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Dit versl~g is opgebouwd uit drie delen.

Het eerste deel VAn het versl~g is een studie v~n de structuur

en de eig.nsch~ppen v~n een volledig nieuw, uiterst flexibel

coftputersysteeft dat ften in de v~kgroep EB tr~cht te realiseren.

Deze studi. leidt tot de volgende proble.ftstelling: hoe ~oet de

interne Coftftunic~tie tussen systeeftdel.n g.realiseerd worden?

O~ dit probleeft te liJf te g~An wordt in het tweede deel van het

versl~g het result~~t weergegeven v~n .en liter~tuurstudie be

tr.ffende co~puterCOftftUnic6ti. in het 61gefteen en cOftftunicatie

protocols, d.w.z. g.dr~gsregels voor coftftunicerende systeften of

deelsysteften, in het biJzonder.

"et het tweede deel v~n het versl,g ~ls ·gereedschap· wordt in

het derde deel de interne coftftunic~tie V6n het onderh~vige COft

putersysteeft beschreven.
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Het grootste probleeft bij het ontwerp v~n de ~rchitectuur v~n

een cOftputersysteeft is wei het kosten4spect. Wie een snel sys

teel'l Wi I ft~ken zed ook vee 1 in ft~teri~~lkosten zoeds processoren

e~ geheugens ftoeten investeren.

Tot voor enkele j4ren wogen de ft~terl441kosten ZW4~rder d~n de

toeneftende vr4~g n44r steeds snellere coftputers. Het fterendeel

V4n de systeften W4S d~n ook ~ecentreerd rond een centr41e pro

cessor. De ~~nd4cht V4n ontwerpers v~n de sort- en h4rdw4re

voor zo'n systeeft W4S voorn4ftelijk gerlcht op het zo goed ftoge

lijk verdelen V4n de zeer kostb4re processortijd over de diverse

4ctiviteiten die ten behoeve v~n de gebruikers Uitgevoerd ftoes

ten worden. Door ftiddel V4n ·ftUltiprogr~ftftering- zorgde ften er

voor d4t de processor zich in tijdftultiplex ftet de diverse, in

principe p~r411elle 4ctiviteiten, ·processen- gen44ftd, bezig

hield.

Een effectief geheugenbeheer w~s noodZ4kelijk o~ ond4nks de

fteest41 zeer kleine en zeer kostb~re werkgeheugens de uitvoe

ring V4n de processen niet 41 t. zeer op te houden.

De 14~tste j4ren is er echter een kentering gekoften in het

ontwerpen V4n co"putersyste"en. Sinds de ftiCrOprocessor Zijn in

trede heert ged4~n is processortijd overvloedig en tegen 14ge

prijZen voorh~nden. Ook de prijZen V4n werkgeheugens g44n gest4

dig OftI4~g.

Het v41t zelfs nu 41 te voorspellen d~t de kosten v~n de beno

digde periferie4pP4r4ten ,regeldrukkers, consoles etc., in de

toekoftst het overgrote deel V4n de kosten V4n een tot441 systeel'l

zullen g~4n uitft4ken.

Een consequentie V4n dit ~lles is d4t er, in tegenstelling tot

w4t voorheen gebeurde, nlet "eer zUinig "et processoren en ge

neugens behoeft te worden oftgesprongen. Dit z41 de snelheid
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van co"putersyste"en ten goede ko"en.

Intelligentie die voorheen geheel geconcentreerd was in die ene

centrQle processor kQn nu gedistribueerd worden over "eerdere

processoren. In plQQtl VQn -"ultiprogrQ""ering- zullen we nu

-"ultiprocessing- volop kunnen gQQn toepQssen, d.w.z. "eerdere

processen zullen volledig pQrQllel kunnen worden uitgevoerd op

een verza"eling processoren.

Het project WQQrvun "ijn ufstudeerwerk een deelproject is be

heist het ontwerpen en reuliseren vun een volledig nieuw co~pu

tersystee". Het streven is 0" dit systee" , dQt ik in het ver

volg "et -ons systee"- xul uunduiden, zo rlexibel te "uKen

dat er ulle of ten"inste zoveel "ogelijk bestuunde en toeko"

stige co"putersyste"en "ee kunnen worden nQgebootst.

Dit nQbootsen is dun bedoeld in die xin dut er vergelijkend on

derzoek kQn worden geduun uun ulle "ogelijke systee"configu

rutie., of die nu een of "eerdere centrule processoren bexitten.

In hoofdstuk 1 vun dit verslug xul ik wut nuder inguun op het

hoe en wuuro" vun de urchitectuur vun ons systee"ontwerp.

Yervolgens xul ik ko"en QQn "ijn bijdruge tot het project, een

beschriJving vun de interne co""unicutie vun het systee" "et de

dQQrbij behorende ·protocollen-.

Duurtoe zul ik eerst in hoofdstuk 2 enige ulge"ene uspecten vun

co"puterCO""unicutie behundelen.

Yervolgens zul ik In hoofdstuk 3 deze theorie toepussen op ons

systee" en op enigsxins for"ele wiJze truchten de co""unicutie

protocollen te beschrijven.
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1. SYSTEEMBESCHRIJYIHG
======================

1. 1 Ontw~rprilosOrie

Voordqt we ~et het ontwerpen vqn een nieuw cOftputers~steeft kun

nen beginnen ~oeten we eerst kunnen r9chtvQqrdigen dqt zo'n

nieuw systeeft wenselijk is en vervolgens de uitgqngspunten de

finieren wqqrop we het ontwerpproces zullen bqseren.

fen rechtvqqrdiging van het onderhavige project voIgt direct

uit de doelstellingen.

Als hoofddoel is nq"elijk gesteld 0" zelf een zodqnig "Qchtig

s~steeft te realiseren dQt hier"ee zo niet qlle dqn toch ten~in

ste zo veel ftogelijk industriele co"putersysteften kunnen worden

nqgebootst. "et Qlle worden dqn bedoeld Qlle nu in de hqndel

verkrijgbqre en qlle in de toekoftst nog te verwqchten syste~en.

Het zo waQrheidsgetrouw ftogelijk nqbootsen is dqqro~ zinnig

oftdat voor het do en van vergeliJkend onderzoek Qan verschillende

s~stee"concepten deze 5~ste"en zelf of althqns "odellen erVQn

voor de onderzoekers voorhanden "oeten Zijn. Een vqkgroep van

een Technische Hogeschool kan het zich nqtuurlijk niet veroor

loven 0" qlle te onderzoeken s~st."en zelf QQn te schaffen of

zelfs "qqr te huren.

De uitgangspunten waarop we ons ontwerp zullen bQseren kunnen

qfgeleid worden uit ten eerste de uiteindelijke doelstellingen

en ten tweede de wensen van eventuele toeko"stige gebruikers.

Het hoofddoel vqn een en Qnder heb ik QI QQngestipt. Een belQng

riJk nevendoel is echter nog niet genoe"d, nQ"elijk het ver

schnffen VQn reken"Qchinefuciliteiten voor gebruik binnen de

vQkgraep. Toeko~stige gebruikers hiervun' zullen de beschikking

willen hebben over een snelle en betroywbure reken~uchine. Oak



Syst~~MbeschrijVing 4

l"Iet dl'Zl' wensen zullen we terdegl' rekening l"Ioeten houden.

De uit het bovenstddndl' voortvlol'iende uitgdngspunten kunnen nu

vdstgelegd worden in 1'1'1'1 ddntdl ontwerpeisen.

Ira hoever·re het ont",erpresulto.o.t nd redl iSdtie zo.l voldoet"r ddff

deze eisen zo.l in eerste instdntie o.fhdngen Vdn de inventivi-

teit vo.n de ontwerpers. I"Ido.r ook in grote I"Idt~ Vdn de COftC~Ssies

die l"Ien wil of Moet doen. Welke en hoeveel concessieS er gedo.dn

zullen l"Ioeten worden zo.l bepo.o.ld worden door

- het beschikbo.re bUdget

- de prijsontwikkelingen

Vdt'l de kostprijZen Vdn l"Iicroprocessorcol"lponenten en

de beschikking heeft over een zeer beperkt budget

dfhdnkelijk Vdn de prijSontwikkelitlgen. Het feit ddt

cOl"lputerl"ldrkt 1'1'1'1 Wdre prijssldg ddn het dftekenen

verloophethebben op

resulterend in 1'1'1'1 l"Iet de

Zijn weer'sldgzdl

Wie slechts

is geheel

zich op de
'", tussen1_

dd 9 ddlen

geheugens.

vo.n de ontwikkeling Vdn ons project.

Het t'ldgestreefde doel Vdn het volgende ontwerp is hooggegrepen

De eisen die we erdo.n l"Ioeten stellen 01"1 te kunnen blijVen vol-

doen de vooropgesteldlt doelstellingen zijn eveneens niet

gering. Of ze in eerste instdntie niet te hoog g~grepen Zijn

zo.l de toekol"lst ~oeten UitwijZen.

'.,'oorCLlsnog wor dt vo.r. het stdndpunt uitgegddn do.t er ge~ft en-

kele conceSSiI' I"Idg worden gedddn wil net project zijn Zin blij

yen behouden. Zodrd il"lfters concessies gedddn worden zullen toch

vroeg of lddt ftoeilijkhedltn opduiken Ol"lddt toevdl1ig een fo.-

brikdnt geen concessies doet Wddr Wij het weI gedo.dn hebben.

Op ddt l"Ioftent zdl het project wddrschijnlijk in een ZOduftig sto.-

diUft zijn ddt WijZigingen in het concept Vrijwel onl"logelijk

zullen Zijn of ten koste Vdn veel 1"I0eite en tijd. 01"1 deze 1"I0ei

lijkheden te verl"lijden zullen we dus de fdbrikdnt geen gelegen

heid l"Ioeten geven 01"1 de doelstellingen Vdn net project te onder

l"Iijnen. d.w.z. we zullen het doen vo.n concesSies o.chterwege l"Ioe~

ten I o.ten.

We kunnen de o.dn ons ontwerp te stellen eisen OftSChrijVen ~et
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behulp Vdn de volgende trefwoorden:

1. rlexibel

2. I'loduldir

3. snel

4. betrouwbddr

jld 1. Flexibiliteit is de jllli'reerste vereiste Vjln een systee",

l'Iet doelstellingen zOjlIs die in dit prOject geponeerd zijn. Het

welsljlgen v~n het neIe prOject st~~t ot vait l'Iet de tlexibil i

teit die nodig is 01'1 jllie 1'I0gelijke systeel'larcnitecturen te kun

r.en njlbouwen en vergelijken. Flexibillteit I'loet ons systeel'l de

1'I0gel ij khe id geven 01'11 zOjlls een kjlPleleon ... jln kleur ... er~ndert,

... an gedddnte te kunnen .... rdnderen zonder dat hierbij ono ... erko

I'lelijke I'loeilijkheden optreden.

jld 2. Adn de eiS ... dn I'loduldriteit schort het nogdl eens bij ele

in de h4ndel ... erkrijgbdre cOl'lputersystePlen. Dit heeft tot ge olg

djlt uitbreiding ... 4n zo'n I'lQchine dlleen Plet grote stQppen en dus

gepjlQrd Qjln grote investeringen P10gelijk is. Dit PlQakt voor de

instQnties die zo'n Plachin. gekocht hebben en die dQn Pleestal

niet I'leer aisnog op i'en dndere fdbrikdnt kunnen o ... erstQppen een

pldnning op zeer ldnge terPlijn noodzQkelijk. Zulke IQngeterl'lijn

plQnningbetekent ddn "'~dk het -koffiedik kijken" in een zeer on

zekere toekoPlst.

De fIeXibiliteit die Wij I'let ons systeePl voorstQQn dWingt ons 0'"

net gehe.l I'loduldir op te zetten. "et betrekkelijk kleine,

liefst uni ... ersele I'lodules kunnen iPll'lerS snel kleine WijZigingen

of uitbreidingen worden ddngebrQcnt. Hierdoor zullen oak de in

... esteringen die nodig Zijn per uitbreiding of WijZiging binnen

redel ijke grenzen bi ij ....n. Dit IQQtste is voor ons beperkte

budget een noodzQkelijkheid.

Qd 3. De snelheid WdQrPlee een rekenPldChinesysteePl gebruikersjobs

verwerkt I'loet ndtuurIijk uit prQktische overwegingen liefst zo

gr'oot l"\oge-lijk: zijn. Zeker· is dit het gevQI ells er· filet een 9"

bruiker of toep~ssing iSI l"\4Qr een hele groep gebruikers en een
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sCdld Vdn toepdssingen zOdls dit in de vdkgroep het gev~l is.

Yoor een prOject ddt tot doel heeft Oft vergelijkend onderzoek

ddn systeeftconcepten ~ogelijk te ~dken is echter ~eer Vdn bel~ng

de controleerbddrheid Vdn de snelheid. Hierftee bedoel ik ddt de

snelheden, d.w.z. de klokfrequenties, Vdn delen Vdn het sys

tee~ dfzonderl ijk ftoeten kunnen worden gevdrieeerd zander ddt

dddrdoor een korrekte werking Vdn het systeeft dIs geneel in ge

Vddr wordt gebrdcht.

dd 4. De lddtste ontwerpeis, betrouwbddrheid, is zeker niet de

ftinst beldngrijke. Zonder betrouwbddrheid ~dg ~ijnS inziens niet

Vdn een coftputersystee~ dis zoddnig worden gesproken.Zo'n ~dchi

ne verliest ift~erS volledig Zijn bestddnsrecht dis niet Meer

vertrouwd kdn worden op de ddtd die het resultddt zijn VQn ge

brUikersjobs. Wdt heeft een gebruiker iftfters ddn een ~nchine die

onbetrouwbdre resultdten dflevert of WddrVdn bij voorbddt zelfs

niet eens zeker is of hiJ werkelijk resultdten zdl leveren ?

In ons gevdl lijkt het dddroft verstdndig Oft bij het ontwerpen

terdege rekening te houden ftet de betrouwbddrheid Vdn het geheel

Dit betekent onder dndere ddt Wij niet ~ogen tolereren ddt het

tijdelijk of ldngdurig uitvdllen Vdn gedeeltes Vdn het systee~

direct het ldftleggen Vdn het geheel betekent. Als we bovenaien

niet Willen toestddn ddt er gebruikersddtd ddngetdst worden of

verloren rdken ftoeten er voorzieningen getroffen worden ddt

dlle vluchtige (Voldtile) geheugens in het systeeft tegen spdn

ningsuitvdl worden beveil igd. Hierdoor is het ddn ftogelijk ddt

het systee~ of gedeeltes dddrvdn nd een tijdel ijke spdnnings

uitvdl zodrd de spdnning weer opkoftt een zogenddftde RWdrfte

stnrt R kunnen ftdken zonder verlies Vdn ddtd.

1.2 Systeeftopzet

Ik ZQI nu het ontwerpproces beschrijven dQt uiteind~lijk ZQI

leiden tot de s~stee~opzet ZOQIs we die voor ogen hebb~n en zo

Qls die in de toekoftst gereQI iseerd Aoet gQQn worden of deels

QI gereQliseerd is.

Het proces begint ~et h.t nogftQQls opsoftften VQn de ontwerpeisen
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z061s w@ die op grond v~n onze syst.eftfilosfie hebben gedefini

eerd:

- flexibel

- ~odu16ir

- sn.l (controleerbnre snelheid)

- betrouwbnnr

Al deze eisen zullen we ftoeten kunnen terugvinden in een COA

putersysteeft ZOQls d6t in figuur 1 6bstrnct is weergegeven.

Buiten h@t systee~ vinden we de gebruikers Met hun disks, t6pes,

ponskn6rten etc. wnQrftte ze hun jobs en dntn bewnren en wnnneer

het hen belieft ter verwerking QQnbieden.

Uit het plQQtje kunnen we ook direct Qfleiden welke co~pon9nten

zo'n co"puters~steeA ZOQl ftoet b@zitten o~ nQn de wensen vnn de

gebruikers te kunnen voldoen.

OnftisbQQr is nQtuurlijk de beschikbQre processorcnpQCiteit die

Aoet zorgen voor de inforftQtieverwerking. Deze processorcQpn

citeit kQn bestQnn uit een centrQle processor ftnnr ook uit een

hele verzQAeling Y~n centrQle processoren.

"et inforAQtieverwerking Qlleen zijn we er nog niet. Er Moeten

ook QppQrQten QQnwezig zijn die kunnen zorgen voor in- en uit

voer VQn inforftQtie. Oergelijke QppQrQten kunnen we in

twee cQtegorieen opsplitsen.

Ten eerste is dnt die QppQrQtuur die in- en uitvoer verzorgt yin

inforftQtiedrQgende ftediQ %oQls ponsbQnd, ponskQQrten, disks en

ftQgnetische t6pes die niet rechtstreeks voor de gebrulkers toe

gQnkelijk zijn.

De tweede cntegorie brengt inforftQtie in en uit het systee~

viQ ftediQ die weI rechtstreeks voor de ftens toegQnkelijk ziJn

Tot deze lQQtste cQtegorie kunnen we 0.6. rekenen: beeld

scherftterftinQls en regeldrukkers.

We keren nu terug nQQr ons uitgQngspunt. de gegeven ontwerpeisen

De eerste twee eisen, flexibiliteit en ftodulQriteit. dWingen ons

QI direct te denken in terften VQn Qutonofte ftodules.

"et de kreet QutonooA bedoel ik dQn dQt een Aodule in principe

geheel onQfhnnkeliJk is VQn 611e Qndere ~odules. Dit betekent

niet dQt elk zo'n Aodule een eigen leven kQn gQQn leiden. Willen
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~utono~e ~odules tesd~en een co~pute~5ystee~ vo~~en ddn zullen

Zij in een bepddlde hie~d~chische st~uctuu~ ~oeten sd~enwe~ken.

Hoe deze st~uctuu~ e~ ult %iet en welke functies elk Vdn de de

len krijgt toegewezen zdl bepdlend Zijn voo~ het kd~~kte~ Vdn

het geheel.

Het feit ddt wij denken in te~~en Vdn dutono~e deelsyste~en be

tekent ddt we dfstdppen Vdn het conventioneel geb~uikelijke con

cept wdd~in dlle dutono"ie, dlle intelligentie geconcent~ee~d is

in de cent~cde p~ocesso~(.n). Wdt Wij willen is de intelligerltie

dist~ibue~en ove~ het gehele systee~. We geven elke ~odule, elk

deelsystee~ een zeke~e intelligentie.

De ~ogelijkheid tot het dist~ibue~en Vdn intelligentie wo~dt ons

gegeven doo~ de ~ic~op~ocesso~ ftet %ijn fdftilie v~n geinteg~eer

de circuits. Deze p~odukten Vdn de Ld~ge SCdle Integ~dtion, het

integreren Vdn zee~ co"plexe digitdle s~hdkelingen op een klein

pld~tje hdlfgeleide~~dte~iddl, Zijn de l~dtste jdren sterk in

prijS gedddid en de toekoftstverw4chting dUidt op een nog sterke

re ddling.

