQSERD( op. compl. exch,
op. compl._g )

ELSE-lP outp.driv. req._g •type
lastdata

'!'BEB-set op.compl._g.typ8 to
good cOJllpletion

-RQSERD (op. compl. exch • ,
op. compl._g)

ELSE-RQWAIT (outp.driv. req. exch. ,
time-out tiJDe)

-lP dev . int ._g . type-Li.IDe-out
'!'BEN-set op. compl._g .1:ype

to time-out error
-RQSElm (op. compl. exch. ,

op.compl._g)
ELSE GO'l'O Loop

In fig 4.6 en fig 4.7 vinden we de input driver resp. de output
driver met hun messages en exchanges weergegeven.

4.7.3 De Buffer BandIer

De bufferhandIer transporteert de data tussen het buffer van
de gebruiker en de driver of het databewerkings progr_. Bij
de device driver is al het verschil aangegeven tussen de buffer
handIer voor invoer en die voor uitvoer. De output BB 1D08't de
getransporteerde data tellen en aangeven wanneer het laatste
byte getransporteerd wordt. De input bufferhandIer stuurt nadat
hij de mededeling laatste data byte ontvangen heeft een
operation complete message naar de cODllll&nd processor. De
verdere werking zal duidelijk worden uit de hieronder volgende
beschrijvingen.

INPUT BOPPER BARDLER

DO POREVER-RQWAIT (IBB. req. exch. , 0 )
-neem begin buffer uit IBB.req._g.

Loop I -RQWAIT (IBB. exch. ,0)
- IP IBB._g. type-data

'1'BEJI-zet data uit IBB _g in buffer
-bePaal nieuw bufferadres
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-GO'1'O Loop
-lP' IBS .lII8g .1:ype-las1: da1:a

'l'BER-ze1: da1:a ui1: IBS I118g in buffer
-se1: op.compl.lII8g.t:ype 1:0 good comple1:ion

ELSE se1: op. compl ....g.'type 1:0 IBS ....g.1:ype
-RQSERD (op. coapl. exch. , op. coapl.lII8g. )

OtJ'fPtJ"l' BOffER lmRDLER

DO P'OREVER-RQWAIT (OBB.req.ezch. ,0)
-zei: C'1'C-G
-ne_ begin buffer ui1: OBB.req...g.

Loop I -n... byte ui1: buffer
-C'l'C-eTC+l
-lP' C'1'CcOBB.req...g.amoun1:

'1'BER-sei: OBB.ready...g.1:ype 1:0 da1:a
-zei: da1:a ui1: buffer in OBS.ready....g
-RQSERD (next: da1:a exch.,OBS •ready. mag. )
-bepaal nieuw buffer adres
-GO'1'O Loop

ELSJ!:-se1: OBS. ready .lII8g.'type 1:0 laa1: da1:a
-ze1: da1:a ui1: buffer in OBS.ready.lII8g
-RQSERD (next: da1:a exch.,OBR. ready.mag. )

De inpu1: buffer handler en de ou1:pu1: buffer handler vinden we
me1: hun exchanges en messages weergegeven 1n resp. fig 4.8 en
fig 4.9.

4.7 •4 Direct Memory Access (DIa)

In hei: geval van OMA zorg1: een hardware uni1: de DIa-con1:roller
voor he1: 1:ransport 1:ussen device en user buffer. Deze
DIa-con1:roller moet door de cODllD&Jld processor gein11:ialiseerd
worden. Di1: gebeurt door een cp subrou1:ine. De DIa-con1:roller
benodig1: gegevens zoals he1:aan1:al bytes, he1: begin van he1:
buffer enz. Na deze 1011:ial1sa1:1e s1:uurt de cp subrou1:ine een
1:ransport aanvraag naar he1: device. Be1: dev. meld1: d.m. v • een
DACIt signaal aan de OMA-con1:roller da1: hei: klaar is voor OMA.
De DIa-con1:roller neea1: he1: nu over en 1:ransporteert,
gesynchroniseerd door DREQ en DACIt signalen, hei: gevraagde
aan1:al bytes. Na he1: beeindigen van he1: 1:ransport meld1: de
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ma-controller d. m. v . een interrupt dat hij klaar is. De cp
subroutine reageert op deze ma. int.msg. na evt. nog de status
van de ma-controller gelezen te hebben.
De drivers en bufferhandlers worden door deze DIG.-con'troller
overbodig en een speciaal E.Pg. is ook niet nodig.

4.7.5 Databewerkings PrograDmlll's (DB)

Deze progr.-a' s voeren bewerkingen uit op data. Deze
bewerkingen kunnen liggen op het vlak van de fou'tendetec1:ie, de
foutencorrectie , de codeconversies etc. De data komen :byte voor
byte m.b. v. data messages naar de DB. exch ., worden bewerkt: en
worden dan m.b.v. dezelfde data msg's naar de next data. exch.
verStuurd. De next: data exch. kan zowel zowel aan een buffer
handler, een driver of een ander DB progr.... toebehoren. Bij
meer bytes bewerkingen moet het DB programma zelf voor de
buffering zorgen.

DATA BEWElUtIRG

DO POREVER-RgWAIT (DB. req. exch. ,0 )
LoopJ -RQWAIT (DB.ezch. ,0)

-verzamel evt. meerdere dai:a _gOs in buffer
-bewerk de dai:a van de dai:a _gO s
-neem bij buffering de opeenvolgende dai:a msg" s
-RQSERD (next data. exch., dai:a _g)
-I1" dai:a msg .i:ype-dai:a

'1'BER GOTO Loop

In fig 4.1.0 is de SUl8nhang mei: de _ssages en exchanges
schematisch weergegeven.

