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INLEIDING.

Door de enorme vlucht die de ontwikkeling van microproces

soren de laats te j aren heef t genomen, wordt het steeds aantrek

kelijker om een computersysteem op te bouwen met meerdere

processormodules. De betrouwbaarheid van een systeem kan hier

door toenemen terwij 1 bij het gebruik van "dedicated processors"

(processoren die geoptimaliseerd zijn voor een bepaalde (deel-)

t a a k) 00 k deef f i c i en tie wo r d t v erg roo t •

Ret uitbreiden van het aantal processoren in een systeem

brengt echter ook problemen met zich mee, op zowel hardware- als

op software gebied. Zo zal er geheugen zijn met gemeenchappe

lijke data, die moet worden beschermd tegen gebruik door meerde

re proces sen tegelij k. Ook is er een arbi trage regeling nodig

die busconflicten kan oplossen.

In dit verslag zal op deze problemen verder worden ingegaan.

Ret is het verslag van een afstudeerwerk, verricht aan de Tech

nische Rogeschool Eindhoven, afdeling der Electrotechniek, bij

de vakgroep Digitale Systemen.

De titel van het onderwerp is: Parallel Processing (met de

8086). Ret was een onderzoek naar wat er aan hardware en soft

ware nodig is om parallel processing te kunnen bedrijven.

Tref woorden:

Parallel

tei t,

processing, Multiprocessor systemen, Arbiter, Priori-

Semafoor, Wait, Signal, Test en Set, Interrupt.
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SAMENVATTING.

Het eerste hoofdstuk van dit verslag is gewijd aan multipro

cessor systemen. Er wordt een definitie in gegeven en van de

verschillende manieren om de modules met elkaar te verbinden

worden de voor- en nadelen besproken.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de capaciteiten en

mogelijkheden van de iSBC 86/12, een single board microcomputer

die is uitgerust voor de toepassing in multiprocessor systemen.

De Multibus vormt de busstructuur die de diverse modules,

zoals de iSBC 86/12, met elkaar kan verbinden. De Multibus wordt

in hoofdstuk 3 onderzocht.

Als er meerdere processoren via een bussysteem toegang willen

verkrijgen tot een gemeenschappelijk geheugen, kunnen er con

flicten optreden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de arbiter

die deze busconflicten voorkomt en op de overdracht van de bus

aan een andere master.

Vervolgens worden de software mechanismen besproken, die

communicatie tussen processen mogelij k maken, zoals WAIT en

SIGNAL, en de problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Verder

wordt er een methode aangegeven om deze mechanismen, met behulp

van de op het iSBC 86/12 board aanwezige hulpmiddelen, te imple-

menteren.

In het hoofdstuk Interrupts (hoofdstuk 6) wordt ingegaan op

de noodzaak van interrupts in een systeem. Enige methoden zijn

gegeven waarmee interrupts naar elke processor gegenereerd

kunnen worden.

Om DMA te kunnen

w~rden vastgehouden.

zet.

toepassen, moet de bus voor langere tijd

In hoofdstuk 7 wordt dit verder uiteenge-

Appendix A bevat een introductie om snel een in PL/M-86

geschreven programma te kunnen verwerken tot een code die door

het 86/12 board kan worden uitgevoerd.

Appendix B behandelt een manier om data over te brengen via
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I/O poorten.

In appendix C wordt ten slotte een realisatie gegeven van een

consumer / producer proces, geschreven in PL/M-86, waarbij de

data wordt overgedragen via een buffer, beschermd door een

"Test en Set".

CONCLUSIE:

Uit het onderzoek kunnen we concluderen, dat parallel proces

sing met behulp van microcomputers mogelijk is, mits de volgende

voorzieningen aanwezig zijn:

Locaal

gramma's

te worden.

geheugen en locale I/O voorzieningen om on-board pro

uit te kunnen voeren, zodat de bus minder belast hoeft

Een arbiter die er voor zorgt dat de bus aan de master met de

hoogste prioriteit wordt toegewezen en er dat geen bus conflic

ten optreden.

Hard wa re

realiseren,

mechanismen om de software hulpmiddelen te kunnen

die nodig zijn bij communicatie tussen processen.

Een interrupt structuur waarmee elke processor in het systeem

een interrupt kan geven aan iedere andere processor.

Lock mogelij kheid om de bus voor langere tij d vast te houden.
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HOOFDSTUK 1.

Multiprocessor systemen.

1.1: Inleiding.

Computersystemen worden ontworpen om een gestelde taak uit

te voeren. Voor de verwerking van een taak zal het systeem over

een aantal faciliteiten moeten kunnen beschikken. We onderschei

den processoren voor de eigenlijke data verwerking, geheugen

voor de opslag van data, logica voor de besturing van rand appa

ratuur en een verbindingsstructuur voor deze elementen. De

genoemde faciliteiten, nodig voor de voortgang van een proces,

worden Resources genoemd.

Aangezien een taak gedurende zijn afwikkeling niet aIle re

sources voortdurend in gebruik heeft, is het mogelijk meerdere

taken met dezelfde apparatuur, op schijnbaar hetzelfde moment,

uit te voeren. Dit noemt men Multiprogrammering.

Om de capaciteit van een systeem (het aantal taken dat per

tijdseenheid gereed komt) te vergroten, zijn er een aantal moge

lijkheden bekend: Uitbreiding van een bepaalde soort randappara

tuur, vergroting van de direct toegankelij ke geheugenruimte en

het gebruik van meerdere processoren. Duidelij k zal zijn, dat

slechts door een evenredige uitbreiding van de verschillende

resources voordeel kan worden verkregen.

We zullen ons in het volgende bezig houden met computersyste

men die meerdere processoren bezitten. We definieren daarom:

Multiprocessor systemen zijn systemen, bestaande uit meer dan

een processor, gemeenschappelijk geheugen en gemeenschappelijke

I/O kanalen. Bovendien moet interactie mogelijk zijn op zowel

hardware level als op software level.
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We rekenen computersystemen

telecommunicatie netten niet

die

tot

5

met elkaar communiceren via

de multiprocessor systemen.

In een multiprocessor systeem kunnen processoren worden toe

gepast, die geoptimaliseerd zijn voor een bepaalde deeltaak.

Hierdoor kan de efficientie van het systeem worden vergroot. Dit

is een voordeel boven het gebruik van een general purpose

processor in een single processor systeem.

Bovendien kan de capaciteit van een multiprocessor systeem,

bij modulaire opbouw, eenvoudig worden uitgebreid. Deze uitbrei

ding is aIleen dan zinvol wanneer de andere resources, zoals het

verbindingsnetwerk, geen bottleneck gaan vormen. 20 zal bijvoor

beeld bij gebruik van een busstructuur de capaciteitswinst niet

recht evenredig zijn met het aantal processoren, blj uitbreiding

van dit aantal.

In een multiprocessor systeem kan eenvoudig redundantie wor

den ingebouwd, hetgeen leidt tot een grotere betrouwbaarheid.

Door de redundantie kan er voor gezorgd worden dat in het

systeem gedetecteerd wordt dat er een deel is uitgevallen, zodat

de taak hiervan kan worden overgenomen. Diagnostische program

ma's kunnen het opsporen van fouten vergemakkelijken en daarmee

versnellen, hetgeen de betrouwbaarheid van het systeem ook ten

goede komt.

De hardware configuratie heeft uiteraard consequenties voor

de software van een systeem. Een operating system vormt de

schakel tussen de gebruiker programmatuur en deze hardware. Het

verzorgt de toewij zing van de resources aan de taken en garan

deert hun voortgang (zie hoofdstuk 5). Een operating system

biedt de gebruiker een software interface met de resources.

1.2: Architectuur.

In het volgende zullen we nader ingaan op de verbindins

structuur van het computersysteem.

We onderscheiden vier groepen:
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*** Common bus.

PROC PROC PROC

BUS

# lID

figuur 1.1

6

Dit is een van de eenvoudigste manieren om de modules van een

multiprocessor systeem (processor, geheugen en I/O modules) met

elkaar te verbinden. De geheugen- en I/O modules en de (kale)

processoren zijn via een gemeenschappelijke bus met elkaar ver

bonden. Deze bus bevat datalijnen, adreslijnen en control sig-

nalen.

De modulaire opbouw maakt uitbreiding eenvoudig. De toewij

zing van de resources aan een processor vergt slechts weinig

tijd, waardoor een toewij zings strategie op byte niveau mogelijk

is (dat wil zeggen dat het voor een processor ook zin heeft om

een resource voor slechts een instructie cyclus aan te vragen).

Een nadeel is, dat er slechts een transfer opera tie tegelijk

kan worden uitgevoerd. De wachttijden worden groter naarmate er

meer processoren bijgeplaatst worden. De bus vormt in dit op-

zicht een bottleneck in grote systemen.
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*** Crossbar switch.

p p [:]
.:11=

1/0

#
1/0

figuur 1. 2

We zien hier. dat aIle modules via een matrix met elkaar in

verbinding staan. De kruispunten bevatten schakelaars. waarmee

de modules naar elkaar kunnen worden doorgeschakeld (vergelijk

een telefooncentrale). Conflicten worden door de schakellogica

opgelost.

Bij een groot aantal modules moet ook de matrix uitgebreid

zijn. Dit vereist weer ingewikkelde logica voor het besturen van

de schakelaars.

Doordat er verschillende paden tegelij kertij d kunnen worden

gevormd tussen de modules. kunnen meerdere processoren tegelijk

ac ti es uitvoeren. Ret systeem kan daardoor sneller en efficien-

ter zij n dan het hierboven beschreven systeem met een gemeen-

schappelij ke bus.

Een nadeel is weI de complexiteit van het netwerk en de bij

behorende schakellogica.
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*** Multiport/multibus.

p p

- I

# # #
I

T -
§J ~

figuur 1.3
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In deze configura tie zien we geheugen modules die meerdere ver

bindingen (ports) met een bus kunnen vormen. We kunnen daardoor

meerdere bussen gebruiken. Indien twee processoren via verschil

lende ports van een geheugen module gebruik willen maken. dan

dient de besturingslogica van deze port het conflict op te los-

sen.

Het voordeel van dit systeem is. dat. net als bij de matrix.

meerdere processoren tegelijkertijd van de geheugen modules

gebruik kunnen maken (via de verschillende bussen). De kosten

zij n lager dan die van het matrix systeem. omdat er minder

plaatsen zij n waar conf licten kunnen optreden (namelij k aIleen

de ports). zodat hiervoor minder logica nodig is.

Een nadeel is. dat de uitbreidbaarheid wordt beperkt door het

aantal ports van de geheugen modules. Per port (en daarmee per

bus) geldt dezelfde restrictie als bij het systeem met de gemeen

schappelij ke bus.

*** Loosely coupled systemen.

De hierboven genoemde systemen zij n zogenaamde "tightly

coupled" s ys temen. De uitwisseling van informatie gebeurt via



Multiprocessor systemen. 9

het gemeenschappelijke geheugen. De verbindingen worden gevormd

door (parallelle) busstructuren.

Een andere mogelij kheid is, om de computersystemen door

middel van een serie verbinding te koppelen. Dit worden "loosely

coupled" systemen genoemd. De delen van het systeem bestaan

hier niet uit verschillende modules, zoals in de vorige systemen

maar uit complete computers (dus met eigen geheugen en I/O). De

communicatie geschiedt hier via de serie verbinding. Deze metho

de is aileen bruikbaar als er een niet te intensief dataverkeer

tussen de processen bestaat. Er zal hier niet verder op deze

systemen worden ingegaan.

We hebben gezien dat een matrix- en een multibus systeem

voordeel bieden boven een systeem met een gemeenschappelijke

bus, namelijk dat er minder stagnatie optreedt. Echter, de beno

digde busverbindingen en logica zijn nogal uitgebreid. Een goed

alternatief biedt de volgende configuratie (figuur 1.4):

110

p

#

110

p

110

figuur 1.4

110

p #

We zien hierin weer het sys teem met de gemeenschappelij ke bus

terug, echter, hier hebben de processoren eigen (locale) geheu

gen- en I/O faciliteiten.

Ret voordeel van dit systeem is, behalve de al genoemde voor

delen van de gemeenschappelijke bus, dat de bus minder belast

behoeft te worden, omdat de processoren in hun eigen geheugen
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gelijktijdig programma's en I/O operaties kunnen uitvoeren.

Hierdoor worden de verwerkingstijden verkleind en zal het sys

teem efficienter zijn. Door de gering ere belasting van de bus

kan het systeem ook verder worden uitgebreid.

Een nadeel is, dat de taak van een processor die is uitgeval

len, soms niet kan worden overgenomen door andere processoren in

het systeem, omdat de gegevens van die taak in locaal geheugen

staan en dus voor de overige processoren ontoegankelijk zijn.

Dit geldt ook voor de locale I/O poorten.

Locale I/O en locaal geheugen biedt nu de mogelijkheid een

locaal operating system in te voeren. Hierdoor wordt het globale

operating system ontlast van de supervisie over die processen

die locaal worden uitgevoerd.

We hebben nu een situatie gekregen, waarin processoren, door

de locale r/o, proces gebonden zijn. De besturing van bijvoor

beeld een printer is de taak van een specifieke processor,

zodat het voor de hand ligt het spool proces door deze processor

te laten uitvoeren, onder control van het locale operating

system. Gebruiker processen vallen onder de supervisie van het

globale operating system. Ze worden uitgevoerd door de (dedi

cated) processoren in het systeem. De locale operating systems

moeten dus naast hun locale taken, ook via het globale operating

system gebruiker processen kunnen verwerken.
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HOOFDSTUK 2.