Ook de geintegreerde geheugencircuits, Wdd~ %o'n ~icroprocessor

niet bUiten k~n, wo~den steeds goedkoper. Bovendien gddt er

steeds "eer geheugen in een zo'n ci~cuit.

Behdlve door de sterke prijsd4ling wordt de toepdssing ook 44n

trekkelijke~ doord4t ze voortdurend sneller worden en steeds

~eer t4ken ~4nkunnen Wd4r vroeger een grote reken~4chine voor

nodig W4S. Steeds fte.r worden grote brokken ·st4rre u h4rdw4re

verv~ngen door de ·flexibele· softwdre V4n ~icroprocessoren.

Ook voor ons project lijkt het d44ro" een noodz44k o~ te kiezen

voor deze flexibele en steeds snellere bouwsteen voor de distri

butie V4n intelligentie over het systeeft.

In figuur 2 is weergegeven hoe we ons het distribueren V4n in

telligentie voo~stellen. We denken ons het systee~ opgebouwd uit

eerl verz4"el ing ~odules, intell i gente devi ces gen44~d, gesch44rd

rond een inte~n co,,~unic4tien.twerk.

Onder de v~ge ter~ -devices· verstd4n we in dit concept dlles

wdt ~.n zo wil noe~en. Enkele voorbeelden V4n ding.n die ften de~

Vices zou kunnen noe"en Zijn:
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- cvntrQle processor(en)

- geheugens

- kQQrtlezers

- regeldrukkers

- discdrives

- een d<lt<lnet

- een Qnder co~puters~stee~ (host co~puter)

Gegeven het nog steeds QbstrQcte begrip ·intelligente devices"

kunnen we verder filosoferen.

BelQngrijke eigenschQppen die we QQn zo'n intelligente Aodule

kunnen toekennen zijn :

- Qutono"ie

- unifor .. iteit

"et Qutono .. ie wordt bedoeld dQt zo'n s~stee"deel geen Qnder

nodig heeft o~ te kunnen functioneren. Een intelligent kQQrt

leesdevice b~voorbeeld heeft niet de hulp nodig VQn een centrQQl

processordevice 0" kQQrten te kunnen lezen. Aileen de opdrQcht

tot het lezen VQn kQQrten .. oet voldoende ziJn 0" deze tQQk ver

der Qutonoo .. ten uitvoer te kunnen brengen.

Het begrip unifor~iteit wil QQngeven dQt de intelligente devices

zich unifor .. gedrQgen, d.w.z. een ·stQndQQrd gezicht trekken",

ten opzichte VQn elkQQr en ook ten opzichte VQn het intern co .. 

.. unicQtienetwerk.

Dit betekent dQt deze .. odules op een unifor~e wijze ~et elkQQr

kunnen co~ .. uniceren, d.w.z. elkQQr cO .... Qndo's geven of dQtQ uit

wisselen.

Dit betekent ook dQt Ql\e intelligente devices voor het intern

co .... unicQtienetwerk identiek zijn en dus ook op identieke WijZe

behQndeld zul\en .. oeten worden.

De unifor .. iteit VQn de intelligente devices behoeft echter niet

te betekenen dQt ul deze syst •• ~delen , hierQrchiSch gezien, op

eenzelfde nivo stQQn. "eestul zullen er devices ziJn die hoofd

zuke\ijk cO .... Qndo's uitdelen en Qndere die QQn deze cOftAando's

~oeten gehoorz<l~en.
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We kunnen nu dUidelijk de voo~delen onde~kennen die deze sys

teeftopzet heeft ten opzichte Vdn de concepten Vdn de "eeste ccn-

ventionele

volgende kreten :

- Vrije devicekeuze

- single- of ftultiprocessorsysteeft

- uniforft gedrdg Vdn intelligente deVices

- tddkverlichting Vdn de centrdle processor(en)

Het systeeft legt geen beperkingen op dun de keuze Vdn devices.

Deze Vrije devicekeuze geeft net geneel een grote ~dte ~dn flex

ibiliteit. Uitbreiding door ftiddel Vdn de ddnSCndf Vdft een nieuw

deVice byvoorbeeld brengt niet een verdndering Vdn net gehele

systeeft en dus een berg onkosten en ftoeite "et zich ftee "udr be-

tekent slechts het toevoegen Vdn een nieuwe ftodule.

Dit brengt ook ftet zich ftee ddt we in plddts Vdn een centr~le

processor gerust Vdn dergelijke deVices in het systee"

ftogen brengen. Er kunnen dus zowel single- dis ftultiprocessor-

d.w.z. systeften ftet een of fteer centrdle processcren,

geiftpleftenteerd worden.

Het uniforfte gedrdg Vdn intelligente deVices, zowel ten cpzichte

Vdn elkddr dis ten Opzichte Vdn het intern coftftUnic~tienetwerk

ft~dkt het voor de ontwerpers geftdkkelijk Oft de onderlinge COft

ftunicdtie te beschrijVen.

De ~utonOftie die we toekennen ~dn ~lle intelligente devices be

tekent d~t een centrdle processor zich nooit bezig hoeft te hoy

den ftet specifieke besturingst~ken Vdn perifere devices. Het

Operdting Systeft Vdn het systeeft is nu iftfterS verlost v~n de

tijdrovende Ddevicehdndllng D
, de besturing v~n de perifere devi-

ces. Dit betekent d~t nu de centrdle processortijd effectiever

en zinvoller benut kan worden w~t aan de snelneid v~n het genele

systeeft ten goede zal kOften. Dit betekent byvoorbeeld ook d~t er

op een hoger niVo (logisch nivo) 1/0 gepleegd kan worden in ter

ften van byvoorbeeld GET en PUT operaties.

Er is nu al voortdurend gesproken over intell igente deVices zon-
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der dnt eigenlijk gezegd is hoe Ren zich deze voor ~oet stellen.

WeI Zijn de voornnnftste eigenschnppen die we ann zo'n ftodule

toekennen al aangegeven, nQRelijk uniforRiteit en autonoftie.

Over de Ranier waarop ve deze intelligentie willen aanbrengen,

de ftanier waarop we %o'n intelligente ftodule wi lIen iftpleftenter

en is echter In het geheel nog niet gesproken. Dit kunnen we nu

het beste doen als we eerst de devices heel globaal in twee ca

tegorieen verdelen l

1. (centrale) processordevices

2. perifere devices.

Deze splitsing is in figuur 3 weergegeven.

Bij (centrale) proces50rdevices kan zonder fteer van intell igen

tie gesproken worden. BiJ aknle a perifere devices echter is van

intelligentie geen sprake. Deze appnraten hebben vrij veel be

sturings hard- en software nodig Oft in een coftputersystee" te

kunnen functioneren. "en denke hierbij bijvoorbeeld aan de vaak

ingewikkelde interface voor akale a discdrives, OR nog ftaar niet

te spreken van de software die nodig is Oft op een korrekte "a

nier data te schrijven op, of te lezen van de disks zelf Ret hun

geco"pliceerde ndftinistrntie en for"aten.

Toch villen we vnn deze adoRRe a apparnten intell igente devices

ftaken.

Dit probleeft is op te lossen door aan elk zo'n perifeer device

een brok intelligentie te koppelen in de vorft van een controller

die in ons geval de nnaft adevice controller a heeft fteegekregen.

Het systeeft dat we dan krlJgen ziet eruit zoals getekend is in

figuur 4

In zo'n device controller nu ftoeten worden ondergebracht

- de hardware interface nQnr het device

- de besturingssoftwQre voor het device

- de hardware wanrin de besturingssoftware kan drnaien.

De hardware interfnce is dnt gedeelte van de device controller

dat specifiek is voor het aangesloten deVice. "et uitzondering

van deze interface kan de hardwnre van de controller voor elk
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fig. 3. Categorieen van intelligente devices.
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fig. 4. Perifere devices, intelligent d.m.v. devicecontrollers.
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Wi llekeurig device identiek worden uitgevoerd.

De besturingssoftwdre die deels ook specifiek is voor net ~~n

gesloten device en die in conventionele s~.teften fteestdl deel

uit~ddkte Vdn net Operdting Systeft ddt in de centrdle processo

r(en) drd4ide ftoet nu in de ~ontroller uitgevoerd worden. Deze

softwdre ft6~kt Vdn net dOftfte 4pp4rddt een intelligent device.

In eerdere dfstudeerwerken (Cldessen, Dndeze, Hoeke) is getr~cnt

O~ deze device controller te redliseren ftet benulp Vdn een zelf

ontworpen, ftiCroprogrdftfteerbdre processor, opgebouwd uit bitsl i

ces. Ddt niet gebruik is geftddkt Vdn een fticroprocessor vindt

Zijn oorzddk in net feit d4t deze bouwsteen (nog) niet snel ge

noeg is Oft byvoorbeeld een snelle discdrive bij te nouden.

De fticroprocessortechnologie gddt ecnter ftet grote sprongen

vooruit en er verSChijnen steeds snellere types. Het lijkt ftij

dddrOft ddt, vooruitkijkend in de toekoftst, een redlisdtie ftet

een ftiCrOprocessor ftogelljk zdl worden en ddn te bevelen zdl

Zijn boven een ftiCroprogrdftfteerbdre controller.

Het SCnrijven Vdn fticroprogrdftftd'S is iftfters (nog) een uiterst

ftoeilijke en tijdrovende bezigneid Wdt niet strookt ftet onze be

doelingen Oft een fleXibel, snel te WijZigen systeeft te ftQken.

We nebben in net voorg44nde gesproken over intelligente deVices

en nebben dddrbij onderscheid geftQdkt tussen deVices WddrVdn de

intelligentie vdnzelfsprekend is, de zogendQftde (centr4Ie) pro

cessordevices,en die welke Vdn ndture doft Zijn en die ftet behulp

Vdn een device controller intelligent geft4dkt kunnen worden, de

perifere deVices.

Kart sd~engevdt Zijn beide c4tegorieen intelligente devices te

scndren onder de verzdftelnd4ft Rprocessoren R. SOftftige Zijn echter

Rgenerdl purposenprocessoren, dit Zijn de zogenddftde (centrdle)

processordevices, dndere Zijn ·speci41 purposeR, ndftelijk de in

telligente perifere devices.

Het deelsysteeft Wddr we nog niet over hebben gesproken is net

intern COftftUnicdtienetwerk. Yi4 dit netwerk ftoeten de intell i

gente deVices ftet elkddr kunnen COftftuniCeren, d.w.z. cOftftdndo's

en d4td kunnen uitwi5selen.

Adn deze COftftUnicdtiefdciliteit zullen we ndtuurl ijk ook bepddl-
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- snel

- betr·ouwbo.Clr

- trClrlSpClrClnt

DClt het co~ftunicClti~n.twerk de coftftClndo's en de dClt~ die de de

Vices ftet elkClClr willen uitwisselen no. ontvClngst zo snel ftoge

lijk op hun besteftftingen ftoet Clfleveren lijdt geen tWijfel. De

snelheid VCln dit netwerk zClI iftfterS bepCllend Zijn voor de snel

heid VCln het gehel~ sY5tee~.

De betrouwbClClrheid wQ.Q.rftee dQ.tQ. vQ.n device nClQ.t' device kunnen

worden gebrQ.cht is echter het fteest kritieke punt in de hele op

zet. Is er iftfters hier niet vQ.n voldoende betrouwbQ.Q.rheid sprClke

dQ.n is, ongeQ.cht de betrouwbQ.Q.rheid vQ.n de Q.ndere systeeftdelen,

het gehele systee~ niet betrouwbClQ.r.

Ais IQ.Q.tste eiS is genoe~d dClt het intern COft~UnicQ.tienetwerk

trQ.nspClrQ.nt ftoet Zijn. Dit houdt in dClt er door het netwerk geen

bep~rkingen P'logen worden opgelegd Q.Q.n de intelligente deVices

wQ.t betreft de cO~ftQ.ndo's of dQ.tQ. die Zij eventueel willen uit

lrlisselen. Zij ~oeten berichten ~et een willekeurig fOrftQ.Clt en

een willekeurige inhoud nQ.Clr elkQ.Q.r kunnen versturen.

Deze trQ.nspClrQ.ntie ~ClQ.kt het ftogelijk dQ.t intell igente devices

geen kennis behoeven te hebben vQ.n het intern co~ftunicQ.tienet

werk of zelfs VCln het bestQ.Q.n dQ.Q.rvQ.n. Hierdoor hoeven er geen

concessies worden gedQ.Cln wQ.t betreft de Vrije devicekeuze.

De volgende stQ.P in het systeeftontwerpproces ~oet nu Zijn net

bekijken vQ.n de ~ogelijkheden Oft tot een reQ.lisQ.tie vQ.n het in

tern COftftunicQ.tienetwerk te koften.

Het feit dQ.t ik telkens het zWClQ.rbelQ.den woord Anetwerk U gebruik

behoeft echter niet te betekenen da.t een rea.lisQ.tie ook werke

lijk een netwerk in de letterlijke Zin des woords ftoet Zijn. Ik

wil hierftee Q.lleen ClClnduiden dQ.t het best een netwerk P'lQ.g Zijn.

Een b~ter woord in dit stCldiuft vQ.n het het ontwerpproces is

ACOftftUniCQ.tiefQ.Ci liteit a .

Welnu,hoe kunnen we zo'n fa.Ci liteit ftQ.ken ? Ten eerste ftoet n~

turlijk YoldClQ.n worden Q.Q.n de eerder gestelde eisen : snel,
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betrouwbnar en trnnspnrnnt.

Daarbij ko~t nog het volgende feit dat de intelligente devices

op verschillende snelheden ~oeten kunnen Wlrken. Elk type device

heeft i~~ers in biginsil lin andere snelheid waar~ee het data

kan producer en en/of consufteren.

O~ de eventuele snelheidsverschillen tU5sen de intelligente de

vices onderling en hit eventuele snelheidsverschil tussen deze

~odules en de co~~unicatiefaciliteit te kunnen opvangen ~oet

deze laatste de ~ogelijkheid in zich hebben tot buffe~ing van

datn. Er ~oet ~et andere woorden voldoende geheugen beschikbaar

Zijn o~ data tijdelijk in afwachting van verdere verwerking op

te kunnen slaan.

De ~eest voor de hand llggende en ook de ~eest si~pele renl isa

tie van de co~~unlcatiefaciliteit is dan ook M een ge~eenschap

pelijk buffergeheugln·, ge~eenschappelijk i~ die zin dat alle

intelligente deVices toegang tot dit geheugen hebben.

De ge~eenschappelijkheid van deze faciliteit ~aakt het ~ogelijk

o~, natuurlijk ~et inachtne~ing van bepaalde gedragsregels,

d.w.z. een bepaald ·protocol·,gegevens uit te Wisselen.

In figuur 5 is deze ~ogelijke reQliSQtie van de co~~unicatie

f'aciliteit weergegeven. Het anntrekkelijke van deze realisatie

is nan de ene kant de eenvoud en aan de andere kant het f'eit dat

geen werkelijk fySisch datatransport behoef't plaats te vinden

binnen de co~~unicatiefaciliteitzelf. Het transport van een be

richt bet.kent in dit concept slechts dat het toegangsrecht tot

dat gedeelte van het geheugen wanrin het bericht stant opgeslQ

gen wordt overgedragln van de zinder naar de ontvanger voor wie

het beste~d is.

Geen werkelijk fySisch datatransport betekent ook geen tijdver

lies en geen kans op het introduceren van fouten tijdens zo'n

trQnsport.

Dit Qlles lijkt op hit eerste gezicht de betrouwbaQrheid en

snelheid van het totale sY5tee~ ten goede te ko~en. Een nadere

beschouwing leert ons echter dat, in het geval dat wij te doen

hebben ~et een f'link aantQl intelligente devices, de snelheid

vnn het syste.~ eerder o~laag zal gaan dan zal toene~en:

I~~ers, zoals we al hebben gezegd, is In dit gevQl het co~~uni

catie(buff'er)geheugen len ge~elnschappelijke fQCiliteit. O~dat
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fig. 5. Realisatie met een gemeenschappelijk geheugen.
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echter slechts een device tegelijk toegnng knn hebben tot zo'n

geheugen, terwij I eventueel "eer devices toegnng wensen, znl

in de eerste plnnts "nrbitrnge" "oeten plnntsvinden door "iddel

vnn een extrn stuk hnrd- en/of softwnre 0" deze conflictsitun

tie op t. losSen. Bovendien znl deze geheugentoegnng, dit zeer

schnnrse "resource", in het gevnl dnt we te "nken hebben ~et een

fl ink nnntni intelligente devices, een "bottle-neck" gnnn vor

"en in het systee". Dit znl wnnrsChijnlijk nnnieiding geven tot

een forse snelheidsdegrndntie vnn het geheel.

We hlbben in het voorgnnnde gezien dnt we in de proble"en gern

ken nls we eln ge"lenschnppelijk geheugen creeren. Een feit is

en blijft echter dnt we niet zonder eln buffercnpnciteit toe

kunnen.

Wnt gebeurt er nu n15 we het ge"een5chnppelijk geheugen "in

stukken knippen" en elk stuk geheugln toewijzen nnn een intelli

gent device of eventueel nnn een klein groepje vnn dergel ijke

devices ? Lnten we zo'n stuk geheugen nu eens een "locnnl buf

fer" noe"en o"dnt het locanl hoort bij een device of een klein

groepje devices en aIleen locnal de buffering op zich knn ne"en.

We krijgen dnn een concept zonls dnt is weergegeven in figuur 6.

Wil nu een device co""uniceren "et een nnder device dnn znl er

in het nlge"een werkelijk f~Sisch dntntrnnsport "oeten plnnts

vinden tUIsen het locnle buffer vnn de ene en het locnle buffer

vnn de nndere. Dit dntntrnnsport gnnt nntuurlijk niet spontQnn

Dnaroft introduceren we een zogennn"d ·intelligent trnnsportnet

werk" dnt dit dntQtrnnsport voor zijn rekening ftoet neften.

Een feit is dnt we nu geen werkel ijk geReenschnppelijk geheugen

fteer hebben voor nIle intelligente devices en dus ook verlost

zijn vnn de bottle-neck die de toegnng tot zo'n geheugen even

tueel zou kunnen betekenen. Dnnrvoor in de plnnts hlbben we nu

nls het wnre een "virtueel gefteenschnppelijk buffergeheugen" ge

creeerd door de locnle buffers te koppelen door ~iddel vnn een

zogennnftd intelligent trnnsportnetwerk.

Binnen dit trnnsportnetwerk Roet nu echter weI degelijk echt

fysisch dntntrnnsport plantsvinden.