In het geval dat hei: dai:atransport door een DIG.-controller
verzorgt wordi: kunnen we mei: hei: bovenbeschreven model niei:
volstaan. Bij DIG. worden de dai:a ali:ijd in hun geheel van en
naar een door de user opgegeven bufferruimte getransporteerd.
Ze kunnen dus niei: byte voor :byte worden aangeboden aan hei: DB
programma. Of we moei:en voor deze situai:ie een speciaal DB
programma schrijven dai: de dai:a uii: hei: buffer ophaali:, ze
bewerki: en ze weer in hei: buffer i:erug plaai:si: of we .oei:en voor
aanvullende programma: s bij het bovenbeschreven DB progr_
zorgen. Deze aanvullende progr.-a's moei:en dan zorgen dai: de
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da1:a byte voor byte ui1: he1: buffer naar he1: DB proqramma gaan
en vervolgens weer 1:erug. Di1: kan me1: de reeds beschreven
ou1:pu1: bufferhandler en inpu1: bufferhancUer. Bij DIm. en
da1:abewerking moe1: de cOlllDlUld processor dan de DIm ops1:arten en
ook de OBS, he1: DB programa en de IBR.

4. 8 De In1:errupt Bandler (IB)

De IB moe1: ervoor zorgen da1: de in1:errupt, die door he1: ma:
sys1:eeaa worden OIIIfJeze1: in in1: •mag" s naar in1: •exch' s, worden
doorges1:uurd naar diegenen waarvoor ze bes1:e8S zijn. De
in1:erupts kunnen binnen komen op de verschillende nivo' s
( levels) LO 1:/Dl L7. Op een exchange van een bepaald nivo b.v.
in1:.L4exch. kunnen meerdere gein1:eresseerden zijn aangesloten.
In de device descriptor kunnen we zien of een device bezig is
en dus of een in1:errupt voor di1: device bes1:emd kan zijn. In de
DO s1:aa1: bovendien een poin1:er naar de exchange waar de
in1:errupt bij deze device 1:oes1:and naar 1:oe moe1:.

IN'J:ERkDP'l' HMlDLER level p

DO P'OREVER-RQWAr1' (in1:. Lp. exch. ,0)
-POR eers1:e dev. ORTIL laa1:s1:e dev. op Lp

DO-neea CD
-IP DD.IORBpn1:r lfOIl' EO 0 (dus dev. aktief)

'1'BER-neea pn1:r. in1:. exch. ui1: CD
-RgSERD (in1:" exch. , dev .in1: •mag • )

-bepaal adres volgende CD
ERD

De messages en exchanges vinden we in fig 4.11.

4.9 Polling

In s~ge gevallen hebben we 1:e maken me1: devices die nie1:
aktief via een in1:errupt melden da1: ze klaar zijn me1: de
opgedragen 1:aak. De s1:a1:us van deze devices moe1: dan s1:eeds
bekeken worden 0Dl 1:e bePalen of ze klaar zijn. Eigenlijk pas1:
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zo· n device niei: binnen hei: opgezei:i:e sysi:eea. D•••v. hei:
aki:ief voor andere processen gebruiken van de i:ijden die we
moe1:en wachi:en proberen we .u.ers de capacii:eii: van hei:
sysi:eeem i:e vergroi:en. Bebben we de wachi:i:ijd nodig om 81:eeds
i:e kijken of hei: device klaar is (polling) dan wordi: dii:
zinvolle wachi:i:ijd gebruik dus onmogelijk. '!'och is hei: mogelljk
nog iei:s i:e redden. Dii: kan door zg. onderbroken polllng.
Bierbij wordi: niei: voor1:durend ge1:esi: maar om de zoveel i:ijd.
De i:ijd die dan overblijfi: waarin geen si:ai:us gei:esi: wordi:
kunnen we dan i:och nog zinvol gebruiken voor andere processen.

om dii: i:e realiseren hebben we voor elk device een apart:
polling progrilDlDa en bovendien moei: de device driver enigszins
verander1: worden. De RQWAI'l' (ini:. exch. ) wordi: voorafgegaan door
de insi:ruc1:ie RQSERD (dev.poll.req.exch. ,poll.1D8g.) waarbij de
poll ...g. van hei: poll. req.type is. Radai: hei: polling progrm.a
deze poll.req...g. heefi: oni:vangen, si:uur1: hei: OIR de zoveel
tijd een poll.ini: ...g. naar de ini:.exch. opgegeven door hei:
device. Bei: daar wachi:ende progrUlllla gaai: dan de si:ai:us van hei:
device lezen en &vi:. ak1:ie ondernemen. In dii: progr_ moei:
een RQSEND ( dev .poll. exch. ,poll...g.) in8i:ruc1:ie mei: een
poll.msg. van het poll. si:op type tussengevoegd worden op de
plaai:s waar hei: progrilDlDa koart als de si:ai:us aangeeft dai: hei:
dev. klaar is. Bei: polling progr_ si:opt dan mei: hei:
versi:uren van poll.int.1D8g·s.

POLL:IRG

DO POREVER-RQWA:I'l' (dev.poll. req. exch. , 0 )
-WB:ILE poll ...g .i:ype RO'l' Eg poll. 81:op type

DO-neesa adres ini:. exch. uii: DO
-RQSERD (ini:. exch. ,poll. ini: •_g. )
-RQWA:I'l' (no-tll8g. exch. ,wa1i:-time )
-RQACP'l' (dev.poll.req.exch.)

