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Samenvatting.
Het onderzoek kan in twee delen gesplitst worden. Het
eerste
deel
omvat
een
literatuuronderzoek
naar
parallellisme en daarbijbehorende processorstructuren. Er
wordt een beschouwing gegeven over de snelheidswinst die
hiermee geboekt kan worden. Tevens wordt aangegeven welke
beperkingen een rol spelen en hoe die opgeheven kunnen
worden. De karakteristieke eigenschappen van verscheidene
structuren worden nader belicht. Een simulatieprogramma ter
verkrijging van nadere inzichten werd ontworpen.
Het tweede deel behandelt de eigenschappen en mogelijkheden
van een betrekkelijk nieuw type processor; de transputer.
Deze transputer is bij uitstek geschikt voor het vormen van
parallelle processorstructuren. Na een algemene inleiding
worden twee programma's behandeld en wel de Mandelbrat-set
en een FFT. Het eerste programma werd gebruikt om de snelheid van de transputer aan te tonen, het tweede om een
indruk te krijgen van de praktische toepasbaarheid.
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Inleiding.
De
opkomst
van
het parallellisme in computersystemen en
programmeertalen, vormde de aanleiding tot het onderzoek. Binnen
een,
in de loop van het onderzoek te bepalen kader, moest
aangegeven worden welke
netwerkstructuren
(topologieen)
in
principe geschikt zouden ZlJn voor de toepassing bij fysische
problemen. De vakgroep Fysische Informatie Verwerking en de
bedrijfsgroep
Automatisering
vervullen
in
deze
een
voortrekkersrol, daar ZlJ de andere groepen adviseren inzake
aanschaf van computerapparatuur.
Na het inleidende onderzoek zou de nadruk komen te liggen op
verwezenlijking en toepassing van de verworven inzichten. Men zou
hierbij kunnen denken aan de uivoering van bijvoorbeeld een FFTalgoritme op een kubusvormige structuur van processoren, de
zogenaamde hypercube. Middels een afsluitende beschouwing zouden
toegepaste structuur en processoren geevalueerd worden. Het voor
u liggende verslag is aan de hand van het bovenstaande tot stand
gekomen.
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HOOFDSTUK 1.

PARALLELLISME.

Het laatste decennium is er bijzonder veel aandacht besteed
aan het ontwerpen van nieuwe al dan niet complexe microprocessoren. De complexiteit en snelheid heeft die van
m1n1- en mainframes benaderd. zodat de Von neumann-bottleneck zich doet gelden. Dit verschijnsel heeft de aandacht
weer gevestigd op het onderzoek naar nieuwe computerarchitecturen.
1.1 Toepassingsgebieden.
De komst van nieuwe snelle computers zou in vele disciplines een welkome aanwinst betekenen. Er is namelijk een
aantal toepassingen denkbaar, met name op het gebied van
simulatie. waar het inzetten van dergelijke computers tot
betere inzichten kan leiden. Een goed voorbeeld hiervan is
de chip-industrie. Met de toenemende integratiedichtheid
worden de simulaties van een nieuw IC steeds belangrijker.
Een simulatie van een schakeling bestaande uit enkele tienduizenden componenten. vraagt al gauw enige dagen CPU-tijd.
De ontwikkeling van en het simuleren van de werking van
IC's opgebouwd uit meer dan honderdduizend componenten
vergen al gauw een week of meer CPU-tijd. Bovendien zijn
voor dit doel dan nog supercomputers nodig.
In de meteorologie kunnen weersverwachtingen tot op enkele
dagen nauwkeurig bepaald worden. Voor lange termijn voorspellingen (tien dagen of meer)
dienen de verschillende
luchtstromingen, de temperatuur en nog vele andere parameters in het model
ingevoerd te worden. Het model bestaat
uit een drie-dimensionaal raster dat de atmosfeer in gelijke stukken verdeelt. Hoe fijner het rooster. hoe meer
rekentijd er nodig is. De 'vierde dimensie'. de tijd, geeft
de duur van de intervallen aan waarover het model gesimuleerd wordt. Dit kan leiden tot rekentijden die de werkelijke tijd in duur overtreffen. zodat hoogstens gecontroleerd kan worden of de simulatie goed is, maar deze simulatie heeft in de praktijk uiteraard geen voorspellende
waarde.
Een ander toepassingsgebied wordt gevormd door expertsystemen. Bij expertsystemen is het van belang dat een bestand
op een aantal manieren doorzocht en verwerkt kan worden. om
tot een resultaat te komen.
Bovendien dient dit snel te
gebeuren. Juist dit laatste is een groot probleem.
In het algemeen kan gesteld worden dat er voor het gebruik
van krachtige computers vele mogelijkheden zijn, varierend
van fundamenteel tot toegepast onderzoek op diverse gebie-
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---------------------------------------------------------------den zoals militair, medisch en technisch.
1.2 Beperkingen van de huidige architecturen en de oplos
singen hiervoor.
1.2.1 De Von Neumann bottleneck.
De research die wordt verricht om steeds snellere dan wel
complexere processoren te ontwikkelen, wordt bemoeilijkt
door fundamentele beperkingen in de architectuur. Vrijwel
alle conventionele computers zijn namelijk gebaseerd op de
Von Neumann-architectuur (FIG.1.1).

~

CONTROL
1/0

ALU

----:

MEMORY
FIG. 1. 1

Von Neumann-architectuur.

Het model bestaat uit drie delen, te weten:
in- en output.
Central Processing Unit (CPU).
geheugen voor opslag van data en instructies.
De CPU vervult uiteraard de belangrijkste taak. Deze verzorgt de controle signalen, het ophalen en decoderen van
instructies en het uitvoeren van rekenkundige en logische
bewerkingen. De verwerking van een programma gebeurt sequentieel. Hiertoe worden steeds instructies en data uit het
geheugen opgehaald. Deze verbinding tussen geheugen en CPU
wordt dus bij hoge verwerkingssnelheid extra belast (de
bandbreedte van de bus is beperkt). Dit staat bekend als de
Von Neumann-bottleneck.
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1.2.2 Performance verbetering
tuur.