De iSBC 86/12 Single Board Computer.

2.1: Inleiding.

De iSBC 86/12 Single Board Computer van Intel is een compleet

computer systeem op een kaart. Het belangrijkste onderdeel op

het board is de 16-bit Central Processing Unit (CPU); de 8086.

Aan geheugen is aanwezig 32 kByte dynamisch RAM (Random Access

Memory) en er is plaats voor maximaal 16 kByte ROM (Read Only

Memory). De vier segment registers (elk 16 bit breed) van de CPU

bieden de mogelijkheid om 1 MByte geheugen te adresseren (zie

2.3: Organisatie van het geheugen).

Voor communicatie met de buitenwereld zijn er een programmeer

bare serie-communicatie interface (de 8251) en drie programmeer

bare parallelle I/O-poorten (24 lijnen, samen in de 8255).

Verder bevat het board nog drie programmeerbare timers,

mogelijkheden tot interrupt verwerking met prioriteitsregeling,

logica voor aanpassing aan de Multibus (zie hoofdstuk 3) en bus

expansie drijvers voor de communicatie met andere Multibus ex

pansieboards.

De 86/12 bevat logica voor busarbitrage. Als er een regeling

met seriele prioriteit wordt toegepast (daisy chain) kunnen er

maximaal drie busmasters van de Multibus gebruik maken. In geval

van parallelle- of roterende prioriteit kunnen maximaal 16 bus

masters worden aangesloten. Behalve masterboards zijn er ook

slaveboards mogelij k (een slaveboard kan bijvoorbeeld geheugen

of extra I/O bevatten).

Data overdracht gebeurt asynchroon, door middel van een hand

shake tussen de controlling master en de geadresseerde slave. De

transmissie snelheid is hierdoor aIleen afhankelijk van zender
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De busstructuur van de 86/12 is zodanig dat operaties op het

locale geheugen en I/O operaties kunnen worden uitgevoerd zonder

dat de Multibus hoeft te worden gebruikt. Door de dual-port con

trol logic is het mogelijk om een deel van de 32 kByte geheugen

vrij te geven voor gebruik door andere masters via de Multibus.

Er is 8 k , 16k, 2 4 k 0 f 32 k BYt e be s chi k b a a r a Iss I av e RAM. Ret

resterende deel is strikt locaal en dus aIleen toegankelijk voor

de on-board processor. Ret toegangsadres van de slave blokken is

willekeurig instelbaar binnen de 1 MByte adresruimte. De locale

operaties op het slave gedeelte van het RAM hebben een hogere

prioriteit dan het gebruik ervan door een andere Multibus ge

bruiker.

De 86/12 kan drie soorten interrupts verwerken: 1) Een Non

Maskable Interrupt (NMI). Dit is een interrupt ingang van de

processor die gebruikt wordt voor een interrupt die te allen

tijde afgehandeld moet worden, 2) Non-Bus Vectored (NBV) inter

rupts; Rierbij wordt het adres van de interrupt verwerkings

routine door de interrupt controller op de kaart geleverd en

3) Bus Vectored (BV) interrupts, waarbij het adres via de Multi

bus wordt verkregen. Er kunnen maximaal 8 NBV interrupts en (met

behulp van andere (slave-) controllers) maximaal 64 BV inter

r u p t s wo rden a f g e handel d (z i e 2. 4 : In t errup t s) •

2.2: Busstructuur van de iSBC 86/12.

In het blokschema van de 86/12 (figuur 2.1) kunnen we drie

bussen onderscheiden: de on-board bus, de dual-port bus en de

Multibus.

De on-board bus vormt de verbinding tussen de CPU, de dual-port

bus, ROM, en de I/O devices op de kaart. De CPU communiceert via

deze bus zonder dat de overige bussen moeten worden vastgehou

den.

De dual-port

board bus) en

bus vormt de verbinding tussen de CPU (via de on

RAM, tussen de Multibus en RAM en tussen de CPU en
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de Multibus. De dual-port bus kan

bruiker van de Multibus wanneer deze

sectie wenst. De resterende tijd is

via de on-board bus.

13

worden toegewezen aan de ge

toegang tot de on-board RAM

de bus toegewezen aan de CPU

A62~
CQIjIP,,118lf:

DE vier
It "'hOGRA.....th.i.
P"''''''''. lb , 0 ~ Ifrllt~

-"'0'"
lUll

,.. ........

IIA .. e
IIOM,[",,*

4SQCanSI

PRQGA.....Il4 ...alf
COWMUlIlIlCA'lON'

INTEA'AC(
IU$ARf'l

MUl 'JI1kJ""ut. 'f1.....STEA
INTE9lIUCf.

-.-
figuur 2. 1

De Multibus is de verbinding tussen masters (meestal single

board computers) en slaves (bijvoorbeeld gemeenschappelij k ge

heugen en/of gemeenschappelijke I/O). Zie verder hoofdstuk 3.

Ret voordeel van een dergelijke busstructuur is, dat niet

bij iedere operatie aIle bussen tegelij k moeten worden gebruikt:

Een processor kan on-board operaties uitvoeren met RAM, ROM of

I/O, terwij I een andere master via de Multibus een slave ge

bruikt. Ret is zelfs mogelijk dat een master via de Multibus het

RAM van een processor gebruikt, die met behulp van zijn onboard

bus locaal I/O operaties uitvoert. AIleen als een CPU gebruik
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wil maken van de Multibus zij n aIle drie de bussen tegelij ker

tij d nodig.

Bij een multiprocessor toepassing biedt een dergelij ke struc

tuur aIleen voordeel wanneer een processor programmatuur in zijn

locale geheugen kan uitvoeren.

2.3: Organisatie van het geheugen.

De adresruimte van de 8086 bedraagt 1 MByte. Om dit te kunnen

adresseren is een adres van 20 bit nodig. De 8086 is echter een

machine die registers van 16 bits gebruikt. Om nu toch 1 MByte

te kunnen adresseren wordt het geheugen verdeeld in segmenten

15 o

+-----------------------+
+-------1 s egmen t ad res 0000 I

I +-----------------------+
I

offset adres

s egmen t bas e

o15

+-------------------+
+-----------------1 effectief adres

I +-------------------+
1

I
I
I
I

I
+---------+

+

+---------+
I 19 0

\ +-----------------------+
+----------1 geheugen adres latch

+-----------------------+
fysisch adres

figuur 2.2

met een lengte van 64 kByte. Ret geheugenadres is als voIgt op-
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g eb ouwd:

door een

seerd) •

adres = segmentbase + offset. De offset wordt gevormd

16 bits register (hiermee kan 64kByte worden geadres-

Een segment moet beginnen op een adres dat deelbaar is

door 16. We kunnen een 20 bits segment adres met een 16 bits

register maken door de inhoud van dit register te vermenigvul

digen met 16. Ret adres wordt geheel automatisch in de processor

gevormd en op de twintig adreslijnen gezet.

De 8086 kent vier registers die een segmentadres kunnen be-

vatten: Ret

s tac k s egmen t

guur 2.3.

code

( S S)

segment- (CS), het data segment- (DS), het

en het extra segment- (ES) register. Zie fi-

+-----------------+
AX I AR I AL I accumulator+--------+--------+
BX I BR I BL I base+--------+--------+
CX I CR I CL I count+--------+--------+
DX I DR I DL I da ta+-----------------+

+-----------------+I SP I stack pointer+-----------------+I BP I base pointer+-----------------+I SI I source index+-----------------+I DI I destination index+-----------------+
+-----------------+I IP I instruction pointer+-----------------+I F LA GSRI F LA GSLis tat us f I a g s+-----------------+
+-----------------+I CS I code segment+-----------------+I DS I data segment+-----------------+I SS I stack segment+-----------------+I ES I extra segment+-----------------+

figuur 2.3

Ret CS register wordt gebruikt bij iedere instuctie fetch. Ret

bevat het current code segment. Offset register bij CS is de

instructie pointer IP.

Ret DS register wordt meestal gebruikt voor data referenties.
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(Hiervoor kunnen ook de andere segment registers worden gebruikt

als een segment override prefix wordt toegepast). Het bevat het

current data segment.

Het SS register wordt gebruikt voor stack operaties, met als

offset register de stack pointer SP (of eventueel de base poin

ter BP).

Het ES register wordt gebruikt als extra data segment register,

met DI als offset.

1 )

2)

De offset registers worden verdeeld in

de Pointers: stack pointer en

de Indexen: source index en destination

twee groepen, namelij k

base pointer, en

index.

De eerste groep geeft een offset ten opzichte van het current

stack segment, terwij I de tweede groep een offset geeft ten op

zicht van het current data segment.

De overige registers worden de algemene registers genoemd.

Het zijn de accumulator AX en de base- (BX), count- (CX) en data

(DX) registers. Ze kunnen in aIle logische- en rekenkundige ope

raties worden gebruikt. Het zijn aIle 16 bits registers met als

bijzonderheid dat ze ook adresseerbaar zijn als twee 8 bits

registers (upper part en lower part).

Het vlag register bestaat uit bits die de status van de pro

cessor weergeven. De vlaggen zijn: auxiliary carry, carry,

direction, interrupt enable, overflow, parity, sign, trap en

zero flag.

2.4: Interrupts.

De 8086 CPU heeft twee interrupt ingangen: een maskeerbare

(INTR) en een niet maskeerbare (NMI) ingang. De niet maskeerbare

ingang kan gebruikt worden voor een power-down interrupt, daar

een dergelijke interrupt niet door interrupt disable status ver

traagd mag worden. (Een power-down interrupt heeft aIleen zin

als er ook (externe) logica in het systeem is aangebracht; Zie

Intel's application note 31). Een interrupt op de maskeerbare

ingang wordt aIleen gehonoreerd als de interrupt-enable vlag in

het vlag register is geset. Deze ingang is verbonden met een
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8259 interrupt controller. Door middel van jumpers kunnen de

on-board interrupt functies (bijvoorbeeld van een I/O poort of

van de timer) en/of de lijnen INTO - INT7 van de Multibus met de

8 ingangen van de controller worden verbonden. Op de lijnen

INTO INT7 kunnen andere busmasters of slaves een interrupt

genereren.

De prioriteits logica van de interrupt controller kan worden ge

programmeerd. Men kan drie modes onderscheiden: fully nested:

opklimmende prioriteit van IR7 (laagste-) naar IRO (hoogste

waarde); roterende prioriteit: een gehonoreerde interrupt krijgt

na afhandeling automatisch de laagste prioriteit; special mask

mode: De interrupt controller verhindert dat interrupts met

gel i j k e - 0 f I age rep rio r i t e i t dan de" lop end e" wo r d t g e h 0 nor e e r d

Voor sommige toepassingen is dit echter weI wenselij k. In de

special mask mode kan dit met behulp van software commando's

worden gerealiseerd.

Met de controller kunnen twee soorten interrupts worden ge

genereerd: Non-Bus Vectored (NBV) interrupts (maximaal 8) en

Bus Vectored (BV) interrupts (maximaal 64). Voor de processor

zijn beide soorten niet te onderscheiden.

NBV interrupt: De controller activeert de INTR ingang van de

processor. Deze maakt de ins tructie af waarmee hij bezig is en

stopt de operatie. Verdere interrupts worden gedisabled. Ver

volgens wordt een interrupt acknowledge (INTA) signaal uitgege

ven. Dit signaal heeft tot gevolg dat er een LOCK wordt gegene

reerd, waardoor de Multibus wordt vastgehouden. De interrupt

controller bevriest z'n interne toestand. Als de tweede INTA

wordt gegenereerd zet de controller een 8 bits vector op de data

bus. Deze vector geeft het nummer van de interrupt aan. De CPU

vermenigvuldigt deze vector met vier en verkrijgt zo het start

adres van de service routine. Aan het eind van de routine worden

aIle vlaggen weer hersteld en keert de processor terug naar het

prog ramma.

BV interrupt: De afhandeling van deze interrupt verloopt ana

loog aan die van de NBV interrupts. Nu is echter op de ingang
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van de controller een of meer slave controllers aangesloten.

Na ontvangst van de eerste INTA genereert de master controller

n u e en ad res cod e v 0 0 r des I a v e s. Bi j de t we e del NT A wo r d t de z e

code door een van de slaves herkend, waarna deze de vector op de

bus zeta Deze vector wordt door de CPU via de Multibus binnenge

haald en verder verwerkt als boven. Omdat er maximaal 8 slave

controllers met elk weer 8 ingangen op de master kunnen worden

aangesloten, zijn er 64 BV interrupts mogelij k.

Om interrupts te kunnen genereren is op het board een moge

lijkheid aanwezig: Een buffer kan met behulp van een wire-wrap

jumper met een van de bitlij nen van poort C van de 8255 paralel

Ie I/O poort worden verbonden. Hiermee is het mogelijk om een

van de interrupt request lijnen INTO - INT7 van de Multibus te

bekrachtigen.

2.5: Instructieset van de 8086.

Veel van de 8080 CPU instructies zijn hetzelfde of bijna het

zelfde als die van de 8086. De instructieset van de 8080 is dan

ook vrij eenvoudig om te werken in 8086 instructies, zodat 8080

programma's ook op de 8086 kunnen worden uitgevoerd. Verder

bevat de 8086 set natuurlijk een uitbreiding, zoals bijvoorbeeld

vermenigvuldigen, delen en string operaties. De instructieset

van de 8086 bevat de volgende zes soorten opraties:

- data transfer operaties (b.v. move, push, input, output,

load-register)

- control transfer

- string manipulatie

- process control operaties

- rekenkundige operaties

- logische operaties (not, shift, and, or, exclusive

or)

(repeat, move, compare, scan, load

store)

(call, jump, return, conditional

jump, interrupt)

(clear en set carry en -interrupt,

loc k)

het delen de meeste tij d: ongeveer

klok). De mees te ins tructies duren

kos t

5MHz.

instructies

(bij een

aIle

us ec.32

Van
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0,4 tot 2 usee. Bijvoorbeeld een MOVE instructie kost minimaal

0,4 usee., maximaal 4 usee.; een conditionele JUMP 1,6 resp.