Het bovenstnnnde betlkent dnt we de bottle-neck in het systee"

nu verplnntst hebben nnnr de snelheid wnnrRee dntn tussen de
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loc~le buffers getr~nsporteerd k~n worden, d.w.z. n~~r de snel

heid v~n het intelligent tr~nsportnetwerk.

L~ten we onze ~~nd~cht nu op het zogen~~ftde intelligente tr~ns

portnetwtrk v.stigen. De t~~k v~n dit netwerk is ~l ~~ngegeven,

n~~el ijk het verzorgen v~n het d~t~tr~nsport tussen de loc~le

buffers. Oft t. zorgen d~t deze t~~k n~~r behoren wordt uitge

Yoerd ~oeten we ook ~~n dit deel v~n het systeeft weer een ~~nt~l

eisen g~~n stellen die kortweg lUiden:

- tr~nsp~r~nt

- betrouwb~~r

- snel

Het d~t~tr~nsport ftoet tr~nsp~r~nt Zijn oftd~t we ,zo~ls ~l ge

zegd is, wi lIen d~t het hell' interne CoftftUnic~tienetwerk tr~ns

p~r~nt is.

Bij fySisch d~t~tr~nsport best~~t ~ltijd een bep~~lde k~ns d~t

er in de d~t~ fouten worden geintroduceerd. Dit is in het byzon

der het gev~l ~ls dit d~t~tr~nsport ftoet pl~~tsvinden over H gro 

teR ~fst~nden. -Groot- k~n in dit verb~nd ~l een ~fst~nd v~n en

kele tient~llen ~eters Zijn.

Als we toch betrouwb~~rheid ~ls eis willen stellen d~n betekent

dit d~t het intelligent tr~nsportnetwerk fouten in getr~nspor

teerde d~t~ ~oet kunnen detecteren en op de een of ~ndere ~~nier

~oet kunnen herstellen. Dit -herstellen· k~n byvoorbeeld ge

schieden door het nog~~~ls tr~nsporteren v~n dezelfde d~t~ en

dit procede te heh~len net zol~ng totd~t de overgebr~chte d~t~

Vrij is v~n touten.

De eis d~t het d~t~tr~nsport zo snel ~ogelijk ~oet pl~utsvinden

voIgt on~iddellijk uit het eerder geconst~teerde feit d~t de

snelheid v~n het tr~nsportnetw.rk de bottle-neck in de beschouw

de systee~opzet is.

Ter re~lis~tie v~n dit netwerk is gekozen voor het volgende con

cept. Allereerst wordt ~~n elk loc~~l buffer een stuk intelli

gentie gekoppeld in de Yor~ v~n een controller die de n~~~

ach~nnel controller a heeft ~eegekregen. Yervolgens worden deze

ch~nnel controllers weer gekoppeld door ~iddel v~n een verbin-
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dingsnetwerk d~t de n~a~ ·cn~nnel" k~ijgt.

Aldus Zijn we tenslotte gekoften op de uiteindelijke totdle sys

t&e~~rcnitectuur 20dls die in figuur 7 ddnscnouwelijk is geftddkt

In dit concept nebben de cndnnel controllers tot tddk Oft vid het

cndnnel de d4tQtrdnsporten tU5sen de locdle buffers vOor hun re

kening te neften en deze t4dk ftoeten Zij op een 20 betrouwbdre en

20 snel ftogel ijke WijZe uitvoeren. Dit noudt onderfteer in ddt

Zij op een intelligente WijZe ftet elkddr ftoeten kunnen CO~ftUni

ceren. Er zullen tussen cndnnel controllers iftfters dfsprdken ge

ftddkt ftoeten worden over ddtdtrdnsporten en ook nd zo'n trdns

port zullen Zij elkddr op de hoogte ftoeten brengen of dlles dl

of niet korrekt is overgekoften. "en denke hierbij ddn fteldingen

in de vorft Vdn ontvdngstbevestigingen.

Y~n het cndnnel kdn het volgende gezegd worden. Deze fdCil iteit

ftoet net voor elk willekeurig pddr cndnnel controllers ftogelijk

kunnen ~dken Oft tijdelijk ftet elkddr in verbinding te treden.

Hoe dit verbindingsnetwerk is te iftple~enteren en hoe verbin

dingen kunnen worden gelegd zdl in een ldter stQdiUft ter sprdke

kOften. Eigenscndppen die we eenter dl direkt kunnen signdleren

2ijn

- onbetrouwbdQrheid

- beperkte bescnikbddrheid

Een stelsel Vdn verbindingen Wddrover fYSisch ddtdtrdnsport

plddtsvindt heeft dltijd een zekere ftdte Vdn onbetrouwbddrhe(d.

Hier~ee is ddn bedoeld ddt er dltijd een zekere kdns bestdQt ddt

er tijdens een trdnsport over 20'n verbinding door het chdnnel

fouten in de ddtd worden geintroduceerd door onvoorspe\bdre fdC

toren dIs rUis etc. Het is ddn ddn de endnnel controllers Oft

d&ze fouten te detecteren en te herstellen.

In het dlgefteen is net ndtuurlijk onftoge\ijk ddt dlle gewenste

verbindingen te dllen tijde direkt tot stdnd kunnen kOften. Ten

eerste is het zo ddt verbindlngen niet oneindig snel gelegd kun

nen worden en ten tweede kdn net voorkoften ddt bepddlde gewenste

verbindingen tijdel iJk niet ge\egd ftogen worden. Dit \ddtste is

byvoorbeeld net gevd\ Q\s twee ehdnne\ controllers ftet elkdQr in

verbinding stddn en een derde een verbinding wit ddngddn ftet eeri
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v~n deze beide.

0" deze redenen kunnen we spreken v~n een beperkte beschikb~~r

heid v~n verbindingen.

Yoorlopig kunn.n we, wat betreft de in het voorgaande beschreven

opzet v~n het intelligent transportnetwerk, stellen dat de

bottle-neck v~n dit netwerk en ook van het gehele s~stee~ontwerp

te vinden zal zijn in op de eerste pla~ts de beschikbaarheid v~n

de ge~eenschappelijke faciliteit channel en op de tweede plaats

de snelheid van de channel controllers. Bovendien dient ver~eld

te worden dat het ch~nnll topologisch gezien het hart vorftt VQn

het gehele s~stee~. "et het feit dat het on twerp op deze pla~ts

het ~eest kwetsbaar is zal terdege rekening gehouden ~oeten wor

den.
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2. CO"PUTER CO""UNICATIE
========================

CO~ftUnic~tie, het overdr~gen v~n inforft~tie. is voor de ~ens een

onontbeer I i j ke. ~~~r toch v~nze I fsprekende bez i ghe i d. Des te

~oeilijk.r is het voor heft d~n ook o~ zich werkelijk bewust te

worden v~n de WijZe w~~rop zo'n COftftUnic~tieproces feitelijk

verloopt. Deze bewustwording krijgt hij p~s w~nneer hij probeert

Oft cOftputers of delen d~~rv~n ftet elk~~r te l~te COftftUniCeren.

In dit hoofdstuk z~1 ik tr~chten Oft enige ~lgeftene ~specten v~n

deze l~~tste Vorft v~n COftftUnic~ti., fteest~l kortweg ·coftputer

COftftUnic~tieB of Bd~t~ COft"unic~tieB genoeftd. n~der toe t. I ich

ten.

2.1 B~5is CO~ftUnic~tiepeltroon

Als we spreken Veln coftftunlc~tie ells overdr~cht v~n infor"~tie

d~n iftpliceert dit tevens het bestQ~n Veln bepQ~lde b~SiSele"en

ten die onftisbQelr zijn in .en coftftunicQtieproces.

YQn GinforftQtie- kQn iftfters PQS sprQke zijn Qls er een eleftent

is dQt infor"Qtie kQn produceren.

·OverdrQcht· Veln inforfteltie wijst dUidelijk op het best~~n v~n

een e\eftent dQt Qls "ediuft k~n dienen en voorts op een eleftent

dQt inforftQtie kQn consuft.rennQdQt het trQnsport viQ het ftediUft

heeft plQQtsgevonden.

Deze drie QbstrQcte bQsis.leftenten zullen we in het vervolg res

pectievelijk QQnduiden ftet ·zender-, ·coftftunicQtieftediuft u en

·ontvQnger· .

"et behulp VQn deze ~b5trQcte bQSisbegrippen kunnen we elk wil

lekeurig CO"ftunicQtiepeltroon vorften. Het "eest si"pele pQtroon

opgebouwd uit een zender, een ftediuft en een ontvQnger is het PQ

troon dQt ik in het vervolg -bQsis cO"ftuniCQtiepQtroon B ZQI noe-
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ften en ddt in figuur 8 is weergegeven. Dit bdSispdtroon kunnen

we tdlloze ~dlen terugvinden op elk nivo Vdn dbstrdctie in elke

beschrijVing Vdn een willekeurig coftftUnicdtiesystee~. Dddroft

zullen we dit pdtroon d~n een nddere beschouwing onderwerpen.

fig. 9. Basis communicatiepatroon met terugkoppeling.

Een zender of ontvdnger is in dit verbdnd elk 5ysteeft of deel

systeeft ddt inforftdtie, Wdt dit d~n ook ftoge Zijn, wil en kdn

zenden respect i evel i j k ontvdngen.

In de ftenSelijke coftftUnicdtie zou bijVOorbeeld een hooglerddr

een zender genoeftd kunnen worden en een student die Zijn college

voIgt een ontvdnger. In dit gevdl is de inhoud Vdn het college

de getr~nsporteerde inforft~tie en het gesproken woord, d.w.z.

het cOftplexe geheel Vdn spreken, horen en begrijpen, het CO~ftU

nicdtieftediu~. "ddr ook de sprddkorgdnen Vdn de hooglerddr vor

ften een zender die Vid het ftediuft lucht geluidstrillingen over

drddgt nddr de gehoororgdnen Vdn de student die dIs ontvdnger

dienen.

In het gevdl ddt coftputers ftet elkddr coftftuniceren door het

overdrdgen Vdn een serie bits Vid een ddtdverbinding kunnen we

behdlve deze cOftputers zelf byvoorbeeld ook de ftoduldtor en de

ftoduldtor zender respectievelijk ontvdnger noeften. De infor~dtie

bestddt in dit gevdl byvoorbeeld uit een fdsegeftoduleerd signddl

ddt Vid het ftediuft telefoonlijn wordt overgebrdcht.

Het begrip coftftunic~tieftediuft is , zOdls Uit bovenstddnde voor

beelden ftdg b\ijken , oak een veeloftvdttend woord ddt voor dlter

lei zdken gebruikt ftdg worden. In de coftputer coftftUnicdtie ftoet

ften hierbij in het byzonder denken ddn ftedid zOdls een telefoon-
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lijn, een (buffer)geheugen, een COftftUnic~tienetwerk etc.

Enkele bel~ngrijke ~lgeft.n. eig.nsch~ppen v~n coftftunic~tie~edi~

dienen hier verfteld t. worden, n~ft.lijk

- .indlge bufferc~p4citeit

- 41 of niet betrouwb~~r

Elk COft~unic~tieftediuft heeft een bep~~lde bufferc~p~citeit,

d.w.z. k~n eindig veel inforft~tie.enhed.n ~fkoftstig v~n de zen

der bev~tt.n die nog niet door de ontv~nger in ontv~ngst genoften

z i j n .

20 wordt byvoorbeeld de bufferc4p~citeit v~n dit vel p~pier be

p~~ld door het d~nt~l regels en het ~dntdl woorden d~t het k~n

bev~tten.

Op een verbinding tussen twee geogrdfisch ver v~n elk~dr ver

wijderde coftputersysteften kunnen enkele berichten ·onderweg"

zijn v~n de zender n~dr de ontv4nger. Oe bufferc~p~citeit v~n

deze verbinding is d~n het ft~xift~le ~~nt~l berichten d~t onder

weg k~n zijn en wordt bep~~ld door de tot~le vertr~gingstijd v~n

de vet"binding.

Een ~ediu~ k~n ~l of niet betrouwb~4r zijn, d.w.z. er k~n wei of

niet een te verw~~rlozen k~ns best~~n d~t inforft~tie v~n de zen

der niet of niet korrekt bij de ontv4nger 4~nko~t.

20 best~~t er byvoorbeeld de k~ns d4t een student in een ru~oe

rige collegez~41 b.p~dld., ftisschien wei zeer bel~ngrijke woor

den Vdn de hoogler~4r ftist.

Een bericht tussen coftputet"s k4n tijdens tr4nsport vi~ byvoor

beeld een telefoonl ijn door ruis of overspr44k ver~inkt worden.

Bovenst44nde probleften duiden er 41 op d4t voor een overdr4cht

v~n inforft4tie ~eer nodig is d~n 411een een eenrichtingsverkeer

v~n de zender n44r de ontv~ng.r. De zender ft~g ift~ers de (ftoften

t~ne) buffet"c4p~citeit V4n het CoftftUnic~tieftediu~ niet over

schrijden en ftoet d44rOft byvoorbeeld weten hoeveel V4n de door

heft verzonden berichten 41 ontv4ngen Zijn of hoeveel bet"ichten

hij op een bep441d ~oft.nt nog ft4g zenden.

Als we bovendien te ft4ken hebben ftet een onbetrouwb44r ftediuM
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dnn znl d. zender, in het gevnl dnt we vnn betrouwbnre COftftUni

cnti e wi 11en spreken, ftoeten weten of een door heft gezonden be

richt ook werkelijk ontvnngen is en of het wel korrekt binnen

gekof'len is, d.w.z. niet onderweg verl'linkt is door ruis of wnt

dnn ook.

0... beide, boven beschreven problel'len voldoende de bnns te kun

nen is het in h.t nlgel'leen noodznkelijk dnt, behnlve de I'logelijk

heid tot eenrichtingsverkeer vnn inforftntie vnn zender nnnr ont

vnnger" ook VOorZ ien is in:

1. een terugkoppeling vnn ontvnnger nnnr zender

2. een protocol tU5sen zender en ontvnnger

nd 1. Een terugkoppeling vnn ontvnnger nnnr zender is nodig Oft

ten eerste de zender Min tOOft te houden M zodnt deze niet te veel

inforf'lntie in het COl'll'lunicntieftediuft SpUit en ten tweede zodnt

de ontvnnger in het gevnl vnn een onbetrouwbnnr ftediUI'l het nl of

niet korrekt ontvnngen vnn een bericht knn terugl'lelden nnn de

zender.

nd 2. Er zijn bepndlde nfsprnken nodig tussen zender en ont

vnnger ol'ltrent de hnndelwijZe die elk vnn beide dient nnn te

houden. 20 I'loet een ontvnnger byvoorbeeld weten hoe hij een door

heft ontvnngen bericht op fouten knn controleren en welk terug

I'leldingssignnnl hij in het gevnl vnn een gedetecteerde fout f'loet

geven nQn de zender. Een zend.r dQnrentegen znl I'loeten weten \oint

een bepnnlde terug .... ldlng Vdn de ontvnnger betekent en hoe hij

hierop ftoet rengeren.

Zo'n verZQl'leling Qfsprnken betreffende de inforf'lntieuitwisseling

tussen zender en ontvnnger wordt wel een ·protocol M genoel'ld.

De diverse functies die een cOl'll'lunicntieprotocol tussen zender

en ontvQnger f'loet vervullen worden I'leestnl sQftengevQt ftet behulp

VQn de volgende begrippen :

- flow control

- error control

- sequence control
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ftflow control" is de terft die gebruikt wordt Oft die procedures

nnn te duiden die zorgen dat de infor~atiestroo~ tussen zender

en ontvanger, d.w.z. de hoeveelheid inforftntie dat zich in het

co~"unicatieftediu~ bevindt, binnen bepaalde grenzen wordt gehou

den. Deze grenzen worden opgelegd door de eindige ftOftentdne buf

fercapaciteit van het ftediu~.

De ter~ "error control ft duidt op het ~echanisfte van detectie en

korrektie van fouten die eventueel tijdens inforftQtietransport

via een onbetrouwbaar ftediu~ in de infor"atie kunnen zijn bin

nengeslopen.

ftSequence control" zorgt voor de volgordebewnking van berichten

~.w.z. zorgt dat dl ontvanger de jUiste volgorde VQn berichten

zoals bedoeld door de zender kan bepalen.

In het voorgaande is nog niet over de noodzaak van volgordebe

wnking gesproken en dit behoeft dus nog een toelichting.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de jUiste volgorde vnn

berichten die de ontvanger bereiken knn zijn verstoord.

Als eerste oorznQk kQn worden genoe~d het feit dat een cO~ftuni

cntieftediuft kan bestaQn uit een QQntal parallelle wegen die aIle

naar dezelfde beste"~ing leiden. Elk bericht kan dan in principe

een eigen weg volgen. H.t kQn dan gebeuren dnt een bericht dnt

Inter is verzonden dnn len nnder bericht toch eerder op de be

steftfting nnnkoftt oftdnt h.t .erder verzonden bericht op Zijn weg

nnnr dezelfde besteft~ing toevnll ig veel vertrnging heeft opgelo

pen. Dit soort probleft.n vinden we bij grote co~puternetwerken

wnarin elk bericht in principe los vnn nndere berichten wordt

behQndeld en vin een eigen route door het netwerk nnnr Zijn be

ste"fting wordt gebracht.

Als tweede oorzaQk van volgordeverstoring kunnen de error en

flow control procedures worden anngeduid. "en denke hierbij b~

voorbeeld nan een proclde wanrbij blrichten nog~Qnls verzonden

worden indien Middels len terugftelding van de ontvnnger is ge

bleken dnt ze niet korrlkt zijn anngeko~en of nls de zender he

leManl geen terugMelding he.ft ontvnngen. Er bestnnt dnn b~voor

beeld een ftogelijkhlid dat .en ontvanger een bericht dnt hij nl

eens korrlkt heeft ontvangln nog~nals toegezonden krijgt. De
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zender heeft dnn b1ijkbnnr d. t.rug~.\ding over dit bericht

nooit ontvnngen en helft hIt toen nog~nnls verzonden.

Met behu\p vnn de sequence control procedures worden dl de bo

venstddnde proble~en Ondtrvdngln.

COMMUNic.ATiE-
M£])iUM 1----41

fig. 8. Basis communicatiepatroon.

2.2 CO~Aunicdtieprotoco\s

In dit gldellte VQn dit hoofdstuk wi1 ik len blschouwing geven

over het belnngrijkst. fnclt VQn ·coAputercoAAUnicQtie",

nQAel ijk ·cOAI'lUniCQtilprotocols·. HIt flit dQt ik spreek over

"het be\Qngrijkstl fQClt· h.lft Zijn oorzQQk in het feit dQt de

snelheid en betrouwbQQrhlid VQn elk COAputlrcoAAUniCQties~steel'l

voornQl'le\ijk wordt bepQQ1d door de snelheid en betrouwbQQrheid

VQn de toegepQste protocols.