ElU)

:In fig 4.12 is dii: polling gebeuren schema.i:isch weergegeven.
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Hoofdstuk 5 I

pUAT,T.P;r,LR PROCESSORElf

5.1 Inleiding Parallelle Proce80ren

In hoofdstuk 1 hebben we gesproken over de begrippen parallel
progr8JlDi.ng en parallel processing. we spraken van parallel
~ocessing als er verschillende taken echt gelijktijdig
gebeuren zoals b.v, het afdrukken van letters op papier en het
uitvoeren van berekeningen. Bij parallel progr8JlDi.ng Jtxeeg de
gebruiker alleen de indruk dat er taken gelijktijdig gebeurden
hoewel dit in feite niet het geval was, zoals de situatie
waarbij meerdere texmi.nal gebruikers gelijktijdig verbinding
hadden met een computer. om het verschil tussen beide gevallen
duidelijker te maken, lD08ten we onderscheid maken tUIlsen
programma"s, processen en processoren.

Bij de aktiviteiten die de computer verricht kunnen we
verschileode funkties ondersdheiden zoals o,a. de afhandeling
van de ilo en de uitvoering van een user programma. Onder een
PROCES (of taak) verstaan we nu de uitvoering van een aantal
handelingen met als doel zo" n bepaa1de funktie te realiseren.
De uitvoering van die handelingen of aktiviteiten gebeurt onder
besturing van een aantal OPeenvolgende instrukties • Deze
opeenvolgende instrukties noemen we een PROGRAIIIIA. Een proces
kan de uitvoering van meer dan een programma vereisen,
omgekeerd kan een enkel progra-. of routine bij meer dan een
proces gebruikt worden. Een proces kan voortgang maken las er
een bestuurder, controleur is die het bijbehorende progra-.a.
uitvoert. Deze bestuurder, controleur is de PROCESSOR. we
zeggen dat een proces op een processor draait of dat een
processor een proces laat lopen. Een processor is iets dat
instrukties kan uitvoeren. Deze instrukties , die het progr_
vonten, kunnen zowel in hardware als in software vastgelegd
zijn·. OOk is een combinatie van hardware en software lIIIOCJelijk.
1Ia deze begrippen proces, processor en progra-. verduidelijkt

te hebben, kijken we naar de parallel processing en paralel
progriUllllli.ng situaties. we zien nu dat er bij Parallel
programming een situatie is waarbij meerdere processen en dus
programma" s per processor verwerkt worden. In het in het
vooxwoord genoemde voorbeeld bijv. de twee processen van de
teXDlinal gebruikers op de ene computer ( procesIlOr ) • Bij



parallel processing z1Jn er meerdere processoren die tegelijk
aan meerdere processen werken. Denken we weer aan het voorbeeld
uit het voorwoord. Bier vond gelijktijdig met de uitvoer van
data, een mechanisch proces, rekenwerk aan een volgende taak,
een elektrisch proces, plaats.
ltijken we naar het effekt: van parallel werking dan zien we dat

alleen parallel processing een daadwerkelijke verhoging van de
verwerJtingskapaciteit van een computer systeea levert. Parallel
programming creeert meer toepassings mogelijkheden zoals b.v.
meerdere terminals waarachter computer gebruikers gelijktijdig
bezig zijn en het gebruik in de procesindustrie waar taken met
hogere prioriteit minder belangrijke kunnen onderbreken. Bet
totale aantal door de machine per tijdseenheid verwerkte
processen neemt echter niet toe maar integendeel af. Dit kca1:
omdat er weer een extra proces nodig is dat steeds zorgt voor
de omschakeling van het ene proces naar het andere en uiteraard
heeft ook dit proces een bepaalde hoeveelheid proce880r tijd
nodig. Echte kapaciteits vergroting krijgen we dus alleen door
ht gebruik van meerdere processoren waardoor er daadwerkelijk
merdere processen tegelijk verlopen en dus meer processen per
tijdseenheid kunnen worden afgehandeld.
we hebben dus nu gezien dat we voor een kapaciteits vergroting

van het systeem het aantal processoren in het systeem ~ten

laten toenemen. we komen· dan terecht bij de multi-processor
systemen. Boewel multi-p~oces80r systemen nog veelal ad hoc
voor een bepaalde toepassing wo%'den ontworpen zijn er in de
literatuUZ' toch bepaalde dingen over te vinden. we zullen
enkele zaken die van belang zijn in het kort bespreken. Biemij
gaat het vooral om onderscheid te kunnen maken tussen de
verschillende systemen en hun bijbeho%'ende eigenschappen.

5.2 Hulti-processor versus Hulti-H1crocomputer Systeem

In fig 5.1 vinden we een HOL'1'I-PROCESSOR (H.PR.) sys1:_
weergegeven.
ltenmerken van zoOn systeem zijns

1 )Meerdere processoren, C( entral ) P( rocessing) O( nits)
zitten parallel op een bus.

2 )Elke CPO' kan alleen werken als hij toegang tot de bus,
bus access, krijgt.
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Bij zoon sYSt... vormt de bus h.t knelpunt.

Een JmLTI-IIICROCOIIPC'l'ER (M.C) systeea zien we afgebeeld in
fig 5.2
Essentiele punten zijn hier~

l)'1'otale microcomputers zitten op de bus.

2 )Elke microcomputer kan zelfstandig werken zonder bus
access.

3 )Alleen voor coa.unicatie met een ander apparaat b.v. bij
datatransport is bus access nodig.

V.rschillen tussen beide vinden we op de volgende gebieden~

a)Bet nivo van parallel werken. Elke processor he.ft bij
een M.PR. systeem voor het ophalen van zijn instrukties in
h.t geheugen en het doen van input/output handelingen
toegang tot de bus nodig. Bij een M.C. &ysteea is dat niet
nodig waardoor bij deze laatste meer mogelijkheden zijn
voor echte parall.l werking.

b )Er ia een verschil in resources, die &y1Iteem onderdel.n
die door meerdere processoren gebruikt moeten worden en
daardoor schaars kunnen worden. Bij M.PR. syst...n behoort
alle g.heugen en alle i/o-devices tot de resources. In
M.C. sy&t...n zijn de resources beperkt tot het
gemeenschappelijk geheugen en de g....nschappelijk.
i/o-devices.

c)Bij M.C. syst n hebben we te mak.n M't speciale
datatransport probl n indi.n de ene microcomputer ilo
heeft voor de specifieke ilo apparaten van een andere
microcomput.r.