van de Von Neumann-architec

Versnelling van de uitvoering van een programma door het
verhogen van de kloksnelheid heeft ook beperkingen. Er
treden problemen op bij het aanspreken van het geheugen,
indien de toegangstijden tot het geheugen niet evenredig
met de kloksnelheid toenemen. Het moeten wachten op een
geheugentoegang vertraagt de voortgang van het programma.
De verhoging van de kloksnelheid heeft dan geen effect.
Ook de toename van de integratiedichtheid heeft geleid tot
(fysische)
beperkingen, zowel op produktieniveau als bij
gebruik. Men denke hierbij o.a. aan buigingsverschijnselen
die optreden bij het belichten van een masker waarvan de
gebruikte spoorbreedte overeenkomt met de golflengte van
het gebruikte licht. Een ander probleem is de door de grote
componentdichtheid veroorzaakte warmteontwikkeling.
In de loop der jaren is ook een aantal andere technieken
ontwikkeld, toen de Von Neumann-bottleneck zich openbaarde.
Het ontlasten van de CPU of de bus naar het geheugen stond
hierbij centraal. Hiertoe is onder andere een aantal controllers ontwikkeld. Een diskcontroller neemt b.v. een deel
IO voor zijn rekening waarbij de communicatie op DMA basis
verloopt.
Micro-programmering maakt complexere instructies mogelijk
bij een afname van het aantal geheugentoegangen. De extra
interne decodering vergt echter wel meer uitvoeringstijd.
Elke instructie bestaat namelijk uit een programma in micro-code. Deze code is eigenlijk de laagste taal die in de
processor gebruikt wordt. Deze is in de ontwerpfase al
vastgelegd en is niet meer toegankelijk voor de gebruiker.
Een ontwikkeling van de laatste jaren zijn de cache-geheugens, geschikt voor data en instructies. Een cache-geheugen
is een snel buffergeheugen waar een reeks instructies,
nodig voor de uitvoer van het programma, wordt opgeslagen,
zodat het centrale geheugen niet zo vaak aangesproken hoeft
te worden. De busbelasting neemt dus af.
1.2.2.1 RISC.
De snelheidswinst die op andere terreinen behaald werd,
werd vaak teniet gedaan door het invoeren van meer complexe
instructies. In de praktijk bleek echter dat slechts 20%
van deze instructies daadwerkelijk gebruikt werd. De overige 80% werd zo nu en dan gebruikt. Dit leidde tot het
uitvoeren van de vaak gebruikte instructies (in de meeste
gevallen ongeveer 40-70[1]) in hardware (micro-code) en een
verwijderen van de overige instructies. Door het verdwijnen
van een groot aantal instructies, kon de codering voor de
overige instructies aanzienlijk vereenvoudigd worden. De
decodering en de hiervoor benodigde hardware onder ging
PAGINA
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eenzelfde vereenvoudiging. Bovendien kregen de instructies
zoveel mogelijk dezelfde lengte (meestal 1 byte), zodat het
aantal leescycli beperkt kon worden. Door handhaving van de
Von Neumann-architectuur blijft echter de bottleneck van
dezelfde naam bestaan.
1.2.2.2 Instructie-pipelining (caching).

Bij de huidige processoren wordt een pipeline vooral intern
gebruikt. In dit geval wordt een aantal opeenvolgende instructies in een snel (cache-) geheugen opgeslagen. Het
ophalen van deze instructies kan geschieden op momenten
dat de CPU bezig is met een bewerking en geen toegang tot
het geheugen nodig heeft. Op het moment dat de CPU klaar is
met een instructie staat de volgende al gereed voor uitvoering. De data moet nog wel gefetched worden. Daarom is er
al een aantal processoren met data-caching.
Sprongopdrachten dienen vermeden te worden. De instructies
in het cache-geheugen die volgen op een sprongopdracht
hoeven niet noodzakelijkerwijs de instructies te zijn die
na de sprongopdracht nodig zijn.
Ook bij de pipeline blijft de Von Neumann-architectuur
gehandhaafd.
1.3 Parallellisme.

De huidige tendens om tot snellere computers te komen en om
de beperkingen van de Von Neumann-bottleneck te omzeilen.
komt ook tot uiting in het aaneenkoppelen van processoren:
multiprocessorsystemen. De achterliggende gedachte is om op
een aantal processoren delen van een taak te laten runnen.
zodat de rekensnelheid. in theorie.
evenredig met het
aantal processoren toeneemt. In de praktijk hebben zich
twee belangrijke stromingen ontwikkeld en wel SIMD (Single
Instructien stream Multiple Data stream) en MIMD (Multiple
Instructien stream Multiple Data stream).
1.3.1 Snelheidswinst bij n parallelle identieke processo

ren.
Indien een taak op één processor uitgevoerd wordt, zal het
duidelijk zijn dat dezelfde taak uitgevoerd met n processoren in theorie n maal sneller kan zijn. In de praktijk is
dit niet haalbaar omdat een processor soms op de resultaten
van een andere processor moet wachten. Ook kunnen er conflicten optreden bij de toegang tot het geheugen en is de
communicatiesnelheid en de verbindingstopelegie beperkt. In
het algemeen kan gesteld worden dat deze snelheidswinst
niet haalbaar is door:
a.
de onvolledige decompositie van een probleem of taak.
b.
de overhead die ontstaat voor een processor door het
PAGINA
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toevoegen van
andere processoren (messagepassing,
geheugentoegang e.d.).
Ter illustratie hiervan worden twee voorbeelden behandeld,
waarbij de voorafgaande twee punten aan bod komen.
Een schatting van de snelheidswinst bij het gebruik van n
parallelle processoren met gemeenschappelijke faciliteiten
(geheugen, IO e.d.) is als volgt te bepalen [2]. Stel dat
een taak uitgevoerd op één processor een tijd T.p•7 nodig
heeft. Indien er meerdere, zeg n, processoren ter beschikking staan zou de taak in principe in n subtaken verdeeld
kunnen worden.
Neem nu aan dat Pi de kansverdeling is voor het toekennen
van deze taak aan i
processoren die dan een gemiddelde
werklast dt=7/i krijgen. Neem verder aan dat elke verdeling, waarbij i processoren aan het werk zijn, even waarschijnlijk is, hetgeen betekent dat Pt=1/n. De gemiddelde
verwerkingstijd voor een n-processorsysteem zal dan zijn:
n
n
Tn""'L P1.<L.=:L 1/n.7/i~7.ln(n)/n
1.3
i=1
i=l
waar de sommatie een gevolg is van n mogelijke verdelingen.
De snelheidswinst is nu:

