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Samenvatting 

Voor een schaalbare printercontroller worden architecturen ontworpen met hun datakanalen. 
De printercontroller bestaat uit een interpreter en een uit een in principe willekeurig aantal 

parallelle processoren opgebouwde imager. De bouwstenen die gebruikt worden vocr bet 
parallelle systeem (transputers) worden bekeken, waarna de onderdelen die de datakanalen 
nodig hebben in afnemende prioriteitsvolgorde behandeld worden. Dit zijn respectievelijk de 
Bitmap Reader, het fontmanagement, de instructietabellen en images. Het blijkt mogelijk de 
benodigde datakanalen te realiseren mbv. links, de communicatie interfaces van de transputer. 
Een aantal architecturen voor de Bitmap Reader. het meest tijdkritische onderdeel. zijn ontwor

pen. Hieronder een architectuur met een transputer als Bitmap Reader. Bepaalde keuzes in de 
imager hebben invloed op de complexiteit en andere kengetallen voor de Bitmap Reader. zoals 
de keuze van de verslicingsrichting en de slicebreedte. Deze keuzes hebben ock invloed op de 
pagina-executietijd van de Raster Image Processor. Aan de hand van een model vocr de RIP 

voor bepaalde grafische instructies. ihb. voor het plaatsen van karakters. wordt de invloed van 
de verslicingsrichting en de slicebreedte op de paginatijd bepaald. Hieruit blijkt dat verticale 

verslicing snellere paginatijden geeft dan horizontale verslicing. vooral bij opschaling. De opti
male slicebreedte voor het plaatsen van karakters verschilt bij andere aantallen processoren en 
is kleiner bij een groter aantal processoren. De optimale slicebreedte vocr het plaatsen van 
karakters ligt in de orde van 10 tot 100 rasterlijnen. De grootte van het buffer in de Bitmap 
Reader is afhankelijk van de slicebreedte. 

© 1989 Oce-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands 



Voorwoord 

Dit afstudeelWerlc heb ik verricht bij de afdeling Research & Development van Oce Nederland 

B.V. te VenIo. Bij deze wi! ik dit bedrijf bedanken voor de mogelijkbeid hiertoe. 

Mijn weruaamheden vonden plaats binnen het DV --ondelWerp PARADE. Tijdens mijn' afstu

deelWerk heb ik me bezig gehouden het ontwerpen van architecturen met hun datakanalen 

voor een schaal bare printercontroller, die binnen dit DV -ondelWerp ontworpen wordt. 

Op deze manier wil ik iedereen met wie ik samengewerlct heb hartelijk bedanken, in het 

bijzonder de mensen bij PARADE. Verder wi! ik Jan Jacobs bedanken voor zijn stirnulerende 

manier van begeleiden. 

© 1989 ()cC-Nederland B.V., Venlo. The Netherlands 



i 

Inhoudsopgave 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2 

3.3 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

Inleiding ............................................................................................................. . 

Algemene eigenschappen en eisen aan de printercontroller ............................... . 

Parallel uitgevoerde imager ................................................................................ . 

Bitmap organisatie ............................................................................................. . 

Woord-organisatie .............................................................................................. . 

Schaalbaarheid en speedup ................................................................................. . 

Eisen en kengetallen ........................................................................................... . 

Bouwstenen ....................................................................................................... .. 

Transputers ......................................................................................................... . 

T212 transputer .................................................................................................. . 

T414 transputer .................................................................................................. . 

T800 transputer .................................................................................................. . 

COO4 Programmable linkswitch ......................................................................... . 

Link adaptors ...................................................................................................... . 

Datakanalen ........................................................................................................ . 

Kengetallen voor parallelle bussystemen ........................................................... . 

Features bij gebruik van parallelle bussen ......................................................... . 

4 Bitmap Reader .................................................................................................... . 

4.1 Inleiding ............................................................................................................. . 

4.2 Eisen en kengetallen .......................................................................................... .. 

4.3 Kandidaten voor het datakanaal voor de Bitmap Reader ................................... . 

4.3.1 Links als datakanaal voor de Bitmap Reader ..................................................... . 

4.3.1.1 Meerdere links per RIP-processor ...................................................................... . 

4.3.1.2 Buffering ............................................................................................................ .. 

4.3.2 Parallelle bus als datakanaal voor de Bitmap Reader ....................................... .. 

4.4 Conclusies voor datakanaal-architectuurvoor de Bitmap Reader ..................... .. 

4.5 Architecturen voor een meervoudige Bitmap Reader ........................................ . 

4.5.1 

4.5.2 

Eigenschappen van een meervoudige Bitmap Reader ....................................... .. 

Architectuur de RIP en het datakanaal naar de Bitmap Reader ........................ .. 

1 

5 

5 

7 

9 

10 

11 

13 

13 

13 

14 

17 

19 

21 

23 

25 

26 

28 

28 

30 

31 

32 

34 

40 

51 

61 

63 

63 

64 

4.5.2.1 AIle kleuren aanwezig op iedere processor ......................................................... 64 

4.5.2.2 Kleuren verdeeld over processorclusters ............................................................. 67 

4.5.2.3 Conclusie voor de meervoudige Bitmap Reader ................................................. 68 

© 1989 Qci-Nederland B.V .• Venia, The Netherlands 



ii 

Inhoudsopgave (vervolg) 

5 

5.1 

5.2 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

7 

7.1 

7.2 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Font management ............................................................................................... . 

Inleiding ............................................................................................................. . 

Eisen en kengetallen van het fontmanagement .................................................. . 

Instructie-tabellen ............................................................................................... . 

Inleiding ............................................................................................................. . 

Architecturen tbv. de instructietabellen .............................................................. . 

Eisen en kengetallen van de instructietabellen .................................................. .. 

Images ............................................................................................................... .. 

Inleiding ............................................................................................................ .. 

Eisen en kengetallen voor images ..................................................................... .. 

Pagina-statistieken .............................................................................................. . 

De optimale slicebreedte voor karakters ............................................................ . 

Model van de karakterplaatsroutine ...................................................... ~ ........... .. 

De gemiddelde paginatijd als functie van de slicebreedte ................................. . 

Resultaten en conclusies .................................................................................... .. 

Conclusies ......................................................................................................... .. 

Literatuurlijst ...................................................................................................... . 

Trefwoordenlijst ................................................................................................. . 

69 

69 

73 

75 

75 

76 

77 

79 

79 

82 

84 

86 

86 

88 

89 

92 

94 

96 

Appendix A : Metingen ...................................................... ................................ 97 

Communicatiesnelheden van de transputerlinks ....... ..................... ..................... 97 

Communicatiesnelheden van de transputer links in een pipeline-architectuur 

Executiesnelheden van de BlockMove instructies ............................................ .. 

De wederzijdse invloed van communicatie en processor-performance .............. . 

Het multiplexen van data over de links .............................................................. . 

Appendix B : A brief introduction to occam ..................................................... . 

Appendix C : Memory-interface van de transputer ............................................ . 

Appendix 0 : Databussen .................................................................................. . 

0.1. Bus arbitration ........................................................................................... . 

0.2. Data transfer ............................................................................................. .. 

© 1989 Oce-Nederland B.V., Venlo. The Netherlands 

101 

102 

102 

103 

105 

106 

108 

109 

112 



1 

1. InIeiding 

Sinds de opkomst van de kantoorautomatisering (oa. het gebruik van tekstverwerkers, 

business-graphics en andere op een computer gebaseerde tantoonnachines), is er een grote 

vraag naar printers met een hoge kwaliteit voor zowel tekst als graphics. Br moeten echter 

vele stappen worden ondemomen voor een document op papier tan worden gezet. Ben 

karaktersymbool wordt in documentverwerkingssystemen bv. door een rij bits gerepresen

teerd, terwijI mensen Hever de grafische vorm zien. 

De eerste printers hadden verschillende protocollen voor het dataverkeer russen de computer 

en de printer, die meestaI bestonden uit ASCll-tekens die een bepaald te printen makter of 

uit te voeren printercommando representeerden. Bijna iedere fabritant had zijn eigen proto

col, waardoor een hoop verwarring ontstond. Onlangs kozen bedrijven voor een andere 

benadering bij de ontwikkelingen van nieuwe protocollen. Deze zijn gebaseerd op device 

onafbankelijke pagina-beschrijvingstaJen (PDL) zoals Interpress, DDL en PostScript. Ben 

pagina wordt dus beschreven door een PDL programma. 

Het voornaamste verschil russen de protocollen is dat de eerstgenoemde karak.ter

georienteerd zijn en de laatstgenoemde object-georienteerd. Met PDL's kunnen objecten 

worden gedefmieerd, zoafs karakters in bepaalde fonttypes, grafische symbolen zoafs lijnen 

en krommes, of zelfs foto's. Aan de printer kunnen instructies worden gegeven waar deze 

objecten geprint moeten worden en in welke grootte en welke kleur eOl.. Het tweede ver

schil is dat PDL's device-independent zijn. Ben pagina, die in een PDL beschreven is, tan 

op elk apparaat geprint worden (printer, raster scan displays) dat die PDL ondersteunt, 

natuurHjk binnen de mogelijkbeden van het desbetreffende apparaat. 

Tot nu toe waren PDL-printers opgebouwd met normaal verkrijgbare microprocessoren, wat 

resulteert in een throughput van 8 tot 10 pagina's per minuut. Oit wordt voomamelijk 

veroorzaakt door de tijd die de raster image processor (RIP), imager nodig heeft om de 

pagina in de bitmap te genereren (zie Figuur 1.1). Ben pagina wordt zodanig gerepresen

teerd door bits in een bitmap dat een punt op de pagina correspondeert met cen bit, of 

meerdere bits als men kleuren wil, in de bitmap. Als dit vullen gebeurd is, tan de pagina 

in ongeveer een halve seconde geprint worden. Om een hogere performance te krijgen 

zonder kwaliteitsverlies, tan de snelheid van de microprocessor verhoogd worden of tan 

geprobeerd worden meerdere procesoren parallel aan het rasteriseren te taten werken. 

© 1989 Oce-Nederland B. v., Venlo, The Net:berlaDds 
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Printercontroller Printerengine 

;.------_ .... _------------------------------, .. _-----_.-----, · . · , · . ~ · , • • · . . . . 
pagJna • • engine 
beSchrijving 1 

· · · · . " t.. · t.. 
~ .. --------.-... ----------... --------------~ ~-.-.. -.----.---. 

Figuur 1.1 De verschillende onderdelen van een PDL-printer 

Gezien de toenemende vraag in performance is gekozen voor een schaalbare benadering. 

Met scbaalba.arbeid wordt bedoeld dat de performance op eenvoudige wijze verhoogd moet 

kunnen worden door meer verwerkingseenheden aan het systeem toe te voegen. Hierbij 

wordt er bespaard door het hergebruik: van de complete soft- en hardware inspanningen bij 

sterk varierende eisen (bv. resolutie, sneiheid) voor printercontrollers, hetgeen zal leiden tot 

grote besparingen op kosten, ontwikkeltijd en capaciteit. 
In deze printercontroller is voor transputers gekozen. Dit zijn bouwstenen met geintegreerde 

processor en communicatie-hardware die uitermate geschikt zijn voor parallel processing. 
ledere RIP-processor voert een deel van de conversie uit, door een gedeelte van de te prin

ten pagina te rasteriseren. 

Iedere transputer heeft de beschikking over een eigen bitmap en een fontcache om fonts, 
die door de printercontroller gerasteriseerd zijn, in te bewaren zodat de performance groter 
wordt, doordat fonts dan rechtstreeks beschikbaar zijn. 

Er zijn een aantal onderdelen van de printercontroller die een datakanas) nodig hebben. Om 

de bitmaps uit te lezen voor de printerengine is een snel data kanaal nodig. Oit data kanaal 
zou eventueel ook voor andere applicaties gebruikt kunnen worden. Met behulp van dit 
datakanaal moet er een snelle toegang mogelijk zijn tot de bitmapgeheugens en eventueel 
andere gebeugens. Het gedeelte van de printer controller dat de bitmaps uitleest via dit 

databnaa! noemen we de Bitmap Reader. 

© 1989 Ooe-Nederland B.V., Venia, The Nerheriands 
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Organisatie van bet verslag 

In dit boofdstuk (1) wordt een inleiding gegeven tot dit verslag. In boofdstuk 2 zal ingegaan 

worden op een aantal aspecten van de printercontroller en zullen de algemene eisen die 

voor de architectuur van de datakanalen gelden aan de orde komen. De voorstudie van de 

bouwstenen die voor de datakanalen tunnen worden gebruikt wordt gedaan in boofdstuk 3. 

Daarna worden kandidaten voor bet benodigde datakanaal (de benodigde datakanalen) 

gegenereerd aan de hand van de applicatie die de zwaarste eisen stelt : de Bitmap Reader 

in boofdstuk 4. Dit gebeuIt aan de hand van voor deze applicatie opgestelde eisen. Door 

middel van kengetallen die voor iedere applicatie zijn opgesteld worden de kandidaten 

geevalueerd, waarna de bevindingen hiervan telkens worden meegenomen bij de volgende 

applicatie (hoofdstuk 4-7). Hierbij worden de applicaties behandeld in afnemende priori

teitsvolgorde ten opzicbte van bet dataverkeer. Deze prioriteitsvolgorde wordt bepaald door: 

realtime eisen, boeveelheid data, frequentie van bet dataverkeer. 

In boofdstuk 8 wordt door middel van statistieken bekeken, wat de invloed is van de de 

verslicingsricbting en de slicebreedte op de paginatijd voor bet plaatsen van karakters. De 

verslicingsricbting en slicebreedte zijn ook van belang voor de architectuur van de printer

controller en vooral voor die van de Bitmap Reader. In.boofdstuk 9 worden tenslone enkele 

conclusies getrokken. 

© 1989 Oce-Nederiand B.V., Venia, The Netberlands 
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Figuur 1.2 Organisatie van bet verslag 
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2. Algemene eigenschappen en eisen un de printercontroller 

2.1. Parallel uitgevoerde imager 

V oor PostScript tan men de printercontroller functionaliteit in twee delen splitsen. het 

eerste deel is het interpreteren van tokens en verwerken van het programming model (Inter

preter) en het andere deel is het plaatsen van objecten (karakters, grafische objecten, 

grijswaardeplaatjes) in de bitmap (Raster Image Processor, Imager), 
Het eerste deel is sterk sequentieel. Het plaatsen van informatie in de bitmap tan geparal

lelliseerd worden, hierin zit ook het meeste werk. (Ongeveer in de orde van een factor 10 

meer werk, Apple Laser Writer) [JAC88] 

De snelheid van de Interpreter is nog onbekend. de Interpreter moet zo snel mogelijk zijn. 

Zowel absoluut in tijd en relatief ten op zichte van de RIP-processoren. Ben Interpreter 

moet immers meerdere RIP-processoren van werk voorzien. 

1000 

MAXIMUM 
ACHIEVABLE 
PERFORM A 'l;CE 
CMIPSI 

100 

10 
1 

PARAua PROCESSORS 

1985 1988 1990 

Figuur 2.1 De evolutie van de performance [REN88] 

Time 

Wegens de toenemende vraag in performance wordt de imager met behulp van meerdere 

parallel werkende processoren uitgevoerd (Fig. 2.1). De performance van een parallel sys

teem hang! af van verschillende factoren: de aard van de applicatie, de software-overhead 

door communicatie en synchronisatie tussen de processoren, de architectuur of topologie 

van het systeem, de mate waarin een programma in parallelle segmenten tan worden 

opgedeeld en de efficiency van het algorithme in het gebruik maten van de machine

architectuur. V oor de architectuur van de imager en de bitmap conflguratie moet er gezorgd 

worden voor een goede load balancing voor de processoren. Dit wi! zeggen dat tijdens het 

aanmaken van een pagina het werk zo goed mogelijk over de processoren verdeeld moet 

zijn. Het werk tan op een santal manieren worden verdeeld: 

© 1989 Oc:e-Nederland B.V •• Venlo, The Ned1c:rIaDds 
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(1) Gezamelijke bitmap : 

De objecten worden over de processoren verdeeld. 
(2) Geometrisch parallelisme : 

De bittnap en daarmee het te vuIlen gedeelte van de bitmap, 

wordt over verschillende processoren verdeeld. 

(3) Pagina-parallellisme. 

ad (1) : Bij deze oplossing moet het bele bitmapgeheugen voor alle RIP-processoren toe

gankelijk zijn (shared memory). Hiervoor is dedicated hardware nodig, waardoor de kosten 

per node omhoog gaan (Fig. 2.2). Hierdoor ontstaan ook wachttijden doordat meerdere 

processoren focaties in betzelfde geheugen willen adresseren waardoor de performance 

minder schaalbaar is. Dit laatste is gedeeltelijk op te lossen dmv. caches, waardoor de com

plexiteit echter groter wordt. Door de opaque tekenstijl mogen tekenopdrachten met een 

verschillende kleur of grijswaarde Diet in volgorde worden verwisseld. Er is dan dus een 

sterke synchronisatie nodig tussen de processoren. 

M"XI~n:\I 

AeIllF\' ,\Itt.!'. 

Pf.RI'OIlMA!'I('" 
tM11'S1 

SHARED MEMORY MACKlf"ES 

~ III ~I ~I 1111 

'il:MBER Of PR0('1:5S0R SODES 

COST 
Pf.R 
PROCESSOR 
NODE 

SHARF-I) 

MEMORY 

I III ~I .111 

SI.:MBER OF PR(X'ESSI~(' ~OIJES 

Figuur 2.2 Speedup en kostenvergelijking voor shared en distributed memory 

[REN88J 

ad (2) : Door verdeling van de bitmap over de processoren werkt iedere RIP-processor op 

zijn eigen louie geheugen. Men maakt dan gebruik van de lokaliteit van de tekenopdrach

ten. De synchronisatie tussen de tekenopdrachten is hierdoor ook gegarandeerd. 

ad (3) : Meerdere RIP-processoren rasteriseren ieder een andere pagina. In PostScript zijn 

pagina's afkomstig van een print job echter van elkaar afhankelijk. zodat de parallel te 

rasteriseren pagina's afkomstig moeten zijn van verschillende print jobs. De verwerking van 

een afzonderlijke pagina of een print job kan op deze manier dus Diet worden versneld. 

© 1989 Oct·NederIand B.V., Venia, Tbe Necherlands 
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2.2. Bitmap organisatie 

Statische loadba1ancing 

Op verschillende manieren kan op statische wijze de bitmap, en daaraan min of meer gere

lateerd de load. verdeeld worden over de diverse processoren. (slicing). Hierdoor worden 

de teken-operaties geparalletliseerd. Hierbij zijn verschillende verdelingsmethodes mogelijk. 

Zo is het bv. mogelijk om de pagina in n even grote stukken te verdelen. Ben andere 

mogelijkbeid is lijn voor lijn over de RIP-processoren te verdelen. Bij deze laatste methode 

ontstaat een zogenaamd interleaved karakter. Hoe smaller de partities, hoe beter de ver

deling van de objecten over de RIP-processoren (zie flguur 2.2, hierin stelt de driehoek een 

object voor) Dit is een vorm van statiscbe Joadbalancing van de teken-operaties. Bij versli

cing met interleaving ontstaat echter een overhead doordat door meerdere processoren 

hetzelfde voorwerk wordt gedaan voor het uitvoeren van een tekenopdracht (bv. het 

opzoeken van een fontbitmap bij het plaatsen van een karakter). Verwacht wordt dat er een 

bepaalde slicebreedte is, waarbij de loadbalancing en de overhead tegen elkaar opwegen. 

Er zijn ook allerlei andere verdelingsmethodes mogelijk. 

.-.-. :; 

~~l :;:.; 

.;.;. 

::1 ~~m 

~ :t 

;1 ;~~;[ 

I! :f 
i~ 

A ., wlliekeurig gralisch object • toegewezen un een processor 

Figuur 2.3 Verschillende bitmap verdelingen 

Dynamiscbe Joadbalancing 

Het is mogelijk om de taken die Diet gealloceerd zijn aan een deel van de bitmap over de 

processoren te verdelen. Hiermee wordt dus alleen voorbereidend werk (Diet sterk gebonden 

aan een bitmap) bedoeld, samengevat onder rekenwerk. Op deze wijze kan de rekenlast 

optimaal over de processoren worden verdeeld. 