0,8 usee. als er weI resp. niet gesprongen wordt; een CALL min.

2,2 max. 8 usee.

De rekenkundige bewerkingen kunnen zowel op 8-bits bytes, als

op 16-bits woorden (met of zonder teken) worden toegepast. Ret

32-bits resultaat van een 16-bits bewerking wordt in registers

AX en DX geplaatst.

Door een repeat instructie als prefix voor een move, compare,

load, of store instructie te plaatsen wordt de operatie herhaald

uitgevoerd (bij iedere operatie wordt de inhoud van register CX

met een verminderd; Ais CX=O wordt de operatie gestopt). Riermee

kunnen dus operaties op strings van bytes of woorden uitgevoerd

worden.

am een busmaster in de gelegenheid te stellen een instructies

uit te voeren zonder dat hij hierbij onderbroken wordt, bevat de

instructieset een prefix LOCK. Deze prefix kan voor iedere in

structie worden gezet. Meestal wordt hij gebruikt om een TEST

en SET te implementeren. Dit is een nuttige procedure bij het

gebruik van meerdere processoren, om te voorkomen dat processo

ren bijvoorbeeld een stuk geheugen betreden, terwij I een andere

processor daarin bezig is (zie hoofdstuk 5 over P en V operaties

en semaforen).

Voor een uitgebreide bespreking van de instructieset wordt

verwezen naar Intel's MCS-86 Assembly Language Reference Manual.

Met de iSBC 86/12 hebben we een microcomputer die geschikt is

voor toepassing in een multiprocessor systeem. Daartoe zijn

voorzieningen aanwezig, zoals bus drivers, een arbiter die de

toegang tot de bus regelt, een mogelijkheid om de bus gedurende

een instructie vast te houden, locaal geheugen dat voor een deel

ook als gemeenschappelijk geheugen kan worden gebruikt en locale

I/O faciliteiten. Verder kunnen interrupts, afkomstig van de

on-board devices en van de Multibus worden verwerkt.
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HOOFDSTUK 3.

De Multibus.

3.1: Inleiding.

In het voorgaande is al een aspect van Multibus besproken.

De Multibus is een Intel standaard die het mogelijk maakt ver

schillende Intel producten te combineren. (N.B. met deze Multi

bus wordt niet dezelfde bedoeld als die uit de multibus/multi

port van bladzij de 8; het gaat hier om een gemeenschappelij ke

bus structuur).

Een busstructuur verbindt de hardware componenten van een

computer met elkaar. Via de bus worden de benodigde signalen

(adressen, datasignalen, stuursignalen, controlesignalen) naar

de betreffende componenten overgebracht.

De Multibus maakt het mogelijk om een master-slave concept te

gebruiken. Hierin kan een master controle over de Multibus ver

krijgen om zo een slave commando's te geven. Ais masters kunnen

o.a. de iSBC 80/20 (met de 8-bits 8080 CPU) en de iSBC 86/12

(met de 16-bits 8086 CPU) single board computers worden ge

bruikt. Meerdere mas ters kunnen tegelij k op de Multibus worden

aangesloten, waarbij er verschillende methodes zijn om de prio

riteiten van de masters, om toegang tot de bus te verkrijgen, te

regelen.
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MULTIBUS

MASTER MASTER

86/12 80/20

SLAVE

.. .- ~ ~ .. ~

.. 'II ~ 'Ill , ~ , ....

figuur 3.1

We zien dat er zowel 16 bits modules als 8 bits modules tegelijk

op de bus kunnen worden aangesloten.

Slave units kunnen zowel intelligent als niet-intelligent

zij n. Een slave decodeert adressen en reageert op de commando-

signalen van de busmaster. Een intelligente slave heeft boven-

dien nog een processor die on-board operaties kan uitvoeren,

zonder dat de Multibus constant behoeft te worden belast. Ret

verschil tussen een master en een (intelligente-) slave is, dat

een master weI, en een slave geen controle over de Multibus kan

verkrij gen.

3.2: Multibus signalen.

am communicatie via de Multibus mogelijk te maken, worden

e~n aantal signalen op de bus gebruikt:

A) Control signalen. (klok signalen, geheugen- en I/O commando

signalen en ee~ acknowledge).

Ret CCLK/ signaal kan door andere masters of slaves als

klok worden gebruikt en het BCLK/ signaal synchroniseert de

busoverdracht.
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Geheugen- en I/O commando signalen zijn de read en write com

mando's.

B) Adres lijnen.

De Multibus heeft 20 adres lijnen om geheugen en I/O te adres

sereno

e) Data lij nen.

De Multibus bevat 16 data lijnen.

D) Interrupt signalen.

Er zijn 8 interrupt request lijnen en 1 acknowledge lijn aan

wezig voor de verwerking van interrupts.

E) Bus exchange signalen.

De signalen Bus request, Bus priority in, Bus priority out

Busy en Bus clock worden gebruikt bij de overdracht van de

bus. Hierop zal in hoofdstuk 4 (bus arbitrage) verder worden

ingegaan.

3.3: Prioriteiten.

Ais meerdere busmasters tegelijk een aanvrage doen om over de

Multibus te kunnen beschikken, geven de priori tei ten van de mas

ters de doorslag, wie de bus als eerste mag gebruiken. De prio

riteiten kunnen volgens een serieel schema (daisy-chain; zie

figuur 3.2) of volgens een parallel schema (figuur 3.3) worden

inges teld.

HOOGSTE

BPRNt

A

SPROt

BPRNI

B

BPROt

figuur 3.2

LAAGSTE

BPRNt

C

SPROt
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figuur 3.3
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Bij g eb rui k van een dais y- c ha in schema kunnen 3 mas ters wo rden

aangesloten. Dit in verband met de vertragingen die in de prio-

riteits logica ontstaan. Bij

prioriteit bepaald door een

het parallelle schema wordt de

encoder/decoder. Riermee kunnen

maximaal 16 masters worden aangesloten.

Een schema voor roterende prioriteit verschilt, wat betreft

de gebruikte signalen, niet van dat voor parallelle prioriteit;

aIleen de externe logica is anders.

Voor een parallel schema gaat de overdracht van de bus als

v olg t: Een master A met hogere prioriteit dan een master B, die

op dat moment de bus bezet houdt, genereert een Bus Request. Dan

wordt het Bus Priority In signaal van master B inactief. Als B

z'n instructie heeft afgemaakt, maakt hij de Busy lijn inactief.

De aanvrager neemt dan de bus over en activeert de Busy lijn

weer. Master B houdt de bus tot hij die niet meer nodig heeft,

of totdat er een master met hogere prioriteit een Bus Request

doe t.

Ret daisy-chain schema heeft als voordeel dat het eenvoudig
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is te realiseren. Ret nadeel is echter dat er hoogstens drie

masters op de Multibus kunnen worden aangesloten, hetgeen voor

sommige toepassingen te weinig kan zijn. Als er roterende- of

parallelle prioriteit wordt toegepast, kunnen er meer masters op

de bus worden aangesloten (maximaal 16), maar dergelij ke metho

des vereisen extra hardware.

Voor een verdere uitwerking van de bus overdracht wordt ver

wezen naar hoofdstuk 4: Bus arbitrage.

3.4: Data overdracht.

Data overdracht via de Multibus naar een slave verschilt niet

van de overdracht via andere bussen: Als een processor de bus

heeft verkregen, wordt er een adres op de bus gezet en een

commando (read of write) gegeven. De slave reageert op dit com

mando en adres door de data over te nemen (bij een write) of

zelf data op de bus te zetten (read). Als de operatie is uitge

voerd genereert de slave als terugmelding een acknowledge. In

figuur 3.4 is de timing van een read operatie gegeven.

ADDRESS

MRDCI

DATA

XACKI

figuur 3.4

Conclusie: De Multibus biedt aIle signalen die nodig zij n

voor een multiprocessor sys teem. Er is overdracht mogelij k

tussen masters en slaves en tussen masters onderling. Verschil

lende manieren zijn er mogelijk om de prioriteiten in te stellen
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waarmee de busmasters de bus kunnen claimen.

Ook is er voorzien in de mogelijkheid om interrupts in een

systeem te gebruiken. Ret aantal aanwezige interrupt lijnen is

echter niet groot, zodat het aantal interrupts in het systeem

beperkt is. Enige oplossingen hiervoor worden in hoofdstuk 6:

Interrupts, besproken.
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HOOFDSTUK 4.

Bus arbitrage.

4.1: Inleiding.

Als meerdere masters (processor kaarten die de bus kunnen

c 1aime n en bestu r en) v an e en b us g e b r u i k wi 11e n ma ken, zale r

een manier moeten zijn om de toegang tot de bus te regelen. De

bus kan immers slechts door een master tegelijk worden gebruikt.

Er is een arbiter nodig die de conflicten, die ontstaan als

meerdere masters tegelij k van de bus gebruik willen maken, voor

komt.

Aan iedere master in het systeem wordt een bepaalde priori

teit toegekend. De arbiter moet er dan voor zorgen dat als er

verschillende masters tegelij keen bus request doen, de master

met de hoogste prioriteit de bus krijgt toegewezen. Hoe deze

prioriteit wordt bepaald wordt verderop in dit hoofdstuk bespro

ken.

Het moet echter zo zijn, dat ook de master met de laagste

prioriteit de bus eens kan verkrijgen.

Ret overdragen van de bus aan een master met hogere priori

teit mag pas dan gebeuren, als de processor die op dat moment

de bus gebruikt, z'n lopende instructie heeft afgemaakt.

Er moet

(bij voorbeeld

een mogelij kheid

voor een DMA

zij n om de bus voor lang ere tij d

operatie) vast te houden. (LOCK).

Res umerend

s tellen:

kunnen we dus de volgende eisen aan de arbiter



Bus arbitrage.

1) Vermijden van bus conflicten.

2) Toe wi j zen van deb usna a r p rio r i t e i t van de a a nv rag e r s •

3) Verschillende manieren om de prioriteiten in te stellen.

4) Iedere master moet eens de bus kunnen verkijgen.

5) Er moet een LOCK mogelij kheid zijn.

4.2: 8289 Bus Arbiter.

27

In de 8289 bus arbiter van Intel vinden we een chip die dit

in zich verenigt.

De 8289 kan de status van de bus (BUSY/) testen en veranderen,

een bus request van de processor doorgeven aan de prioriteits

logica en honoreren. Ook is de chip voorzien van een LOCK om de

bus, nadat deze is toegewezen, voor langere tijd vast te houden.

Voor het bepalen van de prioriteit is hardware nodig. De bus

arbiter levert de signalen voor die logica en gebruikt de van

deze logica terug komende signalen om een bus request te honore-

reno

Het zijn de volgende signalen:

BUSY/ Geeft de status van de bus aan. Voor een master die de

bus gebruikt is dit een uitgang. Een laag signaal geeft

aan dat de bus bezet is.

Voor masters die de bus willen overnemen is het een

ingangs signaal. Als de prioriteits logica de busclaim

heeft toegewezen, test de master BUSY/ tot het hoog (dus

inactief) wordt. Een master neemt de bus over door zelf

BUSY/ actief te maken.

BPRN/ Bus Priority In. Dit ingangs signaal is afkomstig van de

prioriteits logica. Een actief (laag) signaal geeft aan

dat de bus kan worden overgenomen. Een hoog signaal geeft

aan dat de bus (nog) niet is toegewezen.

BPRO/ Bus Priority Out. Wordt gebruikt bij een serieel (daisy

chain) prioriteiten schema. Een laag signaal geeft aan

de volgende master aan dat de bus door hem kan worden
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verkregen. Hoog geeft aan dat de master zelf een bus re

quest heeft gedaan.

BREQ! Bus Request. Wordt gebruikt in andere dan daisy chain

schema's. Het wordt door de arbiter laag gemaakt om de

bus aan te vragen.

4.3: Prioriteits regelingen.

Als meerdere masters van een bus gebruik willen maken, is een

prioriteits regeling noodzakelijk. In het volgende zullen enige

vormen hiervan worden besproken.

4.3.a: Seriele prioriteit (daisy chain).

Een daisy chain is met behulp van de 8289 bus arbiter eenvou

dig te realiseren (zie figuur 4.1).

HOOGSTE

BPRNI

A

BPROI

BPRNI

B

BPROI

figuur 4.1

LAAGSTE

BPRNI

c
SPROt

Het BPRN! signaal van master A (met de hoogste prioriteit) is

met aarde verbonden (dus actief). Diens BPRO! is met de BPRN!

van de volgende master verbonden enz.

De werking is als voIgt:

Stel dat master C buscontrol heeft. Als nu A een bus request

doet, maakt de arbiter van A BPRO! hoog (inactief). Dit wordt

door de arbiter van master B gedetecteerd, waarna deze ook zijn

BPRO! hoog maakt. Nu vindt dus arbiter C z'n BPRN! hoog, ten

teken dat een master met hogere prioriteit de bus wil overnemen.

Master C maakt de lopende instructie af en geeft de bus vrij
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door BUSY/ hoog te maken. Master A kan dan de bus overnemen door

BUSY/ weer te activeren en zijn drijvers te enabelen. (Zie

figuur 4.2).