W=T.p/T.-.=n/ (1+1/2+ ... +1/n) <-=n/ ln n

1.4
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processoren de grootste snelheidswinst te behalen is (FIG.
1.3)
in vergelijking tot het ideale n-processor systeem.
Hierin is g(n)=(1+1/2+ .. +1/i+ .. +1/n).
De overhead die ontstaat door het toevoegen van processoren
aan een systeem en de overhead binnen een processor, kan
worden geschetst aan de hand van het volgende voorbeeld.
Hierbij wordt o.a. aangenomen dat alle processoren (met een
Von Neumann-architectuur) steeds aan het werk ZlJn. Een
taak is dus steeds te verdelen over alle processoren in het
systeem.
De systeemcapaciteit wordt bepaald met het beschikbare en benodigde rekenvermogen[3]. Stel een processor
heeft een verwerkingssnelheid van S instructies per tijdseenheid. Dit is het beschikbare rekenvermogen. Aan overhead
voor besturingssoftware (controle, distributie e.d.) worden
B instructies per tijdseenheid besteed. Bovendien is er nog
een deel overhead per extra toegevoegde processor, stel P
instructies per tijdseenheid. Immers indien een processor
een message stuurt naar een andere processor, moeten de
processoren die op de route liggen de message doorsturen.
Ook moet een processor langer wachten om toegang te krijgen
tot het centrale geheugen naarmate er meer processoren
zijn. In beide gevallen treedt een overhead op die evenredig is met het aantal extra processoren. Dus voor n processoren in een systeem ZlJn er , per processor, (n-1)P instructies per tijdseenheid nodig. De effectieve rekencapaciteit per tijdseenheid en per processor bedraagt dan [S-B(n-1)P] instructies. Neem nu aan dat een taak T instructies
vergt. Het gemiddeld aantal takenE dat gelijktijdig kan
worden verwerkt door de n processoren is dan:
E=n(S-B-(n-1)P)/T

1.5

Een maximum
wordt bereikt voor d(E)/dn=O ofwel voor
n=(S-B+P)/2P. In de praktijk ligt dit aantal bij 8-16 processoren (FIG. 1.4). De figuur maakt duidelijk dat bij
gegeven parameters S, B, P en T een maximum bereikt wordt
voor het aantal uitgevoerde taken per tijdseenheid. Tengevolge van de toenemende overhead neemt de performance vervolgens weer af.
1.3.2 Clusters.
In het voorafgaande werd afgeleid dat het aantal processoren
voor een optimale configuratie ongeveer acht tot zestien
bedraagt. Deze bovengrens ontstaat door de term (n-1)P in
vgl 1.5, d.w.z. t.g.v. routing en gemeenschappelijke faciliteiten. Het is echter via een omweg mogelijk om het aantal
processoren in een netwerk op te voeren zonder dat dit
bijzonder nadelige gevolgen heeft voor de verwerkingssnelheid. In dit geval wordt het optimale aantal processoren,
acht tot zestien, gebundeld in een zogenaamd cluster. Dit
cluster wordt
PAGINA
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OPTIMAAL AANTAL PROCESSOREN n
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FIG.1.4 Het gemiddeld aantal taken (ter lengte T) E
dat op n processoren per tijdseenheid kan
worden uitgevoerd
bestuurd door een lokale besturing, terwijl de afzonderlijke
processoren d.m.v. een netwerk met elkaar kunnen communiceren. De clusterbesturing verdeelt een toegewezen taak over
de aanwezige processoren. Een systeem bestaat nu uit een
aantal clusters. Een globale besturingsprocessor draagt
zorg voor de taakverdeling over de clusters. Elk cluster
heeft via een globaal netwerk toegang tot het gemeenschappelijk geheugen. De versnelling t.o.v. een enkele processor
kan bepaald worden m.b.v. formule 1.4 . De versnellingswinst t.o.v. een enkel cluster luidt nu:
Ge ~I1.:: I 1n ( I1.:::

)

1.6

Binnen een cluster geldt everieens:

zodat de totale winst Gt t.o.v. een processor gelijk is aan:
Gt =Ge: . G= (I1.::: I ln (I1.::)) • (nl ln (n))
1. 7
Zou een netwerk bestaan uit nc.n processoren. dan zou nagenoeg alle rekencapaciteit van een enkele processor besteed
worden aan (nc:.(n-1)) processoren.
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1.4 Parallelconcepten.
In het algemeen kunnen de huidige computers in vier categorieën ingedeeld worden. Deze categorieën werden opgesteld
door M.J. Flynn [2]. Hij ging uit van de verwerking van een
proces in een computer. zijnde het uitvoeren van een stroom
(stream)
instructies, die bewerkingen uitvoeren op een
datastroom. De categorieën die ontstonden geven aan of de
hardware in staat is om meerdere instructies gelijktijdig
uit te voeren en hoeveel data er in dat geval bij betrokken
is. De vier categorieën zijn:
Single
SISD (Single Instructien stream
stream)
SIMD (Single Instructien stream Multiple
stream)
MISD (Multiple Instructien stream Single
stream)
MIMD (Multiple Instructien stream Multiple
stream)

Data
Data
Data
Data

SISD.
De meeste huidige computers ZlJn van dit type. De instructies worden sequentieel uitgevoerd op steeds één data-unit.
Overlapping is in principe mogelijk door een interne pipeline. Alle functionele units (processor, geheugen. 10 e.d.)
worden bestuurd door één controle unit (FIG. 1.5a).
SIMD.
Een SIMD-computer (FIG. 1.5b) bestaat uit een besturingsprocessor die zorg draagt voor het generen van een instructiestroom. die nodig is voor de verwerking van het programma. De andere processoren zijn complete verwerkingseenheden, vaak voorzien van een instructiepipeline voor de
interne sequentiele verwerking. De processoren zijn gesynchroniseerd. zodat zij op het zelfde moment dezelfde instructie uitvoeren.Een SIMD-computer is hierdoor bij uitstek
geschikt voor vectoroperaties. Men denke hierbij aan ma
trixvermenigvuldiging, sorteren en Fast Fourier Transferm
(FFT) . Een scalaire bewerking met scalaire grootheden zoals
dat in sequentiele computers plaatsvindt. is niet efficient.
Daarom ZlJn scalaire processoren toegevoegd, vaak in de
besturingseenheid. De onderlinge verbindingen worden tot
stand gebracht met een schakelnetwerk. dat gestuurd wordt
door de besturingsprocessor.
MISD.
In dit geval zijn er een aantal processoren die elk hun
eigen instructiestroom ontvangen. Deze instructies worden
"'"'
uitgevoerd op een
datastroom. dit in tegenstelling tot
MIMD-computers waar meerdere datastromen bij betrokken
zijn. Praktische toepassingen worden er in deze categorie
niet of nauwelijks gevonden (FIG. 1.5c).
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Indeling computerorganisatie volgens Flynn.