© 1989 Oce-Nederland B.V., Ven.lo. The Netberlamds 
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De applicaties die een datakanaal nodig hebben zijn in afnemende prioriteit: 

- Bitmap reader (real-time eisen) Hoofdstuk 4 

- Fontmanagement (frequent, vee! data) Hoofdstuk 5 

- Instructietabellen (minder frequent, lIpagina) Hoofdstuk 6 

- Images (zelden, veel data) Hoofdstuk 7 

Via de bitmap organisatie hebben de fiU-operaties en deze applicaties, invloed op elkaars 

performance en realiseerbaarheid. 

© 1989 Oce-Nederiand B.V., Venia, The Ne1berIands 
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2.3. Woord-organisatie 

Voor de performance van de RIP is, naast de verslicing, die voor de verdeling van de 

werklast zorgt, de woord-organisatie van de bitmap belangrijk. De uitvoeringssnelheid van 

de fill-operaties wordt hierdoor beihvloed. Voor de Bitmap Reader tan echter een andere 

woordorganisatie wenselijk zijn. Het is voor de Bitmap Reader wenselijk dat de woorden in 

dezelfde richting liggen als een rasterlijn. Hierdoor wordt op bufferruimte en complexiteit 

bespaard of anders kan bij hoge eisen de gewenste datasnelheid niet eens gehaald worden. 

Invloed van de woordorganisatie op de verschillende fill-operatoren : 

hrakters 
Bij het plaatsen van een karakter is de woordorganisatie belangrijk, omdat dit sneller 

gaat als hele woorden (of nog liever blokken) kunnen worden gecopieerd en geen 

fragmenten van woorden. Het is daarom wenselijk voor de karakter plaats operatie dat 

de woordrichting in de richting ligt waarin een karakter het grootst is. Een karakter is 

over het algemeen groter in de hoogte als in de breedte richting. De verhouding 

hoogtelbreedte is gemiddeld 60/40 in portrait mode (regels in breedte-richting van de 

pagina). De woordrichting in de hoogterichting is voor het plaatsen van karakters de 

beste keuze. 

lijnen 

De horizontale lijn operatie en de verticale lijn operatie hebben allebei een tegenover

gesteld belang bij de woordrichting. De horizontale lijn operatie is sneller als de 

woordrichting horizontaal is en de verticale lijn operatie als de woordrichting verticaal 

is. Dezelfde tegenovergestelde argumenten gaan op voor diagonale lijnen, zij het in 

mindere mate. 

© 1989 Oc:.e-Nederland B.V .. Venia, The NetberIaDds 
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2.4. Schaalbaarheid en speedup 

Door meerdere processoren te gebruiken moet de performance van de printercontroller 

opgescbaald lcunnen worden. 

T p : tijd die nodig is om bet probleem met p processoren op te lossen 

Tl 
Sp = - : speedup [HW A84] 

Tp 

Ais een probleem met p processoren wordt opgelost wordt er gewoonlijk vanuit gega.a.n dat 

een maximale speedup te behalen is van p. 

Tl 
f'Jp = Sp I P = - : efficiency 

pTp 

De maximale efficiency f'J wordt dan 1 verondersteld. 

Het is volgens de literatuur ecbter ook mogelijk een efficiency boger dan 1 te halen. Oit 

beet superlinear speedup ([P AR86] versus [F AB86]). Deze kan optreden als bet a.a.ntal pro

cessoren precies bij de grootte van bet probleem past. Dok een quasi superlinear speedup 

is mogelijk doordat de code van de node-processen boven een bepaald a.a.ntal processoren in 

bet interne gebeugen past en daardoor de processen oot relatief sneller verlopen. 

Het doel om een zo boog mogelijke efficiency te halen, ricbt zicb bij bet ontwerp van de 

printercontroller ecbter tot een efficiency zo dicht mogelijk bij 1. 

© 1989 ~Nederiand B.V., Venla, The NetberIaDds 
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2.5. Eisen en kengetallen 

De volgende eisen vonnen het uitgangspunt voor de beschouwde printer : 

- Printsnelheid : 

- Resolutie : 

- Formaat : 

60 pagina's A4 per minuut, waarbij de helft van 

de tijd voor de fill- en de andere helft voor de 

werkelijke print-operatie nodig is. 

24 puntenlmm 

A4 = 210 x 297 mm2 

De volgende eigenschappen van de architecturen moeten tegen elkaar worden 

afgewogen: 

[1] schaalbaarheid a) extra transputers, performance 

b) datasnelheid (naar buiten) 

[2] eenvoud (ontwikkeltijd) 

[3] prestatie (van iedere applicatie apart en van het geheel) 

[4] kosten a) printoppervlakte 

b) benodigde hardware 

c) benodigde processing power 

Hieruit kunnen kengetallen worden gegeneerd aan de hand waarvan de ideeen voor de 

datakanalen tov. elkaar kunnen worden vergeleken. 

Kengetallen algemeen 

- 1. schaalbaarheid van de performance (aantal RIP's)(moeilijk,redelijk,eenvoudig)(bovengrens?) 

- n. a)verslicings-richting (vrij, horizontaal, verticaal) 

b )slice-grootte (continue partitie, .... , interleaved) 
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In de hoofdstuk 4 worden kandidaten voor de architectuur van de Bitmap Reader met de 

bijbehorende datakanalen aan de hand van de eisen van deze applicatie gegenereerd en aan 

de hand van voor deze applicaties opgestelde kengetallen en de algemene kengetallen 

geevalueerd. In hoofdstuk 5-7 wordt bekeken of het datakanaal (de datakanalen) ook aan 

de eisen en kengetallen van de andere applicaties voldoen. 

Eisen t:SJIof tengetallen van de applicaties 

Bitmap reader 

Fontmanagement 

Instructietabellen 

Images 

Paragraaf 4.2 

Paragraaf 5.2 

Paragraaf 6.2 

Paragraaf 7.2 
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3. Bouwstenen 

3.1. Transputers 

In de printercontroller is gekozen voor transputers. Dit zijn bouwstenen met geihtegreerde 

microprocessor en communicatie-interface. die uitermate geschikt zijn om een parallel pro

cessometwerk mee op te zetten. Naast transputers zijn er nog een aantal verwante bouws

tenen die gebruikt kunnen worden voor linkcommunicatie. zoals programmable linkswitches 

en linkadaptors. 

3.1.1. T212 transputer 

Dit is een transputer met een 16-bit non-multiplexed adres- en data-bus. De adresruimte is 

64 Kbytes groot. Doordat de bus niet gemultiplexed is. zijn slecbts 2 cycles nodig voor een 

exteme gebeugenaccess. De overige gegevens komen overeen met die van de T414. 
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3.1.2. T414 transputer 

Reset 
Analyse 

Error 32 bit 
BootFromROM System Processor 

Clockln Services 
VCC 
GND Link E LinkSpecial 

CapPlus Services 
LinkOSpecial 

CapMinus Ltnk123Speclai 

link LinklnO 
Timers Interface LinkOutO 

Link Linkln1 
2k bytes Interface LinkOut1 

of 
On-chip link Linkln2 

RAM Interface LinkOut2 

ProcClockOut link Linkln3 
notMemSO-4 Interface LinkOut3 

notMemWrBO-3 
External ~ EventReq notMemRd 
Memory Event 

notMemRf EventAck 

MemWait Interface 
MemAD2·31 

MemConfig MemnotRfD1 
MemReq MemnotWrDO 

MemGranted 

Figuur 3.1 T414 transputer 
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In de T414 transputer zijn geintegreerd: 

- 32-bit microprocessor 

- 4 standaard transputer communicatie links 

- 2 .K.bytes on-chip RAM 

- memory interface 

- peripheral interface 

Multitasking en real-time applicaties 

Multitasking wordt op een transputer hardwarematig uitgevoerd, dus niet door een soort 

operating system. De transputer heeft een zeer snelle context-switch, dit doordat een 

context-switch aIleen is toegestaan na bepaalde instruelies ( aIs er weinig data gered hoeft te 

worden). Deze instruelies zijn jumps, input/output, end of loop, het gebruik van de timers, 

... en heten descheduling-points. Ben contextswitch duurt daardoor minder dan 1 ",S, wat 

zeer belangrijk is voor real-time applicaties. 

De transputer ondersteunt hardwarematig 2 prioriteitsniveau's. Processen met de lagere 

prioriteit worden aIleen uitgevoerd aIs er geen aelieve hogere prioriteit processen zijn. 

Hogere prioriteitsprocessen 
Hogere prioriteit processen worden verwacht kort te duren. Als er meerdere hogere 

prioriteitsprocessen verder kunnen gaan, wordt er een geselecteerd en dit proces draait 

tot het op communicatie of een timer moet wachten of tot het beeindigt. 

Lagere priorireitsprocessen 
Als er geen enkel hoger prioriteitsproces verder kan, maar er weI een of meerdere 

lagere prioriteitsprocessen verder kunnen, gaat de transputer verder met het 

geihterumpeerde lagere prioriteitsproces. 

Lagere prioriteitsprocessen worden ge-"timesliced" om een evenredige verdeling van 

de processortijd over rekenintensieve taken te realiseren. Iedere timeslice-periode duurt 

1024 ",S. Om de voortgang te garanderen van aIle Iagere prioriteitsprocessen, mogen 
de hogere prioriteitsprocessen de processor niet langer continu bezet houden dan een 
timeslice-periode. Ben goede richtlijn is er voor te zorgen dat bij n hogere priori

teitsprocessen ieder hoger prioriteitsproces niet Ianger duurt dan lin van 1024 ",S. Ais 
hogere prioriteitsprocessen echter een groot deel van de timeslices in beslag nemen, 

wordt de fairness voor de lagere prioriteits processen beiinvloed. Bepaalde processen 
kunnen hierdoor helemaal niet meer aan de beurt komen. 
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Interrupt latency 

Als een hoger prioriteitsproces op een extern tanaal wacht en er geen andere hogere 

prioriteitsprocessen actief zijn, bedraagt de interrupt latency normaliter 19 processor 

cycles (950 nS voor T414-20) en maximaal 58 processor cycles (2900 nS voor T414-

20). 

Communicatie 

De T414 bezit een viertal links. Deze links zijn seritHe communicatiekanalen, die zorg 

dragen voor de communicatie van de transputer naar een andere transputer of transputerpro

dukt. Op deze manier tan een netwerk van transputers worden gevormd. Communicatie via 

de links vindt plaats onder een handshake-protocol. Na verzending van een databyte wacht 

de link op een acknowledge, voordat de volgende databyte verstuurd wordt. De communi

catie vindt plaats onder een DMA blok transfer mechanisme, waardoor de communicatie 

weinig performance-verlies van de microprocessor teweeg brengt. 

Bij een linksnelheid van 10 MbitlS is een effectieve datasnelheid van 475 Kbyte/S = 3.8 

Mbitls te halen met de links van een T414, bij unidirectioneel dataverkeer. Bij bidirec

tioneel dataverkeer is 450 Kbyte/s = 3.6 Mbitls (2 x) te halen. Met een linksnelheid van 

20 MbitlS is volgens [REN88] 870 Kbyte/S = 7.0 MbitlS te halen. Oit alles geldt bij het 

gebruik van het intern geheugen bij de communicatie. 

Bij gebruik van extern geheugen wordt de datasnelheid iets 1deiner, afhankelijk van het aan
tal externe geheugenaccessen en de duur van een externe geheugenaccess. 

Peripheral interface 

Er zijn 3 methodes om met peripherals te communiceren: 

[1] Door speciale peripheral-control transputers te gebruiken. Communicatie met het peri

pheral vindt dan plaats vanuit een occam proces dmv. een occam kanaal. 

[2] Met een linkadaptor tan een interface tussen links en peripherals tot stand worden 

gebracht. 

[3] De transputer ondersteunt het gebruik van memory mapped peripherals. Met behulp 

van de MemRequest en MemGranted lijnen is bovendien DMA mogelijk. Een peri

pheral tan de transputer om afhandeling door mid del van de event- en event 

acknowledge-lijn. 
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3.1.3. TSOO transputer 

VCC 
GND 

CapPlus 
CapMinus 

Reset 
Analyse 
Errorln 

Error 
BootFromROM 

Clockln 
ProcSpeed 

SelectO·2 

ProcClockOut 
notMemSO·4 

notMemWrBO-3 
notMemRd 
notMemRf 

MemWait 
MemConfig 

MemReq 
MemGranted 

System 
Services 

Timers 

4 Kbytes 
of 

On-chip 
RAM 

External 
Memory 
Interface 

Floating Point Unit 

Figuur 3.2 T800 transputer 

32 

32 bit 
Processor 

Link 
Services 

link 
Interface 

link 
Interface 

link 
Interface 

link 
Interface 

Event 

De belangrijkste verschillen van een T800 met een T414 zijn: 

. Floating point unit (FPU) 

a= LinkSpecial 
LinkOSpecial 
Lmk123Speciai 

LinklnO 
LinkOutO 

Linkln1 
LinkOut1 

Linkln2 
LinkOut2 

Llnkln3 
LinkOut3 

~ EventReq 
EventAck 

MemAD2·31 
MemnotRfD1 
MemnotWrDO 

Ben 64 bit floating point unit biedt floating point rekenoperaties voor zowel enkele als 
dubbele woorden volgens de ANSI-IEEE 754-1985 standaard. De floating point opera

ties kunnen parallel nust bet andere processorwerk worden uitgevoerd. 
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Advanced aclmowledge 

De links van de T800 geven al een acknowledge als de eerste bits van de data binnen

komen. Hierdoor is de linkcommunicatie stukken sneller dan bij de T414. Bij een 

linksnelheid van 10 Mbitls is een effectieve unidirectionele datasnelheid van 7.272 

MbitlS te halen. Bij 20 MbitlS is een unidirectionele datasnelheid van 13.9 MbitlS en 

een bidirectionele datasnelheid van 9.4 MbitlS (2 x) te halen [INM87b]. Hierbij is er 

nauwelijks verschil tussen communicatie vanuit bet interne of vanuit bet externe 

gebeugen, doordat de gebeugenaccessen parallel aan de communicatie plaatsvinden. 

Meer interne RAM 

De T800 beeft 4 kbyte interne RAM. 

Snelle 2D-blockmove 
In de microcode van de T800 is een 2-dimensionale blockmove geiinplementeerd die . 

werkt op een snelheid van 3.6 tot 13.1 Mbyte/s (2D moveall) voor een 3 cycle extern 

gebeugen met een T800-20. Ook is er een 2D-blockmove, waarbij alleen bytes gelijk 

aan nul worden gecopieerd (2D move zerobytes). Zo is er ook een 2D-blockmove, 

waarbij alleen bytes ongeUjk aan nul worden gecopieerd (2D move non-zerobytes). 
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3.2. rno4 Programmable linkswitch 

vee 
GND 

Clockln 
Reset 

linklnO-31 

... ... 

Control 
logic 

System 
Services 

synchronisation 

synchronisation 

Figuur 3.3 COO4 Programmable linkswitch 

output 1--..... 
buffer 

output 1--..... 
buffer 

LinkOutO 

LinkOut31 

ConfigLinkOut 
ConfigLinkln 
LinkSpeed 

CapPlus 
CapMinus 

De COO4 biedt een volledige crossbarswitch voor 32 linkingangen en 32 linkuitgangen en 

kan zowel op 10 als 20 Mbitls werken. De crossbarswitch veroorzaakt een gemiddelde ver

traging van 1.75 bittijd. Hierdoor zou, afgezien van een absolute vertraging, geen reductie 

van de datasnelheid optreden. De acknowledge wordt echter ook vertraagd, waardoor de 

datasnelheid aanzienlijk verminderd lean worden. Bij een T8QO-link (advanced acknowledge) 

heeft dit minder snel invloed dan bij een T44O-link (zie fig. 3.4). Br kunnen meerdere 

linkswitches in cascade worden geschakeld. waardoor herconfigureerbare netwerken van 

elke willekeurige grootte .lrunnen worden opgemaakt. De vertragingstijden accumuleren dan 

echter. De COO4 wordt geprogrammeerd door configuratiedata over de speciale configura

tielink te sturen. 
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1 
throughput 

vertraging 

Figuur 3.4 Vermindering van de throughput als functie van de vertraging 
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3.3. Link adaptors 

Ben linkadaptor converteert de bidirectionele seriiHe linkdata naar parallelle datastromen en 

tan gebruikt worden om transputers, peripheral controllers, 1/0 subsystemen of micropro

cessors van verschillende families met elkaar te verbinden. 

De COlI linkadaptor is te gebruiken in 2 modes, die over dezelfde pinnen gemultiplexed. 

zijn: 

INMOS 
link 

- mode 1 : 

LlnkOut 
Llnkln 

Figuur 3.5 COlI Linkadaptor mode 1 

10-17 
IValid 
lAck 

00-07 
OValid 
OAck 

8 Handshaken 
byte-wide 
input 
interface 

8 Handshaken 
byte-wide 
output 
interface 

Twee onafhankelijke byte bred.e interfaces met volledige handshake. 
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Linkln 
Input data Control Clockln 
register LlnkSpeed logic 

SeparatelQ 

Input status 
HoldToGND 

register 
INMOS DO-D7 System 
link Output status Bus 

register 

Register RnotW 
LinkOut Output data control logic RSl 

register RSO 
notCS 
Outputlnt 
Inputtnt 

Figuur 3.6 COlI Linkadaptor mode 2 

- mode 2 : 
De linkadaptor functioneert als 8-bits bidirectionele interface tussen een seriele link: en 
de systeembus van een microprocessor. 
De linkadaptor wordt geprogrammeerd door status/controle registers en dataregisters. 
Dmv. 2 interruptlijnen kan de processor of andere hardware om afbandeling worden 
verzocbt. 

De COI2 linkadaptor kent alleen mode 2. 

De datasnelbeid over de links van een linkadaptor is lager dan die over de links van een 

transputer. Pas als een byte van de output interface wordt afgenomen. voIgt een ack
nowledge over de teruggaande link. Zo wordt ook pas cen input acknowledge gegeven als 
de acknowledge over de link ontvangen is, dus dan kan de volgende byte pas aangeboden 
worden. Dil biedt weI een waarborg voor de syncbronisatie tussen processen, die zich af

speleri aan beide verschillende kanten van de linkadaptor. 
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3.4. DatakaMJen 

Processoren gebruiken voor dataverkeer een datakanaal. Dit dataverkeer Un lOwel intern 

(geheugen) als naar buiten plaatsvinden, naar randapparatuur of andere processoren. 

Oit damkanaaJ Un voor korte of grote afstanden worden ontworpen. waarvoor de eisen ook 

anders zijn. In dit geval zijn we geihteresseerd in datakanalen voor korte afstanden. Hierin 

worden vaak de volgende verbindingsschema's gebruikt: 

• Sterstructuur 
AIle deelnemers zijn door een eigen verbindingskanaal met een centrale eenheid ver-

bonden. Naar gelang het soort centrale eenheid kunnen de deelnemers gelijlctijdig data 
verzenden of krijgen ze om beurten de mogelijkbeid om data te verzenden. 

• Ringstructuur 
De deelnemers zijn in een ring met elkaar verbonden en kunnen met hun buren com-

municeren. Berichten voor verder gelegen deelnemers moeten van deelnemer naar 

deelnemer verder gestuurd worden. 

• Pipeline-structuur De deelnemers zijn in een lineaire rij onderling met elkaar verbon
den. Berichten moeten via de pipeline van deelnemer naar deelnemer worden verzon

den. 

• Busstructuur 
AIle deelnemers zijn dmv. een gemeenschappelijk datakanaal met elkaar verbonden. 

Op een bepaald tijdstip kan maar een bericht over de bus verstuurd worden. Over de 

bus moet een uitwisseling van informatie mogeUjk zijn tussen de verschillende deelne

mers. AUe deelnemers worden daarvoor via een gemeenschappelijke bus aan elkaar 

geschakeld. (zie Appendix D) 

In de praktijk komen deze verbindingsmogelijkbeden oak in gemengde vorm voor. 
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Uit de diverse mogelijkbeden voor de datakanalen worden telkens 2 mogelijkbeden Dader 

belicbt. Dit zijn : 

- Het gebruik van links (transputer communicatie faciliteit) 

Met bebulp van de links kunnen diverse architecturen worden opgezet ; 

ster 
connected ring 

pipeline 

De links kunnen parallel verschillende data verzenden. 

- Het gebruik van een paralleUe bus (Appendix D) 

Hierbij onstaat een lineaire architectuur, waarbij bet datakanaal 

in de tijd over de busdeelnemers verdeeld wordt. 
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3.4.1. Kengetallen voor parallelle bussystemen 

- Latency Tolerance 

Maximale tijdsduur tussen de wens van een busdeelnemer tot datatransfer en bet einde 

van de eerste datatransfer. 