BCLKI

REQUEST-A

BPROI-A

BPRN/-B

BPROI- B

BPRN/-C

ABUSYI C

figuur 4.2

Het signaal BCLK/ synchroniseert de overdracht van de bus.

Het overdragen van de gesynchroniseerde request (BPRO/ van A)

naar BPRN/ van de current busmaster (in dit geval C) dient

binnen een periode van BCLK/ te geschieden.

Als een iSBC 86/12 wordt toegepast als master board, dan be-

draagt de

looptijden

het sys teem

frequentie van BCLK/: 9,22 MHz. Ten gevolge van de

tussen BPRN/ en BPRO/ zijn dan slechts 3 masters in

mogelij k. Door een andere (lagere) frequentie voor

BCLK/ te kiezen kunnen meerdere masters in een daisy chain

worden geschakeld.

Het voordeel van een daisy chain is, dat er geen logica nodig

is om het te realiseren.

Een nadeel is echter, dat het aantal masters dat van zo'n

schema gebruik kan maken, beperkt is.

4.3.b: Parallelle prioriteit (fixed priority).

Een schema met fixed priority ziet er uit als in figuur 4.3.
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De signalen BREQ/ van elke master worden naar een priority

encoder gevoerd. Deze encoder bepaalt hieruit de request met de

op dat moment hoogste prioriteit en geeft deze door aan een

decoder. De uitgangen hiervan zijn verbonden met de BPRN/ in

gangen van de masters. De BPRN/ van de master met de op dat mo

ment hoogste prioriteit wordt laag en de master kan de bus over-

nemen zodra die word t vrij gegeven. (zie figuur 4.4).

BCLKI

REQUEST-A

BREQ/-A

BPRN/-A

BREa/- B

BPR N/- B

BUSYI B

figuur 4.4

A
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Het voordeel van dit schema is, dat er meer masters kunnen

worden aangesloten dan in een daisy chain, namelijk maximaal 16

als van een 74148 encoder gebruik wordt gemaakt.

De benodigde logica beperkt zich tot een priority encoder en een

decoder. Hierdoor leent deze fixed priority zich uitstekend voor

gebruik in grotere systemen.

Een nadeel kan zijn, dat masters met een lage prioriteit niet

of slechts na lange wachttijden de bus krijgen toegewezen. Een

oplossing hiervoor zou een schema met roterende prioriteit

kunnen zijn.

4.3.c: Roterende prioriteit.

De overdracht van de bus in dit schema gebeurt op een manier,

analoog aan die in een parallel schema. Het verschil zit in de

logica die de prioriteit bepaalt: Als een master in dit schema

de bus vrijgeeft na beeindigen van z'n cyclus, krijgt hij auto

matisch een lag ere prioriteit (meestal de laagste) toegewezen.

Dit schema kan worden toegepast in die systemen waarin elke

master een (ongeveer) gelijke prioriteit heeft. Doordat de prio

riteit steeds wisselt, is de kans dat een processor de bus toe

gewezen krijgt, voor elke processor even groote In het ongunstig

ste geval krijgt een processor pas de bus, nadat aIle andere

masters aan de beurt zijn geweest.

In figuur 4.5 is het principe gegeven van een arbitrage

regeling met roterende prioriteit. Hierop kunnen vier masters

worden aangesloten. Een en ander is eenvoudig uit te breiden

voor grotere aantallen masters, door meer multiplexers te ge

bruiken (die dan ook meer uitgangen moeten hebben) en het

sequentiele netwerk aan te passen.

De schakeling bestaat uit vier multiplexers, die samen aIle

toestanden van de masterprioriteiten kunnen weergeven. pe uit

gangen 50 en 51 van de sequentiele schakeling kiezen de toestand

van de multiplexers. Deze toestand wordt bepaald door de uitgang

van het prioriteits netwerk en de vorige toestand van het se

quentiele netwerk.
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De busrequests van de masters worden dan via de multiplexers

naar de priority encoder gevoerd, waar de hoogste prioriteit

wordt bepaald. Riermee kan dan, samen met de uitgangen van de

sequentiele schakeling de request met de hoogste prioriteit

worden gevonden

De uitgangen van de priority encoder worden ook gebruikt als

ingang van het sequentiele netwerk. Rierdoor kan dan een roteren

de prioriteit gerealiseerd worden. Ret invullen van dit netwerk

wordt aan de lezer overgelaten.
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Bus arbitrage.

4.3.d: Speciale methoden.

3 3

In speciale gevallen kan het wenselijk zijn dat de prioriteit

onder software control kan worden ingesteld. Riertoe moet de

priority encoder logica dus programmeerbaar zijn. Omdat dit een

ingewikkelde logica vereist, wordt er hier niet verder op inge

gaan.

Ret is mogelijk om een processor uit het systeem de arbitrage

te laten uitvoeren. Dit vereist dan speciale hardware en soft

ware, waarmee de prioriteit kan worden onderzocht. Rierdoor kan

elke vorm van prioriteits regeling worden gerealiseerd. Echter,

omdat een en ander onder software control gebeurt zal de arbi

trage trager zijn dan in geval van een hardware oplossing. Ret

heeft dan voor een master geen zin de bus te claimen voor het

uitvoeren van slechts een instructie (dus op byte niveau).

Welke prioriteits regeling in een systeem het beste kan

worden gebruikt hangt geheel af van het toepassing. Voor een

klein aantal processoren verdient de daisy chain de voorkeur,

gezien de eenvoud hiervan. Bij grotere systemen dient eerst te

worden bepaald wat de eisen zijn, waaraan de arbitrage moet

voldoen.

Aan de hand daarvan kan dan worden beslist tot fixed-, rotating

of software priority.
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HOOFDSTUK 5.

Communicatie tussen processen.

5. 1 : Mutual exclusion.

MULTIBUS

MASTER MASTER
86/12 86/12

SLAVE

AI

..... ... • , • ,
... r

figuur 5.1

Een multiprocessorsysteem met de iSBC 86/12 ziet er uit als ge-

sources) ,

tekend in figuur 5.1. We zien hierin een aantal elementen (re

waarvan het gebruik noodzakelijk is voor de voortgang

van een proces. Een proces is een taak, welke uitgevoerd kan

worden door een processor. In die zin is ook de processor een

resource. Parallel lopende processen kunnen bepaalde resources

delen, zoals processor en ROM geheugen. Andere resources lenen

zich er niet voor om gedeeld te worden:

a) om de fysische aard (bijvoorbeeld papertape puncher, printer)

b) omdat de acties erop niet mogen samenvallen met de acties van

andere processen op dezelfde resource.

wenselij k dat

Gev a 1 a) is eenvoudig in te zien: Het is voor de leesbaarheid

twee processen hun data niet tegelij kertij d na.ar

dezelfde pr~nter sturen.

am geval b) te verduidelij ken dient het volgende voorbeeld:

In een reserveringssysteem van een vliegtuigmaatschappij wordt

door middel van de inhoud van een variabele in het geheugen aan-
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gegeven of een stoel bezet is, of vrij. Boekingskantoor A kij kt

in d eres e rver i n g s 1 i j s tin he t g e h e u g en 0 fer e ens toe 1 v r i j i s

en na overleg met z'n klant wordt de stoel gereserveerd. In de

tij d dat men bij A overlegt kij kt men bij boekingskantoor B naar

de z elfdes toelop de res e rv e :c i n g s 1 i j st. 00 k hie r v in d t men d a t

de stoel vrij is (omdat A nog met de klant praat) en B reser

veert ook de stoel (zie figuur 5.2).

Het zal duidelijk zijn dat de reserveringslijst dus slechts door

een boekingskantoor tegelij k mag worden gebruikt.

In het algemeen moet men er voor zorgen dat slechts een pro

ces tegelij k (in het voorbeeld het boekingskantoor) een resource

(de reserveringslijst)

EXCLUSION.

A

kan g eb rui ken.

B

Dit noemt men MUTUAL

5. 2 :

I+-----------+
Istoel vrij?\
+-----------+

I+-----------+
\ overleg I
+-----------+

I+-----------+
Ire s e rver i n g I
+-----------+

Synchronisatie.

+-----------+
\stoel vrij?1
+-----------+

I+-----------+
I overleg I
+-----------+

I+-----------+
Ire s e rver i n g I
+-----------+

I

figuur 5.2

Het kan voorkomen dat een proces A moet wachten op een

g e b e u r ten i s (even t) die door pro c e s B wo r d t g e act i vee rd. E r moe t

een mechanisme worden gecreeerd dat de SYNCHRONISATIE van twee

processen verzorgt.

Om bovenstaande problemen op te lossen heeft Dij kstra de

SEMAFOOR geintroduceerd. Een semafoor is een gemeenschappelijke
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van concurrent processen

overlappen) kan wordentij ddein

coordinatie

elkaar

wa a rmeedata structuur

(processen die

geregeld.

Op een semafoor (sem) kunnen twee primitieve operaties werken

die door Dij ks tra P( sem) en V( sem) werden genoemd. Tegenwoordig

worden voor deze operaties meestal de termen WAIT(sem) en

SIGNAL(sem) gebruikt.

De operaties doen het volgende:

WAIT(sem) : De waarde van de semafoor sem wordt met 1 vermin

derd als het resultaat niet < 0 wordt en het proces

dat de WAIT uitvoert kan doorgaan. Anders wordt het

proces geblokkeerd en in een wachtrij, behorend bij

de semafoor sem, geplaatst.

SIGNAL(sem): De waarde van de semafoor sem wordt met 1 vermeer-

derd en het proces dat de SIGNAL uivoert kan door

gaan. Als er in de wachtrij, behorend bij sem, pro

cessen zitten die op deze SIGNAL wachten, wordt er

een proces uitgekozen en doorgestart.

Ret vermeerderen respectievelij k verminderen van de waarde van

de semafoor moet in een ondeelbare handeling gebeuren, dat wil

zeggen dat er slechts een proces tegelijk deze handeling kan

verrichten, omdat anders niets gezegd kan worden omtrent de

juistheid van de waarde van de sema.foor.

De semafoor waarde is dus gelij k aan:

de initiele waarde + het aantal SIGNAL's - het aantal WAIT's.

am mutual exclusion voor een resource te kunnen garanderen

kunnen we het deel van het programma, dat de toegang tot de

resource regelt, omgeven door WAIT's en SIGNAL's. Zo'n stuk pro

gramma noemen we een kritieke sectie; Ret uitvoeren ervan een

kritieke actie. Een kritieke sectie is dus een stuk programma

waarvan de juiste werking alleen kan worden aangetoond als

slechts een proces tegelij k de kritieke sectie kan betreden en

de kritieke actie kan uitvoeren.
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Een programma ziet er dan als voIgt uit:

WAIT(sem) ;

kritieke sectie;

SIGNAL( sem);

37

De semafoor waarde geeft hier aan hoeveel processen tegelijk

toegang

initieel

kunnen krijgen tot de kritieke sectie. Door deze waarde

1 te nemen, zijn we er zeker van dat er slechts een

proces tegelijk de kritieke actie op een resource kan uitvoeren.

-A

figuur 5.3

In figuur 5.3 is een voortgangs plaatje getekend. Uitgezet is

de voortgang in de tijd van een proces A en een proces B. Beide

process en willen een kritieke sectie betreden. De sectie is be-

schermd door een semafoor X. Bij X(nodig) wordt toegang tot de

sectie verkregen; bij X(vrij) wordt de sectie weer vrij gegeven.

Het zal duidelijk zijn dat een voortschrijdingslijn nooit in het

gearceerde gedeelte mag komen, omdat dan zowel A als B hun kri

tieke s ectie ui tvoeren.

Als voorbeeld van proces

producer/consumer proces:

communicatie dient het volgende
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Een producer A schrijft data in een gemeenschappelijk buffer en

een consumer proces B leest uit het buffer. We moeten dan het

volgende in acht nemen:

1) Een producer mag niet in het buffer schrijven als het buffer

vol is.

2) Een consumer kan niets uit het buffer lezen als het leeg is.

We hebben voor dit probleem een drietal semaforen nodig:

empty: het aantal lege plaatsen;

full: het aantal volle plaatsen;

buffer manipulation: geeft aan dat de pointers

worden veranderd.

De initiele waarde van deze semaforen is:

empty n (aantal buffers); full = 0; buffer manipulation = 1.

We zien hieruit dat de semafoor buffer manipulation garandeert

dat er Mutual Exclusion is, en dat empty en full de synchronisa

tie tussen consumer en producer verzorgen.

Als het producer proces een bericht heeft gemaakt, moet het pro

ces wachten tot er ruimte in het buffer is om het bericht in te

plaatsen: Proces A moet dus een WAIT(empty) uitvoeren.

Vervolgens moeten de pointers worden bijgewerkt, zodat een

WAIT(buffer manipulation) moet worden uitgevoerd. Het bericht

wordt dan in het buffer gezet (kritieke actie). Proces A geeft

dan door middel van een SIGNAL(buffer manipulation) aan dat de

pointers niet meer worden veranderd. Een SIGNAL(full) signaleert

aan het consumer proces dat er een bericht in het buffer is ge

plaatst.