MIMD
De MIMD-computers bestaan uit een aantal processoren (FIG.
1.5d) die in staat zijn, om hun eigen instructiestromen te
generen. Er is een centrale processor die de communicatie
verzorgt en het systeem (o.a. het verbindingsnetwerk) bestuurt. De processoren hebben een aantal gemeenschappelijke
faciliteiten zoals geheugen en randapparatuur. Een netwerk
verzorgt de communicatie tussen de processoren en tussen de
processoren en de geheugens. Dit netwerk heeft een aantal
verschijningsvormen:
Time-shared common bus.
In dit geval ZlJn alle processoren met het geheugen
verbonden (en dus ook met elkaar)
dmv een datapad
waarbij elke processor een bepaalde tijd toegewezen
krijgt, gedurende welke hij kan beschikken over de bus.
Crossbar switch network.
Een schakelnetwerk legt de verbindingen naar andere
processoren of naar het geheugen. Om tot een optimale
configuratie te komen, zijn een aantal structuren of
topologien mogelijk. Hierop zal in paragraaf 1.7 nader
worden ingegaan.
Multiport memories.
Een processor plaatst de uit te wisselen data op een
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geheugenadres. dat de functie van een 'doorgeefluik'
(mailbox) krijgt.Een andere processor kan dit weer
uitlezen terwijl de eerste processor bijvoorbeeld
toegang heeft tot een andere geheugenplaats.
Control-flow computers.
Parallelle Control-flow computers, eveneens MIMD-computers.
zijn uitbreidingen van normale sequentiele machines. De Von
Neumann bottleneck is dus ook op hen van toepassing. Alle
gegevens worden nog steeds in een gemeenschappelijk geheugen
opgeslagen. Uitgegaan wordt van een netwerk van processoren. dat van taken voorzien wordt door een besturingsprocessor. Bij control-flow computers dient expliciet aangegeven te worden welke delen van het programma sequentieel en
welke parallel moeten verlopen. Vrijwel alle huidige computers werken volgens het control-flow principe. Zoals eerder
al is vermeld. is het maximum aantal processoren. dat effectief betrokken kan worden bij een taak, beperkt. Door
clustervorming is een groter aantal te realiseren. maar
honderd processoren lijkt toch een maximum. Een alternatief
is uiteraard het gebruik van lokale geheugens en het uitwisselen van gegevens door boodschappen (messages) over een
netwerk. Een centrale processor voor het verdelen van de
taken vervalt dan. Vooral de bus naar het geheugen was
immers overbelast en een bron van wachttijden. Het is dus
zaak om een netwerkconfiguratie te bedenken die 'past' bij
het algoritme dat er op uitgevoerd moet worden. Een goed
voorbeeld van een dergelijke combinatie wordt gevormd door
de hypercube en de fast fourier transformatie (Tabel 1.1).
Bij een juiste opbouw van het programma. is bij n processoren de snelheidswinst nagenoeg n. Dit geldt uiteraard alleen
voor die programma's die goed over de knooppunten te verdelen zijn. Sequentiele programma's zullen dus geen snelheidswinst opleveren. Een voorbeeld van een parallelle
control-flow taal is OCCAM (HFDST 2).

1.5 Nieuwe parallel concepten.
De voorafgaande indeling is uitsluitend gebaseerd op de
computers die nu in gebruik zijn. Nieuwe ontwikkelingen
verlaten de, op het Von Neumann-principe gebaseerde. architectuur. In het onderstaande worden oude en nieuwe inzichten
met elkaar vergeleken [4].
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1.5.1 Data-flow.
Een data-flow computer bestaat uit processoren die slechts
gegevens uitwisselen. Elke processor begint met de uitvoering van een taak, zodra de argumenten hiervoor beschikbaar
zijn. De resultaten kunnen aldus weer een volgende taak
starten (FIG. 1.9). In tegenstelling tot control-flow computers bepalen de gegevens dus de uitvoervolgorde van het
programma. Dientengevolge hoeft parallellisme niet meer

Strp I

Soep l

(-1) • •

FIG. 1.9

Een data-flow berekening van
a• (b+1) * (b-c) .

expliciet te worden aangegeven. Data-flow parallellisme
wordt dan ook wel impliciet genoemd. Kortsamengevat zijn de
belangrijkste kenmerken:
resultaten van berekeningen gaan rechtstreeks naar het
benodigde proces. dus geen opslag in het lokale geheugen zoals bij control-flow.
er is geen gemeenschappelijk geheugen.
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de volgorde van programma uitvoering hangt af van het
beschikbaar komen van gegevens.
er is geen synchronisatie nodig.
Voorbeelden van data-flow
VALID en SISAL.

programmeertalen

zijn

ID, VAL,

1.5.2 Demand-flow.
Demand-flow lijkt op data-flow. In het geval van demandflow bepalen verzoeken (demands) om gegevens de loop van
een programma. De verwerking van een taak begint dus pas op
het moment dat de resultaten hiervan nodig zijn. Deze taak
plaatst weer andere verzoeken enz .. Onderling onafhankelijke
taken kunnen dus parallel worden uitgevoerd en ook hier
hoeft het parallellisme niet expliciet te worden aangegeven.
Voorbeelden van demand-flow talen zijn FP, SASL en Pure
LISP.