- Bandbreedte 

Hoeveelbeid data die per tijdseenbeid over de bus verstuurd kan worden. 

- Busload 

Maximaal aantal busdeelnemers. Eventueel worden bij een groot aantal busdeelnemers 

busrepeaters gebruikt. 

- Adresruimte 

Aantal adreslijnen. 

- Multimaster capability 

. - Multiprocessor capability 

- Kosten 

Ais een bestaand busconcept wordt gebruikt moet bierbij ook gekeken worden naar het 

aantal producenten van modules voor dat busconcept. 
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3.4.2. Features bij gebruik van parallelle bussen 

Adresldata-multiplexing 
Door voor het adres en voor de data dezelfde lijnen te gebruiken Un er bespaard 
worden op buslijnen. Nadeel is dat bij een schrijfactie de transfer langzamer is dan 

wanneer er geen sprake is van multiplexing, omdat bij een scbrijfactie het adres en de 
data gelijktijdig aanwezig tunnen zijn. 

Adress-pipelining 
Ais er geen adres/data-multiplexing is Un bij een leesactie tijdens de datatransfer de 

adrestransfer voor de volgende leesactie plaatsvinden. 

Arbitration-pipelining 
Tijdens een datatransfer kan de bus arbitration voor de volgende bustoewijzing a1 
afgehandeld worden. 

Tnmsfer-modes 
Ben paraileUe bus heeft vaak een aantal transfermodes om een optimale data 
throughput te krijgen. 

- single transfer mode 
Ais na een busrequest de bus over wordt gedragen vindt een enkele da

tatransfer plaats voorafgegaan door de adressering, waarna de bus weer 

wordt vrijgegeven. 

- burst transfer mode 
Nadat de bus is overgedragen vinden een aantal datatransfers plaats, 
ieder voorafgegaan door een aparte adressering, waarna de bus weer 

door de busaanvrager wordt vrijgegeven. 
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- block transfer mode 
Nadat de bus is overgedragen vindt er een keer een adressering plaats, 
waama een reeks datatransfers plaatsvinden, waama op het eind de 
busaanvrager de bus weer vrijgegeeft. Hierbij wordt vaak een 2 edge 
handshake gebruikt: A11ebei de flanken van de handshakesignaJen heb
ben hierbij dezelfde functie. 

- read-modify-write 

Nadat de bus is overgedragen vindt er een adressering plaats. waama 

er respectievelijk een lees- en een schrijfoperatie plaatsvinden, waar
tussen een bewerking door de desbetreffende module On plaatsvinden. 

Daama wordt de bus vrijgegeven. 

In het geva! van de burst transfer, block transfer en de read-modify-write kunnen we 

spreken van een bus/ock. In bet geva! van de block transfer en de read-modify-write tun
nen we spreken van een addresslock. 
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4. Bitmap Reader 

4.1. InIeiding 

De functie van de Bitmap Reader is het uitlezen van de door de RIP's gegenereerde bit
maps en het sturen van deze informatie naar het printer-engine in een constante seriele data

stroom. 

bitmap 

iontcac:he • 

Figuur 4.1 Bitmap Reader 

bitmap . 

fontcac:he 

Uit het feit dat de printercontroller voor een laser printer gebruikt zal gaan worden, voIgt 
dat het uitlezen van de bitmap in een bepaalde richting moet plaatsvinden, zodat rasterlijn 
voor rasterlijn in een continue seriele stroom aangeboden tan worden. Het ligt voor de 
hand een rasterlijn fysisch bij een enkele RIP-processor onder te brengen (verticale versli

cing), omdat de data een continue seriele stroom aangeboden moo worden. Het is echter 
ook mogelijk bepaalde blokgroottes van woorden als gedeelte van de rasterlijn over de bit
maps van de RIP-processoren te verdelen, zodat een verdeling in de andere richting ontstaat 
(horizontaie verslicing). 
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partilies wilelr.8urige sk6blHdte horizontaal bIoksgewijze vers/icing 

f::::.. • willekeurig grafisch object I]] • IoegeWezen aan &4n processor 

Figuur 4.2 Verschillende bitmap verdelingen 

Omdat de Bitmap Reader de gehele bitmap leest en zodoende aUe geheugenlocaties hiervan 

accessed, tan het Bitmap Clear proces hier waarschijnlijk mee gecombineerd worden. Als 

voor de Bitmap Reader bij de RIP·processoren dedicated hardware wordt gebruikt, verdient 

het aanbeveling om te overwegen hierbij ook de Bitmap Clear onder te brengen. 

© 1989 Oce-Nederland B. V., Venlo, The Netberlands 



30 

4.2. Eisen en kengetallen 

Met betrekking tot het aan te sturen printer-engine gelden de volgende eisen: 

formaat x resolutie2 

- Datasnelheid : ~ine= 
Tprint 

Tprint = 0.5 S, waarna bet printengine na 0.5 S weer kan printen. 

Zodoende tan de printsnelheid van 60 pagina's A4 per minuut worden gehaald. 

V oor de eenvoud stellen we dat tijdens het printen alleen de Bitmap Reader bezig is en dat 

er op dat moment niet gerasteriseerd wordt. In werkelijkheid zal bet met de meeste archi

tecturen mogelijk zijn parallel met de Bitmap Reader een volgende pagina te rasteriseren. 

De problemen die hierbij komen kijken worden niet bekeken . 

. resolutie = 24 lijnenlmm 

A4 = 210 x 297mm2 

210 x 297 x 242 

In dit geval geldt: R.,ine = ------ = 72 MbitJS 
0.5 

- Aantal rasterlijnen: 210 x 24 = 5040 

- Tijd per rasterlijn: T rasterlijD = ------ = 0.5 I 5040 = 99 IlS 
aantal rasterlijnen 

- Pixels per rasterlijn : 297 x 24 = 7128 pixels = 7128 bits = 223 woorden (32-bit) 

Bovenstaande eisen zijn ricbtgetallen; bet uiteindelijke doel is scbaalbaarheid dus moet in 

principe ook een sneller printerengine of een printerengine met een bogere resolutie kunnen 

worden gebruikt. 

De architectu.rea voor bet datahnaa1 naar Bitmap Reader wordea op de voJsende criteria 

beoordeeld : 

- I. aantal verbindingsdraden naar BM-Reader a) aantallin.ks per transputer naar de Bitmap Reader 

b) totaal aantal links naar de Bitmap Reader 

c) breedte parallelle bus 

- II. hardware bij de Bitmap Reader a) extra gebeugen voor buffering 

b) andere benodigde hardware 

- m. extra hardware bij de transputers thv. Bitmap Reader 

- N. benodigde processing-power thv. Bitmap Reader 

- V. scbaalbaarbeid datasnelheid naar engine (niet, moeilijk, re<ielijk, eenvoudig)(bovengrens?) 

- VI. rea1isatie van de Bitmap Clear 
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4.3. Kandidaten voor bet datakanaal voor de Bitmap Reader 

Er worden twee verscbillende basisoplossiogen voor bet datakanaal ten beboeve van de Bit

map Reader bekeken: 

4.3.1 Links als datakanaal voor de Bitmap Reader 

4.3.2 Parallelle bus als datakanaal voor de Bitmap Reader 

Daarnaast is nog gekeken naar een oplossiog voor bet geval er meerdere bitmaps tegelijk 

gelezen moeten worden door de Bitmap Reader. 

4.3.3 Arcbitecturen voor een meervoudige Bitmap Reader 

In de figuren wordt telkens aangegeven hoe de verslicing gekozen kan worden, waarna een 
blokscbema van de arcbitectuur voIgt. 
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4.3.1. Links als datakaMaJ voor de Bitmap Reader 

2 3 p 

Figuur 4.3 Principe schema 

In principe worden point-to-point linkverbindingen gebruikt ttlssen de RIP-processoren en de 

Bitmap Reader om zo min mogelijk vertraging te introduceren en zodoende aan de de real

time eisen van de Bitmap Reader te kunnen voldoen. 

Indien nodig en mogelijk wordt een andere architectuur gebruikt. (zie bv. fig. 4.8 Linksl N 

pipelines) De kleinste data-eenheid die over een link verzonden tan worden is een byte. 

Het aantal benodigde links voor datatransport naar de Bitmap Reader zonder extra buffering 

is afhankelijk van de maximaal haalbare effectieve datasnelheid over een link en de voor de 

engine benodigde datasnelheid: 

N = r Ren,ine I Rlink.eff.lDIIX 1 
~ne = 72 MbitlS (eis) 

p = aantal transputers (performance) 

N = aantal benodigde links voor de Bitmap Reader 

Rengine = bitsnelheid van de datastroom naar het Back-End (printengine) 

Rlink,eff.max = maximaal haalbare effectieve bitsnelheid over een link 

Over de links van een T800 is onder bepaalde randvoorwaarden een unidirectionele 

datasnelheid haalbaar van 14 MbitlS effectief (zie 3.1.2) bij een bitrate van 20 Mhz. 
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Hieruit voigt voor het minimaal aantal benodigde links : N = 6 

Bij een T414 is slechts een unidirectionele effectieve datasnelheid van 6.4 MbitlS mogelijk 

(zie 3.1.1), bij een bitrate van 20 Mhz, omdat op de T414 geen overlapte acknowledge 

plaats'vindt bij linkcommunicatie. Dan geldt N = 11 a 12 

Er moeten dus minstens N (= 6, voor T800) links naar de Bitmap Reader lopen om de data 

van het RIP-gedeelte van de printercontroller mbv. de Bitmap Reader naar het printer

engine te sturen. 

Ais elke RIP-processor afzonderlijk de datasnelheid moet lrunnen halen dan moeten er 

meerdere links per RIP-processor naar de Bitmap Reader gaan. Als de RIP-processoren 

parallel hun data naar de Bitmap Reader zenden is per RIP-processor weliswaar een 

kleinere datasnelheid nodig, maar er moet dan wei buffering plaatsvinden, zodat het 

dataverkeer over de tijd uitgesmeerd kan worden. 

Een bepaalde mate van buffering is echter altijd nodig, omdat de asynchrone data van de 
link omgezet moet worden tot synchrone data. 

De twee verschillende benaderingsmethodes vormen twee aparte subparagrafen : 

- Meerdere links per RIP-processor (4.3.1.1) 

- Buffering (4.3.1.2) 

Het clearen van de bitmap kan bij de architecturen met links als datakanaal voor de Bitmap 

Reader, het best softwarematig gebeuren. Extra hardware die anders hiervoor nodig is, 

doet af aan de eenvoud van de ontwerpen. Extra performance die nodig is voor het clearen 

van de bitmap kan door opschalen van het aantal RIP-processoren worden gecompenseerd. 

Hoe meer RIP-processoren hoe kleiner gedeelte van de bitmap per RIP-processor dus hoe 

sneller ook de Bitmap Clear. De Bitmap Clear wordt dus ook geparallelliseerd. 

Het clearen van de bitmap duurt softwarematig ongeveer 850 nS per woord (T414-15, 6 

cycle geheugen) en 400 nS per woord (T800-20, 4 cycle geheugen). Dit is geimplementeerd 
door middel van een BlockMove die gedeeltelijk in interne RAM plaatsvindt en daama van 

interne naar externe RAM. 
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4.3.1.1. Meerdere links per RIP-processor 

N 

2 3 p 

FIgUUI' 4.4 Links/ N links per RIP-processor 

Linlcs/ N ljnks per RIP-processor 

Op ieder willekeurig moment is hoogstens een transputer bezig met datatransport our 

de Bitmap Reader. Dit datatransport moet dan aan de realtime eisen van de Bitmap 

Reader voldoen. Hiervoor zijn N links van iedere RIP-processor naar de Bitmap 

Reader nodig. Voor iedere link moo in de Bitmap Reader minstens een dubbel 

bytebuffer aanwezig zijn. N links vullen N bytebuffers die dan in N andere 
bytebuffers worden geklokt. Deze laatstgenoemde bytebuffers worden via de interface 
tussen de Bitmap Reader en het printengine uitgelezen. In de tussentijd worden de N 
eerstgenoemde bytebuffers weer gevuld. Na een vrij te kiezen aantal van deze cycli 
(afhankelijk van verslicing) stopt de datatransfer van de RIP-processor en begint de' 
datatransfer vanaf de volgende RIP-processor. 
De verslicing kan in beide richtingen plaatsvinden. De datatransfer Un op elk moment 
our een andere RIP-processor worden omgeschakeld. 
Een nadeel van deze architectuur is dat er p x N links our de Bitmap Reader IQpen. 

Een tweede nadeel is dat een transputer op dit moment (T414, T8(0) slechts 4 links 

heeft. Dit is in dit geval niet toereikend. Enkele van de beschikbare links zullen nodig 
zijn voor communicatie tbv. de andere applicaties in de iInager, zoals voor het 
dataverkeer van de interpreter naar de RIP-processoren. Extra links kunnen worden 
verwezenlijkt door memory-mapped links dmv. linkadaptors (zie hoofdstuk 3). De 

transputer moet de linkadaptor dan aansturen. De transputer kan slechts een bepaald 
aantallinkadaptors aansturen door beperkingen in de geheugenbandbreedte. Voor ieder 
woord zijn 2 geheugenaccessen nodig in het geval dat over een linkadaptor wordt 

gecommuniceerd. Vier linkadaptors moeten dan in een woord gemapped zijn. Door de 
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asynchroniteit tussen de 4 links zal hier enige vertraging optreden. 

De geheugenbandbreedte van de transputer is 210 Mbitls voor een 20 Mhz transputer 

met 3 cycle extern geheugen. Hiervan gaat 56 MbitiS af voor de 4 transputerlinks, 

waardoor er 154 MbitiS overblijft voor de linkadaptors. Voor ieder woord naar een 

linkadaptor zijn twee geheugenaccessen nodig dus is effectief 77 Mbitls over voor de 

linkadaptors. Stel dat met een linkadaptor een snelheid van 14 Mbitls te halen is 

(datasnelheid link T8(0), dan kunnen maximaal 5 linkadaptors op volle snelheid wor

den aangestuurd. Ieder woord moet echter apart door de transputer naar de link

adaptors worden gestuurd doordat op de acknowledge moet worden gewacht. De link

adaptors kunnen door de vertraagde acknowledge geen snelheid halen van 14 Mbitls 

(zie 3.3). Hierdoor zijn er meer linkadaptors nodig dan No.4. 

Hoe meer linkadaptors er gebruikt worden, hoe minder performance er overblijft voor 

andere processen op de transputers. 

Linkadaptors als memory-mapped links bieden vele nadelen. In de toekomst worden er 

echter transputers verwacht met meer dan 4 links. (8 1) 

Kengeta11en algemeen 

I. Het toevoegen van transputers betekent toevoegen van linkadaptors en buffers in de 

Bitmap Reader. 

n. De verslicingmethode is helemaal vrij. 

KengetalJen Bitmap Reader 

I. Per transputer gaan er N links naar de Bitmap Reader. In totaal lopen er p x N links 

naar de Bitmap Reader. 

n. In de Bitmap Reader zijn N linkadaptors en N bytebuffers nodig met adresse

ringslogica en een sequencer die de verschiUende linkadaptors adresseert. 

m. Als het aantal beschikbare links per transputer minder is dan N, kunnen memory 

mapped links dmv. linkadaptors worden gemaakt. 

IV. De taken die verricht moeten worden zijn het overzenden van de datablokken mbv. de 

links en de adressering van de linkadaptors en buffers in de Bitmap Reader door een 

sequencer. Eventueel moeten de extra linkadaptors worden aangestuurd. 

V. De datasnelheid is vrij moeilijk schaalbaar: 

- Er moeten vrije plaatsen worden gehouden voor extra linkadaptors, zowel bij de 
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transputers als bij de Bitmap Reader. 

- Er is een bovengrens aan het aantaI linkadaptors per transputer, terwijl er meer link

adaptors nodig zijn als extra links (14 Mbitls). 

VI. De Bitmap Clear gebeurt softwarematig. 

2 3 p 

Figuur 4.5 Links! Ncrossbar links ! crossbarswitch 

Links/ Nc:rossbar links / crossbarswitcb 

Een nadeel van bet vorige idee is het grote aantaI links dat naar de Bitmap Reader 

loopt. Dmv. een crossbarswitch worden de links in dit ontwerp geschakeld, zodat 

minder links naar de Bitmap Reader hoeven te lopeno De Bitmap Reader lean dan 

dicbt bij het printerengine en de crossbarswitch dicht bij de printercontroller komen. 

Op ieder willekeurig moment is hoogstens een transputer bezig met datatransport naar 

de Bitmap Reader. De links van iedere transputer worden dmv. crossbarswitches 

geadresseerd en de transputers sturen informatie in datablokken van een bepaalde 

grootte naar de Bitmap Reader. De verslicing moet in verticale richting plaatsvinden 

als een transputer de realtime eisen moet kunnen halen maar de slicebreedte is vrij. 

Om de crossbarswitches om te schakelen is een bepaalde tijd nodig, waardoor de 

informatie in een kortere tijd moet worden getransporteerd en waardoor dus de 

datasnelheid groter wordt en dus meer links per transputer nodig zijn. 
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Tdatablok 

• I. 

T effec:tlef Taossbar 

Figuur 4.6 Overhead door crossbarschakeltijd 

T dalablok T dalablok 

Ncroubar = N x = N x -------

T eff. T dalablok - T crossbar 

De schakeltijd T crossbar wordt grotendeels bepaald door de snelheid van de configura

tiedata. Om een link-connect of link-disconnect te maken zijn 3 configuratiebytes 

nodig. De transporttijd van een datapakketje van 3 bytes is ongeveer 4 IlS. Voor 

een link -connect of -disconnect is dus 4 Il S nodig. V oor het omschakelen van N croubar 

links zijn 2 x Ncrossbar X 3 bytes nodig. Ncrossbar zal hoogstens in de orde van 7 lig

gen (voor datablokgrootte = 1 rasterlijn). Dan geldt Taossbar == 27 IlS. Naoubar zal 

minimaal gelijk aan N zijn. Dan geldt TCI'O$$bar == 23 IlS. Taoubar Hgt dus in de orde 

van 25 IlS. 
T rasterlijn = 99 IlS. Het is dus mogelijk om binnen de tijd van een rasterlijn de 

crossbarswitches om te zetten. 

Door de schakeltijd van de crossbarswitch is een buffer nodig. Dit buffer moet min

stens zo groot zijn dat tijdens het omschakelen de vereiste datasnelheid nog steeds 

gehaald kan blijven worden. Ais een dubbel buffer wordt gebruikt. geldt: 

Buffergrootte ~ 2 x T c:roubar X Rengine = 2 x 25 Il x 72 M = 3600 bit = t12 woorden 

Tijdens het omschakelen van de links moet gegarandeerd zijn dat er geen dataverkeer 

plaatsvindt. Hierdoor is nog een kleine veiligheidsmarge nodig. 

Ben transputer heeft 4 links. Oit is in dit geva! Diet toereikend. De overlge link(s) 

zouden kunnen worden verwezenlijkt door memory-mapped links dmv. linkadaptors. 

In het voorgaande idee [Links! N links per RIP-processor] is deze mogelijkbeid nader 

bekeken en is gebleken dat er vele nadelen aan deze oplossing kleven. 

In de toekomst worden transputers verwacht met meer dan 4 links. (8 ?) 
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In een soort boomstructuur kunnen verschillende crossbarswitches doorgeschakeld wor

den. Bij gebruik van meer dan 2 lagen treedt echter vermindering van de throughput 

op bij het gebruik van T800-links. Bij T414-1inks treedt altijd vermindering van de 

throughput op bij gebruik van crossbarswitches. Bij het gebruik van 2 lagen kunnen 

16 RIP-processoren worden aangesloten als Nc:maber gelijk is aan 6. 

KengetalJen algemeen 

I. Extra transputers betekent extra crossbarswitch*aansluitingen en daardoor boven een 

bepaald aantal ook extra crossbarswitches Opschaling van de performance gaat dus 

Diet zonder andere aanpassingen. Bij de Bitmap Reader verandert er alleen iets in de 

adressering van de crossbarswitches bij opschaling van de performance. 

n. De verslicing moet verticaal plaatsvinden. De slice-groottes zijn vrij. 

KengetalJen Bitmap Reader 

I. Nc::rossbar = aantal benodigde links rekening houdend met de omschakeltijd van de 

crossbarswitch. 