Het consumer proces verloopt analoog: Dit proces wacht tot er

een bericht in het buffer staat (WAIT(full», doet een WAIT(buf

fer manipulation), haalt het bericht uit het buffer (de kritieke

actie), doet een SIGNAL(buffer manipulation) en geeft door

middel van een SIGNAL(empty) aan het producer proces door dat er

weer ruimte is in het buffer.
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Producer

produce message

WAIT(empty)

WAIT(buffer manipulation)

put message in buffer

SIGNAL(buffer manipulation)

SIGNAL(full)

Cons umer

WAIT(full)

WAIT(buffer manipulation)

get message from buffer

SIGNAL(buffer manipulation)

SIGNAL(empty)

consume message

39

Om een proces X te synchroniseren met een proces Y kan ook

van de WAIT en SIGNAL gebruik worden gemaakt: Op het moment dat

X moet worden opgehouden tot proces Y een bepaalde event heeft

verzorgd t voert X een WAIT(event) uit. Ret proces wordt dan ge

stopt tot de event is opgetreden. Als proces Y de event heeft

verzorgd t voert Y een SIGNAL(event) uit. Rierdoor wordt proces X

weer doorgestart t waarna beide processen verder kunnen gaan. Zie

figuur 5.4.

proces X

WAIT(event)

proces Y

-----------------------SIGNAL(event)

figuur 5.4

In deze figuur is verikaal door middel van stippellijnen de

voortgang in de tij d van proces X en proces Y weergegeven. Na de

WAIT(event) wordt proces X gestopt tot Y een SIGNAL(event) heeft

u i t g ev 0 e rd.
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De juiste initiele waarde van de semafoor event is: event = 0;

Als een WAIT(event) wordt uitgevoerd voordat een SIGNAL(event)

is gedaan, wordt het proces geblokkeerd. Heeft proces Y de

SIGNAL(event) eerder uitgevoerd dan proces X de WAIT(event) uit

voert, dan wordt proces X heIemaaI niet vertraagd.

5.3: Implementatie.

De iSBC 86/12 heeft een voorziening ingebouwd om een semafoor

mechanisme te kunnen realiseren. Het is mogelij k om via de

Multibus toegang te verkrijgen tot gemeenschappeIijk geheugen.

Hierin kan dan een semafoor worden opgeslagen, die dus voor

meerdere processen toegankelijk is. Om er zeker van te zijn dat

gedurende de tijd die een processor nodig heeft om de semafoor

op te haIen, niemand anders in het gemeenschappeIijk geheugen

kan komen, wordt een LOCK actie uitgevoerd. In de instructieset

van de 8086 processor is een prefix LOCK aanwezig. Als deze

prefix voor een instructie wordt geplaatst, wordt de bus gedu

rende de gehele cyclus van deze instructie vastgehouden, zodat

andere processoren niet van de Multibus gebruik kunnen maken

(zie oak hoofdstuk 3 over de Multibus). Met deze gegevens kunnen

we e en" Test enS e t" operatie maken; zie ook figuur 5.5.

+--------+
1 MOV AX, 11
+--------+

+----->------1
+----------------+
ILOCK XCHG AX,FLGI
+----------------+

I
+----------+

+--<---\TEST AX,AXI
+----------+

I
PROGRAMMA

I+--------+
I FLG : = 0 I
+--------+

MOV AX,1

LOOP: LOCK XCHG AX,FLG

TEST AX,AX

JNZ LOOP

figuur 5.5

De werking is als voIgt: In het geheugen is een vIag "fIg"

aanwezig. Als deze vIag de waarde 0 heeft, is het kritieke deel
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vrij en kan een proces doorgaan; Als de waarde van de vlag = 1

is. dan is een ander proces bezig in de kritieke sectie.

Een proces dat de kritieke sectie wil betreden moet de vlag

fIg testen. Daartoe wordt eerst de accumulator geladen met 1. In

een ondeelbare handeling (door de prefix LOCK) wordt de inhoud

van de accumulator verwisseld met de waarde van de vlag.

(Door deze actie is de waarde van fIg dus 1 geworden. zodat een

ander proces dat de vlag later test. zal blijven wachten).

Dan wordt er gekeken wat de t.raarde van fIg was. Was deze waarde

gelijk aan 1. dan is er door het verwisselen niets veranderd (de

accumulator bevatte immers ook 1). Ret proces zal dan opnieuw de

test uitvoeren (busy form of waiting: Ret proces blijft net zo

1a n g t est en tot d e v 1a g = 0 is). Was de wa a r d e = O. dan k a n he t

proces verder gaan en de kritieke sectie betreden; de vlag is

geset. zodat een ander proces geblokkeerd wordt. Als een proces

de kritieke sectie verlaat. moet de vlag weer 0 gemaakt worden.

De busy form of waiting heeft als nadeel dat de bus steeds ge

bruikt moet worden om de vlag op te kunnen halen; Dit kan tot

vertragingen in en een inefficient gebruik van het systeem

leiden. Voordeel is. dat het "doorstarten" automatisch is

verzorgd.

N. B • De z e " Test en Set" we r k top de 8 6 / 1 2 a 11 e en go e d a 1s de

vlag in echt gemeenschappelij k geheugen staat. Ret is met de

86/12 mogelijk om een deel van het locale RAM als gemeenschappe

lij k geheugen te gebruiken. Als hierin de vlag wordt geplaatst.

staat deze voor een processor eigenlij k in locaal (on board)

geheugen.

Ret effect van de prefix LOCK gaat dan verloren. omdat de proces

sor geen bus access op de Multibus pleegt. Ret resultaat hiervan

is, dat de XCRG instructie niet meer in een ondeelbare handeling

wordt uitgevoerd. Als de vlag echter in een stuk geheugen staat

dat weI voor elke processor globaal is. moet iedere processor

weI via de bus de vlag ophalen en werkt e.e.a. wel.goed.

De werking van de XCRG instructie is als voIgt: Eerst wordt

de vlag gelezen en in een tij delij k register geplaatst. vervol

gens wordt de inhoud van de accumulator naar de vlag gebracht en

tot slot wordt de inhoud van het tij delijke register in de accu-



Communicatie tussen processen. 42

mulator gezet. Als de LOCK niet werkt kan een ander proces

tussen deze handelingen door ook de vlag veranderen.

Stel nu dat de vlag = 1 is, omdat een proces A in de kritie

ke sec tie zit. Als er nu een proces Been XCRG uitvoert, kan

zich het volgende voordoen: Proces B zet de inhoud van de vlag

(= 1) in het tij delij ke register. Daarna maakt proces A de

vlagwaarde 0 (omdat het proces de kritieke sectie verlaat).

Vervolgens zet proces B de inhoud van z'n accumulator (= 1) in

de vlag: Deze was 0 gemaakt door A en wordt dus weer over

schreven!. Dan voert B de test uit. Omdat de waarde die B vindt

1 is moet de test opnieuw worden uitgevoerd. Proces A is uit

de kritieke sectie, echter de vlag is nog steeds 1 en wordt

nooit meer = 0 gemaakt! (Ret 0 maken gebeurt immers in de

kritieke sectie). Ret gevolg is, dat de sectie ontoegankelij k

blijft en aIle processen zullen op den duur op deze vlag

worden geblokkeerd. Dit is een soort deadlock situatie (deadlock

wordt hierna uitgebreider behandeld).

Om op een hoger niveau programma's te kunnen maken die

gemeenschappelij ke resources nodig hebben, kunnen we gebruik

maken van de Test en Set en zogenaamde MONITOREN implementeren.

Een monitor bestaat uit een shared variabele (bijvoorbeeld een

semafoor) plus een aantal operaties die op die variabele werken.

De monitor procedures zijn gemeenschappelij k, dat wil zeggen dat

ze door aIle processen kunnen worden gebruikt. Er moet voor

gezorgd worden dat de routines slechts door een proces tegelij k

gebruikt worden (mutual exclusion). Dit wordt gegarandeerd door

een Test en Set voor de monitor routines te plaatsen. We krijgen

dan een structuur zoals hierboven is vermeld, waarbij de monitor

procedure de kritieke sectie vormt.

Monitoren maken deel uit van het operating system van een

computer systeem. (Een operating system zorgt ervoor dat een

aantal processen gebruik kunnen maken van de facili~eiten die

het computer systeem biedt). Nu kan in de vorm van monitoren een

echte WAIT en SIGNAL geimplementeerd worden, waarbij een proces

in een wachtrij wordt geplaatst als de kritieke sectie bezet is

en er weer uit wordt bevrij daIs de kritieke sectie wordt
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verlaten door de gebruiker ervan.

wa i tingop " bus" n i v e au.

43

Dit voorkomt busy form of

Voorts kunnen semaforen voor synchronisatie doeleinden worden

geimplementeerd met vlagwaarden >= O.

Monitoren kunnen ook gebruikt worden voor de eigenlijke uit-

voering van ac ties op shared resources. In die zin kunnen de

hiervoor beschreven producer en consumer processen monitoren

zij n. Deze monitoren bevatten nu de WAIT en SIGNAL operaties en

de kritieke buffer manipulaties.

5.4: Deadlock.

Vaak heeft een proces meer dan een resource nodig. Als er

twee processen zijn die dezelfde resource nodig hebben kan zich

het volgende verschijnsel voordoen: Een proces heeft resource A

in bezit en claimt resource B omdat het dit nodig heeft voor de

voortgang van het proces. Ret andere proces heeft echter de re

source B in bezit en probeert resource A te verkrijgen. De pro

cessen zijn in een situatie waarin ze op elkaar blijven wachten

tot een van de twee een resource vrij geeft. Echter geen van de

beide processen kan dit doen, omdat voor de voortgang van het

sf
l-----4----:::,..::::..+rr7'"7""7'""7"":'''7''7,r--t-----

-A

figuur 5.6
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proces de resources nodig is, die de andere in bezit heeft. Deze

situatie noemt men DEADLOCK.

Figuur 5.6 toont de voortgang in de tijd van een proces A en een

proces B. Proces A c1aimt de resouces X en Y in de vo1gorde:

eerst X, dan Y; proces B c1aimt ze in de vo1gorde eerst Y dan X.

Ret gearceerde gebied is het verboden gebied, omdat hier geen

mutual exclusion bestaat. Ret is eenvoudig in te zien dat de

1ijnen 2 en 3 tot een deadlock situatie 1eiden: A1s we 1ijn 2

vo1gen, zien we dat eerst resource Y door proces B wordt ge

claimed. Daarna c1aimt proces A resource X. A1s dan even later

pro c e s Boo k res 0 u r c e X nod i g he eft, wo r d t d i t pro c e s g est 0pten

gaat A a11een verder. Dit gaat goed tot het punt waar A resource

Y nod i g he eft. Om d a t d i tin be zit is van pro c e s Bon t s t a a t d e

deadlock situatie. Met een ana10ge redenering is het sne1 in te

zien dat 1ijn 3 tot een ge1ij ke situatie 1eidt, terwij 1 de overi

ge 1ijnen we1 een correct eindresu1taat op1everen.

In het a1gemeen kunnen we zeggen dat a1s de voortschrijdings1ijn

in het vierkant komt, aangegeven door de punten a,b,c,d,

deadlock onvermij de1ij k is. De situatie, beschreven in figuur

5.3, waarbij slechts een gemeenschappe1ijke resource aanwezig is

kan nooit een deadlock op1everen.

A1s er deadlock is opgetreden kan dit a11een nog worden opge

heven door een van de processen te verwijderen en de resources

van dit proces vrij te geven.

Deadlock kan optreden a1s er aan de vo1gende condities is

vo1daan:

1) Een resource kan slechts door een proces tege1ijk worden ver

kregen (mutual exclusion).

2) Een resource kan a11een worden vrijgegeven door het proces

dat de resource in bezit heeft (non preemptive scheduling).

3) Een proces houdt de resources die het a1 in bezit heeft, vast

terwij1 het andere resources c1aimt.

4) Circu1aire wachtsitiatie: processen hebben enige resources

verkregen en wachten nog op resources die a1 door andere pro

cessen gec1aimed zijn.
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Deadlock kan worden vermeden door een of meer van bovenstaande

condities niet te laten gelden.

Aan conditie 1) moet altij d worden voldaan (zie hierboven).

Om punt 2) te vermij den moet preemptive scheduling worden toege-

worden verwijderd voor het proces klaar is en ook weer

pas t.

kunnen

Di t houdt in, dat processen door het operating system

gestart. In sommige gevallen leidt dit tot een minder effectief

gebruik van het systeem. Een methode om conditie 3) niet te

laten voldoen is de volgende: Als een proces een resource wil

claimen moet het eerst de resources die het al in bezit heeft,

vrij geven en vervolgens aIle benodigde resources tegelij k aan-

vragen.

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van een deadlock

situatie moet op een hoger niveau dan het operating system,

zoals hier beschreven, worden gelegd. Hulpmiddelen hierbij zijn

bijvoorbeeld: compilers voor concurrent programs en job shedu-

lers in een multi tasking omgeving.

5.5: Mogelijkheden voor het overbrengen van informatie tussen

processen in een multi processor systeem.

In het voorgaande zijn de software mechanismen voor synchro-

Hier komen de methoden voor het

buffer niveau besprokennisatie

producer

op

/ cons umer proces).

( WAIT en SIGNAL in het

fysische data transport aan de orde, dat wil zeggen de uitwisse

ling op woord niveau (put en get).

In het systeem met dedicated processoren, dat wij b esc h 0 u we n ,

komt de uitwisseling van data t us sen processen meestal overeen

met de u i t wi sse ling tus s en processoren. Di t zu lIen we aan de

hand van een voorbeeld nader toelichten:

La ten we aannemen dat processor I een locaal proces heeft,

dat Ilterminalll heet en processor II een locaal proces Il pr inter ll •

Aangezien het hier locale taken betreft, ligt het voor de hand,

page

dat buffers

current

van deze

buffer)

processen

zich in

(text buffer respectievelij k

locaal geheugen bevinden.
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Ret terminal proces heeft een text buffer gecreeerd, dat een

compleet document bevat voor het printer proces.

In het voorgaande is reeds beschreven hoe het terminal proces

is een shared resource en bevat de door het print

via globale

(deze queue

monitoren, toegang kan krijgen tot de print queue

proces te verwerken documenten).