Ik ZQl hierbij te wlrk gQQn QQn de hQnd VQn de volgende kern

punten :

1. definitie

2. functies

3. functieil'lplel'lentQtie

4. voorbee\den VQn Qlgorithl'les

5. berichtcodering

6. beschrijvingsl'lethodes

7. kWQliteitseisen

S. constructie

9. verificQtie
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2.2.1 definitie

Het woo~d ·p~otocol· is in het voo~g~~nde ~l eens gev~llen.

Een ecnte definitie voIgt nu p~s :

Def. Een co~~unic~tiep~otocol is een ve~z~~el ing v~stgelegde

~egels, de Nspel~egelsU, volgens welke co~~unic~tie,

Uitwisseling v~n infor~~tie, dient pl~~ts t~ vinden.

Een p~otocol is dus een soo~t wet die door geen v~n de p~rtijen

die ~et elk~~~ co~~unice~en ~Qg wo~den geschonaen.

De reden W~Qro~ zo streng ~~n zo'n protocol ~oet worden v~st

gehouden is d~t de integriteit v~n de getr~nsporteerde infor

~~tie, d.w.z. de betrouwb~~rheid v~n de co~~unic~tie, voo~op

st~~t.

2.2.2 functies

Ook de functies die een protocol in het ~lge~een heeft Zijn ~l

eens ter sprQke geko~en. Zij konden s~~engev~t worden in de

volgende t.r~en :

- flow control

- error control

- sequence control

De functie die ~et de n~~~ ·flow control· wordt ~~ngeduid kunnen

we definieren ~15 het beneersen v~n de infor~~tiestroo~ tussen

zender en ontv~nger, gegeven de beperkte ~o~ent~ne bufferc~p~

citeit v~n het co~~unic~tie~ediu~ tussen deze beide.

"et Qnder woorden uitgedrukt bet.kent dit d~t flow control zorgt

d~t de zender en ontvQnger niet ~l te veel ·Uit de p~s· kunnen

lopen, d.w.z. regel~~tig worden gesyncnroniseerd.

i 5 die protocolfunctie die ~ls het WQre een
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onbetrouwbnnr co""unicntie"ediu" betrouwbnnr "oet ~nken, d.w.z.

die zorgt dnt ondnnks de eventue\e onbetrouwbnnrheid vnn het

"ediu" toch betrouwbnre co""unicGtie kGn plGntsvinden. Hiertoe

"oeten fouten in getrQnsporteerde infor"ntie kunnen vorden

gedetecteerd en hersteld.

De Hsequvnce control- functie. volgordebevQking. is noodznkelijk

o"dnt berichten niet nltijd in de jUiste volgorde. zoals bedoeld

door de zender, bij hun beste""ing. de ontvnnger. behoeven QQn

te ko~en. Dit is in het bijZonder het gevQI nls berichten in het

co~~unicQtie"ediu" lnngs verschillende routes hun uiteindelijke

beste""ing kunnen bereiken.

Bij de i"ple"entQtie vnn de functies vnn een protocol ZOQIs die

in het voorgQnnde o"schreven zijn knn gebruik ge"nnkt worden

VQn een Qnntnl Qlge"ene technieken. HiervGn wil ik er nu enkele

gnnn beschrijven.

Wnt betreft flov control is -H A H D 5 H A K I H C- de geijkte

techniek. HnndshQking. letterlijk vertQnld: -hnnden schudden-.

is een begrip dnt een infor"Gtieoverdrncht vnn zender nnnr ont

vQnger beschrijft wnorbij contro\e wordt gehouden op de infor

"Qtiestroo" door "idde\ von een terugkoppe\ing vnn de ontvnnger

nnnr de zender.

De zender -geeft een hnnd- door het zenden VQn inforRQtie en

WQcht vnn tijd tot tijd op een respons. "het schudden van de

hQnd- door de ontvQnger. Op deze wijze kQn de ontvQnger door

het pns geven VQn een respons wanneer nIles gereed is voor een

nieuwe ontvQngst. controle uitoefenen op de zender en dus oak

op de infor"ntiestrooA die VQn de zender uitgQnt.

Een voorbee\d vnn een zogenoo"de "directe hQndshnke" is getekend

in figuur 10

In dit gevQI "oet nQ elk verzonden bericht direct op een respons

gewQcht worden voordot een vo\gend berlcht "Q9 worden verstuurd.

De zender uit dit voorbee\d produceert een bericht en relkt de
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fig. 10. Directe handshake.
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de ontvnnger -de hand" door h~t verzenden ervan. Hij goat ver

volgens direct stoon wochten tot de ontvonger he", ftiddels een

respons,"de hand schydt" ten teken dot hij bereid is o~ eer

Yolgend bericht te ontvangen.

De ontvonger doarentegen wocht tot de zender heA "de hand reiv.t"

d.w.z. tot hij ee~ bericht ontvnngt, en conSUM~~rt he~ ontv~nqen

bericht. Yervolgens "schudt hij de hand" vn de zender door

~iddel yon het verzenden von een respons.

Hef:. is weI dUide1i,ik dat bij de Plet,hode I/on "directe hondshak,..l1

de zender no het versturen von een bericht in een toe~tond koftt

woarin hij niet Pleer in stoot is Oft nog enige onder octie te

ondernePlen don te wQchten op een respons von de ontvonger.

De WQchttijd in deze toestond bedroogt ten Pllnste een tijd die

gelijk is oon de zogenoQPlde around trip deIQ~·, d.w·.z. de tijd

die het bericht lion de zender nodig heeft OPI de ontvonger te

bereiken plus de tlJd die een respons von de ontvonger nodig

heeft OPI de zender te bereiken. Wonneer deze "round trip delo~·

groot is, biJvoorbeeld groter don de tijd die nodig is voor een

ontvonger OPI een bericht te verwerken, don is het gebruik von

een "directe hondshoke" niet Pleer oon te bevelen, ge7ien de

grate WQchttijd die dit yoor de zender veroorzoo.kt.

Een betere strotegie is don OPI de zender toe te stoan in plaats

von te wochten Yost enke1e Yolgende berichtcn op weg te sturen

noar de ontvonger. Aon het Qontnl berichten dot een zender Plog

hebben "uitstoon U
, d.w.z. het Qontol berichten dQt 01 weI ver

zonden is Ploor woorvon nog geen respons is ontvongen, Ploet don

een grens worden gesteld gelien de beperkte buffercopociteit

Yon het cOPlPlunicotiePlediuPl.

betreft error control kunnen drie technieken worden onder-

scheiden Oft een onbetrouwboor cOPlPlunicGti~PlediuPl betrouwboor te

Plaken, nO!'lelijk :

- Forword Error Control (FEC)

- AutoPlotic Repeot r,Quest (ARQ)

- e.n co~binGtie yon FEC en ARQ

B i j zowel FECol 5 ARQ w0 r d t. d 00 r d e zen d ~ r z 0 v e EO 1 red u ndon t i ~.
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aan de te verzenden berihten toegewoegd dat ~et grate zekerheid

door de ontv~nger ~lle foute~ die tijdens transport van d~2e

berichten over net AediuA eventueel Zij~ binnenges\open kun~en

worden gedetecteerd.

""--_I_"N_F_O_R_f'1_A_T_j_£ ~E.PUNPA NT!E

fig. 11. Bericht met error control.

Wat betrert het herstellen van gedetecteerde fouten zijn FEC en

ARQ echter volko~en verschillend.

Bij FEC is de aan elk bericht toegevoegde redundantie zo groot

dat fouten hier~ee niet aileen gedetecteerd ~aar ook gecorri

geerd kunnen worden.

De RRQ techniek o~ fouten te herstellen bestaat hierin dat

WQnneer een rout wordt gedetecteerd in een ontvangen bericht

onl'iiddel\ijl< aan de zer.der 01'1 ner·h<ding var, ditzeHdE- bericht

loIordt gevraQgd.

Yoor het genereren van de benodigde redundantie kan bij deze

laQtste techniek worden volstaan Aet een eenVQUdige foutendetec

terende code. Bij parallelle datatrans~issie (wQord voor woord)

bijVOorbeeld wordt ~eestal gebruik ge~4akt van een si~pele

·parity-code D terwijl bij serietrans~issie (bit voor bit)

~eestal een ·CRC (CycliC Redundancy Check) -code· ~et fouten

burst-detecterende eigenschappen wordt toegepast. Deze beide

codes vt"agen een ~ini~U~ 4an hardware.

Het feit dat ARQ 20 .envoudig en goedkoop is te iApleRenteren

is er de oorzaak van dat dit de ~eest toegepaste error control

techniek is. Het veel duut'der' en l'Joeilijl<er te i~ple~\entet'en FEe

wordt dan ook ~eestal slechts toegepast als er niet voldoeode

tijd beschikbaar is o~ berichten te herhQlen.
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voo~ co~ftUnic~tie ove~ een onbetrouwb~~r ftediuft berust op een

cOftbin~tie van Mh~ndshaking- (flow control) en 8ARQ- (error

control). Deze techniek is ~lsvolgt.

Een zender verw~cht een respons in de vorft v~n een ontvangst

bevestiging (kWijting) v~n elk verzonden bericht. Zo'n ontvangst

bevestiging kan d~n inforft~tie bev~tten Of net bericnt weI Of

niet korrekt is ontvangen. We spreken in dit verb~ncl respectie

Velijk van een positieve ontv~ngstbevestiging <ACK: ~cknow\edge)

en een negatieve ontvangstbevestiging (NAK:negotive ~cknuwlecige)

Een negatieve ontvangstbevestiging betekent dan een vraag OM

herhaling v~n hetzelfde bericht (~epe~t ~equest).

Met deze ontv~ngstbevestigingen aIleen k~n echte~ nog geen goed

p~otocol wo~den ge~e~lisee~d. E~ is nog iets ~ee~ nodig.

I~fters bij COft~Unic~tie over een onb.t~ouwba~r ftediU~ is het

~ogelijk d~t een bericht of een ontv~ngstbevestiging ve~loren

ga~t. Oft te voo~ko~en d~t een zende~ hie~doo~ vastloopt. d.w.z.

oneindig l~ng blijft sta~n wachten op een ontv~ngstbevestiging

die hij nooit z~l krijgen ftoet hiervoo~ een bepaald vei ligheids

ftechanis~e aanwezig Zijn. Dit veiligheidsftech~niSfte d~t bekend

staat onder de naQ~ aT I " E - 0 U T--ftechanis~e we~kt alsYoIgt.

Bij elk verzonden bericht wordt een tifte~ gest~rt. WQnneer nu

binnen een zeke~e tijdsli~iet gee~ ontvangstbevestiging is unt

v~ngen spreken we von .en ·ti~e-outn. Als g~volg hiervun wurdt

de zende~ uit de w~chttoestand geha~ld.

De ove~schrijding Y~n de tijdsl iftiet (ti~e-out) wo~dt d~n als

gelijkwaQrdig aan een neg~tieve ontvangstbevestiging geinte~

p~etee~d. d.w.z. als e.n opdr~cht tot het opnieuw zenden v~n

het reeds eerde~ ve~zond.n be~icht.

E~ k~n opgefte~kt wo~den d~t voor net ~ealise~en van een betrouw

bQ~~ p~otocol een negatieve ontvangstbevestiging (HAK) niet

strikt noodzakel ijk is oftdat de (untie hiervan ook volledig

door het ti~e-out ~ech~nis~e kan wo~den ove~geno~en. O~dat

.chter de tijdsliftiet bij e~n ti~e-out ~echan5~e ~eest~l niet

e~g kort k~n worden geno~en k~n een snelle negotieve ontvangst

bevestiging de snelheid v~n het p~otocol ve~groten.

Oft t. voorko~en dat een bericht ten gevolge v~n voo~tdurende

HAK-responsies of ti~e-outs steeds ~~~r do~weg herhQoId bl iJrt

wo~den wordt ~eest~l in een teller een zog~nu~~d~ "R E TRY ~
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C 0 U H TA bijgehouden. Er wordt ftet ondere woorden getel0

hoeveel ftool een btricht 01 herhoold is.

Wonneer deze -retry-count·, bijVOorbeeld doordot de zender en

ontvonger uit synchronisotie en dus in een onder·l inge- spr'uill<

yerWOrring Zijn gerookt. een zekere liftietwoorde bereikt wordt

overgegoon op een andere octie don het nog~oQls herholen von

het bericht. Deze ondere octie die een ze~der don kon onderne~en

is bijVOorbeeld het opnieuw synchroniseren ftet de ontvonger.

In het olgefteen spreken we yon ee~ -recoverY"-Qctie.

De techniek die voor sequence control wordt toegepost is net

-C V C LIS C H N U " " ERE HM von berichten. d.w.z. net

toekennen von vogordenuftfters ftodul0 een zeker getol ~.

Wil ften er zeker von Zijn dot ftet behulp vo~ het "nuft~eren

ftodulo ft- in de ontvanger oltijd een korrekte volgordebepoling

ftogelijk is dan ftoet steeds het oontol berichten dot de zender

heeft UitstQon kleiner Zijn don of gelijk Zijn oon het getol ~.

Zou i~~ers een zender ~eer berichten hebben uitstoun don ~ don

zouden tenftinste twee von die berichten hetzeIfde volgnu~~er

hebben.

2.2.4 voorbeelden von algorithftts

Tel" illustrotie von het voorgoonde

(ARQ-)olgorithftes noder toelichten.

zed i kin "'et kor·t erli ge

Voorbeeld 1.

Dit voorbeeld betreft een protocol woorbij een Ddirecte hond

shoke- plaotsvindt tussen zender en ontvonger door ftiddel von

zowel positieve ols negotieve ontvongstbevestiginge~ (ACK en

HAK). Het geheel is bevei ligd ftet een Mti~e-out"ftechonisMe.

In figuur 12 is het algorithfte in de vorft von ee~ flow-diogrQ~

weergegeyer'!.

De zender von een bericht stort direct nQ verzending hiervon

een tifter. Vervolgens goot hij in een wochttoestond. Hij kon nu

op drie ftOnierer'! Uit deze wQchttoestond worden g~hQQld



ZEN])ER

39

p".od~ceer

J-deu~
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beric.ht

(opY! ieuw)

consu.."eer

berichi

nee

fig. 12. Voorbeeld 1 protocol met ACK, NAK en time-out.



40

1. door een respons ACK von de ontvonger

2. door een respons HAK von de on~vonger

3. door een TI"E-OUT

In het gevo\ dot een ACK wordt ontvongen weet hij dot het ~er

zonden bericht door de ontvonger foutloos is ontvangen en da.t

een eventueel nieuw bericht verzonden "og worden.

Een respons NAK dUidt erop dot de ontvonger het bericht wei

ontvongen heeft ftoor nlet foutloos en donroft Oft herhQI ing van

het bericht vroogt (repeat request).

Wordt de zender doorgestort ten gevolge van een TIME-OUT dQO

gaot deze von de veronderstelling uit dot net bericht noolt bij

de ontvonger is oongeko"en en hij herhoolt net dooroM. Een TI"E

OUT ~ordt door de zender dU5 op dezelfde ftonier ofgehondeid Qis

de ontvongst von een HAK respons.

De ontvonger wocnt op de ontvongst von een bericht. Indien een

bericnt foutloos is ontvongen wordt het "geconsuMeerd u en zodrQ

011es gereed is voor een nieuwe ontvongst wordt een ACK respons

verstuurd noor de zender.

Ais een bericnt ecnter niet foutioos is bij ontvongst don wordt

Oft een nerholing gevroogd ftiddels het versturen von een H~K.

Een respons kon echter niet of niet foutloos door de zender

worden ontvongen. In beide gevQllen zol het bericht dQn nQ het

verstrijken von een tifte-out ~orden herhoold.

Dit betekent dot de ontvonger goed "oet oppossen Oft niet tvee

ftooi hetzelfde bericht te conSUfteren. Iftfters ois de niet ont

vongen respons een ACK wos don krijgt de ontvonger nogftQnls

hetzelfde bericht toegezonden dot hij 01 eens geconsufteerd heeft

en woorover hij 01 de ACK respons Qls ontvnngstbevestiging ver

zonden heeft.

Dit oppossen voor dupl ieering von berichten is een sequence

control functie. Oft deze functie voor de ontvnnger Aogelijk

te ftoken zol de zender berichten ftoeten nUftfteren. Een nuftftering

ftodul0 2 is in dit gevol von -directe hondshake u voldoende.

Yoorbeeld 2.

In figuur 13 is een olgorithfte weergegeven dot 011een gebruik

ftQokt von een ACK respons en een TIME-OUT ftechonisfte en niet ~Qn
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zend
--- ------- t'"espons

ACK

fig. 13. Voorbeeld 2 protocol met ACK en time-out (g~'n NAK).
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een HAK ~espons. De functie V6n de HAK respons is nu voll~dig

door de ti~e-out overgeno~en.

Dit 61gorith~e z61 in het ~lge~een tr6ger Zijn d~n net 61go

~ithfte d6t weI gebruik ft44kt V4n een HAK respons o~d~t de tijds

li~iet voor ffn tifte-out niet 41 te klein ft4g Zijn. In het gev61

echter d4t we te ft4ken hebben ftet een coft~unic6ti&ftediuft ~et

fen zeer kleine foutenk4ns z41 het niet 6nnwezig zijn V6n de

~ogelijkheid tot een HAk respons weinig snelheidsdegr6d6tie ten

gevolgeo hebben.

Voorbeeld 3.

Het ~eest nlgeftene en flexibele ARQ nlgorithfte is het zogen46ftde

·sliding window· nlgorithfte W64rV6n bijn4 411e 4ndere ARQ 41go

rithftes spfci61f gev411en Zijn.

Flow. error en sequence control Zijn hierin onder een noefter

gebrncht In een geheel d4t is geb~seerd op c~c\ ische nUftftering

V6n be~ichten.

Voor een gedet4illeerde beschrljVing V6n dit 61gorlth~e wi 1 ik

verWijZen n4nr het desbetreffende 4rtikel (Stenning).

2.2.5 berichtcodering

W4t betreft codering V4n berichten (berichtforft6t) ftoeten we

onderscheid ft6ken tussen

- ch4r6cter oriented protocols (b.v. BSC)

- bit oriented protocols (b.v. SDLC. HDLC. ADCCP)

·Ch~r6cter oriented protocols U h6ndelen 61 hun functies en ook

de coderlng V4n berichten nf op ch4rncternlvo. De tot61e ver

z~~el ing dar~cters (in een bep66lde code> wordt d66rtoe

gesplitst in Ucontrol ch4r4cters· en Uniet-cof.trol Ch6f·Qctef·s u .