Er zijn Ncrossbar ( 6 ~ Naoabar ~ 7 ) links per transputer nodig die dmv. 

crossbarswitches geadresseerd worden. In totaal zijn er Neroubar x p linkuitgangen in 

gebruik. Er gaan Ncrossbar links naar de Bitmap Reader. 

II. a) Door de asynchrone dataoverdracht en de schakeltijd van de crossbarswitch is 

buffering nadig omdat de Bitmap Reader de data synchroon naar de engine moet 

sturen. Deze puffer heeft minimaal cen grootte van 112 woorden. 

b) In de Bitmap Reader zUn verder Ncrossbar linkadaptors nodig. 

m. Voor de adressering van de links zijn Nc::rossbar crossbarswitch- aansluitingen per trans

puter nodig. Dus Ncrossbar x P + Hc::rossbar crossbarswitch-aansluitingen in totaal. Op 

een crossbanwitch (COO4) kunnen 32 links aangesloten worden. Ais het aantal 

beschikbare links per transputer minder is dan N crossbar• kunnen memory mapped links 

dmv. linkadaptors worden gemaakt. Dit betekent echter dedicated hardware op de 

transputerkaarten. 

IV. De taken die verricht moeten worden zijn het overzenden van de datablokken mbv. de 

links en de adressering dmv. de crossbarswitches. Eventueel moeten de linkadaptors 

aangestuurd worden. 

V. De datasnelheid is vrij moeilijk schaalbaar: 

- Er moeten vrije plaatsen worden gehouden voor extra chips. (crossbarswitches) 
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- Ben extra link bij een transputer betekent in dit geval een extra linkadaptor zowel 

bij de transputer als in de Bitmap Reader. 

Ook hier moet dan ruimte voor worden opengelaten. 

- Er is een bovengrens aan bet aantal linkadaptors dat een transputer kan aansturen. 

Er zijn daarentegen meer linkadaptors nodig dan er eigenlijk extra links (14 Mbitls) 

nodig zijn. 

VI. De bitmap clear gebeurt softwarematig. 
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4.3.1.2. Buffering 

raster1ijn ------------ -- ----- --- -- .---- - -- -~ -- - -----5-
a) 

2 3 p 

rasterlijn 

bitmap reader 

b) 

2 3 p 

Figuur 4.7 Links/ tegelijkl willekeurige slicebreedte 

a) horizontale verslicing 

b) verticale verslicing 
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Links! tegeJijkJ wiJJekeurige slicebreedte 
p transputers vullen parallel elk lip deel van een buffer in de Bitmap Reader. 

De transputers kunnen tegelijkertijd data zenden naar de Bitmap Reader, waardoor er 

als p ~ N slechts cen link per transputer nodig is als datakanaal voor de Bitmap 

Reader. 

De richting van de verslicing kan zowel in horizontale als in verticale richting zijn. 

Verder is de slicebreedte vrij te kiezen. Bij horizontale verslicing is de minimale slice

breedte een woord, de grootste is IIp deel van een rasterlijn. Bij verticale verslicing is 

de kleinste slicebreedte cen rasterlijn en de grootste IIp maal het aantal rasterlijnen 

per pagina. 

De bitmap wordt opgedeeld in slices en iedere RIP-processor bevat een aantal van die 

slices. Iedere RIP-processor heeft slices ter breedte Soor (in woorden) bij horizontale 

verslicing of slices ter breedte Sver (in rasterlijnen) bij verticale verslicing. 

De slicebreedte is bepalend voor de benodigde buffergrootte <hbor of bver) in de Bitmap 

Reader. 

boor = 2 X Soor 
bver = 2 X Sver X h, met h = hoogte van een rasterlijn (in woorden) 

KengetaiJen slgemeen 

Links! regeJijkJ wiJlekeurige slicebreedte 

I. Opschaling van het aantal transputers is redelijk eenvoudig te realiseren. In de Bitmap 

Reader zijn dan extra linkadaptors en extra buffering nodig. 

II. De verslicingsrichting is vrij. De slicebreedte is vrij. 

KengetalJen Bitmap Reader 

I. Br lopen p links naar de Bitmap Reader. 

II. a) Er is een buffer nodig in de Bitmap Reader ter grootte van : 

boor = 2 X P X shor, met P = aantal RIP·processoren 

bver = 2 x p x &vcr x h, met h = hoogte van een rasterlijn (in woorden) 

b) V oor iedere link moet in de Bitmap Reader een linkadaptor aanwezig zijn, dus p 

linkadaptors. Er moet in de Bitmap Reader voor adressering worden gezorgd van p 
linkadaptors en de bufferwoorden door een sequencer. 

m. Br is geen extra hardware bij de transputers nodig ! 
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IV. De transputers zenden de datablokken over. 

V. De datasnelheid is eenvoudig schaalbaar; een extra RIP-processor betekent naast extra 

performance ook extra datasnelheid. 

VI. De bitmap clear gebeurt softwarematig. 
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raslarlijn ..................................... . -5-

a) 

bitmap 

2 3 N 

rasterlijn 

b) ~~ ................. ~------l 
2 3 N 

FtgUur 4.8 Linksl N pipelines 
a) horizontale verslicing 
b) verticale verslicing 
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Links/ N pipelines 
Om de datasnelheid naar de Bitmap Reader te halen zijn slechts N links nodig. N 
transputers zijn dmv. een link met de Bitmap Reader verbonden; de andere p-N trans

puters zenden hun bitmap informatie via deze transputers. Iedere pipe zorgt telkens 

voor data van pIN RIP-processoren. 

De bitmap wordt opgedeeid in slices en iedere RIP-processor bevat een aantal van die 

slices. Iedere RIP-processor heeft slices ter breedte sbor (in woorden) bij horizontale 

verslicing of slices ter breedte Sver (in rasterlijnen) bij verticale verslicing. Br is slechts 

buffering nodig voor N slices. 

Voordelen van deze architectuur zijn het kleine(re) aantal links naar de Bitmap 

Reader, kleinere buffergrootte, en dat de Bitmap Reader architectuur aIleen verandert 

bij een andere benodigde datasnelheid naar het Back-End en Diet bij opschaling van 

andere performance-eisen. 

KengetalJen algemeen 

I. De performance is eenvoudig schaalbaar; extra transputers kunnen dmv. de links aan 

het netwerk worden gekoppeld. Hierbij is er geen verandering in de Bitmap Reader 

nodig. 

n. De verslicingsrichting is vrij. De slicebreedte is vrij. 

KengetalJen Bitmap Reader 

I. Br lopen N links naar de Bitmap Reader. 

n. a) Br is een buffer nodig in de Bitmap Reader ter grootte van : 

boor=2xNxsbor 
bver = 2 x N x Sver x h, met h = hoogte van een rasterlijn (in woorden) 

b) V oor iedere binnenkomende link moet in de Bitmap Reader een linkadaptor 

aanwezig zijn, dus N linkadaptors. die samen met de bufferwoorden door een 

sequencer geadresseerd dienen te worden. 

m. Bij de transputers is geen extra hardware nodig ! 

IV. De transputers zenden de datablokken door tot de transputers die dmv. een link met 

de Bitmap Reader zijn verbonden. Zenden en ontvangen gebeurt hierbij parallel zodat 

de vereiste datasnelheid gehaald kan worden. 

V. De datasnelheid is eenvoudig schaalbaar; een extra link naar de Bitmap Reader, dus 

een extra pipe, een extra linkadaptor in de Bitmap Reader en extra buffering bieden 

extra datasnelheid. 
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Als de transputers in een pipeline geschakeld zijn. zou hierdoor vertraging in de 

onderlinge communicatie kunnen optreden. Dit is bijna gebeel te ondervangen door 

buffering in de tussenliggende transputers en door op deze tussenliggende transputers 

parallel een buffer te ontvangen en bet vorige buffer te versturen. 

VI. De Bitmap Clear gebeurt softwarematig. 
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IIIII]] 
a) 

2 3 p 

rasteriijn 

b) ~ ...... j 
2 3 Ncrossbar 

Figuur 4.9 Linksl enkele link! crossbarswitch 

a) horizontale verslicing 

b) verticale verslicing 
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Links/ enkele link! crossbarswitcb 
De Bitmap Reader tan tussen groepjes van Naoubar transputers geschakeld worden 

mbv. crossbarswitches. De arcbitectuur lijkt op de arcbitectuur van [Links! Naoubar 

links! crossbarswitch]. Bij de bier vermelde architectuur is het echter toegestaan met 

meerdere transputers tegelijk te zenden. 
Vanuit iedere link naar de Bitmap Reader wordt tegelijkertijd een gedeelte van een 

buffer gevuld ter grootte van : 

bmr = 2 X Na"OUbar X Soor 
bver = 2 X NCIW$bar X Svet' X h, met h = hoogte van een rasterlijn (in woorden) 

Door de grootte van de datablokken wordt het omschakelmoment bepaald van de 

crossbarswitch en daardoor ook de efficiency. Hoe groter de datablokken zijn tussen 

omschakelmomenten van de crossbarswitch, hoe minder overhead er door het schak

elen onstaat. 

6 ~ NCIW$bar ~ 7. waarbij NCIW$bar = 7 als de datablokken ter grootte van een raster

lijn zijn. NCIW$bar is kleiner als de datablokken groter zijn. 

Vanuit deze getallen gezien tan het gedeelte van de verslicing dat door de 

crossbarswitch wordt gerealiseerd het best verticaal, in zo groot mogelijke slices 

plaatsvinden. De verslicingsrichting door de links naar de Bitmap Reader is vrij . 

. KengetaIlen algemeen 

I. Het aantal transputers tan in stappen van Nc:rossbar vermeerderd worden. Bij gebruik 

van meer dan 32-Nc:rossbar transputers moet er een extra crossbarswitch gebruikt worden 

en verandert de verbindingsarcbitectuur. 

n. De verslicingsrichting is in principe vrij. Het is echter aan te bevelen de verslicing 

door de crossbarswitch in verticale rkhting te laten plaatsvinden. omdat anders de 

schakeltijd van de crossbarswitch te zwaar mee gaat spelen. 

KengetaIlen Bitmap Reader 

I. Er lopen Naoubar links naar de Bitmap Reader. 

n. a) Er is een buffer in de Bitmap Reader nodig van : 

boor = 2 X Na"OUbar X Soor 
bver = 2 X Na"OUbar X &vet' X h. met h = hoogte van een rasterlijn (in woorden) 

b) V oor iedere binneDkomende link moet in de Bitmap Reader een linkadaptor 

aanwezig zijn, dus Nmossbar linkadaptors. die samen met de bufferwoorden door een 

sequencer geadresseerd dienen te worden. Er is ook nog een linkadaptor nodig om de 
crossbarswitch telkens om te schakelen. 
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m. Er is een crossbarswitch nodig om de verschillende transputerkaarten te adresseren. 

IV. De transputers zenden de datablokken. De Bitmap Reader stelt dmv. een linkadaptor 

aan de configuratieiink de crossbarswitch in. 

V. De datasnelheid is redelijk eenvoudig schaalbaar: een extra link van de crossbarswitch 

naar de Bitmap Reader en een extra linkadaptor. 

VI. De Bitmap Clear gebeurt softwarematig. 
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Interface Prinlengine 

bitmap 

1 2 3 N 

Figuur 4.10 Links/Inverted transputer 
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Links/ Inverted transputer 

Bij de architecturen [Links/ N pipelines] en [Links/ enkele link! crossbarswitch] wordt 

ipv. de linkadaptors een transputer als Bitmap Reader gebruikt. Hierdoor wordt de 

hardware in de Bitmap Reader vereenvoudigd en verschuift een stukje performance 

van hardware naar software. Het voordeel hiervan is flexibiliteit. De Bitmap Reader 

transputer heeft aan de andere kant een interface-gezicht voor de printengine. Het 

geheugen van de transputer werkt in dit geval als buffer. Als het buffer kJeiner is dan 

(4 kByte minus programmaruimte), kan het interne geheugen hiervoor gebruikt worden 

en is er geen extern geheugen nodig. Door middel van een BlockMove kan de 

printerengine- interface worden aangestuurd. De adresseringslogica wordt zo ingericht 

dat boven een bepaald adres de interface geadresseerd wordt. V oor ieder datawoord 

zijn dan in totaal 3 geheugenaccessen nodig. Als de buffering in het externe geheu

gen plaatsvindt is een snelheid te halen van : 

32 32 
Rmtmace = ----- = ----- = 71 MbitJS, 

3 x Tmem .• C)'Cle 3x3xSOnS 

voor een 20 Mhz transputer met 3 cycle extern geheugen. 

Het benodigde aantal links (N = 6) is groter dan het aanta! links van de transputer 

(T414, T800). Door meerdere transputers als Bitmap Reader te gebruiken, komen 

meerdere links beschikbaar. V oor een woord dat via een linkadaptor komt zijn in 

totaal 4 geheugenaccessen nodig. De geheugenbandbreedte van een transputer die als 

Bitmap Reader fungeert, begrenst de datasnelheid. Bij het gebruik van meerdere tran

sputers als Bitmap Reader kID bij gcede interfacing de effectieve bandbreedte echter 

meegeschaald worden. De data van de meerdere Bitmap Readers moet dan 
geiilterleaved worden. De grootte van de datablokken die geiilterleaved moeten wor

den is afhankelijk van de slicebreedte. De kengetallen van deze architectuur zijn 

hetzelfde als die van [Links/ N pipelines] en [Links/ enkele link! crossbarswitch], 

behalve die van de Bitmap Reader. Deze is deels in software uitgevoerd en daardoor 
eenvoudiger en fleltibeler. De vraag is echter of de kosten van de transputer hier 

tegen opwegen. 
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.4.3.2. ParalIelle bus a1s datakaoaal voor de Bitmap Reader 

Bij gebruik van een parallelle bus als datakanaal zijn we afhankelijk van de cycle tijd van 

bet externe gebeugen op de transputerbarten. Ben externe gebeugenaccess duurt minimaal 

3 x T proc' dus 

Tmemeycle = 150 nS, voor T414 of T800 op 20 Mhz 

Als er constant vanaf een bart wordt gelezen is dus een maximale datasnelheid te 

verwezenlijken van : 

32 bit 
~.max. = -- = 210 MbitlS 

150 nS 

Refresh : 

V oor bet extern gebeugen worden dynamiscbe gebeugencbips gebruikt. Dynamiscb gebeu

gen beeft een refresb nodig. De maximale duur van een refresb cycle voor een bepaald 

dynamiscb gebeugen met een 256 cycle refresb is in de orde van 4 mS. In de gebeugencon

figuratie van de transputer lean gekozen worden voor een refresb cycle time van 3.686 mS. 

Ben refresb interval duurt dan 14.4 tJS. Binnen deze tijd kunnen maximaal 95 gebeugenac

cessen plaatsvinden. 

Max. blokgrootte DMA = 95 woorden. anders moet de DMA de refresb overnemen. 

De refresb van een rij neemt de adresbus iets langer als een gebeugencyclus (T ~ in 

beslag. De gebeugenbandbreedte wordt d.aardoor kleiner. 

~,dyn .. max. = 204 MbitlS 

Mem.oryRequest : 

Bij een MemoryRequest maakt de transputer een eventuele externe gebeugencyclus af. Ook 

een uitstaande refresb wordt daama nog uitgevoerd. waarna de bus wordt vrij gegeven met 

bet MemoryGranted signaal. 

Buffergrootte ~ 3 woorden 

Indien de transputer constant in bet externe gebeugen aan bet werken is. zal een 

MemoryRequest gemiddeld 1/2 x Tc:yde duren, dus een enkele gebeugenacess door DMA 

zal 1.5 xTc:ycle duren. Na een Memoryrequest mag de DMA maximaal· 95 woorden 

accessen door de refresb-restricties. 
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B 
RDMA,max. = --- X ~.dyn .• max .• waarin B de grootte van het datablok is. 

B + 112 

1 S B S 95 

136 MbitlS :a RDMA,max. ;S; 203 MbitlS 

Met een parallelle bus kan de beoogde datasnelheid van 72 Mbitls bij het lezen van de bit

map van een transputer dus gehaald worden. De achterliggende gedachte van schaalbaarheid 

heeft hier ecbter een grenspunt. Hoe groter de datablokken. hoe hoger de te halen 

datasnelheid. De maximale grootte van een datablok zonder extra refresh voorzieningen is 

95 woorden. 

Als aile transputers telkens een datawoord klaar hebben staan op een outputpoort en de Bit

map Reader leest sequentieel de datawoorden van aile p transputers, dan is qua gebeugen

bandbreedte een p maal zo grote datasnelheid te bereiken. De geheugenbandbreedte legt 

dan dus geen beperkingen meer OPt evenals de MemoryRequest-tijd. De beperkingen liggen 

dan bij de output-poorten. de adresdecoderingstijd voor de transputerkaarten en de loop

tijdvertraging. De tijd die de transputer nodig heeft om de data op de outputpoort te zetten 

wordt door p gedeeld. De verslicing ligt dan echter vast in horizontale riehting met een sli

cebreedte van 1 woord. De slicebreedte kan groter gekozen worden door een snelle FIFO

buffer op iedere transputerkaart te gebruiken. Bij het gebruik van verticale verslicing wordt 

dit FIFO-buffer echter groot (min. 230 woorden). 

V oor de Bitmap Reader is een unidirectioneel datatransport nodig. 
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Fisuur 4.11 Busl direct access 

Bus/ direct access 

Dmv. MemRequest en MemGranled geeft 
de transputer de bus vrij. 

AJ.. - adresseringslogica 
MR - Memory Request 
MG .. Memory Granted 

Dmv. een parallelle bus tan de Bitmap Reader toegang krijgen tot het lokaal geheu
gen van een transputer. Op iedere transputerkaart bevindt zich hiervoor adrease

ringslogica. Ben aantal extra adreslijnen zijn gereserveerd om de verschillende trans

puterkaarten te selecteren. Als de kaart geselecteerd wordt, genereert de adresse

ringslogica een MemRequest. Daama maakt de transputer eventueel zijn exteme 
geheugencyclus af en een eventueel uitstaande refresh en geeft daama de bus vrij 

dmv. een MemGranted signaal. Hiennee worden de adres- en databuffers geenabled 

en wordt het desbetreffende geheugenadres geselecteerd. 

De Bitmap Reader functioneert als master. 
Als de DMA langer duurt dan een refresh interval may jmaal vertraagd mag worden, 

wordt de Bitmap Reader verantwoordelijk voor de refresh van het dynamische geheu

gen. De DMA duurt langer dan een refresh interval bij een blokgrootte groter dan 95 

woorden. 
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KengetalJen algeroeen 

I. De perfonnance is eenvoudig schaalbaar. Ben extra transputerkaart betekent een extra 

adres er is echter dedicated hardware op de kaart aanwezig. 

n. De verslicing is helemaal vrij. (Zowel verslicingsrichting a1s slicegrootte) 

KengetalJen Bitmap Reader 

1. De paralleUe bus bevat 32 + x + y lijnen, waarbij x een aanta! controle- en adresse

ringslijnen zijn en y een aanta! adresseringslijnen voor de lokale adressering zijn. 

II. a) Er is een buffer van minimaal 3 woorden nodig in de Bitmap Reader. 

b) In de Bitmap Reader moeten de adressen tot stand gebracht worden. Daarvoor is in 

de Bitmap Reader extra hardware nodig. 

m. Er moet bij ieder RIP-processor adresseringslogica aanwezig zijn samen met een aanta! 

latches en buffers om elk transputergeheugen volledig te kunnen adresseren. 

IV. In de transputer is geen extra processing power nodig. 

In de Bitmap Reader is extra processing power nodig voor het tot stand brengen van 

de adressen. 

V. Er is een bovengrens aan de datasnelheid die grotendeels bepaald wordt door de 

access-tijd van de geheugens en de MemoryRequest tijd. 

VI. De bitmapclear kan zowel software- als hardwarematig worden verricht. Als de Bit

map Reader een geheugenaccess verricht, kan meteen daarop dit adres gecleared wor

den. Oit kost geen extra tijd a1s de adresseringslogica bier op wordt ingericht. 
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Figuur 4.12 Busl event output 

Bus/ event output 

Dmv. een Eventsignaal vraagt het output
register om nieuwe data. 