Er zij n n u een viertal mogelij kheden voor de plaats van de

print queue:

a) globaal geheugen

b) globale deel van het geheugen van processor I ( te rmi na l)

c) globale deel van het geheugen van processor II (printer)

d) locale deel van het geheugen van processor II

ad a) • Als de prin t queue zich in het voor iedere proces s or ge-

meenschappelijke g eheug en b evi nd t, resulteert di t in een

dubbel data transport via de Mul t i b us • Nam elij k van het locale

tex t buffer naar de queue en van de queue weer naar het locale

current page buffer.

ad b). In d it g eva 1 b ev i n d t zich in het globale geheugen van

"terminal" (en van iedere andere processor die documenten

kan aanmaken voor "printer") een deel van de print queue. Voor

het da ta t r a ns po r t v i a de Multibus betekent dit slechts een

enkele actie, namelijk het copieren van dit buffer naar het

current page buffer.

In het gemeenschappelij ke

een queue van buffer adressen.

geheugen bevindt zich nu slechts

ad c). De queue bevindt zich in het globale deel ven het geheu

gen van "printer" Ook hier behoeft slechts een data

transport via de bus te verlopen: Van locaal text buffer naar de

queue. De queue bestaat hier weer uit een queue van documenten.

ad d). Direct data transport van locaal I naar locaal II geheu-

gen is niet mogelijk. Rier kan data transport via locale
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I/O poorten verlopen. Deze methode vereist nu extra hardware

voorzieningen en is uitgewerkt in appendix B.

Een voordeel van deze methode is, dat de bus niet meer wordt

belast met data transporten.

Bij meerdere "terminal" processen blij kt methode d) niet meer

realistisch (zie appendix B).

Voorts zal bij methode b) een deel van de print queue verlo

ren gaan bij het defect raken van een "terminal" processor

module.

Bij meerdere printer processen dient de print queue voor elke

"printer" toegankelij k te zij n (taak v~rdeling). Rierdoor

vervalt methode d).

Bij uitval van een "printer" processor module kan slechts

taak overname plaatsvinden bij gebruik van methode a) of b).

Conclusie: In het algemeen is methode a) (gemeenschappelij k

geheugen) toepasbaar, met als nadeel het dubbele transport via

de bus.

Afhankelij k van de hardware configuratie (bijvoorbeeld het

aantal terminals en/of printers) kan ook tot methode b) (globale

geheugen van terminal) of c) (globale geheugen van printer)

worden besloten.

In appendix C is een voorbeeld uitgewerkt in PL/M-86, van een

aantal producer/consumer processen, waarbij de synchronisatie

wordt verzorgd door (globale) monitoren en het data transport

met behulp van methode a) wordt uitgevoerd.

In het bovenstaande is steeds gesproken over een specifieke

toepassing van data transport. Ret zal duidelijk zijn, dat een

en ander ook in het algemeen geldig is.
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HOOFDSTUK 6.

Interrupts.

In het voorgaande hebben we geen uitspraken gedaan over het

doorstarten van processen, die door WAIT operaties in een wacht

rij zij n gezet. We zullen hier de mogelij kheid onderzoeken om

een "busy form of waiting" (pollen door de WAIT herhaaldelijk

ui t te voeren) van deze processen te vermijden met behulp van

interrupts.

iedere processor aIle andere processoren kan inter-

In

hebben

een multiprocessor systeem moeten

da t

we de mogelij kheid

rumperen.

Om iedere processor een interrupt op elke andere in het

systeem te kunnen laten genereren, moeten er verbindingen tussen

de processoren worden aangebracht. Hiervoor kan een soort matrix

van draden wo rden gebruikt, waarbij elke processor via twee

draden met iedere andere is verbonden. Het voordeel van deze

methode is, dat het een eenvoudige is en dat de service routine

kort kan zijn. Een nadeel is echter, dat het aantal draden snel

stijgt met het aantal processoren in het systeem (aantal draden

n(n 1) voor n processoren). Dit geldt ook voor het aantal

INT
+------->--------+----------------->-----------------+
1 1 I

v
I I I+---------+ +---------+ +----------+

\ I I I II I I 0 I
+---------+ +---------+ +----------+

1 1 I
v

I I I+-------<--------+----------<-----------+
ACK

figuur 6.1
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interrupt ingangen en parallelle uitgangen dat hievoor gereser

veerd moet worden.

Om het probleem te onderzoeken stellen eerst dat er meerdere

processoren zijn die een enkele processor kunnen interrumperen.

Zie figuur 6.1.

Om op de lijnen INTO - INT7 van de Multibus een interrupt te

genereren met de 86/12 kan de parallelle I/O poort gebruikt wor

den. Een bit van de 8255 wordt via de voorhanden open collector

poort met bijvoorbeeld lijn INT2 verbonden. Op de ontvangende

processor wordt INT2 met een ingang van de 8259A interrupt con

troller verbonden. Aangezien een invertor met open collector

uitgang wordt toegepast, is het mogelijk om meerdere borden aan

te sluiten op een interrupt lijn van de Multibus (wired-or).

Een interrupt generatie betekent nu het maken van een actieve

puIs op deze open collector uitgang. Als er inderdaad meerdere

86/12 borden een interrupt op een interruptlijn kunnen genereren

moet er een strategie worden toegepast bij de ontvanger, om te

kunnen vaststellen welke processor de interrupt heeft gegene

reerd.

Om aan te kunnen geven dat een bepaalde processor een inter

rupt heeft gegeven, wordt per processor een variabele (global$

interrupt$flag (i» in gemeenschappelijk geheugen gereserveerd.

De interrupt flag geeft aan of de bijbehorende procesor een

interrupt heeft gegeven. Hij dient ook als terugmeldings moge

lij kheid voor de ontvangende processor. Bij deze global$inter

rupt$flag hoort een semafoor global$interrupt$count met een

wachtrij, die de soorten interrupts van deze processor: identity

bevat. In locaal geheugen houden we een copie van deze count:

local$interrupt$count, om onnodige Multibus accessen te voor

komen.

Als initiele toestand hebben we: global$interrupt$count = 0;

en global$interrupt$flag = O. Indien een processor niet meer dan

twee interrupts op dezelfde ontvanger kan genereren, dan geldt:

global$interrupt$count € {0,1,2} en global$interrupt$flagE.{set,

reset}. We kunnen hieraan de volgende betekenissen toekennen:
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global$interrupt$count

--+-----------------------+
o lint. lijn niet actief I

--+-----------------------+
1 into lijn actief

--+-----------------------+
2 into lijn actief +

pending into

--+-----------------------+

global$interrupt$flag

-------+----------------------------+
reset I geen into of terugmelding

-------+----------------------------+
set interrupt gegenereerd

-------+----------------------------+

50

pro c e s s 0 r (I) d e in t err up t Ii j n act i e f wi I

te interrumperen. Dan moet I het volgende

De global$interrupt$flag is aIleen toegankelijk voor de bijbeho

rende processor en een interrupt service routine die door de

ontvangende processor is gestart.

Stel nu dat een

maken om processor (0)

doen:

Voer een SIGNAL uit op global$interrupt$count, met als parameter

de identiteit van de interrupt en verhoog local$interrupt$count.

Set vervolgens de global$interrupt$flag. Dan wordt door middel

van een output instructie lijn INT2 geactiveerd. Nu kan I met

een andere taak verder.

Als INT2 actief is, komt dit signaal op de interrupt control-

ler van O. Stel nu dat deze interrupt gehonoreerd wordt. (Dus

dat er geen andere met hog ere prioriteit is gegenereerd). Dan

gaat processor 0 z'n service routine afhandelen: Eerst moet

global$interrupt$flag van iedere processor worden binnengehaald

om te testen welke processor de interrupt heeft gegenereerd. Is
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deze gevonden dan wordt een WAIT uitgevoerd op de semafoor van

deze processor (daar global$interrupt$flag geset was, levert

deze WAIT nooit een wacht situatie op maar verlost uit de wacht

rij altij d een identiteit!) en vervolgens wordt de global$inter

rupt$flag gereset. Processor 0 activeert nu de acknowledge lijn

door middel van een output instructie en gaat verder met de

routine. Deze lij n is een interrupt reques t voor de overige

processoren die met lijn INT2 verbonden zijn. Iedere processor

wordt dus hierdoor geinterrumpeerd. In de service routine wordt

gekeken of de local$interrupt$count > 0 was (was deze 0, dan

was er geen interrupt gegenereerd). Deze processoren verlaten de

service routine en gaan weer verder met hun onderbroken taak).

De processor waarvan de local$interrupt$count > 0 was, test nu

z'n global$interrupt$flag om vast te stellen of z'n interrupt

gehonoreerd is. Is dit het geval (de vlag is gereset), dan

verlaagt hij local$interrupt$count met 1. Als deze counter nu

nul is, dan wordt de interrupt aanmelding weggehaald. Is de

counter > 0, dan moet de processor de global$interrupt$flag

opnieuw setten.

Omdat het testen en veranderen van de global$interrupt$flag

zowel door de zender als door de onvanger van de interrupt wordt

gedaan, dient hierbij mutual exclusion te worden gegarandeerd.

Dit is met behulp van een "Test en Set" te implementeren.

Als meerdere borden tegelijk een interrupt genereren dan

dient de ontvanger een keuze te maken uit de aanvragers. Hier

kunnen de volgende strategien voor worden gekozen: 1] Neem de

eerste uit de array van global$interrupt$flags in het gemeen

schappelij k geheugen. 2] In de global$interrupt$flag kan de user

een prioriteit aangeven; De interrupt ontvanger zoekt hieruit de

aanvrage met de hoogste prioriteit en honoreert deze request.

Eventueel zijn er ook nog andere strategien te bedenken, zoals

roterende prioriteit. We moeten er echter rekening mee houden,

dat een en ander in een interrupt service routine moet worden

afgehandeld, waarbij het de bedoeling is dat deze routines zo

kort mogelijk zijn. De eerste methode verdient daarom de

v oorkeur.
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We zijn nu in staat om meerdere processoren een interrupt te

laten genereren op een andere. Het aantal is aIleen afhankelijk

van de frequentie van de interrupts en de afhandelings routine

van het geinterrumpeerde device. Als het aantal klein is, ver

dient het de voorkeur om per processor een aparte interrupt re

quest lijn te gebruiken.

Interrupt gever routine:

SIGNAL(global$interrupt$count,identity);

INCREMENT local$interrupt$count;

LOCK SET (global$interrupt$flag);

Generate INTERRUPT

Acknowledge interrupt routine:

\ACK

RETURN if local$interrupt$count 0;

RETURN if global$interrupt$flag set;

local$interrupt$count = local$interrupt$count - 1;

IF local$interrupt$count > 0

THEN LOCK SET (global$interrupt$flag);

RETURN;

J
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Ontvanger interrupt routine:

'\ INT

j = 0;

DO WHILE j <= max. processor;

IF global$interrupt$flag(j) = set;

THEN DO WAIT (global$interrupt$count(j) ,identity(j));

global$interrupt$flag(j) = reset;

generate ACK;

s e rv ice r 0 uti n e

END;

j j + 1;

END;

RETURN;

7
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Met bovenstaande oplossing is het nog slechts mogelijk dat

aIle processoren een interrupt op een andere kunnen genereren.

Als we iedere processor een interrupt willen laten genereren

op elke andere processor, kunnen we de volgende methode toepas

sen (zie figuur 6.2): Van iedere 86/12 verbinden we de interrupt

+-------+------------+-------+------------+-------+
1 I 1 I 1 I

v v v
I I I I I I+-----------+ +-----------+ +-----------+

I 0 I I I I I II I
+-----------+ +-----------+ +-----------+

figuur 6.2

uitgang met een van de interrupt request lijnen van de Multibus.

Dezelfde

troller.

lijn dient ala ingang voor de on-board interrupt con

Door via een output poort de interruptlijn te bekrach-
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tigen wordt ieder board geinterrumpeerd (ook het board dat de

interrupt genereert wordt door zichzelf geinterrumpeerd).

Om nu te garanderen dat ook elke interrupt een actie van de

pro c e s s 0 r en tot g ev 01 g he eft, moe ten we he t g en ere r en van de

interrupt pulsen Mutual Exclusive maken. We brengen daarom deze

actie onder in de monitor INTERRUPT.

We moeten nu voor elke processor de lijst met global$inter

rupt$flag en global$interrupt$count semaforen in gemeenschap

pelij k geheugen hebben. Voorts vormt nu ook local$interrupt$

count een array met een entry voor (n 1) processoren.

In de interrupt service routine van elke processor wordt nu

achtereenvolgens een "ontvanger interrupt routine" uitgevoerd op

zijn global$interrupt$flag en -count en vervolgens een "ack

nowledge interrupt routine" voor elke local$interrupt$count.

We dienen dan nog "generate interrupt" en "generate ACK" te ver

vangen door de monitor INTERRUPT

Ret effect is, dat elke processor door een interrupt zichzelf

na afloop van z'n hUidige service routine, weer activeert. Dit

resulteert in het (mogelijk) vergeefs doorlopen van de globale

tabellen.

toevoeging van een tweede interruptlijn, voor het apart

van ACK kan dit worden vermeden. Echter hierbij moet

hardware van de computerborden worden ingegrepen.

Door

genereren

dan in de

In de opzet van het systeem, zoals dat al eerder naar voren

is gekomen, hebben we te maken met een locaal operating system

en een globaal operating system. We gaan ervan uit dat de

processoren naast locale processen ook globale (niet processor

gebonden) taken moeten kunnen uitvoeren. In de boekhouding van

het locale operating system vinden we dus ruimte voor de be

schrijving van een globaal proces.