1.6 Software-ontwikkeling voor parallelle systemen.
Bij het programmeren van parallelle computers doet zich een
aantal problemen voor die bij de klassieke Von Neumanncomputer geen rol spelen. Het is o.m. van belang dat zoveel
mogelijk processoren bij het verwerken van een taak betrokken zijn, opdat de rekencapaciteit optimaal gebruikt wordt.
Bovendien moet door toevoegen van een extra processor de
snelheid met een constante factor toenemen en mag dit geen
ingrijpende (kostbare) gevolgen voor de architectuur hebben.
Het is belangrijk dat een taak gelijkmatig verdeeld wordt ,
zodat de processoren nagenoeg gelijktijdig weer beschikbaar
zijn voor een volgende taak. (load balancing). Mocht echter
gedurende de uitvoering van een taak blijken dat een bepaald
proces achterblijft in de verwerking dan is het zaak om tot
een herverdeling van de taak te komen, zodat alle processoren toch optimaal gebruikt worden (dynamic load balancing) .
Een ander punt van belang is de communicatie tussen processoren onderling. In principe dient de communicatie beperkt
te zijn. Communicatie gaat in het algemeen gepaard met
wachttijden en dus met afhankelijkheden, wat bij parallelle
computers nu juist voorkomen moet worden. In dit verband
wordt wel gesproken over de fijnmazigheid van het parallellisme (grain size). De indeling op grond van fijnmazigheid
is subjectief en levert een tamelijk grof onderscheid op.
De opsplitsing op instructieniveau bij data-flow machines
zou dan fijnmazig of fijnkorrelig genoemd worden, terwijl
verwerking op procedure- of zelfs taakniveau resp. middelgrof- en grofkorrelig of grofmazig genoemd zou kunnen worPAGINA 15
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---------------------------------------------------------------den. Voor een optimale benutting van een systeem is consequente verdeling naar 'korrelgrootte' essentieel.
Het bewijzen van de correctheid van een parallel programma
is een tamelijk moeilijke aangelegenheid. Er moet o.a.
aangetoond worden dat er geen deadlock optreedt en dat het
ook in een andere volgorde van uitvoering nog aan de gestelde eisen voldoet. Bovendien zal in voorkomende gevallen
bewezen moeten worden. dat het uitvallen van een processor
nauwelijks of geen gevolgen heeft voor de werking van het
programma.
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1.7 Topologieen.
Het multi-microprocessorsysteem zal zodanig opgebouwd moeten worden. dat het in staat is om bepaalde rekentaken zo
efficient mogelijk uit te voeren. Een algoritme voor een
Fourier-transformatie stelt andere eisen aan de structuur
van het systeem dan een sorteer-algoritme
Een overzicht
van een aantal mogelijke rekentaken met bijbehorende gewenste systeemstructuur.wordt getoond in Tabel 1.1 [5].
Tabel 1.1

Problemen en topologieen.

Problems and concurrent processing
Examplea

crau of problema

F•ntle d•fterence equation~; fif'1te element Geophystcs, aeroctynemics
~uat~ons; parttal dillerent•al equations

Lan•ce gauge

~1at•s11cal

Mening

Coulomb gas

Un111né worl<!

NlluraiLNCI
llollnce?

Commun!utton Communlc.llon
range
topology

Grid point, spaco (x.r.z)

Yes

Short

30mesh

Spacetime 1x.r.z.l)
Contiguralion spaco lx.r.z)
Portiele numbet'

Yes
No
Yea

Shorl
Short
Long

•o mesh
30 mesh
Ring

l;me evoluhon of 1Ir potentia:

N-bcdy gravily

Plrlicle number

Yes

Long

Ring

rwne evoiYtion of general dynamics

Particulate motion

Space lx.r.zl

No

Shorl

30 mesh

Fnt FounM transform

Evolution of universa.
ftuid dynarnlCS

"BH spaco," space lx.r.z)

Yes

Long

HyperCYbe

Network stmulation

Circuit simWation

Component circuH

No

Mixed••

Logarithmic
grapn • such as

Neural netwerk

Neuron, brain

No

Mixed""

Ray tracing (graphics),

Event space

Yes

None naeded

(aané avalanches)

hypercube

1~.,1a1ed

data analysis,

inll1al condition study
Image processing

Analysis of aalellite data

Pixelspace

Yes

Long

Hypercuba

Artlficial intelltgence

Chess

lnference. decision tree

Yes

Short

Tree

Event-driven Simuiatien

lndusb'ial, economie. military

Cars on a fre-ay, tanks

No

Mixed""

("war games")

on a ballleliald

logarithmic
graph' such ••
hypercube

·~a:r•mum COIT\ITIIJI"\CCtlon bme tnaeases u

• ·A ""'rture of long- end

In deze
komen:

snort~nge

the bg of the nufTibet ot node&.
conneetlont or mter1crtons.

paragraaf zullen

de volgende

topologieën aan bod

ring
shared bus
ster
boom
completely connected network
nearest neighbour meshes
hypercube
cube connected cycle
Het is bij gebruik van verschillende algoritmen uiteraard
niet geheel duidelijk wat de belasting van een knoop of een
link zal ZlJn. Om dit probleem te omzeilen is voor een
eerste introductie gebruik gemaakt van de volgende "standaardbe lasting" [6] :
één knoop zendt één message per tijdseenheid.
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een knoop zal messages van andere knopen en bestemd
voor andere knopen steeds meteen doorzenden.
de gemiddelde intensiteit waarmee een knoop A boodschappen naar
een knoop B zendt, is gelijk voor alle
knopenparen (A,B) met A~B.
Een gevolg van dit uniforme gedrag is dat een knoop gemiddeld ook steeds één voor hem bestemde message per tijdseenheid zal ontvangen.
De eigenschappen van de topologien zijn weergegeven aan de
hand van een aantal parameters:

-s
-d
-NP

-cc

-CPE
-Ct_ x

-MTD

:gemiddelde weglengte tussen knopen
:diameter~ langste weg in het netwerk
:aantal connecties per processor
:kosten topologie
:kosten van een processorelement
:kosten van een link
:message traffic density~aantal messages
per link per tijdseenheid.

Deze parameters staan vermeld in Tabel 1.2 (pagina 21).
Uitgaande van het gebruik van één type processor zijn • om
een vergelijking mogelijk te maken, tevens de naar het
aantal poorten genormeerde waarden voor de MTD opgenomen.
1. 7.1 Ring.

De ringstructuur (FIG.l.lO)
is opgebouwd uit processorelementen (PE) die elk twee poorten bevatten. Het systeem is
uitbreidbaar door het simpel tussenvoegen van nieuwe PE's.
Het systeem heeft echter ook een belangrijk nadeel. Het
aantal PE's wordt nl. sterk beperkt door de MTD. Deze MTD
kan zo groot worden, dat de maximum linkcapaciteit bereikt
wordt, hetgeen een aanzienlijke wachttijd voor de messages
betekent [7]. Daarom zal een ring uit hoogstens 6-8 processoren bestaan. Een ander nadeel is

FIG.l.lO

De ring
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dat een storing in een processorelement, een verdubbeling
van s en een aanzienlijke toename van de MTD inhoudt, zodat
de maximale linkcapaciteit nog eerder bereikt wordt.
1.7.2 Shared Bus.
",

Het systeem bestaat uit PE's die elk een poort bezitten en
via een bus gekoppeld zijn (FIG.1.11). Het voordeel hiervan
is de eenvoudige mogelijkheid tot uitbreiding. Wanneer het
aantal PE's betrekkelijk klein is (10-16), is het systeem
zeker bruikbaar. Voor grotere aantallen PE's neemt de MTD
zozeer toe, dat de bus een dergelijk aantal messages niet
kan afhandelen, zonder dat dit gepaard gaat met lange
wachttijden. Bovendien bestaat er geen mogelijkheid tot
communicatie tussen twee "vrije paren" PE's, dit in tegenstelling tot b.v. de ring (FIG. 1.12). Een storing in de
bus heeft systeemuitval tot gevolg.