AL • Adresseringslogica 
E .. Event 
FIFO - First in First out buffer 

ledere transputerkaart beeft een 32 bits outputpoort. De transputer zet bier een 

datawoord op. De Bitmap Reader leest van de outputpoort waardoor de transputer een 

event krijgt en bet volgend datawoord ophaalt en op de outputpoort zet. Als sequen

tiee! van opvo!gende transputerkaarten een datablok wordt gelezen, waarvan de 

grootte overeen komt met de slicebreedte, is een bogere datasnelheid te verwezen

lijken dan de gebeugenbandbreedte van een enkele transputer. Sr is dan een FIFO

buffer nodig ter grootte van zo'n datablok. Bij p transputers telt de beperking van de 

datasnelbeid door de gebeugenbandbreedte van bet exteme transputergebeugen nog 

maar voor IIp deel mee. Deze techniek is mogelijk bij borizontale verslicing, bij ver

ticale verslicing wordt bet FIFO-buffer groot (min. 230 woorden). 
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Kengeta1Jen algemeen 

I. De performance is redelijk tot eenvoudig schaalbaar. Ben extra transputerbart betek

ent een extra adres.Op iedere bart moet weI dedicated hardware aanwezig zijn 

(FIFO-buffer). Dit doet af aan de eenvoud. 

n. De verslicing is borizontaal met een bepaalde slicebreedte. Hoe breder de slices, hoe 

groter de buffers. Of verticaal met een vrije slice-grootte. De eerstgenoemde ho

rizontale verslicingsmethode verdient de voorkeur voor de Bitmap Reader omdat dan 
een hogere datasnelheid verwezenlijkt k:an worden. 

Kengeta1Jen Bitmap Reader 

I. De parallelle bus bevat 32 + x lijnen, waarbij x een aantal controle- en adresse

ringslijnen zijn. 

n. a) Er is een buffer van 3 woorden nodig in de Bitmap Reader als verticale verslicing 

wordt gebruikt. 

b) De Bitmap Reader moet de verschillende outputpoorten adresseren. 

De adressering vanaf de Bitmap Reader is eenvoudiger als bij het [Busl direct access1 

idee omdat aIleen de transputerbart geselecteerd hoeft te worden. 

m. Op iedere bart is een outputpoort nodig. Als de verslicing borizontaal is en er wordt 

gebruik gemaakt van de dan mogelijke winst in de datasnelheid, is er ook nog een 

FIFO-buffer nodig, waarvan de grootte afhangt van de slicebreedte s. Verder is 

adresseringslogica nodig om bet kaartadres te decoderen. 

IV. De transputers zorgen voor bet plaatsen van de data in de FIFO-buffers voor de out

putpoorten of recbtstreeks op de outputpoorten. 

V. Er is een bovengrens aan de datasnelheid, die bepaald wordt door de adresdecoder

ingstijd, de access-tijd van de outputpoort en de looptijdvertraging. In bet geval van 

een verticale verslicing speelt ook de accesstijd van bet gebeugen mee en beeft de 

FIFO-buffering geen zin meer. De tijd die de transputers nodig hebben om de instruc

ties uit te voeren om data op de 9UtpUtpoort te zetten gaat dan ook een zware rol 

spelen. 

De transputer moet er voor zorgen, dat er data klaar staat. Als Diet constant van een 

transputerkaart wordt gelezen, zijn de access-tijd van het geheugen en de tijd die 

nodig is om de instructies uit te voeren te verwaarlozen vanaf een bepaald aantal 

transputers. 

© 1989 Oce-Nederland B.V., VenIo, The Nedleriands 



57 

VI. De bitmapclea.r kan aIleen softwarematig worden verricbt. 

F'lgUUf 4.13 Bus/ DMA-controllers 

Bus! DMA-controllers 

Dmv. MemRequest en MemGranted geeft 
de transputer de bus aan de DMA-conlroller. 

AL • Adresseringslogica 
DMA - DMA-eontroller 
MR • Memory Request 
MG - Memory Granted 
FIFO • First in First out buffer 

Iedere transputerkaart beeft een DMA-controller door middel waarvan de bitmapinfor

matie over een paralleUe bus naar de Bitmap Reader wordt gestuurd. 

Als aIle transputers een seintje aan de Bitmap Reader bebben gegeven dat de volgende 

pagina klaar is, doet de Bitmap Reader in een bepaalde volgorde DMA-requests. De 

DMA-controller beeft data klaar staan, zet deze data op de bus naar de Bitmap Reader 

. bij een DMA-request en haalt de volgende data op. Als de teller in de DMA

controller op nul staat geeft deze een event door aan de transputer; deze vult de teller 

en bet basisregister met informatie over de locatie van bet volgende te versturen blok 

data (bv. volgende slice van een rasterlijn). De DMA-controller geeft bij iedere gebeu

genaccess of blok van gebeugenacessen een MemRequest en wacbt op de MemGranted 

van de transputer. Ais de Bitmap Reader een woord ontvangen beeft doet deze een 
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volgende DMA-request. Oit herbaalt zich tot de volledige pagina gelezen is. De Bit

map Reader wacht nu weer tot alle transputers een seintje geven dat de volgende 

pagina klaar is. 

De volgende DMA-methodes zijn mogelijk : 

- cycle stealing (telkens een geheugenaccess) 

- burst mode (bepaalde blokgrootte) 

- interleaved mode (DMA-device bezet bus tot datatransport is afgelopen) 

De keuze uit de DMA-methodes wordt voor een groot gedeelte bepaald door de nood

zakelijkheid van refresh van dynamische geheugens binnen een bepaalde tijd; als de 

DMA langer duurt dan een refresh interval maximaal vertraagd mag worden (blok

grootte ~ 95 woorden), moet de DMA-controller voor de refresh van het dynamische 

geheugen zorgen. 

In burst mode is een hogere datasnelheid te halen om dat dan voor een datablok maar 

een MemoryRequest nodig is. 

Ais in het geval van "cycle stealing" of in het geval van "burst mode" niet constant 

van dezelfde kaart wordt gelezen, .kan een hogere effectieve datasnelheid bereikt wor

den, omdat de accesstijd van het geheugen dan vanaf een bepaald aantal transputers te 

verwaarlozen is. Als sequentieel van opvolgende transputerkaarten een datablok wordt 

gelezen, waarvan de grootte overeen komt met de slicebreedte s, is een hogere 

datasnelheid te verwezenlijken dan de geheugenbandbreedte. Er is dan een FIFO

buffer nodig ter grootte van zo'n datablok. Bij p transputers telt de beperking van de 

datasnelheid door de geheugenbandbreedte nog maar voor IIp dee! mee. Deze tech

niek is bruikbaar bij horizontale verslicing, bij vertica1e verslicing wordt het FIFO-,. 
buffer echter groot (min. 230 woorden). 

Bepaalde commando's enlof controle-informatie, zoals configuratie-informatie en het 

sein dat een pagina klaar is, kunnen eventueel ook via een link verstuurd worden. De 

adressering van de DMA-controllers moet echter rechtstreeks gebeuren omdat hierbij 

geen vertraging toegestaan is. 

Kengeta1Jen algemeen 

I. De performance is eenvoudig scbaalbaar. Ben extra transputerkaart betekent een extra 

adres. 

n. De verslicing is horizontaal met een bepaalde slicebreedte s of verticaal met een vrije 

slicebreedte. De eerstgenoemde verslicingsmethode verdient de voorkeur voor de Bit

map Reader omdat dan een hogere datasnelheid verwezenlijkt .kan worden. 
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Kengeta11en Bitmap Reader 

I. De parallelle bus bevat 32 + x lijnen, waarbij x een aantal adresserings- en controle 

lijnen zijn. 

n. a) Er is buffer van minstens 3 woorden nodig in de Bitmap Reader als verticale versli

cing wordt gebruikt. 

b) De Bitmap Reader moet de verschillende DMA-controllers adresseren. 

De adressering vanaf de Bitmap Reader is eenvoudiger aIs bij bet [Bus! direct access] 

idee omdat aIleen de transputerkaart geselecteerd hoeft te worden. 

m. Op iedere kaart is een DMA-controller nodig. Verder is adresseringslogica nodig om 

de verschillende kaarten te lrunnen adresseren. In bet geval borizontale verslicing 

gebruikt wordt en er gebruik gemaakt wordt van de mogelijke winst op de 

datasnelheid, is op iedere kaart een snel FIFO-buffer nodig ter grootte van de slice

breedte s. 

IV. De transputers wIlen een aantal registers van de DMA-controllers. De DMA

controllers zorgen verder voor de datacommunicatie en ondervangen dus de anders 

hiervoor benodigde performance van de transputer of de performance die anders in de 

Bitmap Reader nodig is voor de adressering. 

V. Er is een bovengrens aan de datasnelheid, die bepaald wordt door de adresdecoder

ingstijd, de access-tijd van de outputpoort en de looptijdvertraging. In bet geval van 

een verticale verslicing is de maximaIe datasnelheid lager omdat dan ook de accesstijd 

van bet geheugen meespeelt. 

De DMA-controller moet er voor zorgen, dat er data klaar staat, eventueel in een 

FIFO-buffer. Ais niet acbtereenvolgens meer woorden van een transputerkaart worden 

gelezen als het aantal woorden dat een FIFO groot is, is de access-tijd van het geheu

gen te verwaarlozen vanaf een bepaald aantal transputers. 

VI. De Bitmap Clear kan zowel software- als hardwarematig worden verricbt. Als de 

DMA-controller een geheugenaccess verricht, kan deze binnen dezeIfde cycle dit adres 

clearen. Dit kost geen extra tijd. Hiervoor is weI een meer gecompliceerde DMA

controller nodig. 
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Overwegingen van verscbillende versliciDgsmetbodes bij de paraI1elle busvari.aDIrD : 

Vertica1e verslicing, slicebreedte vrij 

De Bitmap Reader leest gedurende een rasterlijn constant in bet gebeugen van een 

transputer. Voor [Bus! direct access] en [Busl DMA-controllers] wordt dezelfde maxi

male datasnelheid bereikt, die afhangt van de accesstijd van bet geheugen. Bij [Bus! 

event output] moeten ook nog een aantal instructies worden uitgevoerd om de data te 

transporteren. Op zijn snelst kan dit gebeuren dmv. een BlockMove. Voor een woord 

zijn dan echter 2 gebeugenaccessen nodig, zOOat de maximale datasnelheid bij deze 

laatste architectuur ongeveer 2 keer zo klein zal zijn. Door een snelle FIFO is bet 

ecbter mogelijk de effectieve gebeugenbanbreedte te vergroten met een factor gelijk 

aan het aantal transputers. Bij verticale verslicing zijn dan ecbter grote FIFO's nodig 

( lKbyte per rasterlijn slicebreedte) als de slicebreedte groot is. 

Horizontale vers/icing met bepaalde slicebreedte s 

Ben rasterlijn wordt opgedeeld in datablokken, die geleverd worden door opvolgende 
transputers. De maximale datasnelheid is bij de gevallen [Bus! event output] en [Bus! 

DMA-controllers] groter dan bij [Bus/ direct access] als er een snelle FIFO ter grootte 

van de slicebreedte s op de transputerkaarten gebruikt wordt. 
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Na bestudering van de kengetallen in de tabel, blijken de oplossingen [Links! N pipelines], 

[Linksl enkele link! crossbarswitch], [Linksl inverted transputer] en [Bus! event output] 

boven de andere oplossingen uit te steken; os. door eenvoudige schaalbaarheid van de per

formance. Opschaling van de performance heeft bovendien geen invloed op de architectuur 

van de Bitmap Reader. Opschaling van de Bitmap Reader kan onafhankelijk gebeuren. 

Oplossing [Links! N pipelines] behoeft geen extra hardware, maar heeft een iets hogere 

software-complexiteit en is daardoor meer performance behoevend, omdat de transputers de 

data moeten doorsturen. De linkengines van de transputer werken echter parallel aan de 

processor, zodat geen werkelijk performance- verlies te verwachten is. De extra software

complexiteit die nodig is om de data te routeren is ook nodig, zij het op een andere manier 
bij bet gebruik van crossbarswitcbes [Links! enkele link! crossbarswitcbes]. Ben enkele 

crossbarswitch tot twee lagen van crossbarswitches geven geen reductie van de databand
breedte bij het gebruik van T800-transputers. Doordat de vertraagde acknowledge door de 

crossbarswitcbes opgevangen wordt door de advanced acknowledge van de T800-

linkengines. De architectuur [Links! inverted transputer] kan in combinatie worden gebruikt 

met [Links! N pipelines] of [Links! enkele link! crossbarswitch]. 

De architectuur [Bus! event output] heeft dedicated hardware (FIFO, adresseringslogica, 

outputregister) nodig. Het schaalbare aspect gaat hiermee verloren, doordat het universele 

karakter van de transputemodes hiermee verloren gaat en de kosten per node hierdoor 
toenemen. Deze oplossing is daarom minder geschikt voor het schaalbare deel van de prin

tercontroller. de imager. 

Ben belangrijk aspect is dat links al aanwezig zijn op de transputer. Ais het mogelijk is bet 

probleem met links op te lossen verdient dit de voorkeur voor het schaalbare deel als dit de 

eenvoud ten goede komt. 

Bij de 3 bovengenoemde link-oplossingen worden N links naar de Bitmap Reader gebruikt. 
In de Bitmap Reader is dan cen buffer nodig van : 

Buffergrootte = 2 x N x s , waarin s de slicebreedte is. 

De factor 2 wordt gebruikt ivm. dubbelle buffering. 
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4.5. Architecturen voor een meervoudige Bitmap Reader 

4.5.1. Eigenschappen van een meervoudige Bitmap Reader 

Indien voor bet aansturen van de engine(s) meerdere bitmaps verstuurd moeten worden, wat 

bijvoorbeeld bet geva! is bij een kleuren printer, moet de Bitmap Reader meerdere engines 

of meerdere onderdelen van een engine van bitmapdata voorzien voor de verschillende deel

beelden. 

Als er een tekeninstructie is voor een bepaalde slice in een bepaalde kleur moet door de 

opaque tekenwijze in iedere hoofdkleur van de bitmap de instructie worden uitgevoerd. In 

de ene boofdkleur kunnen pixels aangezet worden en in een andere weer uit. 

Vijf deelbeelden met een resolutie van r lijnenlmm worden met een onderlinge offset van 

T offlet geprint. Het printen van een deelbeeld duurt Tprint S. De afstand tussen de deelbeel

den van twee opvolgende pagina's is TdiJtance . De printsnelheid is dus 60/(Tprint + T~ 
pagina's A4 per minuut. 

aanta! deelbeelden X f1 x formaat 
~i8 reeder = ------------

Tprint 

Nmeervoudiae reeder = r ~ge reeder I Roo,eff. l met RUnt,eff. = 14 MbitlS 

Na bet afstellen van bet engine is precies bekend boeveel rasterlijnen de offset tussen twee 

deelbeelden bedraagt. Als de data voor de met de offset meegerekende rasterlijnen van ver

schillende deelbeelden synchroon wordt aangeboden, treden er voor het engine geen proble

men op. Binnen een rasterlijnperiode is enige asynchroniteit tussen de in bewerking zijnde 
rasterlijnen van verschillende deelbeelden toegestaan. De tijd tussen 2 lijnpulsen is T liPe' 

Van deze tijd wordt intern 80 % gebruikt voor datatransmissie. Ais voor elk deelbeeld een 

dubbel rasterlijnbuffer wordt gebruikt, beeft de duty-cycle van 80% geen invloed op de 

datasnelheid. 
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4.5.2. Architectuur de RIP en bet datakanaa l naar de Bitmap I«.ler 

Er zijn twee basisarchitecturen voor de printercontroller die in aanmerking komen voor een 

meervoudige reader. Er zijn N transputerlinks nodig om de datasnelheid naar de reader(s) 

te halen. 

4.5.2.1. AIle kleuren aanwezig op iedere processor 

Figuur 4.14 Aile kleuren aanwezig op iedere processorl Pipe 
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Figuur 4.15 AIle kleuren aanwezig op iedere processorl Crossbarswitch 

Iedere RIP-processor beheert aile kleuren van een gedeelte van de pagina. De archltectuur 

verdeelt de RIP-procesoren in N clusters, waarin N het aantal links is, dat nodig is om de 

readersnelheid te halen. Doordat aile kleuren aanwezig zijn, hoeft een grafische primitieve 

slechts op een RIP te worden uitgevoerd zodat slechts een keer de voorbereiding van de 

data nodig is die geplaatst moet worden. Plaatsing kan dan voor aile kleuren in een slag 

gebeuren. De informatie voor de readers van de verschillende deelbeelden moet over de N 

links gemultiplexed worden. Hiervoor moet bekend zijn na hoeveel rasterlijnen van het ene 

deelbeeld het volgende deelbeeld begint. 
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Er kan bij deze architectuur gekozen worden voor het plaatsen van de totale kleureninfor

matie van een pixel in een byte of voor het plaatsen van de pixelinformatie van iedere kleur 
in een aparte bitmap. 

la1 K.leureninformatie in een byte 

Bij het alternatief met de kleureninformatie in een byte moet voor de reader deze informatie 

weer uit elkaar gehaald worden. Het kost veel performance om hiermee de realtime eisen te 

halen. De fill-operaties kunnen bij zo'n architectuur echter weI sneller worden uitgevoerd, 

door speciale instructies van de transputer (2Dclip, 2Ddraw, 2Dblockmove). Om een 

karakter te plaatsen moet ecbter bet font bit voor bit bekeken worden, waardoor bet 

plaatsen van karakters weer in dezelfde orde zal uitkomen. 

Voor een bewerking op 32 pixels moeten 16 woorden op een RIP geaccessed worden, 8 om 

de data op te halen en 8 om deze in de bitmap te plaatsen. Parallellisme vindt plaats door
dat andere RIP's parallel andere grafiscbe primitieven uitvoeren op hun dee! van de bit

maps. 

[b 1 Vijf aparte bitmaps 

Bij de fill-operaties moet woord voor woord met de de oude bitmapinhoud worden ver

geleken dmv. een OR-operatie. De fIll-operaties lrunnen dus niet zo snel worden uitgevoerd 

als in het vorige geval. 

Voor een bewerking op 32 pixels zijn 15 woordaccessen nodig op een RIP,S om de data 

op te halen, 5 om de bitmapdata op te halen, waartussen een OR-operatie plaatsvindt en 5 

om de resultaten in de bitmap te plaatsen. 

Door de realtime eisen van de reader en de offset in de verschillende deelbeelden is het 

alternatief met de 5 aparte bitmaps bet meest aan te bevelen, omdat bet ontleden van de 

bytes in informatie vOOr de aparte deelbeelden te veel performance vraagt. 

Architeduur van de datatana1en (Alle kleuren aanwezig op eike processor) 

In figuur 4.14 is uitgegaan van een datakanaal architectuur zoals in [Linksl N pipelines], 

[Links, enkele link, crossbarswitcb] en [Links, inverted transputer]. Door de informatie van 

de verschillende bitmaps te multiplexen over de links, kan aan de realtime eisen worden 

voldaan. Het multiplexen van de data gebeurt door de RIP·processoren, bet demultiplexen 

gebeurt of hatdwarematig ([Links, N pipelines] en [Links, enkele link, crossbarswitch]) of 

dmv. een transputer ([Links, inverted transputer]). De verslicing kan in beide ricbtingen 

plaatsvinden in slices ter breedte s. In het geval een crossbarswitch wordt gebruikt is verti
cale verslicing noodzakelijk eventueel naast horizontale verslicing. De bitmaps worden dan 

verdeeld in verticale stroken of blokken. 
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Ook de architecturen met een parallelle bus als datakaDaal mooen hiervoor gebruikt wor
den. De FIFO-buffers zullen door de lagere resolutie, maar meerdere bits per pixel, 
ongeveer een factor 2 groter worden als dezelfde slicebreedte (uitgedrukt in gedeelte van 
een pagina) wordt gebruikt als bij de architecturen met de enkele reader. 

4.5.2.2. Kleuren verdeeld over processor clusters 

m 00 
ITIO 00 
11············0000 »>;.:.:.'.;.:-:.:-»»:.;.;..<. 

:-:-:.;.:.:.:.:-:.:.;.;.;.;.:.;.;' ....... 

;-;,:,:,:,:-:-:,;,:«,;,:,;,;,:,;".;. 

Figuur 4.16 Kleuren verdeeld over processorclusters 

RIP-processoren binnen een cluster voeren instructies uit op de bitmap van cen deelbeeld. 
De processoren zijn verdeeld in 5 clusters voor de 5 deelbeelden. Over iedere link gaat 
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slechts informatie van een kleur. De 5 readers kunnen daardoor asynchroon ten opzichte 

van elkaar werken. Dit biedt overigens weinig voordelen, omdat de data voor de verschil

lende deelbeelden synchroon (weliswaar met een rasterlijnoffset) nodig is. 