Processen (globale, zowel als locale) kunnen zijn geblokkeerd

op een bepaalde semafoor. Een SIGNAL opera tie op deze semafoor

heeft tot gevolg dat een van de processen uit de wachtrij kan

worden doorgestart. Door het uitvoeren van de SIGNAL wordt een
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uit deze wachtrij bevrijd en in een "ready to run" lijst

op een manier zoals hierboven is beschreven. Iedere

geplaatst.

gegenereerd

Vervolgens word t een interrupt op aIle processoren

processor kij kt in de service routine naar die ready to run

I ij s t , of er een proces door hem kan worden doorges tart. Is di t

het g eval, dan word t dit P roc es toegevoegd aan de ready to run

lij s t van het locale operating system. De interrupt word t dus

gebruikt om processen die runnable geworden zij n, te activeren.

Aangezien het genereren van interrupts nu deel kan uitmaken

van de monitor SIGNAL, is Mutual Exclusion gegarandeerd, zodat

de moni tor INTERRUPT kan vervallen. Tevens is er in deze

toepassing van geen ACK noodzakelijk.

De semaforen

een

in

interruptstructuur

deze voorbeelden, die we tot nu toe als

specifieke interrupt semaforen hebben beschouwd, zijn nu sema-

onderscheid maken tussen processor gebonden sema-

foren

We

die

kunnen

voor proces synchronisatie worden gebruikt.

foren en algemene semaforen. Bij het uitvoeren van een SIGNAL op

een processor gebonden semafoor zou het voordelig zijn, dan ook

aIleen de bijbehorende processor te interrumperen, in plaats van

aIle. Dit zou met de volgende configuratie kunnen:

Er is gezocht naar een hardware oplossing die deze mogelijk-

interrupts.werking van

heden

Op

biedt, maar

de Mul ti bus

die

zij n

de afhandeling sneller doet verlopen.

acht draden gereserveerd voor de ver

Met behulp van een I/O poort en acht

buffers met open collector uitgang kunnen deze draden gebruikt

worden om een interrupt code naar een van de aangesloten proces-

soren te s turen en hiermee een interrupt te genereren. We ge-

b rui ken dan een schema, zoals getekend in figuur
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INT (])

INT0 INT1 1 a::: (1)
LO

W I
I 0 u en

LO 0 ~ LO
N I I
ex> u <: N

I I I.1J ....J CO

7 INT7 INT7 7 0 7
I
I MULTI BUS

AI B- ---.
I

figuur 6.3
----------

Aan de kant van de ontvanger zien we een decoder t die de code

van de zender via een latch omzet in een interrupt signaal op de

8259A interrupt controller.

De we r kin g is als voIgt: Een zender zet met behulp van de

I/O poort een code voor de processor die geinterrumpeerd moet

worden op de lijnen INTO - INT? De decoder herkent de code en

als output wordt een van de ingangen van de interrupt controller

bekrachtigd.

verzorgd is

Ret maximum aantal processoren dat zo kan worden

acht (dit door het aantal ingangen van de control-

ler). Als decoder kan een PROM worden gebruikt; De zeven ingangs

lij nen worden verbonden met de adreslijnen van de prom. In de

prom wordt geprogrammeerd bij

v 0 19 en.

welke code er een output moet

Als er meerdere interrupts gegenereerd moeten kunnen worden

moet de herkomst van de interrupt softwarematig worden onder

zocht.

De achtste lijn wordt gebruikt om de uitgangen van de decoder

in een latch te klokken t om zo een st~biele interrupt te kunnen

genereren. Als een zender een interrupt wil geven op een proces

s 0 r t wo r d tee r s t door e en 0 u t put ins t r u c tie deb e t ref fen dec 0 d e

op de zeven interrupt lijnen van de Multibus gezet. Direct erna
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wordt de code weer aangeboden. echter nu is ook de achtste lijn

actief. Hiermee wordt de output van de decoder in de latch inge-

klo k t. De eerste output instructie is nodig om de output van de

decoder stabiel te maken. Door middel van software moet de

geinterrumpeerde processor de interrupt gever vinden als er

meer dan acht interrupts kunnen worden gegenereerd. bijvoorbeeld

op de manier zoals hierboven is besproken.

Om de hoeveelheid software te beperken kan de configuratie

van figuur 6.4 worden gebruikt.

INT0 0
q) INT0 INT1 1 0::: 0W

Ll'l 0 ......
Ll'l 0 «
N U u

-l
UCO UJ.o

7 INT7 INT7 7
.0

00 0

MULTIBUS
A B- -

figuur 6.4

Met behulp van lijn D wordt de echte interrupt gegenereerd.

Deze lijn is verbonden met een ingang van de controller met hoge

prioriteit. Op de lijnen ABC die uit de decoder komen wordt de

afzender (interrupt gever) gecodeerd. In de service routine

wordt het Interrupt Request Register (IRR) van de controller

uitgelezen. Hieruit wordt dan de informatie van de lijnen ABC

gehaald.

start.

waarmee de juiste afhandelings routine kan worden ge-

Met deze methode is bereikt dat er slechts vier ingangen

van de interrupt controller nodig zijn (een voor het genereren

van de interrupt en drie voor het coderen van de interruptgever)

om acht interrupts van buiten af te kunnen afhandelen. in plaats

van acht ingangen. De overige ingangen van de controller kunnen

benut worden voor het afwerken van on-board interrupts.

Door in plaats van drie. vier draden te gebruiken voor de code
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van de interrupt gever kunnen meerdere interrupt r: worden ver-

werkt.

Het voordeel van deze methode is, dat er slechts weinig

ingangen van de controller nodig zijn om een groot aantal inter

rupts te verwerken. Er is echter toch nog wat software nodig om

de herkomst van de interrupt te kunnen onderzoeken. Deze hoeveel

heid (uitlezen van het IRR en afhankelijk van het resultaat

springen naar de j uis te routine) kan klein zij n, zodat de voor

delen op zullen wegen tegen dit nadeel. De hardware die nodig is

voor de methode blijft beperkt tot 8 buffers en een prom voor de

decodering per board.

Om te voorkomen dat meerdere interrupts tegelij k worden gege

nereerd, moet de routine "generate interrupt" weer als monitor

routine worden uitgevoerd.
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ROOFDSTUK 7.

Direct Memory Access.

In veel gevallen zal het nodig zijn dat een multiprocessorsys

teem Direct Memory Access (DMA) faciliteiten heeft, bijvoorbeeld

om files van disk te lezen en in het geheugen op te slaan.

Een processor die DMA kan doen moet een hoge prioriteit hebben,

om snel de bus te kunnen verkrijgen. Om er zeker van te zijn dat

het data transport van disk naar geheugen, of omgekeerd, goed

verloopt, dient de DMA processor gedurende het transport het

alleenrecht op de bus te bezitten. Daartoe moet de bus gedurende

de gehele DMA cyclus kunnen worden vastgehouden door de DMA

proces s 0 r.

De 8289 Bus Arbiter, die ook op de iSBC 86/12 wordt gebruikt,

heeft een ingang LOCK. Als deze ingang wordt bekrachtigd en de

processor claimt de bus, dan wordt de bus, nadat deze is toege

wezen, vastgehouden zolang als het LOCK signaal actief blijft.

Dit blijft ook het geval als een master met hogere prioriteit

een bus request doet. Een DMA processor kan met deze bus

arbiter worden uitgevoerd.

Ret iSBC 86/12 board is er niet op gericht om LOCK langer dan

een instructie actief te maken. Er bestaat echter weI de moge

lijheid om de lijn "override" met een van de bitlijnen van poort

C ( v an de 8 2 5 5 par a 11 ell e I /0 poor t) t eve r bin den. De z e over rid e

is via enkele poortschakelingen verbonden met de LOCK ingang van

de busarbiter. Door middel van een output instructie via poort C

kan dan toch, zij het langs een omweg, LOCK voor langere tij d

worden geactiveerd.

Ret is echter

proces van deze

anders het systeem

aan te raden om aIleen processen als het DMA

mogelij kheid gebruik te laten maken, omdat

snel grote vertragingen zal ondervinden door
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APPENDIX A.

Software hulpmiddelen voor programmatuur ontwikkeling.

Voor het ontwikkelen van programmatuur voor de 8086 staan ons

de volgende hulpmiddelen ter beschikking:

* MDS ontwikkelings systeem

* ASM-86 assembler

* PL/M-86 compiler

* Linker

* Locator

* Obj ect-Rex convertor

* Loader

Ret volgende geeft een korte beschrijving van deze hulpmidde

len en is bedoeld om de gebruiker een overzicht te geven van de

commando's die nodig zijn om een programma in een vorm te

brengen, waarin het uitvoerbaar is op de iSBC 86/12.

De gebruiker kan dan bovengenoemde faciliteiten direct benutten,

zonder eerst de handboeken te hoeven raadplegen.

Ret verdient echter weI aanbeveling te zij ner tij d toch deze

manuals te bestuderen, omdat hier niet wordt beoogd een volledig

overzicht te geven van aIle mogelij kheden die deze software

hulpmiddelen bieden.

We gaan ervan uit dat de gebruiker bekend is met de bediening

van het MDS systeem en het ISIS operating system en dat er een

source file van het programma op disk aanwezig is.

Een

ASM-86

die

De

programma kan geschreven worden in de assembler taal

of in PL/M-86. PL/M-86 is een hogere programmeer taal,

het programmeren van de 8086 sterk vereenvoudigt.

programma's ASM-86 en PL/M-86 zetten de source file om in
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een obj ectfile. Deze obj ectfile kan samen met andere obj ectfiles

worden gelinked tot een (relocatable) programma met behulp van

de LINK-86 linker.

Aan het gelinkte programma met de relocatable adressen kunnen

dan met behulp van de LOC-86 locator absolute adressen worden

toegekend.

De OH-86 obj ect-hex convertor zorgt ervoor dat het "gelocate"

programma omgezet wordt in een hexadecimale code. Deze code kan

met behulp van de loader in het geheugen van de 86/12 worden

gebracht en ui tgevoerd.

We zullen nu stap voor stap de benodigde commando's bespreken

Het programma dat moet worden verwerkt noemen we PROG.SRC.

Als het programma

worden gebruikt om

de assembler gebruikt.

in PL/M-86 is geschreven. moet de compiler

een objectfile te verkrijgen; anders wordt

Voor de programma's PLM86. ASM86. LINK86. LOC86 en OH86 moet

de systemdisk worden gebruikt met de naam: PLM86 en ASM86. Voor

de loader (SBC861) wordt de systemdisk met de naam: ISIS 86/12

II LOADER gebruikt.

Het commando voor de compiler luidt:

PLM86 :F1:PROG.SRC <CR>

We kunnen nog de volgende opties extra meegeven:

DEBUG: Het verdient aanbeveling dit commando altijd mee te geven

Het zorgt ervoor dat in de output van de locator de namen

van de gebruikt variabelen worden weergegeven. met hun adressen.

LARGE.MEDIUM.SMALL: Deze commando's vertellen de compiler op wat

voor een machine het programma uitgevoerd

gaat worden. Welk commando moet worden gebruikt hangt van het

geheugen af dat in de machine ter beschikking staat. Meestal

wordt LARGE gebruikt. Zie verder de manual.

OPTIMIZE( 0.1 of2): Hiermee wordt de code geoptimaliseerd voor

het programma.
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optimize(O): veel code, echter een korte compilatie tijd.

optimize(2): weinig code, lange compilatie tijd.

Welke optimalisatie wordt gebruikt is afhankelij k van de toe

passing. Voor de ontwikkeling van een programma kan het beste

optimize(O) worden gebruikt, omdat dit de minste compilatietijd

in beslag neemt.

CODE: Hiermee kan in de output de vertaling van de PLM state

ments in assembler en hexadecimale code worden verkregen.

PRINT(:LP:): Door dit commando te gebruiken wordt de list file

naar de printer gestuurd.

Het totale commando voor de compiler kan dus luiden:

PLM86 :Fl:PROG.SRC LARGE DEBUG OPTIMIZE(O) PRI NT( : LP:) < CR>

De output van de compiler is een obj ectfile, genaamd: PROG.OBJ

Verschillende objectfiles (bv. PROGLOBJ en PROG2.0BJ) kunnen

aan elkaar worden gelinked met behulp van de linker:

LINK86 :Fl:PROGl.OBJ,:Fl:PROG2.0BJ <CR>

De linker geeft een output file genaamd PROGl.LNK en een file

genaamd PROGLMPl, waarin gegevens staan over de segmenten die

gelinked zijn, zoals de naam en de lengte. Deze file kan door

toevoegen van PRINT(:LP:) naar de printer worden gestuurd.

Stel dat we de volgende segmenten hebben:

het CODE segment: PROG.CODE

het DATA segment: PROG.DATA

de STACK STACK

We kunnen dan het volgende commando gebruiken om het begin adres

van deze segmenten aan te geven:

LOC86 :Fl:PROG.LNK LINES SYMBOLS PRINT(:LP:) &

AD(SM(PROG.CODE(lOOOH») OD(SM(PROG.CODE,PROG.DATA,STACK»

Me t LI NE S en SYMBOLS worden de adressen van de regelnummers en
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de symbolen (variabelen. subroutines) naar de printer gebracht.

Ret teken & wordt gebruikt om de commando regel af te breken als

deze te lang is.