De control chnr6cters worden dnn deels gebruikt voor net Uit

voeren \Inn protocolfunctieos (error. flow eon sequence control)

deels voo~ het code~en vnn berichten.

UBit oriented protocols· ",erken op bitnlvo. Voor het uitvoeren

VQn protocolfuncties wordt een bep44ld bitveld in elk bericnt
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gereserveerd, het zogenaaftde "control field"

B~richtcodering geschiedt geheel op bitniyo.

Een typisch bericht voor een ·chQrQcter ori~nted protocol" ziet

er alsvolgt uit :

<S YN>. . . <SYN><SOH >< he Qde r ><S TX><text ><ETX><c h~ c k II (lor den>

In dit gevnl zijn SYN, SOH, STX en ETX zogenQn"de "control

chnrQcters". De gedeeltes die "et "heQder" en "text" worden

QQngeduid ftogen geen ·control chQrQcters· bevQtten.

Een typisch bericht voor een "bit oriented protOCOl" is

<01111110>< A >< C >< I >< FCS ><01111110>

01111110

A

C

I

FCS

flQg

nddress field

control field

infor"Qtion field

frQ"e check sequence

Zo'n bericht von .en ·bit oriented protocol· wordt "frQ"e" ge

noeftd. De beide ·flngs" geven het begin, respectievelijk eind

vnn een ·frafte· aan. Het ftQ9 dus niet voorkoften dQt zo'n zelfde

bitpntroon in de datQ tussen de begin- en eindflags optreedt.

DQQroft lIordi tussen de "fIQgs" nn elk pntroon van 5 opeenvol

gende "enen" een unulU toegevoegd door de zender. Dit stQQt

bekend onder de naQ" "zero insertion".

Door de ontvQnger nu wordt tussen de "flags" elke ·nul a die

volgt op een patroon von 5 op•• nvolgende "enen· weggegooid, de

zogenQnftde "zero deletion·.

BiJ deze techniek VQn berichtcodering kunnen we direct een

biJzondere eigenschnp constQteren, nQlul ijk ·T R A H 5 P A -

R A H TIE".
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zere

001111111010111110 --JI' inser- - 001101111101 111110,.

tion

zero
... de1e- -001111111010111110... -

tion

fig. 14 •. Zero insertion en deletion.

v~n een bericht wil zeggen d~t we in de inhoud

\I 0. n zo'n bericht elk willekeurig bitpOotroon ~ogen gebruiken

zonder enigebeperking.

Bij een acho.r~cter oriented protocol a w~s v~n berichttr~nspo.

r~ntie geen spro.ke. Iftfters in het bericht zelf, in de aheo.der a

~ogen geen "control cho.r~ctersa voorko~en.en

We

in de

kur.nen zo'n bericht evenwel toch "tro.nsp~ro.nt" ~aken Met

behulp VOon een techniek die bekend st~Oot onder de n~~en "DLE-

stuffing a of n[)LE-doubling A
• Dezl!' techniek 6.1svolgt.

Ten eerste

Ter. tweede

l~at elk gewenst Dcontrol cho.ractl!'r D
vooro.fgo.~n

door een OLE character zodat Zij van ongewenste

Dcontrol cho.racters D worden onderscheiden die in de

-text· of Dheader D kunnen voorkoften.

als er in het bericht zelf, in de "heo.der D
ot~ in de

-text A zo'n OLE character voorko~t do.n voegen we

er nog zo' n DLE· cho.racter aan toe. I n de ontvanger

~oet dan van elk zo'n po.troon van twee opeenvol

gende OLE characters er een weggegooid worden.
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Het nQde~1 van d~ze techniek is dat in het slechtst. geval een

bericht door de toeg.voegde DLE charact.rs tw~~ Raal zo lang

wordt, nQRelijk als de te transporteren berichtinhoud toevallig

g~he~l uit DLE characters zou bestaan.

Bij "bit oriented protocols· is dit nadeel in veel ftinder Rute

aanweZig o"dat tIn gevolge van ·zero insertion" (ook weI "bit

stuffing" genoe"d) een bericht in het sl.chtste geval een foc

tor '/5 langer wordt.

Protocols

nal'lelijk:

kunnen

infor .. eel

- for"eel

- co~binatie van for .... l en infor",el

Yoor een infor .. ele blschrijving van lIn protocol kan g.bruik

worden ge"Qakt van :

- de Hederhndse (Engels•• tc.) tacd

Deze b.schrijvingswijz.

verkeerde int.rpr.tuti.

g.eft echter

vunwege de

vauk uunleiding tot een

veil dubbelzinnigheden.

- to.stundsdiagruft"en (hieronder vall.n ook aanverwunte

.. ethodes zoals Petri-netten en Finite State Ayto~ata)

- een prograftfteertual (een gestructureerde taul zouls

PASCAL)

2.2.7 kwuliteitseisen

We definieren de volg.nde kwul it.itseisen wuar een goed protocol
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- liveness

2.2.8 constructie
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het niet o.o.nWezig Zijn YQn de l'Iogelijkheid

tot adeo.dlock D of DstQrVQtion D

het niet Qo.nwezig Zijn YQn l'Iogelijkheden 01'1

de i ntegr ite it te schenden, d. w. Z. 01'1 de be

trouwbQQrheid yo.n het protocol teniet te doen

(geen al'lQzen in de wetD).

een protocol is tot op heden een dUistere

steeds gebruik gel'lQQkt worden YQn ·triQI

Het construeren vo.n

kunst. Er I'loet nog

Qnd ERRORa-l'Iethodes.

Het afoutzoeken a in nieuw g.constru•• rde protocols kQn echter

wei vergel'lQkkelijkt worden Qls l'Ien de beschikking heeft over

een goed. ·protocolverifiCQtiel'lethode a , d.w.z. een l'Iethode

wQ.Qrl'lee geverifieerd ko.n worden of een protocol Yoldoet QQn de

kWQ.liteitseisen die l'Ien er QQn stelt.

GQ.Q.n we VQn de veronderstelling uit dQt we de beschikking hebben

over zoln verifiCQtiel'lethode dQn kunn.n we sil'lpelweg de con

structie YQn een protocol weergeyen ZOQIs in figuur 15.

2.2.9 verifiCQtie

Een ideQle verifiCQti.procedure l'Io.t kunnen control.ren of een

for ... ele beschrijVing VQn een protocol te Qllen tijde voldoet

QQn de bew.ringen (aQssertionsa) die betreffende de for ... ele

beschrijVing Zijn geponeerd. Deze beweringen Zijn de kWQliteits

eisen die de ontwerper QQn Zijn protocol stelt.

Yo.lt het verifiCQtieproces positief uit dQn is QQn deze kWQli

teitseisen voldQQn. Dit is echter ge.n gQrQntie dQt het proto

col dQn ook volledig Yoldoet QQn de QIge ... ene kWQliteitseisen

aliVeneSs· en aSQfetl4a.
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"fout"

functies

~ ..
informele beschrijving

~

"
~--~~(nieuwe) foraele beschrijvinc-------------,

L.. VERIFICATIE ...~t----{nieuwe) beweringen

! ("assertions")
"goed"

iapleIBentatie

fig. 15 0 Ideale (trial and error) protocol constructie.

2.3 C.structur ••rd. COR"Unicatl.syst••"Opz.t.
---------------------------------------------

OndlH

v~n prot.ocols,

zullen we verst.aan het. gehee1

in hard- en soft.ware, dat. be-

nodigd i 5 voor het uitvoeren van de cORRunicat.ietaken t.ussen

een verzaRel ing ·coRRunicerend. eIeRent.en·.

Het. abst.racte begrip ·coRRunicerend e1eRent N kan gebruikt. worden

voor all. systeRen of deelsysteRen die op eniger1ei WijZe Ret

elkaaf" CORftUniceren, bijVOorb.eId ft.nsen, coftput.ers of de1en v~n

cORputers etc.

Z041s aan .en goed softwareprogrQR"a bepaalde eisen worden ge

ste1d kunnen w. ook b.paald., Vrijwe1 identieke eisen forRu1eren

voor een goed cORRunlcatiesysteeR.
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-- -- - .......", ...

communicatie
sy.teem

communicerend
element

fig. 16. Communicatiesysteem.

20 zouden we onder .en go.d co~~unic~tiesystee~ Icunnen verstdQn

een systee~ d~t Yoldo.t Q~n d. ter~en I

- begrijpelijlc

- b.trouwb~~r

- ~QnpQsbQQr

- effiCient

Een co~~UniCQtiesyst.e~ is over het Qlge~een in zijn tot~liteit

zo co~plex d~t het niet zonder ~.er in .en keel" geheel tot in

detQil is te doorgronden. Q~ toch YQn een begrijpelijk systee~

te Icunnen spreken ZQI het yolgende ftoeten gelden.

Ten eerste ~o.t het ~ogelijk Zijn o~ het totQle systeeft in op

zichzelf stQ~nde subsysteft.n op te splitsen.

Ten twe.de ftoeten deze subsysteften zo eenYOUdig Zijn dQt ze

volledig tot in detQil begr.pen kunnen worden.

Ten derd. ~oet het. n~ bestudering YQn deze subsyste~en df

zondel"lijk, ~og.lijk Zijn o~ in te zien WQt het totdle effect is

dIs we ze coftbiner.n tot een groot systee.\. Bij dit IdQtste is

het VQn belQng te weten w~t elk deelsysteeft doet ~QQr niet hoe

het in detQil ",erkt.



Betrouwbaarheid van .en CORRunicati.s~st••R kan slechts verkre

gen word.n als zo'n systee~ op een eenduidige en begrijpel ijke

wijze is beschreven. In een goede beschrijving kunnen i~"ers

snel logische fouten worden onderkend.

Een s~stee~ is aanpasbaar te noe~en als het ~et niet te veel

Roeite aangepast kan worden aQn de eisen des tijds. Zo ZQl een

bestQand cORftunicQtles~lteeR VQn tiJd tot tijd aan nieuwe stnn

daardlsatienorften ftoeten worden aongepast.

Yan een goede aanpasbaarheld kan alleen sprake ziJn als een sys

teeRaanpassing zoal. bijvoorbeeld het iftpleftenteren von een

nieuwe standaardisatienorR niet het Roeten wijZigen van het ge

hel. s~steeR Raar slechts van een goed gedefinieerd, afgerond

deel van het s~steeft betekent. Dit pleit voor een systeeR dat

g.splitst kGn worden in op zichzelf staande subs~steRen.

Yoor het efficient Raken van een systeeft is een goed begrip van

het geheel noodzakeliJk. Hiervoor is dus een goede s~stee~be

schrijVing onontbeerlijk.

Saftenvattend kunnen we concluderen dat een goed cORftunicatie

systeeR ftoet ziJn opgebouwd ult een gestructureerd geheel van

afgeronde, eenvoudlge subs~.teften die afzonderlljk Roeten kunnen

worden bestudeerd en die op een begrijpeliJke en dus gestruc

tureerde wijze Roeten zijn beschreven.

Een goede opzet van een coftftunicaties~steeft dat aan de boven

staand. eisen kan voldoen wordt daaroft alsvolgt ge~aQkt.

We verdelen het totale systeeft in op zichzelf staande subsys

teRen door het een ahlerarchisch gel.velde structuur a te geven,

d.w.z. door het op te bouwen uit onafhankelijke functionele

l.vels. Deze indellng in levels Roet echter zodanig gebeuren

dat elk subsysteeR, gevorRd door zo'n level, een afgeronde deel

taak kriJgt van de totale cORftunicatietaak van het systeeft.

O~ het bovenstaande te verduidelijken volgen nu twee siRpele

voorbeelden.

Laten we de briefwisseling tussen twee hoogleraren Qls voorbeeld

neRen.
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seereta\e • .. seitaresse

postkantoor..-x .., postkantoor

fig. 17. Briefwisseling tussen hoogleraren.
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Jhoogleraar

level

Jseeretaresse

level

]

post

.. level

Hooglerdren CORRunic.r.n

Zij wiss.l.n geddchtes uit Wid bri ..... n. Zij b.koRReren zich

zo'n brief ... dn d••ne hooglerddr nddr d. dndere wordt getrdns

porte.rd.

Een secretdresse dddrentegen COftRUniceert op secretdressele .... l

.... t •• n dndere secretdress•. Z i j b.koRRert z i ch n i et OR de i n-

houd

.... rz.nden. is hat Oft.r z.ker ... dn te zin ddt deze

brief ook werk.lijk bij de secretdr.sse ... dn d. dnd.re hoogl.rddr

Z i j wellicht op .igen initidti.f kontdkt

inforReert of de brief ... dn de hooglerddr dl is ddn-

dntwoord g..... n etc.

Een secretdress.... ddkt zich ni.t druk OR h.t f.it hoe een brief

nd g.post te Zijn de dndere secr.tdr.sse bereikt.

Yo~ dit trdnsport.ren ... dn brie ... en tussen s.cretdresses zorgt

het postle .... l. Dit 1..... 1 b.koRRert zich niet OR het f.it of een

brief dfkoRstig is ... dn een hooglerddr of ddt het een briefje is

ddt dlleen de secretdreSS&S ddngddt.
.'
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.icrOCO.P\"'~"' """~.ic/computer

USART .. .. USA(T

\ /
..ode..~ ~ modell

fig. 18. Communicatie tussen microcomputers.

Eenzelfde verhaal zouden we kunnen houden ftet ftiCrOCOftputers,

USART's(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/TranSftitter)

en ftOdIUIS.

In het algefteen kunnen we een hierarchisch gelevelde coft~uni

catiestructuur weergeven zOdls in figuur 19

Eigenschappen die we dan de levels van zo'n structuur kunnen

toekennen Zijn

- onaf'hankel i j k

- eigen (sub>taak

- eigen protocol

- transpdrant

Elk level is ondthankelijk van de andere levels en kan daaroft

ook onathankelijk van de andere levels worden geWijZigd.

In het voorbeeld van de hoogleraren ftogen zonder fteer de secre

taresses door nieuwe seeretaresses worden vervangen zonder ddt

hierdoor iets in de rest van het systeeft verdndert behoeft te

worden.

Elk level ftoet een bepddlde subtdak uitvoeren binnen het totale

systeeft. Yoor een goede werking Vdn zo'n systeeft is het niet van
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belcng hoe zo'n tcck wordt uitgevoerd cIs ze ~ccr wordt uitge

voerd.

fig. 19. Hierarchische levelstructuur.

Elk level h@eft zijn eigen protocol voor het uitvoeren vcn Zijn

tcck. O~dct de levell oncfhcnkelijk zijn zijn ook d@ diverse

protoco 15 onQfhcnke 1 i j k.

Een nieuw stQndQQrd protocol op een b@pQQld level ZQI zodo@nd@

gei~ple~enteerd kunnen worden zonder dQt hierdoor protocols VQn

Qndere levels ~oeten worden gewijzigd.

Elk lev@l ~o@t trQnspQrQnt zijn voor @@n hog@r l@vel, d.w.z.

~o@t g@@n @nk@l@ beperking op1egg@n QQn d@ berichten die door

d@len VQn een hoger l@vel worden uitgewisseld.

Een b@schrijVing VQn een l@vel verb@rgt het feit dQt h@t trQns

port VQn elk bericht op ditzelfd@ l@vel in f@it@ g@b@urt door

~iddel VQn d@ Uitwisseling VQn @en hele verzQ~@ling bericht@n

op e@n lcger level.

Zo hQdden in h@t voorbeeld VQn de hooglerQren de secretcr@sses
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een hele onderling9 briefwiss.ling o~ een brief van een hoog

lerQQr over te brengen. Yan het bestaQn VQn deze briefwisseling

tussen secretaresses behoeft een hooglerQQr niet op de hoogte

te zijn.
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3. CO""UNICATIE IN ONS SYSTEE"========-=•••_.============ •• =

In dit hoofdstuk wi1 ik een beschrijving geven VQn de cOR"uni

cQtie in het intern cORRUnicQtienetwerk VQn ons systee~ontwerp.

Dit ZQl ik ged.e1te1ijk op enigszins for"ele wijZe doen ~et

behulp VQn een gestructureerde progrQ~ReertQQl.

Yoor een beschrijVing VQn een systeeR VQn pQrQ\le11e processen

bestQQt een bijZonder ftOOie en gestructureerde progrQ~~eertQQl.

Deze tQQ1, ·Concurrent PQSCQ1·, is zo QbstrQct dQt irrelevQnte

~Qchlned.tQils verborgen bliJven voor de gebruiker. Een be

schriJVing in deze tQQ1 is dus hQrdwQre onQfhQnkel ijk.

Deze progrQ~~eertQQl is e.n uitbreiding VQn ·Sequentieel PQSCQIM

~.t de begrippen ·proces· en ·~onitor·.

Deze beide begrippen kunnen Qlsvolgt worden gedeflnieera

proces een dQtQstructuur en een sequentleel progrQ~~Q dQt

( P) hierop OperQtie. kQn uitvoeren.

~onitor: een dQtQstructuur en de OperQties (~onitorproce-

( ") dures) die hierop uitgevoerd kunnen worden door

pQrQlle11e processen. Deze ~onitoroperQties vor~en

de enig. ~Qnler wQQrop processen g.s~nchroniseerd

kunnen worden en dQtQ kunnen uitwisselen.

De ~onltor wordt geinitlQlise.rd door een initiele

OperQtie die wordt uitgevoerd zodrQ de ~onitor wordt

gec~eeerd.

·Concurrent PQSCQ1· wil ik
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fig. 20. Proces cn monitor.
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VerWijz.n nQQr h.t d.sbetr.ff.nd. boek (Brinch HQnsen).

T.r i\\Ultratl' wit ik .venwe\ nog •• n ••nvoudig voorbeeld geven

VQn e.n zender(produc.r) die dQtQb\okk.n zendt via een co~~uni

CQti.ft.diUft (buffer) nQQr .en ontvang.r (conSUfter). Cit voor

b•• \d IS In figuur 21 in Concurr.nt PQSCQ\ beschreven.

W. kunn.n h.t ook in .en t.k.ning w•• rg.ven zoals in figuur 22

In e.n adQtQf\ow-grQph a g•• ft •• n pij\ de richting Qan VQn de

dQtQstrooft. In .en aQccess-grapha g.v.n d. pijl.n access-rechten

w.er.

De zend.r en ontvQng.r fto.t.n voortdur.nd g.synchroniseerd wor

den. Dit gebeurt in •• n ftOnitorop.rQti. door ftidd.l VQn de stan

dQQrdproc.dur.s ·d.\QY· .n ·continu.· die w.rk.n op vQriQb.l.n

VQn het t~p. a qu • u.-.