FIG.1.11

FIG.1.12

Shared Bus.

Communicatie tussen 'vrije paren'.

1.7.3 Ster.
De ster is opgebouwd uit PE's (met één poort), die
verbonden ZlJn
met een centrale PE (N-1 poorten)
(FIG.1.13). Geconstateerd kan worden dat alle messages
overgebracht worden via deze centrum PE. Indien veel
messages verstuurd worden, wordt dit een bottleneck voor
het systeem. Een ander nadeel is het gebruik van twee
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typen processoren. hetgeen de standaardisatie niet ten
goede komt.
Indien er een storing optreedt in de centrum-PE. volgt
totale systeemuitval.

FIG.1.13

De ster.

1.7.4 Completely Connected Netwerk.
Het kenmerk van deze topologie (FIG.1.14).
is dat elke
PE verbonden is met alle andere PE's. Het grote voordeel
hiervan is uiteraard de directe communicatie die hierdoor mogelijk is. de lage MTD en de zeer geringe vertraging die optreedt bij het verzenden van een message. Ook
het uitvallen van een PE kan zonder grote problemen
opgevangen worden.
De nadelen zijn vooral gelegen in het feit dat uitbreiding van het systeem een gecompliceerde en kostbare
zaak is vanwege de extra poort bij elke PE en de nieuw
aan te brengen N-1 links. Dit betekent in de praktijk
dat N zelden groter zal zijn dan acht.

FIG.1.14

Completely Connected Network.

~--------------------------------------------------------J
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1.7.5 Boom.
De boom is een structuur , die zich goed leent voor een
systeem dat steeds uitbreidingen zal ondergaan. Bij
koppeling van het bestaande systeem met een nieuwe PE,
kan deze laatste eenvoudig als een nieuwe blad (leaf)
optreden (FIG.1.15).
De boom bestaat uit verschillende niveau's, waarbij de
root de bovenste laag en de leaves de onderste laag
vertegenwoordigen. Een nadeel is dat de messagedichtheid
bij nadering van de root steeds groter wordt. Bij gebruik van eén type PE zullen de leaves waarschijnlijk
beneden hun capaciteit en zal de root op topcapaciteit
werken. Bovendien zal een storing nabij de root grote
systeemproblemen veroorzaken.

FIG.1.15

De boom.

1.7.6 Nearest Neighbour Meshes.
Een nearest neighbour mesh (FIG.1.16) bestaat uit een
aantal veelhoeken. Elke PE is verbonden met zijn naaste
buur. De PE's op de begrenzingsvlakken zijn soms doorverbonden met de PE's op de tegenoverliggende vlakken.
Een en ander maakt expansie van het systeem tamelijk
bewerkelijk. Er zijn twee mogelijkheden tot uitbreiding
en wel een toename van de dimensie D ofwel toename van
de "breedte" W. Neemt W toe en blijft D constant dan
neemt MTD toe als MTD~N ~ en CC als cc~N.
Neemt daarentegen D toe en blijft W constant dan neemt
MTD toe als MTD~logN en CC als CC~NlogN. Dit laatste
maakt duidelijk dat in geval van uitbreiding van het
systeem in eerste instantie de dimensie een maximale
waarde toegekend moet worden (=(aantal poorten per
PE)/2). Vervolgens kan W dan toenemen.
1

0
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FIG.l.16

.. '

I

De nearest neighbour mesh.

1.7.7 De hypercube.
De hypercube wordt gevormd door een n-dimensionale
kubus. Voor elke dimensie dient een poort aanwezig te
zijn. Uitbreiding van het systeem is dus afhankelijk van
het aantal poorten per PE. Voor een goed functioneren
van de hypercube is het tevens noodzakelijk dat steeds
een verdubbeling van het aantal knopen gerealiseerd
wordt.
Immers N=2n. Desondanks is deze structuur zeer
interessant, omdat verscheidene topologien hierin opge

FIG.1.17

De hypercube.

sloten liggen. Uitgaande van een 3-dimensionale hypercube, kan een 2-D mesh, een 3-D mesh en een ring geconstrueerd worden (FIG.1.17 en FIG.l.18). Dit houdt tevens
in dat geschikte algoritmen voor dergelijke structuren,
ook bruikbaar zijn op een hypercube. De hypercube is de
laatste jaren onderwerp geweest van uitvoerige studie.
Met name het California Institute of Technology (Caltech) heeft veel onderzoek gedaan. Caltech beschikte
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over een zes-dimensionale hypercube, waarvoor een groot
aantal algoritmen geschreven is. In tabel 1.3 wordt
hiervan een overzicht gegeven [8]. De efficiency E is
berekend t.o.v. een single processorcomputer (eenzelfde
als gebruikt in de cube) De definitie luidt:
E-G/n
waarin G de snelheidswinst
(speedup)
knopen in de cube voorstelt.

en n

het aantal

Indien D toeneemt geldt:
MTD""'constante.
CC""'log2N.
CN""'log::o:N.

I

I

.Q --/

FIG.1.18 Variaties op de hypercube.

1.7.8 Cube Connected Cycle (CCC).
De CCC (FIG.1.19) is een variant op de 3-dimensionale
hypercube. Een knooppunt van de CCC bestaat uit drie
PE s. Elke PE heeft maximaal 3 poorten.
1

.
I

).·.t
'
'
~...,.._
.i;.'r··- • J

. .

FIG.1.19

--------

.
•

De Cube Connected Cycle.
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----------------------------------------------------------Topologie-eigenschappen.

Tabel 1.2

..,,..-

STRUCTUUR 11 s

11

d

11 NP« MTD

.'
11

-

RING

IIN/4 IIN/2 11 2

~

N/4

(

CONNECTION COSTS.

NTDn

11

N/2

IIN.Cp[+N.CLI

11

11
I

~,.