Tussen de hierboven aangegeven extrema zijn er natuurlijk
menCJVonaen van de multi-proce8sor syst...n en de
multi-microcomputer &y1Iteaen mogelijk.



~ . I"-
. I"-

...... .....10- ...... ...,., ...... .....

CPt/ # Ilo epu # //0 # //0

.'" ........ ...... ". ..... " ..... ~

. ............... ....... ......
'''-. """" ,

....."

,



5.3 oe Koppe~ingen tussen de Processoren/Microcomputers

Tussen de veschi~~endeprocessoren resp. llicrocomputers in het
systeem moet uiteraard een koppe~ing aanwezig zijn. Hiervoor
bestaan verschi~~ende moge~ijkheden.

a) EER BUS versus MEEl<iJERE BUSSEIf

Het systeem met een bus is het systeem zoals weergegeven in fig
5.l. en fig 5.2
Eigenschappen zijnl

Er is een gemeenschappelijke bus.

S~echts een e~...nt kan op een bepaal.s ogenb~1k zender
zijn, we~ zijn er meerdere ontvangers tege~ijk lDOCJelijk.

oe infonlatie transport kapaciteit wordt bepaald door de
bus.

Bij een derge~ijke opzet zijn de kosten voor de hardware
koppe~ing minimaal.

Een voorbee~d van een systeem met meerdere bussen vinden we in
fig 5.3
Hier ge~dtl

Er zijn meerdere aparte busverbindingen. JUs maximum
hebben we de situatie waa%bij tussen al~e e~ementen een
direkte busverbinding bestaat.

Meerdere e~ementen kunnen in een derge~ijk systeem
tegelijk met enaar cODllllUniceren.

Door het grote aantal verbindingen zijn de kosten hoger
dan bij een systeem met een bus.

b) ftS'l'E KOPPELING versus LOSSE ltOPPELIRG

Voor een vaste koppeling ge~dtI
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He't da'ta'transport loopt via vu't 'toegewezen paden.

De bus is geen resource, de proce880r wel. Er hoef't dU8
geen 'toevijzings8'tra'tegie 'te zijn voor de bU8 wan't die
8'taa't S'teed8 'ter be8chikking maar wel voor de aange8lo1:en
eleaen'ten zoal8 he't geheugen.

De 1088e koppeling heef't al8 eigen8chappen s

De keuze van de JDOaI8n'teel gebruikte cOBlUnica'tiepaden i8
afhankelijk van de 'f:oe8'tand van he't sys'teea. Be't i8 dus
moeilijk voor8pelbaar welke verbindingen er op een bepaald
ogenblik be8'taan.

De busverbinding word't hier ook een re80urce. Hen zal. een
aanvraag moe1:en doen en kijken of de verbinding i8
'toegewezen.

5 • 4 De Hierarchie 'tu88en de Eleaen'ten van hei: Sy8'teem

Hebben we meerdere procesoren re8p. m1crocoapu'ter8 binnen he't
sys'teem dan kunnen we wa't de hierarchie be'tref't zowel
mas'ter-ma.s1:er al8 mas'ter-8lave By8'temen hebben.

Be't MAS'1'ER-SLAVE sys1:_.
Een mas'ter proce80r i8 een proce8sor dies

De ui'tvoering van de 'taken bepaal't en hei: doorgeven van de
re8ul'ta'ten regel't, hij ini'tieert.

De regie bepaal't, hij beaakt de ak1:ivi'tei'ten van he't
sys'te8ll.

Z8lf8'tandig kan werken.

Een 8lave-proce880rs

werkt Pas na ini'tial18a'tie door een _'ter.

Meld't de vol'tooing van een 'taak aan de lI&8'ter.



Kan even~ueel wel zelf da~a via de bus halen nada~ hij
geini~ialiseerd is.

Binnen deze mas~er-slave sys~emen zijn er verschillende nivo's
mogelijk, slaves kunnen meer of minder zelfs~andig zijn. De
realisa~ie van mas~er-slave sys~eaen is vrij eenvoudig wa~

be~reft problemen ~.a.v. priori~ei~en, de verdeling van ~aken

en de ~oewijzing van de bus en andere resources.

He~ HAS'1'ER-HAS'1'ER sys~eem.

Mas~er-mas~er sys~emen zijn gekenaerkt doordab

Meerdere mas~ers gemeenschappelijk en parallel ~aken ui~

voeren.

Alle processoren dezelfde priori~ei~ hebben.

Elke processor met elke andere kan ee-nmiceren.

ze hoge eisen s~ellen aan de .sys~eem programma~uur, deze
mo~ reen~ran~ zijn en bovendien moe~en er z.g. ~est en
se~ problemen opgelos~ worden.

Er een in~errupt s~rucuur nodig 1s ~ussen alle
processoren.

Er problemen opgelos~ ~en worden i.v.m. he~ ~oewijzen

van de bus er moe~ o.a. een zogenaaJDde bus lock-ou~ zijn.