Een proces he.ft aftutua\ 'XC\USiV' QCC.IS a tot e.n ftOnitor %0

lang all h.t stateftents binn.n .en ftOnitorproc.dure bl ijft Uit

voer.n. Zodra .cnt.r •• n proc's wordt v.rtraagd in e.n aqueue·

(d.ft.v. adelayR) ver\i.st h.t dit aftutua\ .xc\usive access·recht

totdat een and.r proces d.z.lld. ftOnitor aanro.pt en h.t v.r

traagd. proc.s doorstart (d.ft.v. ·continu.·).

MEDIUM

MEDIUM

ZENDER ONTVANGER ZENDER ONTVANGER

D A T A FLO W -graph Ace E S S -graph

fig. 22. Het voorbeeld op twee manieren in beeld gebracht.

----------------------



Const databloklengte = 10

il2! datablok = array ( .1 •• databloklengte. ) ~ char

COMMUNICATIEBUFFER,

!IE! communieatiebuffer =

moniton

var bufferinhoud : datablok;

buffervol :: boolean;:

zender, ontvanger : q)leu~;-

procedure entry ontvang ( var bericht :: datablok );

begin

!!~ buffervol~ delay ( ontvanger );

ber.icht: = bufferinhoud ; buffervol:: = falaa ;

continue ( zender )

.!!!.!! ;

J.

diltablok );procedure entry zend ( bericht

begin

if buffervol~ delay ( zender );

bufferinhoud : = bericht ; buffervol

continue ( ontvanger )

= true ;.

begin buffervol : =

PRODUCER

falae end-

!IE! producer --

process ( buffer : communicatiebuffer )

var data. :. datablok

begin

cycle.

" producear ( data ) "

buffer • zend ( dat~)

end

!!!.!! ;



CONSUMER

!IE! consumer I:

process ( buffer : communicmtiebuffer )

var data :: datab10k

begin

c.:lc Ie.-

buffer • ontvang ( data

" consumeer ( data ) "

INITIEEL PROCES

var medium-
zender

communicatiebuffer ~.

producer ;;

ontvanger : consumer

begin

~ medium, zender ( medium ), ontvanger ( medium)
end •

fig. 21. Een voorbee1d van het gebruik van Concurrent Pascal.
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ZOdls we in het voorgddnde hoofdstuk hebben gezien dient een

goed co~~unicdtiesystee~ opgezet te worden dIs een hierdrchisch

gelevelde structuur. Het intern co~~unicdtienetwerk Vdn ons

systee~ kdn dlsvolgt in functionele levels worden opgesplitst.

Hiertoe d.rinl.~en we eerst de totdl. tddk Vdn dit netwerk. Deze

IUidt :

het betrouwbdGr trdnsporteren Vdn berichten, de zogenddMde

Uinter device bericht.n·, tussen de (locale buffers Vdn de)

intelligente devices.

Deze tddk ~oet in onze systee~opzet vervuld worden door de

chdnnel controllers Vid een ge~.enschdppelijk verbindingsnetwerk

~et de ndd~ chdnnel.

Beldngrijke woorden in h.t bovenstddnde ZiJn

- trdnsport

- betrouwbddr

- channel

- verbinding

Wdt is

richt ?

Yoor zo'n transport is het nodig dat er eerst dfsprdken ge~ddkt

worden tussen chdnnel controllers.

Een inter device bericht kdn i~fterS een willekeurige lengte en

beste~~ing hebben. Er zdl dddro~ eerst voldoende bufferrui~te

~oeten worden gereserveerd in het locale buffer van de beste~

~ing. Bovendien zdl ~et de chdnnel controller die ddn dit buffer

is gekoppeld dfgesproken ~oeten worden Wdnneer deze tijd heeft

o~ ~ee te werken biJ het trdnsport.

Wdt heeft de toevoeging ·betrouwbddr· voor consequenties?

Een betrouwbddr trdnsport Vdn een inter device bericht vereist

ten eerste ddt er betrouwbare dfsprdken kunnen worden ge~ddkt

en ten tweede ddt het bericht zelf betrouwbdar nddr Zijn be

steft~ing kdn worden overgebrdcht.



Wat levert het beltaan van .en ·channel B voor proble~en ?

Er "oeten verbindingen via het channel opgebouwd worden tussen

paren channel controllers vooraleer deze ",t elkaar kunnen co~

~Yniceren. Ha afloop Van de co""unicatie "oet zo'n verbinding

weer afgebroken worden.

Wat brengt ten.lotte het gebruik Van een fVlische ·verbinding H

Aet zich ~ee ?

Het gebruik van zoln verbinding brengt proble"en ",t zich ftee

als lijncodering/decodering, bitsvnchronilatie etc.

Yoor elk van de Vier afgeronde deettaken die in het bovenstaande

zijn beschreven creeren we nu een level in ons intern co""uni

catiesvstee", dus in de channelcontrolters.

Ik heb deze levels resp.ctievelijk genoe"d (Zie figuur 23)

- transport levet

- link level

- circuit level

- fVSisch level

Op het Btransport level B, dat hierarchisch gezien het hoogste

van de bovenstaande levels is, worden inter device berichten

naar hun beste~ftingen getransporteerd na reservering van buffer

rUi~t. in het locale buffer Van zoln besteftfting en van service

tijd van de channel controller die aan dit buffer is gekoppeld.

Op het (lagere) Blink tevel B worden aile berichten van het

transport level op .en zodanig. WijZe getransporteerd dat in

dit transport level inderdaad "ag worden verondersteld dat be

richten altijd betrouwbaar op hun besteftftingen aankoften.

Het ·circuit level· transporteerd aile link level berichten

over de ge"eenschappelijke faciliteit channel. Dit level voert

dus het protocol uit dat nodig is Oft verbindingen Via het

channel, de zogenaaftde ·channelcircuits·, op te zetten en later

weer af te breken.

Het link level hoeft zich dus niet druk te ftaken over hoe fV-
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fig. 23. Indeling in levels.



61

sische verbindingen tussen ch~nnel controllers tot st~nd koften

en hoe ze weer worden ~fgebroken.

Het l~~gste

f~ce ftet de

Dit level

level tenslotte, het ·fysisch level a , vorftt de inter

fyslsche h~rdw~re v~n verbindingen.

z~l ze\f ook grotendeels uit h~rdw~re best~~n.

J.J Het tr~nsport level.

In dit level kunnen ve, zo~ls In ~lle levels, een ·zend- a en

een ·ontv~ng·functie onderlch.iden. De zendfunctie k~n verv~t

worden in een proces "et de n~~" ·tr~nsportzender· en de ont

v~ngfunctie in een proces "et de n~~" ·tr~nsportontv~nger·.

Een tr~nsportzender krljgt inter device berichten v~n een

intelligent device vi~ het loc~le buffer. Zo'n bericht vordt

gek~r~kteriseerd door de volgende p~r~fteter5:

- begin~dres in het loc~~l buffer

- berichtgegevens : 1. berichtlengte

2. besteftfting

Het procede

bericht n~Qr

Qlsvolgt

een trQnsportzender voigt Oft een inter device

jUiste trQnsportontv~nger te tr~nsporteren is

1. Hij zendt de berichtgegev,ns n~~r de jUiste tr~nsport

ontv~nger (ALLOCATION REQUEST> zod~t deze IQ~tste buffer

rUiftte k~n reserveren en k~n terU9ftelden v~nneer hij

bereid is Oft h9t bericht te ontvQngen.

2. Er fto.t nu gewQcht vord.n op een t9rugftelding <ALLOCA

TION ACK) VQn de tr~nsportontv~nger voord~t het inter

d.vice bericht ftQ9 vord9n getr~nsporteerd.

Eventueel is het ftogelijk d~t de tr~nsportzender in

" plQQtl van te wQchten (Ndirecte handshQk. l
) 01 VQst wot

berichtgegevens VQn volgende berichten nQ~r ~ndere
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Het proced. v~n een tr~nsportontv~ng.r is

1. W~cht op een ALLOCATION REQUEST.

W~nneer er ~l diverse ALLOCATION REQUEST's Zijn ont

v~ngen v~n verschillende tr~nsportzenders ftoet er een

v~n worden uitgekozen die geserviced z~l g~~n worden.

3. Zodr~ een terugftelding is ontv~ngen wordt het blok d~t~

d~t gevorftd wordt door het inter device b.richt verzon

den (DATA).

Op een ontv~ngstbevestiging over dit bericht wordt niet

gew~cht oftd~t het hele tr~n5port level uitg~~t van het

gegeven d~t tr~nsport level berlchten a\tijd betrouw

b~ar op hun besteftfting ~~nkoften. Hiervoor zorgt iftfterS

h.t link level.

2. Reserveer de jUiste butferrul~te in het loc~le burfer.

De jUiste grootte v~n het benodigde bufter wordt gege

yen door de berlchtlengte.

3. Geet een ALLOCATION ACk ~~n de tr~nsportzender v~n wit

de ALLOCATION REQUEST ~fko~stig w~s.

4. W~cht tot het inter device bericht (DATA) ~rriveert en

geet dit d~n vi~ h.t loc~le buffer door ~~n het intel

ligente device voor wie het besteftd is.

Het tot~l. protocol v~n het tr~nsport level k~n ~en weergeve

zo~ls in tiguur 24.



[ ZEN D E R---
ALtOCATION REQUEST
(berichtgegevens)

DATA
(interdevicebericht)

fig. 24 0 Het transport level protocol.

Zo~ls in het bovenst~Gnde protocol

soorten berichten te onderscheiden
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o N T V A N G E R

ALLOCATION ACK

Is te zien, ziJn er twe.

- co~~~ndobericht.n <ALLOCATION REQUEST en ACK)

- d~t~berichten <OATA)

·Co""andoberichten· ziJn berichten die alle.n voor de goede

werking van het tr~nsport level nodig Zijn en aIleen voor dit

level betekenis hebben.

·O~t~berichten· d~~rentegen ziJn

devices en hebben ~lleen voor

~fko~stig v~n intelligent.

deze dev i cel beteken is. D.ze

d~t~berichten ~oeten op het tr~nsport level op een trGnsp~r~nt.

wiJze getr~nsporte.rd worden zonder kennis von de inhoud.

Het transport van cO~RQndo- en dQt~berichten k~n in principe

gedeelteliJk p~rallel pla~t5vinden. TiJdens het transport VQn

een d~tQbericht zouden i~Rers ~l d.R.V. CORRandoberichten reser

veringen gedaan kunnen worden voor het transport van volgend.

d~t~berichten.

0" de flexibi liteit von ons s~stee" te vergroten en geen enkele
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concessie te doen zullen we d~~ro" co""~ndob.richten en data

berichten in de l~gere levels (link, circuit en f~sisch level)

gescheiden en p~rallel transporteren. Dit is aIleen ftogelijk ~ls

ve deze levels en ook het channel in tyee volledig gescheiden

parallel werkende delen opsplitsen, een Bco"ftandodeel B en een

Bdatadeel B.

Dit level heeft tot taak Oft te zorgen dat aIle berichten VQn het

transport level op een betrouvbare viJze naar hun besteftftingen

worden overgebracht.

Zoals eerder is gesteld ftoeten we onderscheid ft~ken tussen een

·coftftandodeel B en een Bdatadeel B,

We gaan ervan Uit dat coftftandoberichten korte berichten Zijn.

Bovendien veronderstellen we dat het coftftunicatieftediUft dat we

gebruiken. een CirCUit via het channel. een zeer kleine fouten

kans heeft, We ftogen dit redelijkerWijS veronderstellen oftdat we

hier spreken over interne cOftftunicatie in een locaal systee" "et

niet al te grote afstanden tussen de systeeftdelen.

Gegeven deze feiten is gekozen voor een protocol dat een co""an

dobericht. aangeduid ftet INFO. betrouwbaar tracht over te bren

gen van zender naar ontvanger. aileen gebruik ftGkend VQn een

positieve ontvangstbevestiglng (ACK) en een TI"EOUT-ftechanisfte.

Dit protocol dat we ook al In hoofdstuk 2 (2.2.4. Yoorbe.ld 2)

Zijn tegengekoften ftaakt geen gebruik van een negatiev. ontvQngst

bevestiging (HAK). Dit laatste zal. oftdat we spreken over een

ftediuft ftet een zeer kleine foutenkans, geen noeftenSWaQrdige

snelheidsdegradQtie opleveren ftaar wel de iftpleftentatie vereen

voudigen,

Yoor een flowdiagraft van dit protocol wordt vervezen naar hoofd

stuk 2. WeI Zijn in figuur 25 en figuur 26 voorbeelden geschetst

van de werking van dit protocol. respectievelijk in het geval



ZEN D E R

INFO
(coamandobericht)

o N T V A N G E R

ACK

fig. 25. Het link level commando protocol in een betrouwbaar medium.

ZEN D E R

INFO ~
(commandobericht)

time-out--------~.~INFO

(commandobericht)

f' 0 N T V A N G E R

time-out--------~..~INFO
(commandobericht)

ACK

ACK

fig. 26. Het link level commando protocol in een onbetrouwbaar medium.
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aan dat een bericht niet

ontvanger wordt ontvangen.de

betrouwbaar en een onbetrouwbaAr ftediUft.

~In deze voorbeelden geeft een

of niet foutloos door

3.4.2 link level datadeel

Van databerichten zullen we veronderstellen dat ze lang (kunnen)

Zijn en dus ·veel· transporttijd vergen.

Bovendien neften we adn dat Oft zo'n databericht te kunnen ont

vangen eerst bepaalde voorbereidingen getroffen ftoeten worden

betreffende het loc~le buffer bij de ontvanger.

Ten eerste zal een speclaal ftechaniSfte (DMA : Direct Meftory

Access) aanwezig zlJn Oft databerichten bij ontvangst recht

streeks in het locale buffer op te slaan. Dit ftoet voor de ont

vangst van een databericht geprograft"eerd worden ftet de jUiste

gegevens betreffende de berichtlengte en het beginadres van de

voor het bericht gereserveerde rUiftte in het locaal buffer.

Ten tweede ftoet de ontvanger voordat hij een databericht kan

ontvangen het toegdngsrecht tot het locale buffer in Zijn bezit

hebben. De toegang tot dit buffer wordt iftfterS gedeeld door de

channel controller en een of fteer intelligente devices.

Rekening houdend ftet bovenstaande feiten is het protocol van

het link level co"ftandodeel al.volgt geWijZigd voor gebruik in

het link level datadeel.

De zender vraagt voor het versturen van een databericht (IHFO)

eerst aan de ontvanger Oft te s~nchroniseren (SYHCH), d.w.z. o~

voorbereidingen te treffen voor d. ontvAngst van het databericht

Is de ontvanger gereed dan bevestigt hij dit ~et SYHCHACK.

Wanneer na het verzenden van INFO een TI"EOUT optreedt bij de

zender dan wordt het INFO-bericht niet direct herhaald ftaar

eerst d.ft.v. een EHQ-bericht gevraagd aan de ontvanger 0" een

respons.

Een respons ACK betekent dat de INFO wel korrekt is adngeko~en,

een respons HAK b.tekent dat dit niet het geval is en dat een

herhaling van het IHFO-bericht wenselijk is.

Een respons HAK wordt door de ontvAnger pas gegeven als alle

voorbereidingen voor een hernieuwde ontvangst van het ddta~
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bericht geftddkt Zijn.

Opge~erkt dient te worden dAt in dit protocol een NAK respons

in tegenstelling tot een ACK slechts kdn optreden nd een ENQ.

"et zo'n ENQ (Afkorting voor ·enquirw·) voorkoften we ddt een

lAng en tijdrovend ddtdbericht (INFO) onnodig wordt herhdAld Als

het wei goed is ontvAngen, ftAAr de ontvAngstbevestiging ACK toe

vAllig verloren is gegAAn.

In figuur 27 en 28 is het bovenstAAnde protocol weergegeven res

pectievelijk bij een betrouwbAAr en een onbetrouwbddr co~ftuni

cdtie~ediuft.

3.5 Het Circuit levII

Dit level neeftt het protocol voor zijn rekening ddt nodig is

voor hIt opzettln en weer dfbreken Vdn Circuits (f~Sische ver

bindingen) in het chdnnel tussen chAnnel controllers.

Bovendien trdnsporteert het dlle link level berichten op een

trAnspArAnte Wijze over zo'n circuit.

Ook in dit level ftAkln we onderscheid tussen een ·coftftnndodeel"

en een pArAllel werkend ·ddtddeel· die AAnsluiten op respectie

velijk het ·coft"Andodeel· en het ·dAtAdeel· in het link level.

O~dAt ik echter AAn belde delen een identiek protocol wil toe

kennen Wdt betreft hIt opzetten en Afbreken VAn circuits znl ik

ze niet Afzonderlijk beschrljven.

3.5.1 reAlisAtie VAn het chdnnel

We kunnen pdS een beschrijving gIven Vdn het circuit level nls

gedefinieerd is hoe we ons het chAnnel glredliseerd denken. We

zullen in het vervolg uitgAdn Vdn een renl iSdtie die nlsvolgt

o~schreven kdn worden.

Ten eerste splitsen we h.t chdnnel, Andloog ddn de splitsing Vdn

chnnnli controller levels, in twee delen

- een cOftftdndochnnnel

- een ddtnchdnnel



ZENDER o N T V A N G E R

SYNCH ~

'4 SYNCHACK

INFO ...
(databericht)

• ACK

fig. 27. Het link level data protocol in een betrouwbaar medium.

ZEN D E R o N T V A N G E R

SYNCH ~

-4V'-- SYNCHACK
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~ SYNCHACK

INFO ~
(databericht)

time-out ., ENQ ~

~ NAK

INFO ..
(databericht)

ACK

time-out • ENQ ..-

~ ACK

fig. 28. Het link level data protocol in een onbetrouwbaar medium.
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COftftUnicntie in ons syst~eft

Dit ft~~kt echt p~r~llel tr~nlport v~n coftft~ndoberichten en dntn

berichten ftogelijk.

Ten tweede denken we elk v~n beide ch~nneldelen volkoften iden

tiek geiftpl.~ent.erd, opgebouwd uit ;

- .en volledige, non-blocking sch~kelftntrix

- een ft4trixcontroller

Yoor een beschrijVing v~n een ft~trixverbindingssysteeftwil ik

VerWijZen n4~r het de.betreffende ~fstudeerverslng (Engbersen).

W~t betreft de ft4trixcontroller kunnen we twee bel~ngrijke

functies onderscheiden :

- besturing v~n de ft~trix

- 4rbitr~ge

Beh~lv. het besturen v~n de sch~kelft~trix heeft de ft~trixcon

troller nog een bel~ngrijke ~rbitr~get~~k tussen ch~nnel co~

toIlers bij het opzetten v~n Circuits.

Een chnnnel controller die een verbinding wil ftet een ~ndere

ch4nnel controller vr~~gt bij de ft~trixcontroller een Circuit

~~n n~~r die ~ndere. Het is d~n ~~n de ft~trixcontroller Oft te

bep~len W4nneer zo'n Circuit geft~~kt k~n en ft~g worden, w~kend

voor het gev~4r v~n Dde4dlock D of -st~rv4tion-.