11

~======--,~~~

.~========~~========~~========================~I

~======~~~

~========~~========~~========================~ I

SHARED BUSII I

STER

11 2

11 1
11

2

11 I 11 N
11 I 11 2

11 N
2

IIN.Cp[+ CLJ

11

IIN.Cp[+(N-I).CLI

11

~======~~~~~========~~========~~================== - - - - , I

IICOMPL.CONNII 1
IINETWORK
11

11 1
11

IIN-111 2/(N-1)
11
11

11 2
11

UN.CpE+N.(N-1)/2.CLI

11

11

I

I

~~~~========~~========~~========================~·

I

~~~~========~~========~~========================~

I

~~

I

~~~

IIBOOM
11

11 2L 118+111 D(K)
11
11
11

liNEAREST
IIW/4 11 WO 1120 11 W/4
IINEIGHBOUR 11
11
11
11
IIMESH
11
11
11
11
IIHYPERCUBE

11 D

IID(K).(B+1)1l(Bn-I).CpE/(B-I)+(Bn-B).
11
11
( B- I ) . CLJ

11 2.W.D/4
11
11

IIN.CpE+o.wD.cLI
11
11

~========~~~======~~========~==============~

11 D 11 2D/(2D-I)IID2D/(2D-1)11N.CpE+D.2D-I.cLI

IICUBE CONN.II
11
11 3 11 50/4
IICYCLE
11._____,.____,._____,,
11
11
11

I

11 150/4
11

IID.20.cpE+30.2°.CLII2
11

11
11'I

W="breedte" van de nearest neighbour mesh (beginnend met het eerste element
PE 0 .
D(K)=2M(L-K+I)(N-M(L-K+I))/(N-1)
M(j)=aantal Knopen in een subboom van j levels.
L=totaal aantal levels.
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----------------------------------------------------------Tabel 1.3

Hypercube ervaringen van Caltech.

SeloDtlll

SctentUia
nold

Al&orllbm

Decompo1ltton

Cammen te
aad typleal
emetencJ•

S. Olto,
P. Sloion
I. nower

Quantum neld.
Tboorr·QCD

Iloale Carlo
Short Rt.n&•

4Dmoeb

Complolo
1-.tG

QCD

llonte Carto
Sbort Rance

4 dUiennt
4Dm.. he•

Complete
•- .tz

lrn1ular

IDmeab

Complete
1aterrupt
Ort... a

e. Olto,

t.

Palei

RenorrN~Uaatlo~

P.. Gupta

Croup

ll.lohDtoa

20 Stauruc ..l
ltechalllc• •
Duldt

r. ruetto,

ID lpln model

.

S. Solomoa

1. Salmon

Iloale Carlo
lledtum
Re na•
llonte Catlo

Lon1 Ra~c•

Communtcatloo

, ... :r
IDmeah

Complete
•- .tG

3Dmeth·
plut
hyporoubo

Complete
..... 70

Lar&• tu.le
etrueture or

ucu.. ne

N BodJ· fiT
(f"att rourler
Trantform),
andTlnw

P.Hipu,
A. kuppuman
(CbomlolrJ)

Cbemlut
ReacUon1

llatrlalD..r·
llloD

IDm.. b

Rune but
n..d,
opt1m111na

8. Wtrner,
P. Heli

Partleulate
motion ·tand
dun ... A't'alaoeh••

Tl.r:P t•olutloa

1Dlo3D
.....b

Camplelt In 20
o- .tB. 3D
lD dt,..lapment

D. Meier
(JPL)

AltrophytiCI
nwd Jol

nnn.• ditfennet
E1tendln1 to
flnlh tle'ment

1Dir3D,
llltlb

Complolo (2D)
o- .tG

S Lewlcld.
S. Olto

Calaetla
dJDimlel

N BodJ ·fiT

IDrtDC

la O.n,opmeat.

C. Lruo••·

Oeopbystea
plat• teetonJet

11nlte element•
Confulll• Cradltnt
lilYenion

20.30
lletb

Complolo(ZO)
• - .t. 30
lD d19elopmeat.

R. Cleylon
(GeophJtlu)

tl'plonlloa
lloph)'IICI

rtnllt
·dUferenet

ID. 3D ·
llttb

D. J•ffenoa
(UCI.\·JPL)

SlmulaUoD

Time Warp
op•rallnJ
• •r•tem

E. hll•n.
S. karlln,
S. Ollo

llorliDC

Shell•orl,
Qulek1ort

H1p11rcu~1

S kerlln,
E. hltea..
S. OUo

Trauil na
S•letman•
optlmluttoa

Slmuialed

· Rln1.
Hnereubà

P. rrederlektoa
(Loo Alamoo)

Elllpllc PDto,
M•lrU Jnnnlon

lluiUGrld

lltlh

~

H. XeUer,
P. Slneuta

2D ftuld
lurbuleaoe

rrr
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Hypereube

ID Dinlapment
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Alaorllhml
Baad aad

MulllpUealton
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HJpereuba
helplul

Camplalt

E•~lutton

I .... 15

(JPL)
B. Ha1er

T. AJdcrofl,
T. Delbruck

run

Matrletl

M. Selema
D. ~•PP
(JPL)

Struelural
Dyoamlct

l. Solomoa
(jPL)

lmaaa
Proeeutna

S. Ollo

Cen.rai2D
Parttal
Dtnennllal
Equallon •

c. LJ'Uftl&
G. Fox

'Annullna

LU decompotltloa

lrreaular
Hnereube
qlllto 1o~d: .

El&ll!nnluel,
Cyelte Jaeabl
Trldlaaonel

Complet~ (2D)
I .... OB

-~ .De•elo~awat_ ·

,:·:

......,

Complete,

De.. Jopmaat

Undtr Teat
la Denlapment

Flnlle •lemenll
Subtlructure
tynthllll

ID, 3D meoh

IDDOII&n

rrr•.

Hyp.,r.:ub•

UnderT.. t

rlnlle
Element

lrreaular
Hypereube
Quilt Cood

In Deef&o

ruters

...

Complete
o-.tG

Arbttrarr

Domein
A JColawa
W. f'urmantkl

Ham.lllonlan
Approaeh
toLaltlee
Caua• Theorie•

Celeulallon
ofm11trhr
elementt by
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lrreaular
Hypereube
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Uader Test

j. Hopftold
T. Colt

Modelllo&
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Nelwork

Coupled
Nonllnear
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In Detl&a.
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1.8 Een simulatieprogramma.
In paragraaf 1.7 zijn enkele karakteristieken van topologieën gedefinieerd. Bij een nadere beschouwing blijkt ook
de Average Message Delay van belang te zijn. Immers indien
de maximale communicatie-capaciteit wordt bereikt zal de
wachttijd
voor dit kanaal exponentieel toenemen. Dit zal
weer leiden tot stagnatie in de voortgang van het proces
dat geïmplementeerd is op de betreffende topologie. [7]
Bij het downloaden van een programma in een netwerk kunnen
dergelijke wachttijden optreden. Een grote hoeveelheid data