'rUssen de mas~er-slave en de master-mas~er sys~emen kennen we
ui~eraard weer mengvo:rmen. Verder is h~ mogelijk da~ door he~

kiezen van bePaalde elemen~en of bepaalde koppelingen ~ussen

die elemen~en de hierarchie al word~ vas~gelegd.
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Boofdstuk 6:

SLAVE noasSOR VOOR 1/0

6.1 Een Slave Processor voor de 1/0

In de voorgaande hoofdstukken 3 en 4 z1Jn we er steeds vanuit
gegaan dat er een processor was waarop een aantal ilo deviees
was aangesloten. De opgezette structuur bracht syste_ aan in
de door programma"s bestuurde ilo processen die op deze
processor draaiden. Door het toepassen van parallel progru.ing
werd het syll1:e_ meer efficient gemaakt I de tijd van het;
wachten op devices werd nu zinvol gebruikt. In hoofdstuk 4
hebben we echter gezien dat als we de kapaciteit van het to'tale
systeem echt willen vergroten we meer processoren in ona
systeem moeten opnemen. Er zijn dan meer elementen in het
systeem die gelijktijdig taken kunnen uitvoeren.

Door o.a. de traagheid van 1/0 devices is de input; en output
een gebied dat nogal eena het knelpunt van het; Bysteea voDlt:.
Door aan het computer syst... een of meerdere extra processoren
'toe te voegen die een gedeelte van deze ilo taken overn81l8n,
kunnen we de hoofdprocessor ontlasten. Tèrwij1 zo" n extra
processor zich met ilo bezighoudt kan de hoofdprocessor reeds
andere taken verrichten. we komen dus nu in de multiprocessor
situatie waarvan we in hoofdstuk 5 een aantal eigenschappen
besproken hebben.

Een van de in hoofdstuk 5 besproken punten is de hierarchie
tussen de processoren. Voor dit afstudeerweEk is tenslotte de
keuze gevallen op een master-slave verhouding. Dat wil dus
zeggen de IIIll8terprocessor geeft een 1/0 opdracht aan de ilo
slaveprocessor, de ilo slaveprocessor voert deze opdracht uit
en geeft een melding aan de IDll8ter wanneer hij klaar is.
Bet type processor is een volgend punt dat van belang is. Een

processor kan vele verschijningsvormen helmen. Een gewone
regeldrukker is zelfs al te beschouwen ala een slaveprocessor.
Bij krijgt; een opdracht, voert deze uit en geeft een ready
signaal als hij klaar is. Als we praten over het toevoegen van
een processor bedoelen we echter mees'tal niet het plaatsen van
een extra randapparaat maar het plaatsen van een extra &'tuk
elektronika, dat als processor kan fungeren. In deze situatie
is dat dan vooral een processor die een gedeelte van de i/o
taken op zich kan nemen. Bij ilo taken kunnen we, zoals we al



zagen in hoofds'tuk 3 en 4, denken aan de volgende aktivi'tei'tena
-accepteren, con'troleren en vezwerken van de 1/0 ins'truc'ties
-accepteren van de device s'ta'tus en deze vezwerken
-genereren van bes'tuursignalen voor he't be'treffende ilo
device
-'transporteren en ev't. bufferen van da'ta van en naar he't
device

-ui'tvoeren van fou'tencon'trole en ev't. fou'tencorrec'tie op
da'ta

-bijhouden van een boekhouding b.v. 'ten aanzien van de
hoeveelheid ge'transporteerde da'ta

-ev't. bewerken van da'ta b. v . codeau:e't'ting
-vezwerken van device in'terrupts
-hers'tellen van nie't fa'tale fou'ten
-verzorgen van de 'terugmelding naar de opdrach'tgever

Bet is s'terk van be't type slaveprocessor afhankelijk hoeveel en
welke 'taken hij op zich kan nemen. Wa't be'tref't de elek'tronika
vor zo' n slaveprocessor is i.v. m. de in de vakgroep al
aanwezige kennis vooral gekeken naar de produk'ten van he't merk
In'tel. De ui'teindelijk on'tworpen s'truc'tuur past ech'ter
ui'teraard ook op andere soortgelijke produkten. In'tel levert
voor de i/o bes'turing in gro'te lijnen 3 type produktena
a) De programmeerbare periferie con'trollers van de serie 82xz.

Di't is op een chip gein'tegreerde elektronika die bedoel't 18
om bePaalde ilo devices aan te s'turen. ze zijn
programmeerbaar d .w. z • de hardware kan d .m. v • software
bes'turing in bePaalde modes werken en er kunnen b.v. 'tellers
geini'tialiseerd worden. Een ui'tgebreide beschrijving van
deze produkten vinden we in he't peripheral: Design Handboek
van In'tel.

b) De tJniversal Peripheral In'terface, de OPI.
Di't is een op een chip gein'tegreerde microcomputer bedoel't
om als slave i/o 'te bes'turen. Be't is een koaple'te
microcompu'ter, dus een processor, geheugen en i/o
elelctronika. Bij is speciaal bedoel't voor de aans'turing van
nie't al 'te snelle ilo devices waarvoor nog geen con1:roller
van de serie 82xz beschikbaar is of voor si'tua'ties waar
gro'tere programmeer flexibili'tei't nodig is. De OPI is
beschreven in he't bijbehorende manual.

c) De I/o-Processor 8089.
Di't is een sPeCiaal voor i/o best:uring, binnen 8086
IIlicrocomputersys'temen, on1:worpen snelle slaveprocessor. Be't
ic beva't ook een DIG.-eon'troller maar er is hier geen
geheugen op de chip gein'tegreerd.

ltijken we naar de eigenschappen van deze drie 'typen processoren



en naar de ilo taken zoa1s genoemd, dan zien we inderdaad dat
niet a1le types a1le taken aankunnen. De 82xx serie kan b.v. in
het a1gemeen geen codeomzettingen doen. De CPI kan niet zelf
data ophalen uit het master geheugen texwijl de 8089 dat wel kan
m.b.v. zijn DMa-controller. Aangezien dus niet a1tijd a1e ilo
taken door de slave uitgevoerd kunnen worden ont81:aat er een
opsplitsing in taken die de slave doet en taken die de master
nog zelf moet afhandelen. Deze opsplitsing tussen lII&81:er en
slave taken is zoals we gezien hebben afhankelijk van het 'type
slave.