3.5.2 berichtcodering en .ign~lering

Cekozen is voor een Dbit oriented- berichtcodering, z041s be

schreven is in hoofdstuk 2 (2.2.5). Dit k~n ~lsvolgt ge~rguften

teerd worden.

Het ch~nnel ftoet norft~liter tr~n.p~r4nt zijn voor elk bitp~troon

in berichten die ch~nnel controllers n~~r elk~~r versturen Vi~

een ch4nnelcircuit.

Het ch~nnel ftoet echter ook ni.t-tr4nsp~r~nt geft44kt kunnen

worden, n4fteliJk 41s een ch~nnel controller een bericht wil

sturen n4~r de ft~trixcontroller ftet bijVOorbeeld het verzoek O~~
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een bepoold circuit op te bouwen of Qf te breken. Er ftoet dooroft

een bepoold bitpQtroon zijn WOQrftee de oQndQcht VQn de ftQtrix

controller gewekt kQn worden Oft te lUisteren noor wot de chonnel

controller tegen heft te vertetten heeft.

Bij een Bbit oriented B berichtcoderin. nu kOftt in een bericht

nooit een potroon voor VQn fteer dQn 6 opeenvolgende Benen ". Dit

betekent dQt ve een pQtroon VQn bijvoorbeeld 8 of fteer opeen

volgende "enen B Qls signQQl kunnen gebruiken Oft de oondQcht von

de ftQtrixcontrol\er te vekken.

Het zelfde signQQl zullen ve ook gebruiken Qts respons von een

ftotrixcontroller (hondshoke> Oft oon te geven oon de chonnel con

troller dot hij oandQcht voor heft heeft, d.v.z. bereid is tot

serviceverlening, en dQt de chQnnel controller een opdrQcht ftQg

zenden.

Een tveede signoQl dQt ve zullen gebruiken is het signQQl dQt

bestaQt uit .en pQtroon van 8 of fteer opeenvolgende "nullen B.

"et behu\p von dit signaQl kQn een QQngevrQQgde chQnnel control

ler, d.w.z. een chQnnel controller die is QQngevrQQgd door een

ondere channel controller en die door de RQtrixcontroller onge

vroogd is verbonden ftet deze QQnvrQger viQ een circuit, kenbQQr

ftoken Qon de circuitQQnvrager dQt hij zijn diensten oQnbiedt.

Als de QQnvrQger dit "nultensignQQl" gedetecteerd heeft don weet

hij dot een trQnspQrQnt circuit nQQr de Qongevroogde tot stond

is gebrQcht.

3.5.3 de ftQtrixcontroller Qts Qrbiter

Op een ftQtrix Ret ziJn ftQtrixcontrotler kunnen een beperkt

QQntQl gebruikers vorden QQngesloten. Dit ftQxiftQle Qental ge

bruikers zullen we de "ftQtrixcQpaciteit" noeften.

De ftQtrix ZOQls die is gereQliseerd in het afstudeerwerk VQn

ir. Engbersen heeft een cQpQciteit van 32 gebruikers.

Oft het opzetten VQn QQngevrQQgde cirCUits in goede banen te

leiden houdt de ftatrixcontrolter voor elke ftogelijke gebruiker,

d.w.z. voor de gehele ftatrixcQpaciteit, Qdftinistrotie VQn
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De stdtuswoorden Zijn SdftengebrdCht in een STATUS-

- een ddrestrdnsldtie

- een wdchtlijst

- .en stdtuswoord

Door het bijhouden Vdn een ddrestrdnsldtie is -ddrestrdnsp~r~n

tie- ft0gelijk. Hierftee wordt bedoeld ddt ftdtrixgebruikers elk~d~

ftet willekeurig overeengekoften Identificdtieddressen kunnen

ddnduiden zonder ddt dit voor de ftdtrixcontroller probleften

oplevert.

Adrestrdnspdrdntie betekent ddt het niet uitftddkt ddn welke in

gdng Vdn een ftdtrix ften een ftdtrixgebruiker ddnslUit' Door

ddrestrdnsldtie kunnen gebruikeridentificdties (logische

ddressen) worden vertddld in gebruikerddressen (fysische ~dres

sen), d.w.z. ddressen zOdls die intern in de ftdtrixcontrol1e~

gebruikt worden en die ziJn gereldteerd ddn bepddlde ingdngen

Vdn de ftdtrix.

De ddrestrdnsldties Vdn dlle gebruikers Zijn verenigd in een

zogenddftde TRAHSlATIETABEl.

Yoor elke gebruiker wordt bovendien een wdchtlijst bijgehouden.

Ihnnneer een gebruiker een Circuit ddnvrddgt nddr een dndere

gebruiker die toevdllig dl bezet is, d.w.z. bijVOorb.eld dl in

verbinding stddt ftet een derde ftdtrixgebruil<er, ddn ko"t de

ddnvrdger in de wdcht I ij st IIdn de ddngevrddgde gebruiker en

blijft dddr geblokkeerd tOtddt hij voor verbinding ftet de ddn

gevrddgde in ddnfterking koftt.

De w~chtlijsten Vdn dlle ftdtrixgebruikers Zijn verenigd in een

WACHTTABEl.

Tenslotte wordt Vdn iedere gebruiker een zogenddftd stdtuswoord

bijgehouden.

TABEl.

ZO'n stdtuswoord bestddt uit twe. delen I

- een pdrtnerddres

- een stdtUS

Een pdrtnerddres

elk ftoftent "et welke dndere gebruiker hij eventueel in verbin

ding stddt Vid een circuit.
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Deze partneradressen "aken het bijvOorbeeld "ogelijk voor de

"atrixcontroller 0" na een plotsellnge spanningsuitval aIle

cirCUits weer op een korrekte WijZe te herstellen. Het geheugen

van de "atrixcontroller "oet dan weI tegen spanningsuitval Zijn

bevelligd (-battery back-up-).

Elke "atrixgebrulker heeft In de "atrlxcontroller een zekere

status. Blj elke opdracht van een gebruiker aan de "atrixcon

troller wordt aan de hand van statussen en wachtllJsten bepaald

of een opdracht ultgevoerd kan en "ag worden en welke status

overgangen dlt tot gevolg heeft.

We zullen de volgende statussen onderschelden

- notinsyste"

- Id Ie

- blocked"aster

- "aster

- slave

- prloritvldh

Een gebrulker die zich na systee"lnltlallsatie nog nlet ge

identiflceerd heeft blj de "atrlxcontroller Is wat betreft deze

controller -notlnsyste"-.

Heeft hiJ zich weI geidentificeerd dan krijgt hij een -idle

status. Dlt is de status die aangeeft dat de gebruiker -niets

te doen heeft-, d.w.z. "et nie"and in verbinding staat.

Een gebruiker die een circuit aangevraagd en toegewezen gekregen

heeft krijgt een -"aster- status, d.w.z. -wordt de baas- over

het circuit en de aangevraagde gebruiker die de -slav.- status

opgedrongen kriJgt. Een -"aster- heeft de verantwoordelijkheid

0", nadat hij het circuit h~eft gebruikt, het Circuit en de

-slave- weer Vrij te geven.

Een gebruiker die na een clrcuitaanvraag In de wachtliJst van

de aangevraagde is beland heeft een -blocked"aster- status.

Een bepaalde status Is nog nlet ter sprake geko"en, na"elijk de

-priorityldle- status. Deze status is ingevoerd 0" -starvation

te voorko"en.

Wanneer i""ers een gebruiker die ult de -slave- status ko"t, als

gevolg van het Vrij geven van deze gebruiker door de -"aster-,
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direct doorverbonden zou worden, weer als usI Qve ·, ~et een

ublockedftQster U die in Zijn wachtlijst 5tQQtte wachten dan zou

zo'n gebruiker zelf wei eens nooit aan de beurt kunnen koften Oft

ook een5 ·~ast.r· te Zijn.

We geven een Vrljgegeven ·slave· daaroft eerst een ·priorlt~idle·

status. In deze status heeft hij prioriteit Oft Zijn wensen ken

baar te ftaken Qan de ftatrixcontroller. Het woord ·prioriteit H

wit zeggen dat een gebruiker ftet ·priorityidle· stQtus niet op

nieuw tot ·slave· gedwongen wordt %o\ang hij ziJn wensen niet

heeft kenbaQr geftQQkt.

Wensen VQn zo'n ex-·slQve· worden slechts ingewi\ligd Qls hier

door geen gevQQr voor ·deQdlock· ontstQQt. Oft ·deadlock· te

voorko~en zul\en we de vo\gende regel QQnhouden

een gebruiker ftet ·priorityidle· status wiens eigen wacht

lijst niet \eeg is en die een andere gebruiker QQnvrQQgt

WQQrvan de stQtus toeVQl\ig ·blockedftaster· is ftag NIET in

de WQCht\ijst VQn de QQngevrQQgde gezet worden en ftoet dQn

ftQQr weer ·slQve u worden.

BovenstQQnde

kQQr kunnen

voorkoftt dQt gebruikers eeuwigdurend op el

stQQn wQchten (bij e\kQQr in de WQchtlijst

stQQn).

In figuur 29 Zijn de stQtusovergQngen weergegeven die optreden

Qls gevo\g VQn de drie circuitcontro\ecoftftQndo's die een ~Qtrix

gebruiker QQn de ftatrixcontrol\er kan geven ; FREE, CONNECT en

DISCONNECT. OvergQngen in de tekening WQQr geen coft~Qndo bij

stQQt verfteld koften, wat de gebruiker betreft, ongevrQQgd tot

stQnd.

Opgefterkt dient te worden dQt een FREE-coft~Qndo vergezeld gQQt

VQn het eigen identificatie4dres VQn de co~ftQndogever, een

CONNECT-coftftQndo VQn het identificatieadres VQn een gewenste

·slQve u en een DISCONNECT-coftftQndo VQn het identifiCQtieQdres

VQn de ·s\Qve· die door de coftft4ndogever vriJgegeven wordt.

StQtusovergQngen (pij\en in de tekening) die een ·idle·, ·s\ave"

of ·priorityidle· stQtus tot resultQQt hebben gQQn gepaard ftet

respectievelijk een IDLE-, SLAYE- of PIDLE-coftftQndo VQn de

~Qtrixcontrol\er QQn de gebruiker.
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fig. 29. Statusovergangen van een matrixgebruiker in de matri~ontroller.
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Een SLAYE-co~ftando ftoet zolang worden herhaald totdat de gebrui

ker "iddels een anullensignaal· te kennen geeft zich als aslave"

te onderwerpen. Pas na ontyangst van zo'n continu unullensig

naal a verbindt de Ratrixcontroller de ·slave- door ftet de

-Raster a .

Een PIDLE-coRRando wordt herhaald totd{t de gebruiker een ·enen

signaal· zendt als ontvangstbevestlging.

Als biJlage 1 is een forRele beschrlJvlng van de "atrixcontrol

ler aan dit verslag toegeYoegd.

Elk circuit leveldeel (coRRando- of datadeel) in een channelcon

troller kan yan een elgen subchannel (coRRando- of datachannel),

bestaande uit een schakelR&trlx Ret ZiJn Ratrixcontroller, ge

bruik ~aken. Yoor elk van deze subchannels fungeert een channel

controller dus als Ratrixgebruiker.

Yoor het gebruik van zo'n subchannel kent hiJ behalve de Circuit

controlecoRRQndo's (CONNECT, DISCONNECT en FREE) nog een tweetQl

Qndere blrichten IDENTIFICATION en INFORMATION.

Met behulp van IDEHTIFICATIOH-berichten kunnen identificaties

worden Uitglwisseld tus.en a"aster a In aslave-, tlrwiJI via be

richten "et het steftpel INFOR"ATION de link levil berichten op

een trQnsparante WijZe worden oVlrgebracht.

Elk Circuit 19veldeel in eln channelcontroller kent intern de

Yolgende stQtussen :

- notlnsysteR

- i die

- ftaster

- slave

- priority idle

Deze statusna"en zlJn zo gekozen dat ze aansluiten op de naften

die intern in de ftQtrixcontroller worden gebruikt o~ de status

yan een "atrixgebruiker weer te geven. De status ublockedRaster"

ontbreekt echter In een channelcontroller o"dQt deze van he~
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best~~n v~n w~chtlljst.n in d. ft~trixcontroller niets ~fweet.

De ~rbit.rstr~te9ie die •• n ~~trixcontroll.r g.bruikt is tr~ns

p~r~nt voor d. ~~trlx9.bruik.rs.

In figuur 3D Zijn de ftogeliJke 5t~tusoverg~ngen in een circuit

leveldeel in ten ch~nn.lcontroller w••rgegeven.

Als bijl~ge 2 is ~~n dlt versl~g een for~ele beschrijVing toe

gevoegd v~n h.t protocol voor de int.r~ctie ftet een ft~trixcon

troller in een Circuit leveldeel in .en ch~nnelcontroller.

3.' Het fysisch level

Het fySisch level b.schrijft de fwsische interf~ce ftet het ver

bindingsnetwerk (de verbindingslijnen).

Dit level is d. iftpleft.nt~ti. v~n z~k.n ~ls lijncodering/deco~

dering, bit/byt.-synchronis~tle, interrupts etc. Het bel~ngrijk

ste is echter het feit d~t w. gebruik willen ft~ken v~n een

-zelfklokkende- lijncodering zo~ls die ~l diverse ft~len in nf

studeerversl~gen (v. H~.ndel, Engbersen) is beschreven. "et

"zelfklokkend" bedoelen we d~t het gecodeerde lijnsign~~l nile

klokinfor~~tie bev~t die nodig is voor bitsynchronis~tie en de

codering in een ontvanger.

In deze ~fstudeerwerken is echter steeds gebruik ge~~~kt v~n

·st~tion~ire lijnsignnlen- (station~ir sign~~l : een gedurende

een b.p~~lde tijd konst~nt sign~~lnivo) Oft st~tusinfor~~tie over

te brengen. Dit legde een beperking op ~~n de ondergrens v~n de

snelheid v~n infor"~tietr~nsport.

O~dnt ik echtpr in dit versl~g geen gebruik heb ge~~~kt v~n deze

Ustntion~ire signalen- (de duur v~n een signa~lnivo is in ftiJn

berichtcod.ring en sign~lerin9 niet v~n bel~ng, ~lleen de sig

nnolnivoovergangen) ftogen nu d. klokken v~n ~lle chonnelcontrol

lers en ft~trixcontrollers volkoften ~synchroon en ftet willekeu

rige frequenties lopeno

Hierftee is vold~Qn ~on de syst.eftontwerpeis von volledige con

troleerb~orheid von de snelh.den v~n de systeeftdelen ~fzonder

1 i j k .
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BIJLAGE 1
==========

Een formele beschrijving van een matrixcontroller.

""I



II' matrixcapaciteit max·1maat! aantal gebruiker& dat kan worden

aangealoten op een matrix met zijD matrix

controllen n

const matrixcapaciteit = 3~fr voor ean matrix. zoala gerealiseerd

is dool!' dhr. Engber.sen II'

.!.l.:2! gebruikeradlles = Ii •• matrixcapaciteit; ff! fysisch adres If

1lJ!.! gebruikerstatus = ( notinay&tem , idle, priorityidl.~ , slave ,

bliocke.dmaSoter , master ) ;;

!D?!. statuswoord = record

statU&': gebruikeltStatu&·

partner : gebruikeradres

!!!.!!: ;
1lJ!.! statustabel = array ( .X •• matrixcapaciteit • ) !! statuswoord

const maxwachtrijlengte = 4 II: ma~1maatl. aantal wachtenden op een

gebruiker If'

!l!!' wachtrij = arral ( • t •• maxwachtrijlengte • ) !! gebruikeradre.

!lE! fifowachtlijst = record

wachtenden : wachtrij

langstwachtende ,

nieuwkoller ,

aantalwachtenden integer

!!!.!! ;
!IE! wachttabe~ = arllay ( • 1 •• matrixcapaciteit .) !! fifowachtlijst

!lE.!. tran&latie entry = record

geregistneerd :: boolean

adrea; : gebruikeradrea,

!D!.! gebruikeridentificatie :; " channetcontr.olleradrea; II ;.

!lE.!. translatietabel = array ( n· aIle gebruikeridentificaties n, )

!! trans,latieentJly ;.

.!.l.2! cil'lcuitcoDtro~lebericht = ( freebericht , connectbericht ,

disconnectbericht ) r
.!:l.l?! matrixcontrolebericht = ( idlebericht , pidlebericht , slavebericht )
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HARD:WA'RE INTERFACE, PROCEDURE:.=============================

pronedu~e wachtopserviceaanvraag ( var serviceaanvrager gebruikeradrea );.

begin

II' serviceaanvraga' :: =- 'en van de; service aanvragend..- m8.ltrixgebruikel!a.