AD adressen; SM = segmenten; 1000R is de plaats waar we het

programma willen laden; OD = de volgorde van de segmenten. zoals

we die willen hebben. Ret ad res en de volgorde kunnen we wille

keurig kiezen. Wordt het OD commande gebruikt. zoals hier. dan

plaatst de locator de segmenten netjes aansluitend achter

elkaar. We kunnen ook in het AD commando zelf de adressen van de

segmenten expliciet bepalen. Ret OD commando komt dan te verval-

len.

bv. AD(SM(PROG.CODE(1000R).PROG.DATA(2000R).STACK(3000R))).

De output file van de locator heet PROG

Ret conversie commando luidt:

OR86 :Fl:PROG TO :Fl:PROG.REX <CR>

We hebben nu een file gekregen. die door de loader op de juiste

plaats kan worden geladen en door de 86/12 worden uitgevoerd.

De loader gebruikt de teletype uitgang van het MDS systeem.

Deze wordt via een adapter aangesloten op de serie ingang van

de 86/12.

Met het volgende commando kan de loader worden aangeroepen:

SBC861 <CR>

De loader komt dan terug met de melding:

iSBC86/12 LOADER VERSION •••••

Ais nu een U wordt ingetyped. kan de monitor van de 86/12 worden

gebruikt via de terminal van het MDS systeem.

Door het intypen van: L S.:Fl:PROG.REX <CR> wordt het pro

gramma in de SBC86/12 geladen en kan daar worden uitgevoerd.

nogmaalsEr zij

com pL ee t is. Ret is

op gewezen dat het bovenstaande geenszins

echter weI voldoende om een gebruiker in
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voeren.

te stellen een programma
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te laten verwerken en uit te

Om van de overige mogelijkheden die deze software hulpmid

delen bieden gebruik te kunnen maken is het bestuderen van de

de betreffende manuals noodzakelijk.
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Informatie overdracht met behulp van I/O poorten.

Met behulp van I/O poorten kan informatie tussen twee pro

cessoren worden uitgewisseld. Omdat de overdracht met behulp van

seriele I/O poorten langzaam gaat en in principe niet zo sterk

verschilt van de parallelle overdracht, wordt deze hier buiten

beschouwing gelaten.

Overdracht van data via een parallelle I/O poort kan geschie

den met behulp van een 8255 Programmable Peripheral Interface

(PPI). Van zo'n PPI bestemmen we poort A als output, poort B als

input en van poort C de bitlijnen CO als control lijn en C7 als

status lijn (zie figuur B.1). Deze beide lijnen dienen als vlag:

CO is een aanmeldingsvlag (CO = 1: data staat klaar) en C7 is de

terugmeldingsvlag (C7 = 1: data is opgehaald). Initieel zijn de

vlaggen O.

portA portA

In In
~ ~m 7 00

portC portC
m

8255 8255

figuur B.1

Voor het oversturen van een blok data van processjv I naar pro-

cessor II gaat men als voIgt te werk (zie figuur B.2):
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portA

port S portSVl Vl
:J

7 7 :J
to £:D

6 6
portC

2
2 portC

1 1
8255 8255

figuur B.2

Eers t wordt de lengte van het blok verstuurd. Vervolgens wordt

de data karakter voor karakter overgebracht. Het overbrengen van

een karakter gebeurt als voIgt: Processor I stuurt een karakter

via poort A naar buiten. Vervolgens wordt bitlijn 0 van poort C

van I be k r a c h t i g d • Hie r d 0 0 r wo r d t de a anmel din g s v I a g b i j I I

actief, ten teken dat er een byte gereed staat. Processor I gaat

testen op bitlijn C7 (terugmelding van II). De byte wordt door

II binnen gehaald en opgeslagen. II maakt z'n bitlijn CO = 1,

ten teken aan I dat de byte is binnengehaald. II gaat nu testen

op het weer 0 worden van de aanmeldingsvlag (bitlijn C7). Als

I de terugmeldingsvlag van II ziet, reset hij zijn aanmelding en

wacht tot ook processor II z'n terugmelding heeft gereset. (Dit

gebeurt na de reset van de aanmelding van I). Dan kan het volgen

de karakter worden verzonden.

Nadeel van deze methode is, dat er nogal wat tijd wordt ver

loren met het testen van de vlaggen. Enige verbetering hierin

kan worden verkregen door de parallelle I/O poort op interrupt
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basis te laten werken. De processor kan dan een taak uitvoeren

en deze wordt even onderbroken als er een karakter moet worden

binnen gehaald of verstuurd. De 8255 PPI dient hiertoe in de

zogenaamde "strobed I/O mode ll te worden geprogrammeerd. Zie voor

nadere bij zonderheden Intel's Peripheral Design Handbook 1979

(bIz 1-59 en verder).

Het overbrengen van informatie op de hierboven beschreven

manier werkt aIleen goed als er slechts weinig processoren in

het systeem aanwezig zijn, omdat er een I/O poort nodig is voor

iedere verbinding. Bij grote aantallen processoren wordt het

aantal poorten dus ook groot of we moeten een I/O bus definieren

met adreslijnen, decoders enz. Op het iSBC 86/12 board is een

8255 PPI aanwezig die hierbij gebruikt zou kunnen worden.

Als er meerdere borden in een (multi processor) systeem zijn,

is het wenselijk dat een processor naar elke andere in het

systeem informatie kan overbrengen. Dit is met bovenstaande

manier aIleen mogelij k als er een I/O bus wordt toegepast.

Het gebruik van de bus en van gemeenschappelijk geheugen ver

dient in een multiprocessor systeem zeker de voorkeur boven het

gebruik van I/O poorten, omdat het transport sneller kan gebeu

ren en omdat er minder tijdverlies optreedt. Bovendien is het

zeer eenvoudig om berichten naar elke willekeurige processor in

het systeem te sturen, zonder dat er extra hardware voor nodig

is. Het aantal processoren dat op deze manier kan worden ge

bruikt in een systeem kan ook eenvoudig worden uitgebreid.
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Een producer / consumer proces.

Deze appendix bevat een realisatie, geschreven in PL/M-86,

waarin een aantal producers (hier vijf, maar dit aantal is een

voudig uit te breiden) een text kunnen produceren en naar een

andere processor sturen. Hier wordt de text dan op een CRT ge

schreven.

Daartoe is zowel bij de producer als bij de consumer een

buffer aanwezig (local$output$buffer en local$input$buffer).

Het voor beide gemeenschappelijke geheugen bevat een vijftal

buffers, die door elk van de producers gebruikt kan worden om de

data door te geven. (zie ook hoofdstuk 5.5). Voorts is er voor

ieder proces een structure aanwezig (central$array) waarin

staat: De index van het output buffer, een vlag die aangeeft dat

er een buffer voor de ontvanger gereed staat, de index van het

input buffer, de grootte van het buffer (in dit geval vast op

128 Byte), het aantal karakters in het buffer, een error vlag,

een vlag die aangeeft of een consumer wel is ingelogged en een

af zender.

Verder zijn er gemeenschappelijke monitor routines aanwezig

(claim, send, receive en release), die gebruikt worden voor het

verkrijgen van een globaal buffer, het versturen van het buffer,

het ontvangen van een buffer en het vrijgeven ervan.

Zowel de buffers als de structure en de monitor routines

mogen slechts door een proces tegelij k worden gebruikt (mutual

exclusion). Hiertoe dient voor het aanvragen een "Test en Set"

(zie hoofdstuk 5) te worden uitgevoerd. Deze test en set kan in

de user routines worden geplaatst voor elke bewerking op de

globale variabelen of routines. Ook kan in de monitor routines

zelf de test en set worden ingebouwd. Hier is de eerste methode

toegepast, maar deze methode heeft als nadeel dat de user ervoor

moet zorgen dat ze op de juiste plaatsen worden toegepast en dat
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De MAIN LOOP van het producer / consumer programma is als

v 0 I g topg e b 0 u wd :

CA LL i ni t;

loop: CA L L r 0 utin e 1;

CALL routine 2;

CALL routine n;

GOTO loop;

Iedere routine ziet er weer als voIgt uit:

routine 1: PROCEDURE;

TEST vlag;

RETURN IF NOT SET;

procedure body

END r 0 uti n e 1;

Is de vlag in de routine niet geset, dan wordt de procedure

body niet uitgevoerd en wordt een CALL naar de volgende routine

gedaan. De vlaggen worden door andere routines geset als de

bijbehorende routine moet worden uitgevoerd.

Ret consumer / producer proces heeft de volgende routines die

in de main loop worden aangeroepen (zie ook programma listing):

console$input: Rierin wordt een karakter van het toetsenbord op-

gehaald en in het locale input buffer opgeslagen

Is het karakter een transmissie karakter (&) ten teken dat de

message compleet is, dan wordt de vlag opgezet waarmee de routi

ne "trans" wordt geactiveerd.

trans: In deze routine wordt de bestemming van de message opge

vraagd. Vervolgens wordt er een globaal buffer geclaimed
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(met behulp van de monitor routine "claim"). De monitor routine

"send" zorgt ervoor dat er een vlag bij de bestemming wordt op

gezet als de data van het locale buffer naar het globale is over

gebracht, ten teken dat er een buffer gereed staat. Ais dit is

gebeurd, wordt de trans$flag (waarmee de routine werd geacti

veerd) gereset en wordt de vlag waarmee console$input actief

wordt, geset.

console$output: Deze routine voert regelmatig de monitorroutine

"receive" uit. Ais er een buffer beschikbaar is

wordt het adres (in de vorm van een index in een array) en de

lengte opgehaald, waarna het globale buffer naar een locaal buf

fer wordt overgebracht. Dan kan het globale buffer worden vrij

gegeven (met "release"). De routine schakelt zichzelf uit en zet

een vlag op om de routine "print" te starten.

print: Deze routine copieert het locale buffer naar het scherm.

De flow diagrammen

C.l - C.8).

illustreren een en ander (zie figuren

Op iedere processor die is aangesloten (in dit geval maximaal 5)

wordt deze main loop (parallel) uitgevoerd.

De monitor routine "claim" zoekt uit een array van buffers

een vrij buffer en zet de index hiervan in de structure van de

aanvrager. Een foutmelding wordt gegeven als aIle buffers vol

zij n.

De routine "send" zet een vlag op bij de ontvanger en geeft het

adres (index) van het buffer door. Ais de ontvanger niet is in

gelogged, voIgt een foutmelding.

"Receive" test de vlag of er een buffer gereed staat en geeft

dit door aan z'n aanroeper.

De routine "release" geeft een globaal buffer vrij.

Bovenstaand programma kan eenvoudig worden uitgebreid door

een of meer prucedures te maken op de hierboven beschreven

manier (met een test op een vlag) en de main loop uit te breiden

met een CALL naar die routine(s).
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N.B. De vlag voor de test en set. alsmede de data van de

gemeenschappelijke monitor routines dienen in een stuk geheugen

te staan dat voor elke processor globaal is.

De reden voor het plaatsen van de test en set vlag in globaal

geheugen wordt gegeven in hoofdstuk 5.3.

De gemeenschappelijke data moeten adressen hebben die voor elke

processor hetzelfde zijn. De compiler vult namelijk in de moni

tor routines een pointer in. die wijst naar het data segment.

Als nu de data in een stuk geheugen worden geplaatst dat locaal

is voor de ene. en globaal voor de andere processor. dan zijn de

pointers naar het data gebied niet hetzelfde. Bij het laden van

de programma's hangt het er nu van af welk programma het laatst

wordt geladen. Dit bepaalt de waarde van de pointer. Voor ten

minste een processor is dit dus niet de juiste pointer.

Een en ander wordt voorkomen als de data in voor aIle processo

ren globaal geheugen wordt geplaatst.

Een data buffer kan weI in het locale deel van het geheugen

van een der processoren worden geplaatst mits het buffer niet

vanuit een gemeenschappelijke routine wordt geadresseerd. Ret

buffer dient dan weI weer beschermd te worden met een globale

test en set om mutual exclusion te garanderen.
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VERHOOG

J
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ERROR

RETURN

BLOK := FULL

GEEF I NDEX DOOR

ERROR := UJ

RETURN

figuur C.l: Moni torroutine "claim"

BLOK := EMPTY

RESET FLAG

RETURN

figuur C.2: Monitorroutine "release"
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ERROR

J

SET DEST. FLAG

RETURN GEEF INDEX,COUNT DOOR

RETURN

figuur C.3: Monitorroutine "send"

N J.....-----< .>--------,

ERROR:=0 ERROR:=0

RETURN RETURN

figuur C.4: Monitorroutine "receive"
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J

HAAL KAR. OP

N

VERHOOG COUNT

SLA KAR. OP

RETURN

N

RETURN

N

RETURN

J

SET TRANSFLAG

RESET INPUTFLAG

figuur C.S: console input routine
---------------------------------
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LOCKSET

N

RETURN

78

CALL RECEIVE

HAAL COUNT, INDEX

EN ERROR OP

RESET LOCK

J

COPIEER BUFFER

LOCK SET

CALL RELEASE

RESET LO,CK

SET OUTPUTFLAG

RESET OUTPUTBUF.FLAG

N

RETURN

figuur C.6

console output routine
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HAAL DEST. OP

N

RETURN
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RESET TRANSFLAG

SET I NPUTFLAG

LOCKSET

CALL CLAI M

HAAL INDEX, ERROR OP

RESET LOCK

COP I EER BUFFER

LOCKSET

CALL SEND

RESET LOC K

RETURN

N

LOCKSET

CALL RELEASE

RESET LOCK

SET TRANSFLAG

RESET I NPUTFLAG

RETURN

figuur C.7

trans routine
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i := i + 1

PRI NT KAR.

80

N

RETURN

N

COUNT := 0

RESET OUTPUTFLAG

SET OUTPUTBUF.FLAG

RETURN

figuur C.8: print routine
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