Bij het ontwerpen van de structuur voor 1/0 wil ik het in
hoofdstuk 4 behandelde on1:werp voor het ilo gedeelte van een
operating system a1s uitgangspun1: nemen. Bet beschreven on1:werp
is bedoelt voor een Para1lel progruaing omgeving echter niet
vor een parallel processing systeem. Bet is een o. s., ontworpen
om te draaien op een masterprocessor. Natuurlijk zijn voor een
situatie met para1lelle processoren dezelfde mechanismen zoa1s
wait en signal operaties op semaforen bruikbaar. Een eZ'tra
element is echter dat oorspronkelijk uit een stuk bes1:aande
bestaande processen en progruau.· s a1s b. v . de cOllB&Dd
processor nu in stukken gesplitst moeten worden.

Boe passen slave processoren nu in het in hoofdstuk 4
beschreven systeem? We kunnen het zien alsof door het plaat.en
van een slave processor een device a.h.w. slimmer is geworden.
'l'aken die eerst door b.v. een executing program gedaan moesten
worden kunnen nu door het device met zijn slave zelf gedaan
worden. Er komen dus minder E.Pg· s ook zal het gedeelte van de
command processor dat zorgde voor het opstarten van dit E.Pg.
verva1len. Daarvoor in de plaats za1 er nu een of ....rdere
commando"s naar de slave verstuurd moeten worden OIR te zorgen
dat 1, de betreffende 1:aken nu daar opgestart worden. Boe
intelligenter de slave, hoe meer de master verandert van
uitvoerder in opdrachtgever I de commando" s nemen steeds een
hogere vorm aan tot tenslotte a1leen nog de mededeling aan de
slave dat er een taak wacht waarbij de slave zelf de opdracht
en a1le benodigdheden ophaalt. Deze laatste situatie kunnen we
dan in ons model zien als die waarbij de ilo supervisor geen
RQSERD naar een device exchange geeft maar een attentie
signaaltje naar een slave waarna deze slave zelf het IORS
ophaalt. De taken van de e.p. en de E.Pg"s zijn hier dus
helemaal door de slave overgenOJll8n. De ilo supervisor blijft
uiteraard i.v.m. zijn taak die boven a1le slaves en devices
staat, binnen de master.

Uitgaande van een slava die _1 een aanta1 E.Pg. taken
overneemt maar niet de to1:a1e e.p. zullen we nu beschrijven hoe



het: syst:e8lll er dan uit:ziet: . In fig 6.1. is dit: weergegeven. we
zien hier 2 slaves A en B die beide 2 devices aanst:uren. Bij het:
ont:werpen van de ilo st:ruct:uur zijn we er st:eeds vanuit: gegaan
dat: EER e.p. met: zijn E.Pg. EER device aanst:uurt. De e.p. kan
niet: meerdere akties t:egelijk best:uren. In het: gedeelt:e acht:er
de e.p. vond geen parallel werking plaat:s. Als de e.p. een
device aanst:uurt is zo' n sit:uat:ie ook noxmaal. Gaan we echt:er
gebruik maken van slave processoren dan kan gemakkelijk een
sit:uat:ie ont:st:aan waarbij een slave meerdere devices aanst:uurt.
om nu de ont:worpen st:ruct:uur t:e kunnen gebruiken gaan we uit: van
de onderst:aande regels. Kan de slave meerdere akties t:egelijk
uit:voeren dan vallen deze akties onder een aparte e.p. bij de
mast:er. St:uurt een slave dus 2 devices die parallel kunnen
werken dan hebben we een CP slave-A dev-1. en een CP slave-A
dev-2 zoals aangegeven in fig 6.1.. St:uurt een slave echt:er b.v .
meerdere devices aan die echt:er niet: t:egelijk kunnen werken,
dan vallen deze devices onder een e.p. In
fig 6.1. de beide devices 3 en 4 van slave B die onder de CP
slave-B vallen. Alle bijbehorende zaken als exchanges en
descriptors zijn uit:eraard op dezelfde manier van naam
verandert als de e.p. De inhoud van de blokken is niet: verandert
alleen zijn uit:eraard de adressen, opcode' s enz. aangepast:.

De mast:er t:aken die door de slave worden overgenOlD8n zullen
door de slave hardware of soft:waré gerealiseerd moeten worden.
Deze evt:. slave soft:ware zal ik niet: uit:gebreid behandelen. ze
kan door degene die het: syst:e8lll opzet: op zijn Mnier
geprogrammerd worden. De enigst:e eis is dat: ze afgest:..a moet:
zijn op de aanroepen van de subrout:ines van de e.p. Op t:e merken
valt: verder dat: het: nat:uurlijk lDOCJelijk is de oorspronkelijk
opzet: nu binnen de slave t:e gebruiken. Een e.p. die de
commando's verwerkt en die dan E.Pg"s opst:art om t:aken uit: t:e
voeren. Deze E.Pg" s kunnen dezelfde progrua." s bevat:t:en als in
het: oorspronkelijke ont:werp gezien dezelfde t:aken moet:en worden
uit:gevoerd. Zijn er meerdere t:aken enlof verschillende devices
die parallel kunnen werken dan zijn er meerdere e.p"s nodig.
Deze e.p' s kunnen evt:. worden vooraf gegaan door een
slave-supervisor die de binnenkoaende t:aken verdeelt: over de
verschillende e .P" s . Dit: is weergegeven in fig 6 •2 . Is de
processor niet: in st:aat:, i.v.m. bijvoorbeeld t:e beperkte
geheugenruimt:e, t:ot: parallel programm1ng dan zullen nat:uurlijk
wel de semaforen enz. vervangen moet:en worden.