Voor de bewerking van 32 pixels zijn 3 woordaccessen nodig op 5 RIP's. Ben om de data 

op te halen, een om de bitmapdata op te halen, waartussen een OR-operatie plaatsvindt en 

een om het resultaat in de bitmap te plaatsen. Dus 15 woordaccessen in totaal. Deze woord

accessen gebeuren echter weI parallel. Het uitvoeren van een grafische primitieve moet 

echter op 5 RIP's worden uitgevoerd. waardoor al dit werk, behalve de accessen op de bit

map 5 keer wordt uitgevoerd. Bij deze oplossing wordt alleen het eigenlijke lezen en 

schrijven in de bitmap geparallelliseerd, al bet werk er omheen Diet. Al het werk ter voor

bereiding van het eigenlijke plaatsen wordt effectief Diet geparallelliseerd. 

Architectuur van de databnalen (Kleuren verdeeld over processorclusters) 

Bij deze architectuur worden dus 5 RIP-clusters gebruikt, waarbij ieder RIP-cluster slechts 

een transputerlink als verbinding met de reader nodig heeft. Ieder cluster kan bestaan uit 

een pipeline zoals in [Linksl N pipelines] of de bij een cluster behorende processoren tun
nen dmv. een crossbarswitch naar de desbetreffende readerlink geschakeld worden. [Linksl 

enkele linkI crossbarswitch] 

Dok de architecturen met een paralleUe bus als datakanaal kunnen hiervoor gebruikt wor

den. Vijf Bitmap Readers moeten dan via de bus de bitmaps op de RIP-processoren kunnen 

lezen. 

4.5.2.3. Conclusie voor de meervoudige Bitmap Reader 

De architectuur met meerdere kleuren per processor en voor elke kleur een aparte bitmap 

verdient de voorkeur hoven de andere architecturen. 

Ben grafische pritnitieve Jean in een slag op alle kleuren worden uitgevoerd (1). 

Bij de architectuur met de kleuren verdeeld over processorclusters wordt de setup van 

elke grafiscbe primitieve door elk cluster uitgevoerd, waardoor dit gedeelte slecht 

geparalleliseerd wordt. 

Er wordt meer (effectief) parallellisme bereikt door het parallel uitvoeren van grafische 

primimitieven dan door het alleen parallelliseren van de werkelijke bitmapaccessen. 

De oplossing met de kleureninformatie in een byte vraagt veel performance bij het 

uitlezen van de bitmaps omdat de kleureninformatie, die per pixel in een byte is 
opgeslagen, gedecodeerd moet worden, omdat de data van de verschillende deelbeel
den op verschillende tijdstippen nodig is. 
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5. Font management 

5.1. Inleiding 

In PostScript worden karakters gedefmieerd door hun outline. Deze outline wordt gegeven 

in de vorm van een path. Om een karakter in de bitmap te plaatsen is het dus nodig deze 

outline te berekenen en deze in de bitmap te plaatsen oftewel de outlille te rasteriseren. 

p, 

• 

Figuur S.l De outline van een "b" met een van de path-elementen 
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Step' : Generation of a scaled, 
rotated, transformed 
outline from a master 

outline using the 
linear transformation 

70 

(scaling) algorithms ~-----...... 

•••••••••••••••••••••••••••••• •...•...•••...•...•••...••.••• ..... -------...... -------.... . 
••• •••••• • •• .. ...... .. •• •••••• I. 

•• •••••• I. . ...... . ...... ...... 
•••••• ...... ...... ...... ...... 
•••••• ...... ...... ...... ...... 

Step 2: Adjustment of the 
scaled outline to fit 
the device coordinates 
using the font 
optimization rules 

...... ...... ...... 
•••••• •••••• ...... ...... ...... 

Step 3: Filling of the 
scaled, modified 
outline ...... 

•••••••• ............ •••••••••••••••• 

Figuur S.2 De rasterisatie van de outline van een "T" 

FODtcaching 

Omdat het rasteriseren van de outline van karakters nogal veel tijd kost (0.015 - 0.5 
second e) , en er in een document betreklceJijk weinig verschillende karakters worden 
gebruikt is er in PostScript een methode bedacht om een betere performance te halen. Deze 
oplossing bestaat uit het gebruik van een cacbe gebeugen voor karakters. Wanneer een 

karakter is gerasteriseerd wordt normaal de bitmap in de pagina geschreven. Bij gebruik 

van een cache wordt deze ook in de cache opgeslagen. De volgende keer dat het betref
fende karakter moet worden afgedrukt hoeft de bitmap slechts in de cache te worden 
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opgezocbt en in de pagina te worden geschreven. Volgens de literatuur [KAR85] is dit tot 

een factor 1000 sneller dan bet rasteriseren, zodat een grote performance winst gehaald tan 
worden. In de praktijk ligt deze factor tussen de 100 en de 500 . 

fontl 
matrix 

start 
list 

. . . . . . . . . 

tim 1 

flm2 

................... -_.-............... -.......... __ ....... . 
r-----j Char name 

next char 
pointer 

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

.. .......... .. 
" 

period 

r 

A 

" 
" " '. '. 

bitmap 
pointer 

metries 
...... "'''--------" 

CACHE 

Figuur 5.3 Voorbeeld van de fontcacbe na bet afdrukken van : ParADE 
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Fontmanagemem: 

Tussen de processoren moot uitwisseling van benodigde fonts kunnen plaatsvinden. Een 

nieuw font moet op een snelle manier naar de verschillende fontcaches kunnen worden 
getransporteerd. 

Figuur 5.4 Font management 
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5.2. Eisen en kengeta.llen van bet fontmanagement 

De eisen aan het datakanaal voor het fontmanagement vloeien voort uit de gekozen methode 

van beheer; het beheer Jean centraal of lokaal geregeld zijn. Er wordt uitgegaan van een 

methode van beheer waarbij aIle fontcaches gelijk worden gehouden. Deze methode ver

dient volgens eerdere eerdere onderzoeken bij Oce de voorkeur. Ben broadcasting dataver

zendings methode biedt in dit gevaI voordelen. Ben font tan dan tegelijkertijd naar de ver
schillende caches worden verzonden. Hierdoor wordt de throughput van het datakanaal ver

groot, terwijI de hoeveelheid verzonden data gelijk blijft. Als het fontmanagement een zo 

grote datasnelheid nodig heeft dat het het datakanaal zwaar belast, biedt broadcasting een 
verlichting. 

Het is de bedoeling dat onder een bepaalde puntgrootte aIle karak:ters van een font worden 

gerasteriseerd. Ben reden, dat dit voor grote karak:ters Diet gebeurt, is dat boven een 

bepaalde puntgrootte slechts enkele karakters per pagina te verwachten zijn. Het rasteriseren 
van cen karakter duurt tussen 0.015 en 0.5 seconden. 

~e =: 0.1 seconde 

Ben compleet font bestaat uit 256 karakters. 

De afmeting van een karakter = r w 1 x r h 132 = rO.4 p r 1 rO.6 p r 132, 

waarin w de breedte, h de hoogte en p de puntgrootte in didot-punten van het karakter is . 
. r is de resolutie in pixels per didot-punt 

Bij een resolutie van 24 lijnenlmm geldt: 

r w 1 = r 0.4 . P . 1 didot . 241 = r 3.6 pl. waarbij 1 didot-punt gelijk is aan 3/8 mm 

r Ii 132 = r 0.6 . P . 1 didot . 24132 = r 5.4 p 132 

Afmeting font = r3.6 pl. r5.4 p 132 
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De volgende woord-afmetingen horen bij de respectievelijke puntgroottes: 

8 punts: 58 woorden 

9 punts: 66 woorden 
10 punts: 72 woorden 

11 punts: 80 woorden 

12 punts : 129 woorden 

13 punts: 141 woorden 

14 punts : 153 woorden 

15 punts : 162 woorden 

Hoe groter het font hoe langer de rasterisatietijd is. De toename van het aantal woorden per 
karakter zal ongeveer gecompenseerd worden door de tangere rasterisatietijd, waardoor de 
benodigde datasnelheid ongeveer gelijk blijft. 
Als richtlijn nemen we een font van 100 woorden dat in 0.1 S gerasteriseerd is. 

100 woorden 
RCODt = ----- = 1000 woordenlS per RIP-processor. 

0.1 S 

Het is dus mogelijk de links te gebruiken voor het fontmanagement. 
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6. Instructie-tabellen 

6.1. Inleiding 

De interpreter zet pagina' s die in een PDL (postScript) beschreven zijn om in een ver

zameling grafische instructies. Via een of meerdere datakanalen moeten deze instructietabel
len naar de rasterisatoren worden verstuurd. Door de opaque tekenwijze moet de volgorde 

van de instructies behouden blijven tussen twee kleurwisselingen. 
Door buffering van de opdrachten tan voorkomen worden dat de interpreter Diet verder tan 

als een rasterisator bezig is dus geen nieuwe opdracht kan accepteren. Deze buffering kan 

zowel bij de interpreter als bij de rasterisatoren plaatsvinden en eventueeI bij de sorter, een 

op een aparte processor ondergebracht sorteerproces, als deze aanwezig is. 

Interpreter 

I \ 

( Sorter I 
L ' '~ ............. ' netwerk 

.. ~ ··········1··········· ... ............................. ,. ... ...................................... ... 
...... ....., 

, ... 
'-, 

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

Figuur 6.1 Instructietabellen 
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6.2. Arehitecturen thv. de instructietabellen 

Br zijn een aantal manieren waarop de rasterisatie-opdrachten, verzameld in de instructieta
bellen, naar de rasterisatoren kunnen worden gestuurd. Drie oplossingen hiervoor zijn : 

[1] Bij de interpreter worden de rasterisatie-opdrachten gesorteerd. Iedere rasterisator 

krijgt werkpakketten met daarin aileen opdrachten bestemd voor het stukje bitmap van 

die rasterisator. Via een of meerdere datakanaal worden de gesorteerde instructietabel

len naar de RIP-processoren getransporteerd. 

[2] AIle rasterisatie-opdrachten worden vanaf de interpreter naar alIe rasterisatoren ge
stuurd over een of meerdere datakanalen ( broadcasting ) en bij iedere rasterisator 
wordt uitgezocht welke opdracht voor hem is. 

[3] Het sorteren van de rasterisatie-opdrachten gebeurt op een aparte processor. Ben 
instructietabel afkomstig van de interpreter wordt gesoIteerd en iedere RIP-processor 

krijgt de instructies toebedeeld, die betrekking hebben op zijn stukje bitmap. Via een 

of meerdere databnaal worden de gesorteerde instructietabellen naar de RIP

processoren getransporteerd. 

Stel de tijd dat de interpreter nodig beeft om een bepaalde verzameling rasterisatie
opdrachten te genereren is T j • 

De opdracbten moeten over de rasterisatoren verdeeld worden. De totale sorteertijd is T,. 

Ais we er vanuit gaan dat de totale rasterisatietijd van p rasterisatoren gelijk is aan T /p 

(ideaal) dan wordt de totale tijd voor de opbouw van een pagina geschat op : 

[1] Ttot = max(Tj + Ts,T/p) 

[2] Tto( = max(Tj,(T/p) + T. 

[3] Ttot = max(Tj.Ts.T!p) 
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We kunnen een 880tal gevallen onderscheiden : 

[a] De rasterisatie is zodanig schaalbaar dat T /p Ideiner is te maken dan Tj en T,. Dan 
kunnen we de volgende gevallen onderscheiden : 

Nu is de interpreter de bottleneck en kan het best in z'n eentje op 

een processor lopeno 

Nu is de sorter de bottleneck. Deze zouden we dus op een aparte 
processor lrunnen laten draaien (oplossing [3]) of lrunnen com

bineren met de interpreter of de rasterisatoren (oplossing [1] of [2]). 

[b1 De rasterisatie is Diet schaalbaar genoeg oft.ewel (T/p) ~ max(Tj.TJ. In dit geval zal 

men de processoren waarop de rasterisatoren draaien zomin mogelijk willen belasten. 

Dit leidt tot oplossing [1] of [3]. 

Zeer rekenintensieve instructies lrunnen de RIP-processoren minder snel verwerken dus 

hoeft de 88Ovoer van instructies minder snel te zijn. 

Bij zeer eenvoudige instructies moet er een relatief melle 88Ovoer van instructies zijn .. 

Het is dus belangrijk te weten hoelang het uitvoeren van een rasterisatie-opdracht duurt in 

verhouding met de grootte van het datapakket hiervoor. 

Bij oplossing [2] zal gemiddeld per node 2 maal zoveel data getransporteerd worden als bij 

oplossing [1] of [3) in het geval dat een pipeline communicatie structuur en grove verslicing 

worden gebruikt. Ais de verslicing echter Idein is. worden vele rasterisatie-opdrachten dub

bel verstuurd bij oplossing [1] en [3] doordat deze door meerdere rasterisatoren moeten 

worden uitgevoerd. In het slechtste geval moet er bij oplossing [11 en [3] p maal zoveel 

data worden getransporteerd als bij oplossing [2]. Indien commuDicatie relatief duur is, zijn 

oplossing [2] bij grove verslicing en oplossingen [1] en [3] bij smalle verslicing minder 880-

trekkelijk. In het geval van een pipeline is de communicatie-overhead bij de eerste rasterisa

tor in de pipe onafhankelijk van de keuz~ voor oplossing [1]. [2] of [3] bij grove verslicing. 

Als communicatie relatief duur is zou dps zeker geen pipeline-architectuur moeten worden 

gebruikt. Onder een bepaalde slicebreedte is het het meest efficient alle RIP-processoren 

dezelfde instructies te geven (oplossing [2]), omdat ze deze allemaal uit moeten voeren. In 

dat geval is sorteren dus overbodig. 

6.3. Eisen en kengetallen van de i..nst.ructietabellen 

V oor de instructietabellen is een databnaa) of een gedeelte van de bandbreedte van een 

datakanaal nodig. De hoeveelheid data is echter Diet zo groot, zodat de vereiste 

datasnelheid laag is. Indien pagina's opgebouwd zijn uit vele weinig rekenwerk behoevende 

instructies, lrunnen de instructietabellen de bottleneck g880 vormen. In dat geval is de 

datasnelheid weI van belang en kan bij het gebruik van de links in een pipeline architectuur 

emstige vertraging optreden. Het is dan vooral dus zaak met zo kort mogelijke instructies 

© 1989 Ooe-Nederiand B.V., Venlo, The Netherlands 



78 

zoveel groot mogelijke opdrachten te geven. 

oonclusie: 

Bij de keuze van de architectuur van bet gebeel van processen (processoren) en datakanalen 

spelen de instructietabellen een belangrijke rol. Met bebulp van de links kan hiervoor cen 
netwerk worden opgezet. 
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7. Images 

7.1. Inleiding 

PostScript kent twee painting operatoren om ge-"sample"-de images in een pagina te 

verwerken: 

image 

imagemask 

De eigenschappen van een image (resolutie, orientatie, scanvolgorde, etc.) zijn onaf

hankelijk van de eigenschappen van bet raster output device waarop bet image moo worden 

verwerkt. De PostScript graphics machinery verwerkt een image door sampling en halfto

Ding technieken, waarbij geprobeerd wordt de grijswaardes van de source zo nauwkeurig 

mogelijk te benaderen. De nauwkeurigheid hangt af van de resolutie en andere eigenschap

pen van bet raster output device. 

Om een image op de pagina te krijgen, mOOen 4 items gespecificeerd worden: 

• Het formaat van bet source image: aantal koiommen, aantal rijen, aantal bits per sam

ple. 

• De image-data zelf. 

. • De relatie tussen de user space coordinaten en de source image space cOOrdinaten, 

waardoor bet gedeelte van de user space wordt gedefmieerd, waar de image zal 
komen. 

• Het mappen van grijswaardes van bet source image naar grijswaardes in bet te printen 

resultaat. 
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Figuur 7.1 V oorbeeld van een image 

Instructie-formaat: 

image 
breedte boogte bits/sample matrix proc image 

De breedte, boogte en de bits/sample geven bet formaat van de data &aD. 

De matrix geeft de transformatie &aD van de user space naar de image space. 

Proc is de procedure met bebulp waarvan de data wordt verkregen. 

De operatie image is opaque. 

imagemask 

breedte boogte invert matrix proc imagemask 

De breedte en boogte geven bet formaat &aD. Het image bestaat uit 1 bits samples. 

Met invert wordt &aDgegeven of de nullen of de enen getekend moeten worden. 
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Voor matrix en proc: zie beschrijving bij de image-operator. 
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7.2. Eisen en kengetallen voor images 

Het aantal bits per sample bepaalt bet aantal grijswaardes van de souree: 

aantal bits per sample : b 

aantal grijswaardes is dan : g = 2b 
grootte van een eel bij een op een afbeelding : g pixels = Vi x Vi pixels 

Als bet aantal grijswaardes of bet aantal gebruikte eel clusters van de souree image groter is 

dan bet aantal grijswaardes dat dmv. eel clusters gegeneerd kan worden bij de geldende 

resolutie worden de grijswaardes van de source op die van de eelclusters gemapped. In dit 

geva1 is er sprake van oversampling. 

Aangenomen kan worden dat bij kleine plaatjes valeer oversampling optreedt als bij grotere. 

Bij grote plaatjes zuBen er grote eel clusters zijn. 

De boeveelheid informatie die een image bevat zal voor kleine en voor grote te genereren 

plaatjes ongeveer even groot zijn als ze op een zelfde grootte zijn gesampled. 

Voorbeeld : Ben image met 8 bits/sampJe ter grootte van een A4 

Aangenomen wordt dat de grootte en bet aantal bits per sample perfect bij de resolutie 

passen. Het aantal grijswaardes van de source is 256. Ben eel beeft dan een grootte 

van 16 x 16. Ben pagina A4 is 297 x 210 mm2 met een resolutie van 24 pixels/mm. 

Ben pagina A4 bevat dus 297 x 210 x 242 = 36 Mpixels. Ben eel bestaat uit 256 

pixels in dit geval, dus een pagina A4 bevat 140 keellen. Ben eel wordt dmv 8 bits 

gerepresenteerd, dus de souree bestaat uit ongeveer 1.12 Mbit = 280 kword. 

Om een indruk te krijgen voor de benodigde datasnelheid moet de tijd worden 

bekeken die nodig is voor bet plaatsen van de informatie in de bitmap{s). 

Ben eis voor de printercontroller is een pagina A4 per O.S seconde. De data moet dus 

in elk gevat binnen een tijd van de orde O.S seconde aanwezig zijn : 

Run. = 2.24 Mbitls 

Deze datasnelheid is nodig vanaf de interpreter naar de RIP-processoren. Het venen

den van image-data over links boeft dus geen probleem te zijn. 

Als iedere RIP-processor alle data nodig beeft is de benodigde datasnelheid naar 

iedere RIP-processor ook Runaae. In bet gunstigste geval is alle data niet op aHe RIP

processoren nodig en is slecbts een datasnelheid van Runaae / P naar iedere RIP

processor nodig. 

In bet geva! van oversampling, dus als meer informatie aanwezig is a1s geplaatst kan 

worden, verdient bet aanbeveling bet image in de interpreter te comprimeren , dus 
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eigenlijk een gedeelte van het rasterisatiewerk te verrichte,n, en op deze manier een 1 
op 1 image te genereren, zodat de hoeveelheid data die verzonden moet worden 
minimaal is. 
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8. Pagina-statistieken 

Om uit de gegenereerde kandidaten voor bet datakanaaJ of de datakanalen de optima te 

kiezen is bet nodig om met behulp van statistieken te bekijken boe vaak bepaalde wen die 
invloed bebben op de kengetallen gebruikt worden en hoe zwaar bepaalde kengetallen moe

ten worden meegenomen. Het niveau waarop geoptimaliseerd moet worden is een pagina. 

Ben pagina moet zo snel mogelijk verwerkt worden. Van de volgende grootheden biedt sta

tistische informatie, zoals gemiddelde en variantie, een hulpmiddel om de kengetallen tegen 

elkaar af te wegen: 

De grafische primitieven kunnen worden onderverdeeld in drie classificaties : 

- Tekst 

- Graphics 

- Images 

Hiervan zijn de volgende eigenschappen van belang : 

(1) de grootte. van de objecten. 
Zowel de hoogte, de breedte als het oppervlak van de objecteD worden 
bekeken. 