( serviaeaanvraac~, == enen op da ]jjil ) en wel:

cl1egene elie: volgens een bepaalde strategie ,

b.v. Jlet prioriteiten , ia uitgekozen "

end ;,

procedur~ selecteergebruiker ( gebruiker : gebruikeradres );

begin

II verbinit de lijnen van en naM" de. g_lecteerde gebruiker met die

van de: lIatrixcontroller zodiLt alltl! inforllatie op dtl! uitgaand•. lijn

van d~ geselecte~de gebruik~ naar dtl! matri»eontroller en aIle

informat ie op de:' uitgaand~ lijn van de: lIatriscontroUrer naar de

geselectee1!dlit:l gabruiker gaat It,

!.!!.!!:, ;

procedure-: stopselect ie~ ;;

begin

III maak de lijnen van de.: matrixcontroller lOll> van di.~ van een eventuee.l.

geselecte~. gebruiker ~

~;.

procedure. startzendenen ;;

begin

" zet een continue str.OOJl van enen ( servio:ebeveatiging ) op de

uitgaande Iijn "

end

nrocedure stopzendenen ;~

begin

II stop de strooll van enen op de uitgaande lijn It

end ;,



procedure zendbericht ( bericht matrixcontrolebericht )

lijn waarop informatie d~

begin

case bericht of

idlebericht : II commando : = idleil ;

pidlebericht II commando : = pidle II ;:

slavebericht "commando:~ slave" ;:

end;

" verzendt bericht over uitgaande lijn II'

end

procedure wllchtopLJorichl ( var bor'ichl : " circuitcontrolebericht

!!! timeout boolean);

begin

" start een timer met een zekere tijdslimiet en wacht op een bericht "

II ontvangen berichten met fouten worden waggegooid II

" zodra een goed bericht aankomt : stop de timer ;: timeout : = false ;.

bericht :~ ontvangen bericht ~

" is binnen de gestelde tijdslimiet nog geen bericht ontvangen dan ::

timeout := true"

end

procedure wachtopenen ( var timeout boolean) ~

begin

II wacht op 8 of meer opeenvolgende enen analoog als de procedure

wachtopbericht "

~ ;

procedure wachtopnl\11,~n ( var timeout boolean)"

begin

" wacht op 8 of meer nullen analoog aan wachtopenen "

end

procedure setmatrixkruispunten ( mastergebruiker : gebruikeradres ;

slavegebruiker : gebruikeradres ) ~

begin ( let op de volgorde 1 )

" setmatrixkruispunt tussen ui tgaande 1i.jn van master en birmen

komende lijn van slave " t

II setmatrixkruispunt tussen binnenkomende lijn van master en

ui tgaande lijn van slave II'

( ui tgaande l,jn van eon gebruiker 1\1n 'iaarop informatie de

gebruiker verlaat~

binnenkomende lijn van een gebruiker

gebruiker ingaat ~.
~ ;



procedure resetmatrixkruispunten ( mastergebruiker : gebruikeradres t

slavegebruiker : gebruikeradres);

begin

" reset de kruispunten die de uitgaande en binnenkomende lijnen van

master en slave verbinden "

end .- '

TABEL MANIPULATIE PROC8DURBS============================

STATUS!I'ABEL

function gebruiks status ( gebruiker • gebruikeradres.) •. gebruikerstatus;;

begin

gebruiksstatus· 1= statustabel (gebruiker ) .status

~;

procedure verandergebruiksstatus ( gebruiker : gebruikeradres:: ;;

nieuwe status : gebruikerstatus) ;;

begin

s·tatustabel ( gebruiker ) .status· :== nieuwe status<

function partne~ ( gebruiker : gebruikeradres ): gebruikeradres ;

begin

partner := statustabel ( gebruiker ).partner

~ ;

procedure veranderpartner ( gebruiker : gebruikeradres ;

nieuwe partner : gebruikeradres ) ;:

begin

statustabel ( gebruiker ).partner := nieuwe partner

end ;



WACHTTABEL

procedure zetopwachtlijst ( nieuwe wachtende : gebruikeradres ;.

wachtobject : gebruikeradres ) ;

begin

with wachttabel ( wachtobject ) do

begin

wachtenden ( nieuwkomen') ::= nieuwe wachtende ;;

nieuwkomer := ( nieuwkomer + I ) ~ maxwaehtrijlengte

aantal wachtenden := aantal wachtenden ~ I

end i

end

function Yolgendeuitwachtlijst ( wachtobject

adres ;:.

gebruikeradres):gebruiker-

begin

with wachttabel ( wachtobject ) do

begin

Yoigendeuitwachtlijs.-t := w,achtenden ( langstwuchtcndc ) ;

langstwachtende ::= (langstwachtende+lhnodmaxwachtrijlengte;.-
aantalwachtenden :::: aantal wachtenden - 1

end-
end ;.

function wachtlijstlee.g; (wachtobjecii gebruikeradres.): boolean ;;

begin

~ wachttabeI ( wachtobject ) ~

wachtlijstvoll := ( aantalwachtenden ~ maxwachtrijlengte »)
end· ;:-



TRANS LAtr lETABEL

procedure registreertranslatie ( logischad:res :: gebruikeridentificatie ;;

fyB ischadrea :: gebruikeradres ) ;;

begin

II: translatietabel ( logiachadreBi) .adres := fysischadres " ;.

n' translatietabel ( logischadres ) .geregistreerd := tJrue to

~,;;

function translatie. ( logischadrea. :: gebruikeridentificatie) ::gebruiker

adres ;:.

begin

n' translatie: := translatietabel ( logischadres,) .adres II

!!!!! ;:

function geregistreerd ( logischadres, :~ gebruikeridentifioatie) :boolean j;

begin

"' geregis-treerd : =- translatie:tabel ( logischadres) .geJl'egistreerd II'

.!!!! j;



MATRIXCONTIWLE PROCIWURES
=~==============7~========

function idlestatus ( gebruiker : gebruikeradres )

begin

idlestatus := ( gebruiksstatus(gebruiker)= idle)

end ;:

boolean ;;

procedure geefidlestatus ( gebruiker : gebruikeradres ) ;.

begin

verandergebruiksstatus ( gebruiker

zendbericht ( idlebericht )

procedure geefmasterstatus ( gebruiker

idle )

gebruikeradres ) ~

begin

verandergebruikss£a:t&a; ( gebruiker ;: master )

~ ;:

procedure drukslavestatusop ( gebruiker :. gebruikeradres.) ;;

.!!! timeout : boolean ;;

begin

verandergebruiksstatus ( gebruiker ;: slave ) ;;

selecteer ( gebruiker ) ;:

l'lepeat

zendbericht ( slavebericht ) ;;

wachtopnullen ( timeout )

until not timeout

end •__ t

procedure: neemslavestatusaf ( gebruiker :; gebruikeradres ) ;;

!!! timeout : boolean r
begin

verandergebruiksstatus- ( gebruiker ;; priorityidl~ )

selecteer" ( gebruiker ) ;

repeat

zendbericht ( pidle.bericht )

wachtopenen ( timeout )

until not time out

~ ;



boolean ;:

procedure zetopslavewachtlijst ( gebruiker : gebruikeradres ~

slavegebruiker : gebruikeradres ) ;

begin

verandergebruiksstatus ( gebruiker ;; blockedmaster ) i;

zetopwachtlijst ( gebruiker ;: slavegebruiken )

~";,

procedure. maakverbinding ( mastergebruiker : gebruikeradres; ;.:

slavegebruiker : gebruikeradres ) ~

begin

veranderpartner ( mastergebruiker ;; slavegebruiker-) ;

venandcrpartner ( slaYegebruiker ;; mastergebruiker ) ;
setmatrixkruispunten ( mastergebruiker ;. slavegebruiker )

~ ;

procedure verbreekverbinding ( mastergebruiker : gebruikeradres, ;,

slavegebruiker : gebruikeradres;) ;'

begin

resetmatrixkruispunten ( mastergebruiker ;i slavegebruiker )

~ ;

procedure wachtopserviceopdracht ( var opdracht : dircuitcontrole.bericht ;,

var serviceaanvrager : gebruikeradres);

var timeout

begin

stopsclectie~

repeat

wachtopserviceaanvraag ( serviceaanvrager ) ;'

selecteer ( serviceaanvrage~ )

startzendenen ;,

wachtopbericht ( opdracht ;, timeout ) ;,

stopzendenen ;,

if timeout~ stopselectie

until ~ timeout

~ ;



procedure maakcircuit ( mastergebruiker : gebruikeradres ;

slavegebruiker : gebruikeradres ) ;

begin

drukslavestatusop ( slavegebruiker )

geefmasterstatus ( mastergebruiker )

maakverbinding ( mastergebruiker ; slavegebruiker )

end ;,

procedure verbreekcircuit ( mastergebruiker : gebruikeradres ;

slavegebruiker : gebruikeradres ) ;

begin

verbreekverbinding ( mastergebruiker : slavegebruiker )

if~ wachtlijstleeg ( serviceaanvrager )

then

begin

nieuwemaster:=volgendeuitwachtlijst(serviceaanvrager);

maakcircuit ( nieuwemaster ; serviceaanvrager )

end

~ geef idlestatus ( serviceaanvrager )

neemslavestatusaf ( slavegebruiker )

end

procedure freecommandoservice (serviceaanvrager : gebruikeradres ;

identificatie : gebruikeridentificatie )~

var nieuwemaster gebruikeradres ;

begin

case gebruiksstatus ( serviceaanvrager ) of

notinsystem begin

registreertranslatie(identificatie service

aanvrager) ;.

idle

priorityidle

end

~ ;

geefidlestatus ( serviceaanvrager )

end ;

geefidlestatus ( serviceaanvrager )

if wachtlijstleeg ( serviceaanvrager )

then geefidlestatus ( serviceaanvrager )

else

begin

nieuwemaster:=volgendeuitwachtlijst(serviceaanvrager);

maakcircuit ( nieuwemaster ; serviceaanvrager )

end



procedure conneetnommandoservio.e! ( servieeaanvrager : gebruikeradrea ;.

slaveidentifio.a.ti.::gebruikeridentifieatie);;

!.!!!" nieuweslave ,nieuwemaster •. gebruikeradres ;;

begin

if geregislreerd <' slaveidentifieatie )

then

begin

nieuweslave' := trans,latie ( slaveidentificatia) ~

£!!! gebruiksatatu& ( servieeaanvrager ) of

idle : if idlestatus ( nieuweslav8-' )

then maakeircuit(servleeaunvraKer niouwesluve)

else'

if waehtlijstvol ( nieuweslave )

then geefidlestatus. ( servieeaanvrager )

else zetopslavewaehtlijst ( servieeaanvrager

nieuweslave:) ;,

priorityidle :_~ waehtlijstleeg (servieeaanvrager)

then

if idlestatus (nieuweslave)

then maakcircuit (servieeaanvrager

nieuweslave ) ;

elBe-
if waehtl~~tvol ( nieuweslave )

then geefidlestatus ( servieeaanvrage-r )

else zetopslavewaehtl:ijst (servieeaanvrager;..

nieuweslave)

el6e
"""'"""TI ~ebruikerstatus (nieuweslave:h=bloekedillaster

~

begin

nieuwemaster:~volgendeuitwaehtlijst(serviee

aanvrager);.

maake ireuit (nie-uwemaster;servieeaanvrager)

end

else:

if wachtlijstvol ( nieuweslave' )

then geefidlestatua' ( ser::vineaanvrager )

!.!!.,!; zetopslavewachtlijatl ( serv ieeaaovragelT ;..

nieuweslave )

blockedmastor:.

end

end .
el;;-Keefidlestatus ( servieeaanvrager )

an"Q"E:"""- ,.



v

procedure disconnectcommandoservice (serviceaanvrager : gebruikeradres ;

slaveidentificatie:~ebruikeridentificatie);

!!! oudeslave, nieuwemaster gebruikeradres

begin

oudeslave := translatie ( slaveidentificatie )

~ gebruiksstatus ( serviceaanvrager ) ~

idle : geefidlestatus ( serviceaanvrager )

master

end

end .- ,

verbreekcircuit ( serviceaanvrager oudeslave )

procedure initialisatie ;

var fysischadres gebruikeradres

logischadres gebruikeridentificatie

begin

for fysischadres := I to matrixcapaciteit do

begin

verandergebruiksstatus (fysischadres notinsystem);

with wachttabel ( gebruiker ) do

begin

langstwachtende := I

nieuwkomer := ),

aantalwachtenden :~ 0

!.!!.!!
end

for " aile logische adressen " do

translatatietabel ( logischadres ).geregistreerd := false

end



MATRIXCONTROLEPROCES
====================
===~~===============

" ;

!IE! matrixcontroleproces =
process

var serviceaanvrager

opdracht

gebruikeradres t

circuitcontrolebericht ~

II declaratie van de tabellen II .-,-
" declaratie van hardware interface procedures II

;~

II declaratie van tabelmanipulatieprocedures II t

" declaratie. van matrixcol.ltroleprocedures II

freecommandoservice

(serviceaanvrager t' "opdracht.adres")

connectcommandoservice

begin initialiseer

cycle

wachtopserviceopdracht

~ opdracht of

freebericht

connectbericht

( opdracht serviceaanvrager )

(serviceaanvrager

disconnectbericht : disconnectcommandoservice

(serviceaanvrager

end

end

~.~

"opdracht • adres " )

"opdracht .adres")

;'In i



BIJLAGE 2.
------------------

Een formele beschrijving van een gedeelte van een circuit level deel

in een channel controller.

In bijgevoegde figuur is een zogenaamde "access-graph" ( zie Concurrent

Pascal) getekend van een implementatie van een circuit level deel in

een channel controller.

De "circuitzender" haalt berichten uit het"zendbuffer" en verzendt

deze (via het fysisch level).

De "circuitontvanger" ontvangt berichten via het fysisch level en

controleert of deze het stempel INFORMATION dragen. Als dit het geval

is dan wordt zo'n bericht in het "ontvangbuffer" afgelevert. Zoniet

dan wordt de monitorprocedure "circuit.controlebericht" aangeroepen.

De "enensignaaldetector" wacht tot via het fysisch level un

"enensignaal" wordt gedetecteerd. Is dit het geval dan wordt de

monitorprocedure "circuit.enensignaal" aangeroepen.

De "nullensignaaldetector" werkt analoog en roept de monitorprocedure

"circuit.nullengedetecteerd" aan als dit nodig is.

Een "linkontvanger" kan berichten ontvangen via het "ontvangbuffer"

en berichten verzenden via het "zendbuffer".

Een "linkzender" zendt berichten via het "zendbuffer", ontvangt berichten

via het "ontvangbuffer", kan een circuit aanvragen of teruggeven d.m.v.

de monitorprocedures "circuit.request" en "circuit.release" en kan

bovendien het "timeoutmechanisme" starten.

Het "timeoutmechanisme" kan gestart worden door de monitor "circuit"

of door de "linkzender". Treedt een timeout op dan wordt in het eerste

geval de monitorprocedure "circuit.timeout" aangeroepen en in het tweede

gcval een "dummy bericht" voor de "linkzender" in het "ontvangbuffer"

gezet.

In de monitor "circuit" is het protocol vervat dat nodig is voor een

goede communicatie met de matrixcontroller bij het opzetten en afbreken

van circuits. Van deze monitor voIgt daarom een formele beschrijving.
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const eigenidentificatie = " de eigen identificatie van de channel

controller "

!L££ matrixgebruikerstatus ( notinsystem, idle, master, slave,

priorityidle )

" de channelcontroller is een matrix

gebruiker "

!l£! circuitcontrolebericht (connectbericht, disconnectbericht,

freebericht ) ;:

" opdrachten bestemd voor de matrix

controller "

!IE! matrixcontrolebericht (idlebericht, slavebericht, pidlebericht) ;

" berichten afkomstig van de matrixcontroller "

!l£! inputbericht (idlebericht, slavebericht, pidlebericht,

identificationbericht, informationbericht )

" aIle mogelijke inputberichten "

!IE! outputbericht (connectbericht, disconnectbericht, fr~ebericht,

identificationbericht, informationbericht ) ;

" aIle mogel:i,jke outputberichten "



" channelcontrolleradres "

~ circuit =

monitor ( zendbuffer, timeoutmechanisme, " fysisch level" )

var zender : queue

slaveadres,

slaveidentificatie,

masteridentificatia

masterstatusgewenst,

slavegeidentificeerd,

matrixcontrollerservice,

circuitaanvraagtoegestaan : boolean

status : matrixgebruikerstatus

J'

procedure startzendenen ;

procedure stopzendenen ;

procedure startzendnullen

procedure stopzendnullen ;

procedure startenendetectie

procedure stopenendetectie ;

procedure startnullendetectie

procedure stopnullendetectie ;

procedure zendcontrol ( bericht

begin

case bericht of

" fysisch level"

outputbericht )

freebericht

connectbericht

disconnectbericht

identificationbericht

end ;

zendbuffer.zend

!.!!!! ;

" commando := free ;adres:=eigenidentificatie "

" commando :=connect;adres:=slaveadres It

" commando := disconnect ; adres :=

slaveidentificatie "

" commando := identification ; adres :=

eigenidentificatie "

procedure vraagmatrixcontrollerservice

begin

repeat

startzendenen ; startenendetectie

delay ( zender )

until matrixcontrollerservice

end



procedure geefvrij

begin

vraagmatrixcontrollerservice

zendcontrol ( freebericht )

end ;

procedure identiflceerslave

begin

repeat

zendcontrol ( identificationbericht ) ;

timeoutmechanisme.start

delay ( zender )

until slavegeidentificeerd

end ;

procedure zetcircuitop

begin

repeat

!!~ circuitaanvraagtoegestaan

~ delay ( zender ) ;

vraagmatrixcontrollerservice ;

zendcontrol ( connectbericht )

timeoutmechanisme.start ;

startnullendetectie

delay ( zender )

until status = master

end ;

procedure breekcircuitaf

begin

repeat

vraagmatrixcontrollerservice ;

zendcontrol ( disconnectbericht )

timeoutmechanisme.start ;

delay ( zender )

until status ,&-master ;

slavegeidentificeerd ;~ false

end



procedure entry timeout

begin

matrixcontrollerservice := false

case status of

idle

priorityidle

master

notinsystem

end

end ;

begin

stopnullendetectie

continue ( zender )

end

if circuitaanvraagtoegestaan

.!.!!.!.! begin

stopnullendetectie

continue ( zender)

end-
else

if masterstatusgewenst

then

begin

circuitaanvraagtoegestaan := true ;

continue ( zender )

end

~

begin

geefvrij ;

timeoutmechanisme.start

end

continue ( zender )

begin

geefvrij ;.

timeoutmechanisme.start

end



begin

status := idle ;

procedure entry controlebericht ( bericht

begin

timeoutmechanisme.stop

matrixcontrollerservice := false

~ bericht of

idlebericht

inputbericht )

slavebericht

pidlebericht

stopnullendetectie

circuitaanvraagtoegestaan := true

if masterstatusgewenst

then continue ( zender )

end

begin

status := slave ;

stopnullendetectie

stopzendenen ; stopenendetectie ;

circuitaanvraagtoegestaan := false

startzendnullen

end

begin

status := priority idle

if masterstatusgewenst

then

begin

circuitaanvraagtoegestaan := true

continue ( zender )

end

else

begin

geefvrij

timeoutmechanisme.start

end

end



idcniificationbericht

end

end

IV'

case status of

master : begin

slaveidentificatie :~

"be I' icht .adres"

slavegeidentificeerd := true ;

continue ( zender)

end

slave. : begin

stopzendnullen

masteridentificatie :=

"bericht.adres"

zendcontrol (identificationbericht)

~

end

procedure entry nullensignaal ;:

begin

timeoutmechanisme.stop

stopnullendetectie ;

matrixcontrollerservice := false

status := master ;

continue (zender)

end

procedure entry enensignaal

begin

stopzendenen

stopenendetectie

matrixcontrollerservice := true

continue ( zender)

end



" channelcontrolleradres " )procedure entry request ( slaveadres

var korrektverbonden : boolean ;

begin

masterstatusgewenst .- true

repeat

zetcircuitop

identificeerslave

if slaveidentificatie = slaveadres

then korrektverbonden := true

~ begin

korrektverbonden := false

breekcircuitaf

end

until korrektverbonden

end

procedure entry release

begin

masterstatusgewenst := false

breekcircuitaf'

end •-- ,

begin "initialisatie"

masterstatusgewenst := false ;

slavegeidentificeerd := false ;

matrixcontrollerservice := false

circuitaanvraagtoegestaan := false

status := notinsystem ;

geefvrij ;

timeoutmechanisme.start

~ ;
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