De verschillende types slave zal ik nu wat: verder uit:werken.
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6.2 De 82xx Programmeerbare Con1:rollers

In deze groep vinden we hardware con1:rolers op een chip voor
vele verschillende 1:ype ilo devices zoals o.a. floppy dillk
drives, keyboards, CR'l'" s, display. en algemene parallelle ilo.
In fig 6.3 is aangegeven hoe in he1: algemeen de opbouw van deze
con1:rollers is . Via een 8 bi1:s da1:apad DO 1:/. D7 ko1D1: de
informa1:ie van de mas1:er compu1:er naar he1: z. g. Da1:a Bus Buffer
van de con1:roller en omgekeerd. Be1: DD kan door de maater
gelezen en beschreven worden d •••v. RI) en WK signalen
gecODlbineerd me1: he1: chip adresseer signaal CS. De con1:roller
kan he1: DBB eveneens lezen en schrijven en zo maakt di1: DBB het:
mogelijk da1: de con1:roller asynchroon van de mas1:er kan werken.
D.m. v • specifieke adreslijnen AO 1:/. Ax kan aangegeven worden
of he1: door de mas1:er geschrevene gewone da1:a da.nwel c~o" s
bes1:8DId voor b.v. een cOlIIIII&nd regis1:er be1:ref1:. Evenzo kunnen
zowel da1:a gelezen worden als b.v. een bepaal1: s1:a1:us regi81:er
van de controller. De programmeerbaarheid van deze c::on1:rollers
schuilt daarin da1: d.m.v. cOllllll&ndo"s naar een of ander command
register de hardware gedwongen word1: in een bepaalde mode 1:e
werken.

De taken van de con1:rollers zijn mees1:al beperk1:
specifieke device besturings1:akenl hei: genereren
stuursignalen, he1: bijhouden van bepaalde 1:ellers,
transpor1:eren van de data enz.

A.h.v. een even1:uele interrupt lijn of een gelezen s1:at:us
bepaal1: de mas1:er of de controller klaar is me1: zijn oPdrach1:.

Be1: gebruik van dit type con1:rollers als slave s1:el1: een aan1:al
eisen aan de masters

a )Door he1: Passieve karak1:er van he1: DBB moet de master
zorgen voor het transpor1: command, status en data van en
naar de con1:roller.

b )Databewerkingen zoals codeconversies en fou1:
behandelingen worden mees1:al nie1: door de con1:roller
gedaan en moeten dus binnen de mas1:er gebeuren.

De programma1:uur binnen de master die moet zorgen voor de
aansturing van zo" n 82xx bevat daarom mees1:al nog alle
elementen ui1: de oorspronkelijke opzet. Een coanand processor,
een buffer handler, da1:abewerkings programma"s voor zaken die

16
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nog nie~ door de slave gebeuren, een driver nu ni~ voor h~
device maar voor de con~roller en een in~errupt handler.

6.3 De Oniversal peripheral In~erface OPI(a)

Dit is een single chip microcOlllPU~er die met de l1118'ter
communiceert via een DBB evenals de 82xx serie en met h~ device
via zijn gein~egreerde i/o elektronika. In fig 6.4 vinden we de
opbouw sch_~isch weergegeven. De microcOlllPU~er kan
afhankelijk van de opdracht van de mas~er die hij via het DBB
on~vangt beginnen met he~ ui~voeren van een bepaal~ progr_
da~ vas~ in zijn geheugen zit opgeslagen. Di~ geheugen is
volledig vrij progrilJllm8erbaar waardoor men bij h~ opz~~en van
h~ syB'teem volledig zelf kan bepalen welke taken men door deze
slave processor wil la~en ui~voeren. Bier kan men dus ook b.v
codeconversies door de slave la~en uitvoeren. All.een beperkt
door de kapacitei~en van de microcompu~erkan de slave dus alle
taken aan. Bet is zelfs mogelijk da~ de slave meerdere devices
tegelijk aans~uurt.

Hoewel de communicatie met de mas~er via h~ boven reeds
genoemde DBB plaats vind~ is h~, via he~ toevoegen van een
aParte DIIA-controller die we vanuit de OPI bes~uren, toch
mogelijk de OPI zelf ak~ief da~a van en naar he~ mas~er geheugen
~e laten ~ransporteren.

De OPI zonder toegevoegde ma con~roller Relt aan de lD8.8~er

alleen de eis da~ deze de cOJlmlAndo' s, s~a~U8 en da~a naar en van
he~ OP! DBB transporteerd. Binnen de mas~er is. daarom een
command processor, een buffer handler, een slave driver en een
in~errupt handler nodig. De datal:lewerki.ngen kunnen in de slave
gebeuren.

6.4 De 8089 I/O Processor

Dit is een processor die pas~ binnen de 8086 microprocessor
familie. Bij is in s~aa~ ~o~ he~ aans~uren van zelfs meerdere
snele devices. Een DIIA controller zit op de chip mee
gein~egreerd. Bij is in Raa~ om na een ini~ialisa~ie signaal,
de zogenaamde channel a~~ention, zelfs~andig ccmmando' s en daQ
ui~ het mas~er geheugen op te halen. Bierdoor is deze slave
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processor zo zelfstandig dat hij alle ilo taken van de master
kan overneMn. Het is daarom mogelijk deze slave direkt: vanuit
de i/o supervisor (of de user taak dus) op te starten. Hierdoor
moet de ilo supervisor voor deze situatie echter iets anders
doen dan bij de andere gevallen OJIIdat hier geen RQSERD (:request
exchange) instruktie moet plaats vinden maar een OCT instruktie
om een channel attention signaal te genereren. OOk het bij de
voltooing testen op good completion door de user is anders.
Door toch een command processor te gebruiken voor de aansturing
kan alles universeel gehouden worden.