(2) de verdeling van de load over de pagina. 

Zowel in borizontale als verticale richting. 

(3) de kans dat er imagedata op een pagina voorkomt en de boeveelheid imagedata 

als deze voorkomt. 

(4) bet aantal te laden fonts en f~ntswisselingen per pagina. 

(5) het gemiddelde van de verhouding tussen de grootte van de tabel van 
grafische primitieven per pagina per IlP-processor en de rasterisatietijd 

per RIP-processor. 
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Uit de bovengenoemde grootheden worden respectievelijk afgeleid : 

(1) de optimale slicebreedte voor objecten. 

karakters : 

graphics: 

Ben model van de karakterplaatsroutine geeft 

paginatijden voor het plaatsen van karakters t 

bij verschillende slicebreedtes en aantallen 

processoren. 

Van graphics wordt een zogenaamde "bounding box" 

bepaald, waarmee met behulp van een model de 

tekentijden worden bepaald bij verschillende 

slicebreedtes en aantallen processoren. 

(2) slicebreedte waaronder het effect van de loadbalancing Diet meer toeneemt. 

De loadbalancing is van invloed op de paginatijden in (1) en wordt 

daar dus statistisch meegenoment door gemiddeldes van de paginatijden 

over een bepaalde set pagina's. Hetzelfde geldt voor de overhead die 

onstaat voor de karakterplaatsroutine en de andere grafische primitieven 

door de verslicing. 

(3) het gewicht van de images. 

(4) het gewicht van het fontmanagement. 

(5) het gewicht van de instructietabellen . 

. Van bovenstaande te verkrijgon gegevens hebben die van de optimale slicebreedte voor 

lOwel het plaatsen van karakters als voor graphics de hoogste prioriteit. V oor de verdeling 

van karakters over een pagina zijn beplUUde patronen te verwachten (bv. kolommen). Bij 

graphics weet men echter Diet wat men van een gebruiker moet verwachten. 

De optimale slicebreedte voor het plaatsen van karakters kan bepaald worden door voor een 

set pagina's de paginatijden te berekenen voor het plaatsen van karakters bij verschillende 

slicebreedtes aan de hand van een model. 
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8.1. De optimale slicebreedte voor karakters 

Om de optimale slicebreedte te bepalen voor het plaatsen van karaiters moeten de volgende 

factoren in acht worden genomen: 

Loadbalancing 

Hoe kleiner de slices, hoe berer de werklast over de processoren verdeeld zal zijn, 

dus hoe korter de paginatijd. 

Overhead 

Door de verslicing treedt voor het plaatsen van karaiters een overhead op. Hoe 

kleiner de slices hoe meer processoren een karakter aansDijden en hoe meer proces

saren dus hetzelfde setupgedeelte van de karakterplaats-rouline uitvoeren. Hierdoor 

wordt de paginatijd groter. 

Als de verslicing horizontaal is zullen bij een kleine verslicing meer shift-operaties 

moeten worden uitgevoerd, waardoor nog meer overhead optreedt. Ook hierdoor 

wordt de paginatijd groter. 

Omdat de verdeling van de werklast over de pagina Diet bekend is, is aileen met statistieken 

te bepalen, bij welke slicebreedte te verwachten is dat de paginatijden minimaal zullen zijn. 

Als de slices te klein zijn zal de overhead groot zijn, dus de paginatijd lang. Als de slices 

. te groot zijn zal over het algemeen de werklast Diet gelijkmatig over de processoren ver

deeld zijn, dus zal de paginatijd ook groot zijn. Ergens daar tussen zal dus een optimum 

liggen. De verwachting is dat dit optimum in de orde ligt van enk:ele malen de karakter

grootte. 

8.2. Model van de karakterplaatsroutine 

Bij het plaatsen van een karakter moeten de volgende acties worden ondemomen : 

Het font-id en karakter-id moeten uit de instructie gedecodeerd worden, waarna een 

pointer naar het desbetreffende karakterfont wordt berekend. Hier staan enkele 

gegevens van het karakter zoals de hoogte, de breedte en een horizontaie en verticale 

offset, waama de eigenlijke fontdata voIgt. 

Bekeken moet wor(ien of het karakter geheel of gedeeltelijk in de bitmap van de des

betreffende RIP-processor valt of hierbuiten. 

De data die geplaatst moet worden moet worden opgehaald dmv. de karakterpointer en 

geschoven en geplaatst worden. De scoop van een karakter in verticale riehling is een 
woord meer dan zijn hoogte. 
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2 woorden 

Fignur 8.1 Scoop van een karakter 

Bij bet maken van dit model is er uitgegaan van een T414-15 transputer met een 6 cycle

gebeugen. De tijdsduur van de karakterplaatsroutine wordt dus bepaald door de volgende 
gedeeltes: 

- SETUP: 
De tijd die nodig is om de positie van karakterinformatie in de fonttabel te bepalen en 

de beginpositie in de bitmap uit te rekenen. Deze tijd is voor aIle karakters ongeveer 

even groot en bedraagt 50 IlS. 

- SHIFTS: 
De transputer kent een instructie om over twee woorden te scbuiven. Ben shift over 
twee woorden duurt daardoor bijna net zolang als een shift over een woord. Het aan
tal plaatsen waarover gescboven moet worden, is gemiddeld 16 bits. Dit duurt 16 pro
cessorcycles, wat neer komt op 16 x 50 nS = 800 nS. Als bij horizontale verslicing 

een karilier aangesneden wordt, moeten twee of meer processoren een gedeelte van 
het shift werk uitvoeren. In het gunstigste geva! moet in totaal net zoveel shiftwerk 

worden uitgevoerd en in het ongunstige geval 1 shift meer. 

V oorbeeld : Bij een twee woorden boog font boort een scoop van drie woorden dus 
zijn 2 shifts nodig. Ais bet karilier aangesneden wordt zijn in totaal nog steeds 2 
shifts nodig. 

V oor een shift over 2 woorden zijn daarbij nog 5 memory-accesses nodig (2 source 
woorden, 2 hulp-demnationwoorden en 1 woord waarin de shiftafstand staat. Deze 5 
memoryaccessen duren gezamelijk 1500 nS. Bij een shift over 1 woord zijn 2 

memory-accesses nodig (1 sourcewoord en 1 woord waarin de shiftafstand staat). Het 
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resultaat van deze shiftoperatie lean recbtstreeks bij bet plaatsen worden gebruikt. Bij 

bet plaatsen is daardoor 1 memory-access Minder nodig. Oit wordt verrekend door 1 

memory-access Minder te tellen. Ben memory-access duurt 300 nS. 

SHIFT WORD : 1100 nS 

SHIFT LONG WORD : 2300 nS 

- PLAATSEN : 

V oor ieder woord dat geplaatst moet worden zijn 3 memoryreferences nodig. Ben om 

bet resultaat van de sbiftoperatie op te balen, een om bet destination woord in de bit

map op te halen, hiertussen vindt een OR-operatie plaats, waarna bet woord in de bit

map wordt geplaatst. Drie memoryreferences duren 900 nS. 

- LOOP: 
De uitvoer van de loop in bet programma om de data voor de verschillende raster

lijnen te scbuiven, OR-en, en plaatsen neemt ook een bepaalde tijd in beslag. Deze 

tijd bedraagt 10 lAS. 

8.3. De gemiddelde paginatijd als functie van de slicebreedte 

Van een set van 24 demo-pagina's uit bet opmaakpakket Frame-Maker worden de pagina

tijden voor bet plaatsen van karakters berekend bij verschillende aantallen processoren en 

verschillende slicebreedtes. Deze berekeningen worden voor zowel verticale als voor bo

rizontale verslicing uitgevoerd. Door berekening van de gemiddeldes voor verschillende sli

cebreedtes en verschillend aantal processoren wordt de invloed van de slicebreedte op de 

paginatijd bekeken. 

In bet dit model is geen rekening gebouden met de invloeden van de communicatie. De 

communicatie kan een beperking gaan vormen voor de "speed_up". De beperking in 

speedup door de communicatie en ~oor de toename van de verbouding tussen overbead en 
schaalbaar werk zullen echter niet accumuleren. Ben van beide zal de "bottle-neck" vor-

meo. 
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8.4. Resultaten en conclusies 

Figuur 8.2 Gemiddelde paginatijd voor het plaatsen van karakters als functie 
van de slicebreedte voor verticale verslicing 

Zowel de slicebreedte als de paginatijd zijn logaritmisch uitgezet, zodat bv. de aanduiding 
2.0 op de horizontale as overeenkomt met slicebreedte 100. 

Ben ideale speedup bij verdubbeling van het aantal processoren is dus 0.3 eenheden op de 

verticale schaal. De grafiek laat zien dat het model bier dicht bij komt. 
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Figuur 8.3 Oemiddelde paginatijd voor het plaatsen van karakters als functie 

van de slicebreedte voor horizontale verslicing 

2.4 

Ook hier zijn de slicebreedte en de paginatijd logaritmisch uitgezet. De slicebreedte is in 

dit geval in woorden (32 bit). 

De "speed-up" is bij horizontale verslicing slechter dan bij verticale verslicing volgens de 

grafiek. 

Uit de resultaten blijkt dat er bij een grOle slicebreedte zeer weinig tot geen verschil tussen 

de paginatijden bestaat bij de horizontale en de verticale verslicing. Dit resultaat werd 

verwacht omdat bij een grote slicebreedte weinig karakters worden aangesneden, zodat het 

aantal extra shifts dat bij horizontale verslicing moeten worden uitgevoerd klein is. 

Bij allebei de verslicingsmethodes treedt bij een bepaalde slicebreedte een optimum op. De 

. verticale verslicing levert echter kortere paginatijden dan de horizontale verslicing. De 

minimum paginatijd voor horizontale verslicing is groter dan de paginatijd voor vertica1e 

verslicing met volledige interleaving. Dit wijst er op dat er voor het plaatsen van karakters 

beter verticale verslicing gebruikt lean worden. Bij de minimale buffergrootte in de reader 
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van een rasterlijn per RIP-processor bij de verticale verslicing is een snellere paginatijd te 

bereiken dan bij welke horizontale verslicing dan ook. Indien er naar de echte minimale 

paginatijd gestreefd wordt, moeten de slices echter breder zijn. (3()..40 rasterlijnen breed) 
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9. Conclusies 

Met behulp van links is een architectuur op te zetten voor de printercontroller. die aan alle 

eisen voldoet. 

Bitmap Reader 

Fontmanagement 

Instructietabbellen 

Images 

: 72 Mbitls. meerdere links parallel 

: 32 Kbitls 

; afhankelijk van architectuur 

: 2-3 Mbitls 

Ais links als datakanalen worden gebruikt is geen dedicated bardware nodig op de transpu

terkaarten. Het is dan dus mogelijk standaard transputerkaarten te gebruiken voor bet 

schaal bare gedeelte van de printercontroller; de Raster Image Processor. 

Uit de statistieken blijkt dat de optimale slicebreedte (voor karakters) redelijk smal is ( 30 a 

40 rasterlijnen). Hierdoor is verticale verslicing beter is dan horizontale verslicing. Bij gro

. tere opschaling komt de verticale verslicing steeds beter uit de bus dan de horizontale versl-

icing. Als datakanaalarchitectuur voor de Bitmap Reader zijn er een aantal architecturen die 

aan te bevelen zijn : 

Links/ N pipelines 

Nadeel : 2 links per transputer nodig tijdens het Bitmap Read-proces. 

Links/ en.kele link! crossbarswitch 

Ben voordeel van beide bovenstaande architecturen is dat de performance van de imager 

onafbankelijk van de arcbitectuur van de Bitmap Reader opgeschaald kan worden. 

Links/ inverted transputer 

Ben transputer kan als Bitmap Reader worden gebruikt. Bij. verticale verslicing is bet 

ecbter Diet mogelijk de buffering in het interne geheugen onder te brengen. Deze zal 

dus in een extern gebeugen moeten plaatsvinden. De bovengrens van de datasnelheid 

wordt bepaald door de links en de gebeugen bandbreedte van de Bitmap Reader tran

sputer. Bij bet gebruik van meerdere transputers als Bitmap Reader neemt het aantal 

links toe en de gebeugenbandbreedte als de gebeugenaccessen geinterleaved kunnen 

worden. 

De beide bovenstaande link -architecturen kunnen in combinatie hiermee gebruikt wor

den. 

Er is een buffer in de Bitmap Reader nodig van : 

Buffergrootte = 2 x N x &ver. 

waarin N bet aantal links naar de Bitmap Reader is en sver gelijk is aan de slicebreedte. 
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Trefwoordenlijst 

Bitmap Reader 

crossbarswitcb 

didot 

DMA 
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Combinatie van hardware en software om de bitmaps 

uit te lezen voor bet printer-engine. 

Component uit de transputerfamilie die gebruikt kan 

om links op verschillende manieren te schakelen. 

Typografiscbe puntgrootte : 3/8 mm 

Direct Memory Access : De mogelijkheid van hardware 

direct in gebeugen van een processor te lezen en/of te schrijven. 

FIFO First In First Out : buffer dat gebruikt wordt om verschillende 

datasnelbeden van devices op elkaar af te stemmen. 

font Beschrijving van een wakter in bitmap-vorm of in outline-vorm. 

fontcacbe Gebeugen gereserveerd voor bet opslaan van fonts in bitmap-vorm. 

link Communicatiekanaal van een transputer of daarmee 

gerelateerde componenten. 

linkadaptor Component die als interface dient tussen een link en 

een parallel datakanaal. 

imager Onderdeel van een printercontroller dat bewerkingen 

op de bitmap uitvoert. 

interleaving (memory) Het afwisselen van gebeugenaccessen tussen 

verschillende gebeugengebieden om zo een grotere 

effectieve gebeugenbandbreedte te krijgen. 

interleaving (bitmap) Zeer fijne verdeling van de bitmap over verschillende 

processoren zodat iedere volgende rasterlijn bij een 

volgende processor geassocieerd is. 

outline 

parallel processing 

POL 

PostScript 

printercontroller 

printer-engine 

rasterlijn 

resolutie 

RIP 
transputer 

verslicing 

Beschrijving van de omtrek van een karakter door 

middel van een path-beschrijving. 

Met meerdere processoren parallel processen verwerken, 

met meestal als reden vermindering van de procestijd. 

Page Description Language: Pagina beschrijvingstaaJ 

Ben veelgebruikte POL. 

Systeem om invoer van een printer (POL) om te zetten 

in een stroom bits voor bet printer-engine. 

Systeem om een stroom bits, die de bitmap van een te 

printen pagina representeren, te printen. 

Benbeid die in een slag geprint wordt door bet printer-engine. 

Het aantal pixels per lengte-eenheid. 

Raster Image Processor : zie imager 

Component waarin processor en communicatie-hardware 

geintegreerd zijn, die uitermate gescbikt is voor 

parallel processing. 

Het verdelen van de bitmap over meerde~ processoren. 
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. Appendix A : Metingen 

Communicatiesnelheden van de transputerlinks 

De communicatiesnelheden werden telkens gemeten met eenzelfde type transputer aan beide 

zijden van de links. 

Tabel A.I : Datasnelheid als functie van de blokgrootte voor een T414-15 vanuit het intern 

geheugen 

Datasnelheid T414-15 10 Mbitls intern geheugen 

Uni-directioneel Bi-directioneel 

Blocksize Time Datasnelheid Time Datasnelheid 

bytes uS kbytes/s kbits/s uS kbytes/s kbits/s 

1 6 166 1333 6 166 1333 

2 8 250 2000 8 250 2000 

3 10 300 2400 10 300 2400 

5 14 357 2857 15 333 2666 

10 25 400 3200 26 384 3076 

20 45 444 3555 48 416 3333 

60 128 468 3750 135 444 3555 

100 210 476 3809 223 448 3587 

200 417 479 3836 442 452 3619 

600 1243 482 3861 1319 454 3639 

1000 2069 483 3866 2196 455 3642 

2000 4165 480 3841 4394 455 3641 

Bij linkcommunicatie vanuit bet interne gebeugen bij een T414 is er bij kleine blokgroottes 

geen verschil tussen de effectieve datasnelheid bij uni- en bij bidirectionele communicatie. 

Dataverkeer vanaf de andere kant bij bidirectionele communicatie heeft nauwelijks invloed 

op de datasnelheid. 
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Tabel A.2 : Datasnelheid als functie van de blokgrootte voor een T4] 4-1 5 vanuit bet extern 

gebeugen 

Datasnelheid T414-15 10 Mbitls extern geheugen (6 cycles) 

U ni-directioneel Bi-directioneel 

Blocksize Time Datasnelheid Time Datasnelheid 

bytes uS kbytes/s kbits/s uS kbytes/s kbits/s 

1 7 142 1142 8 . 125 1000 

2 9 222 1777 9 222 1777 

3 11 272 2181 12 250 2000 

5 16 312 2500 17 294 2352 

10 26 384 3076 27 370 2962 

20 48 416 3333 49 408 3265 

60 134 447 3582 137 437 3503 

100 220 454 3636 225 444 3555 

200 436 458 3669 446 448 3587 

600 1300 461 3692 1329 451 3611 

1000 2164 462 3696 2212 452 3616 

2000 4324 462 3700 4420 452 3619 

6000 12964 462 3702 13243 453 3624 

10000 21604 462 3703 22068 453 3625 

20000 43204 462 3703 44120 453 3626 

40000 86404 462 3703 88252 453 3625 

Datacommunicatie vanuit bet externe geheugen bij een T414 gaat langzamer dan vanuit bet 

. intern gebeugen. Dit geldt voor zowel kleine als grote blokgroottes behalve voor grote 

blokgroottes bij bidirectionele communicatie. Hierbij is de datasnelheid even groot als 

vanuit het interne gebeugen. 
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Tibet A.3 : Datasnelheid als functie van de blokgrootte voor een T800-20 vanuit het intern 

geheugen 

Datasnelheid T8OO-20 10 Mbitls intern geheugen 

Uni-directioneel Bi -directioneel 

Blocksize Time Datasnelheid Time Datasnelheid 

bytes uS kbytes/s kbits/s uS kbytes/s kbits/s 

1 5 200 1600 5 200 1600 

2 6 333 2666 6 333 2666 

3 7 428 3428 8 375 3000 

5 10 500 4000 12 416 3333 

10 15 666 5333 19 526 4210 

20 26 769 6153 35 571 4571 

60 70 857 6857 98 612 4897 

100 114 877 7017 161 621 4968 

200 224 892 7142 318 628 5031 

600 664 903 7228 948 632 5063 

1000 1104 905 7246 1578 633 5069 

2000 2204 907 7259 3153 634 5074 

De 'advanced acknowledge' van de T800 verhoogt de effectieve datasnelheid opmerkeUjk, 

ook bij kleine blokgroottes. De te halen datasnelheid bij unidirectionele communicatie is 

bijna twee maal zo groot als bij de T414. Bij kleine blokgroottes is er geen verschil in de 

datasnelheid voor uni- en bidirectionele communicatie. 
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Tabel A.4 : Datasnelheid als functie van de blokgrootte voor een TSOO-20 vanuit het extern 
gebeugen 

Datasnelheid T8OO-20 10 Mbitls extern gebeugen (4 cycles) 

Uni·directloneel Bi·directioneel 

Blocksize Time Datasnelheid Time Datasnelheid 

bytes uS kbytes/s kbits/s uS kbytes/s kbits/s 

1 6 166 1333 6 166 1333 
2 7 285 2285 7 285 2285 
3 8 375 3000 9 333 2666 
5 11 454 3636 12 416 3333 

10 16 625 5000 20 500 4000 

20 27 740 5925 36 555 4444 

60 71 845 6760 100 600 4800 
100 115 869 6956 164 609 4878 

200 225 888 7111 324 617 4938 

600 665 902 7218 964 622 4979 
1000 1105 904 7239 1604 623 4987 
2000 2205 907 7256 3204 624 4993 
6000 6604 908 7268 9604 624 4997 

10000 11005 908 7269 16005 624 4998 

20000 22004 908 7271 32004 624 4999 

40000 44004 909 7272 64004 624 4999 

Bij datacommunicatie vanuit bet extern gebeugen bij een T800 is de datasnelheid kleiner 
dan bij communicatie vanuit bet interne gebeugen bij kleine datablokken. Bij bet gebruik 
van grote blokgroottes is er ecbter nauwelijks verschil voor communicatie vanuit intern of 
extern gebeugen. 
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Communicatiesnelheden van de transputerlinks in een pipeline
architectuur 

Als in een pipeline-architectuur van alle transputers een datablok naar bet einde van de 

pipeline verstuurd moet worden, kan dit datatransport op de volle linksnelheid plaatsvinden 

door tijdens bet zenden van een blok data parallel een blok data van de buurman te 

ontvangen. 