In fig 6.5 is nog eens schematisch aangegeven waar welke
handelingen moeten gebeuren bij gebruik van de verschillende
besproken 1:ypen slaves.
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CONCLUSIE

In het voorgaande is geprobeerd tot een systematische aanpak
van de input/output afhandeling bij een computer te kOll8n. Door
het optreden van parallelle aktiviteiten binnen een computer
wordt het noodzakelijk om structur aan te brengen in deze ilo
gebeurtenissen. Mijns inziens is dit redelijk gelukt. Deze
structurering zal enerzijds zorgen voor meer duidelijkheid en
overzicht bij de ilo gebeurtenissen maar zal anderzijds door
het universele karakter soms ten koste van de snelheid en
efficiency gaan. De toename van de overhead is onve%1lijdbaar.
Dor de toepasbaarheid bij vrijwel alle beschikbare i/o
elektronika is ze zeer universeel. Boewel de uitgewerkte
stukken van de structuur in een PL/H-80 georienteerde taal zijn
geschreven en hoewel RMX/80 de nucleus taken van het operating
systeem op zich neemt is het ontwerp niet aan deze taal en dit
o. s. gebonden. Bet zal niet zo lD08ilijk zijn het geheel over te
zetten in een andere taal en een ander o. s. de nucleus taken te
laten verzorgen.



NAWOORD

Ik vil dii: verslag afsluii:en mei: hei: plaai:sen van enige
kani:i:ekeningen bij mijn afsi:udeezwerk.

In de loop van mijn si:udie ben ik geleidelijk aan si:eeds
krii:ischer komen i:e si:aan i:.a.v. de i:echniek in onze
maai:schappij. Boewel de i:echniek ons groi:e welvaart gebrachi:
heefi: zijn de negai:ieve gevolgen ook duidelijk aanwezig. De
i:echniek ondersi:euni: door de wei:enschap heefi: hei: rai:ional1slD8
i:oi: de enige "godsdiensi:" in onze maai:schappy geaaakt: en heefi:
de andere kani: van ons menszijn, de emotionele kani:, verbannen
uii: onS dagelijks handelen als zijnde iei:s waarop niei: i:e
bouwen, i:e vertrouwen vali:. Dii: rationalisme gecombineerd mei:
hierop gebaseerde wei:enschappen als economie heefi: van de
i:echniek en de wei:enschap een op zich zelf si:aande machine
gemaakt die· men niei: meer kan si:oppen en ook niei: _er wil
stoppen omdai: men verwachi: er alle problemen mee i:e kunnen
oplossen. In de realii:eii: van de gebeurtenissen om ons heen
kunnen we zien dai: de i:echniek alleen i:echn1sche oplosingen
levert voor i:echnische problemen voori:komende uii: onze
mai:eriele behoefi:en. Andere niei: zo eenvoudig in rai:ionele
fak1:oren uii: i:e drukken waarden worden niei: in de oplossingen
meegenomen. De sociale p~lemen worden daardoor niei: alleen
niei: opgelosi: maar zelfs nog vergrooi: .

Ook voor de door mij gekozen af8i:udeerrichi:ing gelden
bovengenoemde beschouwingen. Reeds op 15-jarige leefi:ijd was ik
erg onder de indruk van een i:oen nog als science fici:ion
geschreven jeugdboek "De Jtrisi:allen '1'iran", waarin een eno%'1118
compui:er i:ensloi:i:e de i:oi:ale heerschappy op aarde ovemeeat:.
Ru, 15 jaar lai:er, zijn door de enorm i:oegenomen JIlOC)elljkheden
en complexii:eii: van de compui:er deze sii:uai:ies akelig kort bij
de wekelijkheid gekomen. Volgen we de problemai:iek van de
"chips" dan zien we weer de eerder genoemde problemen
verschijnen. Een uii:spraak als "we kunnen de chips niei:
i:egenhouden" komen we herhaaldelijk i:eqen en langz..rhand
krijgt: ook de sociale problemai:iek die de chip _i: zi.ch
meebrengt: si:eeds meer de aandachi: • Bei: is i:e hopen dai: de
mensheid in si:aai: is weldoordachi: i:oi: een afweging i:e komen
over hei: al dan niei: toePassen van de chip, die op bePaalde
plaai:sen zeer zeker i:oi: een waardevolle bijdrage aan onze
maai:schappij kan zijn.

Bei: zal duidelijk zijn dai: deze achi:ergrond zijn invloed heeft
doen gelden bij mjn afsi:udee:rwerk, dai: ik _esi:al wel
interessani: vond. Mede uii: bovensi:aande ove:rwegingen heb ik mij
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naast het werken aan lIl1]n afstudeerprojekt: bezig gehouden met
andere aktiviteiten. Mîjn werk als begeleider en
procesbegeleider bij het eerste jaars groepsprojekt:
Autodidaktos 1. en het volgen van het eerste jaar van de avond
opleiding van de sociale akadeJDi.e vormden daarbij de hoofdzaak.
Achteraf gezien zijn deze neven aktiviteiteu die ongeveer de
helft van mijn werkweek in beslag namen zowel voor mijn
gezondheid als voor het afstuderen niet zo erg gelukkig
geweest. De voortdurende onderbrekingen haalden de continuiteit
uit het afstudeerwerk. Hierdoor werd veel tijd verloren met
steeds opnieuw inwerken, werden de resultaten minder snel
zichtbaar en zakte de motivatie. Door dit alles en door aijn
vaak optredende ziekte verliep het afStuderen soms wat
problematisch. Met dank aan de mensen die mij gesteund hebben
wil ik met dit verslag mijn afstudeerwerk beeindigen.
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