PROC End_of_Pipe(CHAN OF ANY FromPrevious,ToNext) 

[2][LEN]BYTE buffer : 

INT i : 

SEQ 

i := 0 
Fill_Buffer(O) -- buffer[O] wordt met data gevuld van deze transputer 

SEQ j=O FOR NUMBER_IN_PIPE-! 

SEQ 

PAR 

FromPrevious? [buffer[i><l] FROM 0 FOR LEN] 

ToN ext ! [buffer[i] FROM 0 FOR LEN] 

i := i >< 1 

ToN ext ! [buffer[i] FROM 0 FOR LEN] 

Figuur A.1 Parallelle communicatie in pipeline 
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Executiesnelheden van de BlockMove instructies 

Tabel A.5 

BlockMove 

Processor T cycle Memcycles Bandbreedte Executiesnelheid 

T414-20 50 nS 5 128.0 Mbitls 62 Mbitls 

T414-15 66 nS 6 80.8 Mbitls 40 Mbitls 

TSOO-20 50 nS 3 213.3 Mbit/s 105 Mbitls 

T800-20 50 nS 4 160.0 Mbitls 78 Mbitls 

TabeJ A.6 

2D-BloctMove 

Processor T cycle Memcycles Bandbreedte Executiesnelheid 

T800-20 50 nS 3 213.3 Mbitls 28.85 - 105 Mbitls 

T800-20 50 nS 4 160.0 Mbitls 25.0 - 78 Mbitls 

De BlockMove-instructie werkt op de volle geheugen bandbreedte, dus bij een bloktransfer 

van het ene naar het andere blok wordt de halve geheugenbandbreedte gehaald. 

Ben 2D-BlockMove gaat bet snelst als de breedte van het blok groter is dan de lengte. dus 

wanneer telkens een groot aantal aaneengesloten woorden in het gebeugen worden gelezen 

en beschreven. De 2D-BlockMove gaat dan maximaal zo snel als de lineaire BlockMove. 

De wederzijdse invloed van communicatie en processor-performance 

Als er op een transputer constant BlockMoves worden uitgevoerd en parallel daaraan vindt 

communicatie plaats op de boogste prioriteit dan geldt het volgende : 

datarate links : 7272 kbitls = 100 % 

datarate BM : 76.272 Mbitls = 97 % 
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Het multiplexen van data over de links 

Multiplexl: Er wordt telkens een byte van een array over de link gestuurd. 

Datarate : 1935 kbitls = 26 % 

Multiplex2: De data wordt eerst met een 2D-BlockMove gemultiplexed en daarna 

als een datablok over de links gestuurd. 

Datarate : 3789 kbitls = 52 % 

Multiplex3: De data wordt in bepaalde blokgroottes gemultiplexed dmv. de 

2D-BlockMove en parallel word het vodge datablok over de link 
gestuurd. 

Datarate : 7081 kbitl s = 97 % 

1 a A 

2 b B 

3 c C 

2D·Blockmove 

Retyping 

1 a A 1 

2 b B a 

3 C C A 
2 
b 
B 

: . 
: 

Figuur A.2 Multiplexing 
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PROC Multiplex3 (CHAN OF ANY FromP, ToP) 

#USE "/shared/tts/lib/bextlibs" 

VAL LEN IS 8192: 

VAL BLOCK IS 128: 

INT i,base : 

[1][LEN]BYTE sourcel : 

[l][LEN]BYTE source2 : 

[1 ][LEN]BYTE source3 : 

[1][LEN]BYTE source4 : 

[1][LEN]BYTE sourceS: 

[2][5][BLOCK] BYTE destination : 

PLACE destination AT #80040000 + (LEN·S) : -- extern gebeugen 

[2][S·BLOCK]BYTE buffer RETYPES destination: 

SEQ 

i := ° 
ToP! LEN·S 

SEQ 

MOVE2D(sourcel ,0,0,destination[i],0,0, 1 ,BLOCK) 

MOVE2D(source2,0,0,destination[i],1 ,0,1 ,BLOCK) 

MOVE2D(source3,0,0,destination[i],2,0,I,BLOCK) 

MOVE2D(source4,0,0,destination[i],3,0,I,BLOCK) 

MOVE2D(source5,0,0,destination[i],4,0,I,BLOCK) 

base : = BLOCK 

WHILE base < = (LEN-BLOCK) 

SEQ 

PRI PAR 

ToP ! [buffer[i] FROM ° FOR S·BLOCK] 

SEQ 

MOVE2D(sourcel ,O,base,destination[i> < 1],0,0,1 ,BLOCK) 

MOVE2D(source2,0,base,destination[i> < 1],1,0,1 ,BLOCK) 

MOVE2D(source3,0,base,destination[i> < 1],2,0,1,BLOCK) 

MOVE2D(source4,0,base,destination[i> < 1],3,0,1 ,BLOCK) 

MOVE2D(source5,0,base,destination[i> < 1],4,0,1 ,BLOCK) 

i:=i><l 

base : = base + BLOCK 

ToP ! [buffer[i] FROM ° FOR S*BLOCK] : 
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Appendix B : A brief introduction to occam 

Occam is a simple programming language based on the 
concepts of concurrency and communication. These 
concepts are eenU'al to loday's applications or 
microprocessors and computers, and will play an even 
more imponanl role in the future when multitudes of 
computers are connected to from intelligent systems. 
Occam is intended for the professional design 
engineer/programmer. It is simple, easy to learn and is 
oriented to interactive work-station based usc. Occam's 
keywords and operators can exactly mirror system 
sU'Ucture, enabling compJex applications to be designed 
and programmed in a concise and readable form. As a 
result, design and implementation costs and times are 
.reduced. 
Occam may be used as a combination design. simulation 
and implementation language. Complete hardWare/soft
ware systems may be described in occam. Executing the 
program provides an efficient system simulation tool. 
The program describing the hardware components of the 
system can act as a fonnal design description for any new 
hardware design. while the program describing the 
software components may be used as the actual software 
for the final product. 

The Model 
Systems are described as a collcc:tion of concurrent 
processes, which communicate using channels. 

ImplementatioD 
An occam program may be executed OD a network of 
interconnect~ computers, each executing one of the 
concurrent processes. However, with no changes except 
to configuration details it may be implemented on any 
smaller network or a single computer, wilh each computer 
sharing its time between its set of c:or£Wleot processes 

Structure 
Programs are constructed from processes combined 
together using constructor'S. The primitive processes of 
input. output and assignment form the lowest level of 
processes in a program. 

Input and output 
A channel provides communication between two 
concurrent processes. The communication is synchro
nized. One process must be an input prcxcss and the other 
an output process. The communication takes place only 
when both processes are ready, when the values are copied 
from the output process to the input process. 

InputChannel ? char 
OutputChannel ! char 

SequnCt 
The sequence constructor defines a proceSs whose 
component processes are executed one arler the OIher in 
the order in which they appear. A sequence COnslr'UCl 

Iermina1eS after the last of its component processes bas 
terminated. 

SEQ 
InputChannel ? char 
OutputChannel ! char 

Parallel 
The parallel constructor defines a process whose 
component processes are executed concurrently. A parallel 
consU'uct terminates only wben all its component 
processes have ccrminated. 

PAR 
outl 'a' 
out2 'b' 

Altenative 
The alternative constructor defines I process, each 
component of which bas an input process as its first 
component. The fust ~ able to complete its input 
is chosen for execution. The alternative construct 
lCrminates when the chosen process rcrminales. 

ALT 
inl ? char 

out! char 
in2 ? char 

out ! char 

Conditional 
The conditional constructor defmes I process, each 
component of which has I condition IS its fllSt 
component. The conditions are t.est.ed in sequence. lC a 
condition is found that evaluates to aue that process is 
chosen for execution. The conditional construct 
tcrminaleS when the chosen process tenninales. 

IF 
x < 0 

x :- -x 
x>-O 

SKIP 

Repetition 
The repetition constnlctor defines I condition and a 
process which will be repeau:dly executed until the result 
of evaluating cbe c:ond.itioa is false. 

Time 

WHILE x > 0 
SEQ 

in ? x 
out ! x 

A clock local to each computer is maintained and may be 
ICCCSSCS via the special channel TIME and used to control 
the execution of I process. 

TIl¢ ? AFTER e 
Abstuction 
A name can be given to the text of a process. The text 
will be stlbstituted for -all occurrences of the name in 
ICltually subsequent processes OIannelS, variables and 
other names may be used IS parameccrs when I.eXwal 
stlbstitution takes place. 

PROC echo(CHAN in,out)
WHILE TRUE 

VAR x: 
SEQ 

in ? x 
out ! x: 
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Appendix C : Memory-interface van de transputer 

De 2 kbytes interne RAM van een T414 bieden een datasnelheid van 80 Mbyte/S, waarbij 

een access zowel door de processor als door de link tan plaatsvinden. 

De T414 Un direct een lineaire adresruimte adresseren to 4 Obytes. De 32 bit brede 

memory-interface multiplext de data en de adreslijnen en Un een datasnelheid van 4 bytes 

per 150 nS (26.6 Mbytes) aan. (T414-20) 

Ben gebeugencycle bestaat uit de volgende states: 

T 1 adres serup-tijd v66r de valid-strobe 

T 2 adres bold-tijd na de valid-strobe 

T 3 Jezen --> bus tristatel schrijven --> data setup 

T 4 data bold-tijd. Un verlengd worden met waitstates 

T 5 lezen of schrijven 

T6 einde tristate/data-snelheid 

TSIBIe = n x Tm, waarbij 1 ~ n ~ 4 

T m = lh x ProcClockOut 

ProcClockOut = cycIustijd van de processor (= 50 nS voor T414-20) 

De duur van een externe memorycycIe: Trnx = Tl + Tz + T3 + T4 + T, + T6 

V oor de snelste gebeugenconfiguratie geldt: T rnx = 6 x T m = 3 x ProcClockOut 

Tijdens een leescyclus wordt tijdens T 3 de bus tristate gemaakt omdat de adres- en de 

databus gemultiplexed zijn en er daardoor anders een bus conflict op Un treden. 

T4 Un verlengd worden met waitstates. De transputer voegt waitstates toe als de 

MemWait-lijn geactiveerd is. 

De twee minst significante adresbits MemAOO en MemADl zijn niet naar buiten uit

gevoerd. Het kleinst mogeUjk te adresseren element is dus 32 bit breed. Door toepassing 

van vier onafhankelijke write-strobes (notMemWrBO tim notMemWrB3) is bet tacb mogelijk 

om bytes apart te schrijven. In de processor worden intern de benodigde bytes gemaskeerd 

bij bet lezen van een byte uit bet gebeugen. De twee minst significante databits 00 en Dl 

zijn gemultiplexed met respectievelijk een write-lijn en een refresb-lijn (MemnotWrOO en 

MemnotRfDl) . 
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Refresh 

Wanneer dynamisch geheugen wordt gebruikt tan gebruik worden gemaakt van de refresh

voorzieningen van de memory-controller. De memory-controller is te configureren voor 4 

verschillende refresh-intervallen van 3.6 tot 14.4 ""S. Ben enkele refreshcycle duurt een 

processorcycle langer dan een normale exteme geheugencycle. 

DMA via de memory-interface 

~r middel van de asynchrone signalen MemReq en MemGranted tan een DMA-controller 

de controle krijgen over de exteme adres- en databus. Het MemReq-signaal moet een pro
cessorcycle voor de volgende geheugencycle komen om de bus dan toegewezen te krijgen. 
Ben eventueel uitstaande refresh wordt dan eerst nog uitgevoerd. Twee peri odes Tm na T6 

is de bus in tristate. Ben periode Tm hierna wordt MemGranted gegegeven. 

TMemReq,Iau!Ilcy,max. = Tmx + Trefresh + 6 x Tm = 2 x Tmx + 8 xTm, 
waarin T mx de duur van een exteme memory-cycle is. 

Normaliter geldt: 
T 

T MemReq.Iatency,typ. = ~ + 3 x T m' 
. 2 
als de transputer constant exteme geheugenaccessen doet. 

J:njtja1isatie van de memory-c:ontroller 

Als Reset laag wordt en Analyse wordt laag gehouden dan gaat de memory-controller een 

configuratie sequence beginnen. Na 144 periodes van ClockIn worden de MemAD lijnen 
gescand om te ~jken of en welke voorgeprogrammeerde configuratie gekozen wordt. Er 
zijn verschillende voorgeprogrammeerde geheugenconfiguraties mogelijk waar uit gekozen 
tan worden door de MemConfig-pen aan een van de MemAD lijnen te leggen. Deze scan 
duurt 144 clock periodes. De memory-interface voert daarna 36 read cycles uit om even
tueel de configuratie in te lezen van exteme ROM. 

Ben andere mogeJijkbeid is om de configuratie dmv. een PAL, een kleine PROM of een 
schuifregister te genereren. De MemConfig-pen moet dan laag worden gehouden tijdens de 
address scan en tijdens de 36 configuratie read cycles moet een 36 bit serieel woord &an 

MemConfig toegevoerd worden. Wat de inhoud van dit woord moet zijn, is te vinden in de 
InMos transputer reference manual [INM88]. Na een tijdsperiode die afhankelijk is van de 
gekozen configuratie worden 8 refresh cycles uitgevoerd om de dynamische RAM te initia
liseren. 
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Appendix D : Databussen 

Verbindingskanalen gebaseerd op een busstructuur zijn te vinden in een skala van arcbitec~ 

turen en hebben de volgende eigenschappen : 

Er is een enkele verbindingsweg, die elektrisch, optisch of via radiosignaIen tot stand 

wordt gebracht. 

AIle deelnemers zijn aan deze verbindingsweg gekoppeld. 

De datatransfers van de deelnemers worden sequentieel uitgevoerd. (time division mul

tiplex) 

De datatransfers kunnen gelijk:tijdig plaatsvinden als iedere deelnemer een eigen fre

quentiebereik heeft. (frequency division mUltiplex) Zo'n arcbitectuur komt echter 

aileen in heel speciale gevallen voor. 

Bij een time division multiplex busstructuur kan maar een deelnemer tegelijkertijd data over 

het kanaal versturen; daarom moo er een toewijzingsregeling zijn van het datakaal aan de 

deelnemers. (Bus arbitration) 
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D .1. Bus arbitration 

Deze heeft tot doel busconflicten tussen de busdeelnemers te voorkomen en binnen toelaat

bare tijden aan toewijzingswensen van de busdeelnemers te voldoen (latency tolerance). 

Hierin kuonen de volgende onderverdelingen worden aangebracht die in deze paragraaf 

verder uitgewerkt worden: 

Plaats 

De busarbitration tan zowel centraal als decentraal plaatsvinden. 

Prioriteit 

Tijd 

Als er meerdere busdeelnemers tegelijkertijd een busrequest doen, wordt op basis van 

een prioriteitenschema de bus aan een van de deelnemers toegewezen. 

- statische prioriteit 

- faire toewijzing 

- sequentiele toewijzing 

- vast tijdsraster : Door aan iedere processor een vast tijdsraster toe te wijzen tan de 

bandbreedte evenredig over de busdeelnemers verdeeld worden. 

- vrij : Door een vrije tijdsindeling toe te passen tan de bandbreedte optimaal naar 

behoefte van de busdeelnemers verdeeld worden. 

P1aats 

Centrale busabitration 

Iedere busdeelnemer heeft een aparte busrequestlijn 

De status van alle deelnemers wordt opgevraagd en bij een busrequest wordt 
de bus toegekent. (polling) 

Verzamellijn voor de Busrequests. Identificering van de aanvrager. 

Geen busrequest; iedere deelnemer krijgt een tijdsraster toebedeeld ongeacht 

of er een busrequest is. 
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Decentrale busabitration 

r 

n n Jl 11 
'" 

Figuur 0.1 : parallel polling 
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Figuur D.2 : daisy chaining 

Figuur 0.3 : cyclische bustoewijzing 

Parallel polling : Iedere deelnemer heeft een 

aparte busrequest-lijn. 

Daisy chaining : Busrequests worden via 

een verzamellijn teruggevoerd naar de 
eerste deelnemer. Ais deze de bus niet 

nodig heeft, krijgt de volgende deelnemer 

toe stemming enz. Hierdoor ontstaat een geo-

grafische prioriteit. 

Cyclische bustoewijzing : Als bij een 

cycIische bustoewijzing een deelnemer de 

bus op een gegeven moment vrijgeeft, dan 

krijgt de volgende deelnemer toestemming 

om de bus te gebruiken. 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Accessl Collision Detect) 

Een deelnemer die op de bus wil kijkt of er data overgaat. Zo ja, dan test deze na 

een bepaald interval weer. Busconflicten zijn bier mogelijk en toelaatbaar. 

• Bij geen positieve terugmelding van correcte ontvangst wordt de data na een bepaald 

interval weer verzonden. 

• De hardware vergelijkt de verstuurde data met de op de bus aanwezige data. En 

constateert op deze manier collisions. Na een bepaald interval wordt het opnieuw 
geprobeerd. 
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Prioriteit 

De prioriteiten van de deelnemers onnen zowel statisch als dynamisch worden toegekend. 
De toewijzing van de bus bij een busrequest door meerdere deelnemers kan op meerdere 
manieren afgehandeld worden. Enkele daarvan zijn : 

De deelnemer met de hoogste prioriteit krijgt altijd de bus. 

Snapshot: Aile busrequests worden opgeslagen en in afnemende prioriteit behandeld. 

Nieuwe requests worden pas na behandeling van de opgeslagen requests behandeld. 

Round Robin : Dezelfde werkwijze als bij Snapshot, waarbij alle tussentijdse requests 
die een lagere prioriteit als de in behandeling zijnde request hebben aan de lijst toe
gevoegd worden. 

Faire toewijzing: De deelnemer die het langst geen toewijzing heeft gehad krijgt de 

bus toegewezen. 
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D.2. Data transfer 

De deelnemers die betrokken zijn bij een datatransfer moeten gesynchroniseerd worden. Er 

zijn twee synchronisatiewijzes : 

Synchrone datatransfer 

Br is een centrale klok, waardoor de datatransfers getimed worden. In een strak 

tijdsschema worden de datatransfers afgehandeld. 

Bij parallelle dataoverdracht worden extra controlelijnen gebruikt. 

Bij seriele dataoverdracht wordt er een synchronisatieteken op de datalijn gezet. 

Asynchrone datatransfer 

De dataoverdracht kan met of zonder terugmelding (handshake) zijn. 

zonder handshake 

data --~<~------>~---
strobe ____ .....JnL....-____ _ 

Figuur D.4 : strobed data transfer 

- Bitparallelle dataoverdracht (met strobe) 

- BitseriCHe dataoverdracht (speciale tekencombinaties) 

- Zelfldokkende codes (bv. Manchester formaat) 
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Figuur D.S : Interlocking 
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data --~<~------>~---
slrobe ____ ....In 

_________ ~~n~ ____ __ 
lICk 

data 

valid 

lICk 

data 

valid 

ack 

non-interlocked 

--~< >~--

''''-. /' _______ ~n~ ___ _ 

half-interlocked 

--~< >~---

'", 1\. _________ ~r__!~ __ 

full-interlocked 

Interlocking : Om de zender en de ontvanger van de data met elkaar te syn

chroniseren, worden handsbakesignalen gebruikt. Door de toestands

veranderingen afhankelijk van elkaar te maken (interlocking) wordt de syn

chronisatie betrouwbaarder. 

Het voordeel van de asynchrone datatransfer is dat snelle en langzame modules onder een 

bussysteem mnnen worden ondergebracht zodat het systeem met de technologie mee tan 

groeien. 

Het voordeel van de synchrone datatransfer is dat er gebruik kan worden gemaakt van de 

volle bandbreedte zonder de handshake overhead. 

Over het algemeen zijn synchrone bussen makkelijker te ontwerpen. betrouwbaarder en 

minder storiogsgevoelig als asynchrone bussen. Deze laatste drie eigenschappen gaan echter 

niet altijd op. 

Ben nadeel van synchrone bussen is het clock latency probleem : Doordat de processoren 

lokaal op een andere clocksnelheid werken moet er bij een busaccess synchronisatie tussen 
de beide clocksignalen plaatsvinden. Hierdoor onstaat een vertraging van gemiddeld een 

halve clock cycle. 
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