zal in relatief korte tijd doorgegeven moeten worden door
een betrekkelijk klein aantal processoren.
Om een en ander aanschouwelijk te maken is een simulatieprogramma ontworpen.
1.9 De opzet van het programma.
Zoals al eerder aangegeven kan met het programma de Average
Message Delay (AMO) bepaald worden van een netwerk. Het is
ook mogelijk de Message Traffic Density te bepalen. De handelingen in het programma zullen zich dus richten op het
verwerken van messages.
Om tot
een concreet ontwerp te komen. heeft de Inmostransputer model (Hfdst 2) gestaan. Deze RISC-processor is uitgerust met
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Model van de transputer.

PAGINA 26

PARALLELLISME

vier bi-directionele communicatiekanalen (link1-4) die op
DMA-basis de communicatie verzorgen met andere processors.
In FIG.1.20 wordt het model van de processor getoond met de
daarbijbehorende datastromen.
Een programma dat gerund wordt op de processor, bestaat
uit een aantal processen. Deze processen zullen in het
algemeen rekentaken betreffen, maar in een aantal gevallen
zal er ook communicatie met andere processen optreden.
Dit kan communicatie zijn tussen:
~~

processen op een processor, de zogenaamde interne processen
processen op verschillende processors, de zogenaamde
externe processen.
1.9.1 Niet-communicerende processen.
Een niet communicerend proces zal. voor de buitenwereld
althans. slechts processortijd vergen. Een dergelijk proces
kan dus gesimuleerd worden door er een zekere service-tijd
aan toe te kennen. De parameters voor IQ-handelingen worden
niet geset.
1.9.2 Interne processen.
Een proces dat binnen één processor wil communiceren
wordt, nadat het een zekere service-tijd heeft doorlopen,
in een wachtrij geplaatst. Het corresponderende proces zal
ook een service-tijd doorlopen, waarna de communicatie kan
plaatsvinden. Communicatie in het model betekent dat de
lengte van de over te dragen message met een constante per
tijdseenheid wordt verlaagd.
1.9.3 Externe processen.
Na een service-tijd wordt een dergelijk proces in een
wachtrij geplaatst. Deze wachtrij hoort bij de link en het
linkregister waarover de communicatie zal plaatsvinden.
Indien in de linkregisters
van de beide processors de
corresponderende processen worden aangetroffen kan de overdracht van data plaatsvinden.
Het is mogelijk dat een processor een message ontvangt en
weer door moet sturen.
In dat geval moet ook in het model
de volgorde van ontvangen en versturen vastliggen. Aan een
proces dat dit coördineert zal, na het ontvangen, weer een
service-tijd toegekend worden. Hierná kan verdere verzending van de message plaatsvinden.
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1.10 De structuur van het

progr~a.

Een processor wordt gerepresenteerd door een groot aantal
wachtrijen (FIG.1.21), die in het algemeen processen bevat
PROGRAM SIMULliTION;
{*******************DECLARATIE******************************************
CON ST
LTH~l;

CNT=S;
rocrrr~1o:
MI~2.5;

--bytes per sec hij interne comm.
--bytes per sec bij externe comm.

ML=l;
NO-B;
TYPE

--aantal processoren

PLINKDATA~·LINKDATA;
LINKDATA~RECORD

LINK:INTEGER; --message intern, extern, none
PROC:INTEGER: --bestemd voor processor ..
LINKPR: INTEGER;-- I inknummer·
SERVT:REAL:
--servicetijd
MESSGLTH:INTEGER:
VOLGEND:PLINKDATA;
END:
VALUE=RECORD
COMMUNIC: INTEGER;
PRIOR:INTEGER:
IO:PLINKDATA:
MSGDLY:REAL;
END;

--messagenurnmer
--prioriteit
--messagedelay

PPROCESS=.PROCESS;
PROCESS-RECORD
BODY:VALUE;
NEXT:PPROCESS;
END;
XIO=ARRAY[OO .. 03]
XIl=ARRAY[10 .. 13]
XPO=liRRliY[OO .. 03]
XP1=ARRAY[10 .. 13]

OF
OF
OF
OF

INTEGER:
INTEGER:
PPROCESS:
PPROCESS;

PROCESSOR=RECORD
INLINI\PRO: XPl;
--processen met prioriteit 0
INLINKPR1: XPl;
--of 1 voor link in- of output
OUTLINKPRO:XPO;
OUTLINI<PRl: XPO;
INTERNWJ\IT:PPROCESS: --rij interne communicatie
RDYFORPROCPRO:PPROCESS: --rij voor lopend proces
RDYFORPROCPRl:PPROCESS;
INTERRUPT:PPROCESS;
--interrurted proces
BUSYPROC:PPROCESS;
--lopend proces
INREG:XPl;
--proces in linkregister
OUTREG:XPO;
OTIME:XIO;
ITIME:Xll;
MSGCNT:Xll;
TIMESL: INTEGER;
END;

FIG.l.-21

Gebruikte variabelen voor het simulatie-progr~a.

I
.
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ten. De Inmos-transputer kent twee prioriteiten voor de
processen. Een en ander betekent dat de wachtrijen in het
model in tweevoud zijn uitgevoerd; één voor de hoogste
prioriteit PRO en één voor PRl. Een proces wordt verder
gedefinieerd door zijn 10-data. Dit zijn de gegevens die
nodig zijn om een message-overdracht te laten plaatsvinden.
Het gaat hierbij om (FIG.1.21):
de bestemmingsprocessor en diens linknummer.
een interne. een externe of geen message.
message length.
bedieningstijd.
prioriteit van het proces.
In FIG.l.20 is slechts aangegeven dat er vier links ZlJn.
Voor zowel in- als output zijn er echter twee rijen (prioriteit 0 en 1 (zie FIG.1.21)).
De opbouw van het programma is in de appendix weergegeven
aan de hand van een aantal Nasi-Schneider-diagrammen.
1.10.1 Het hoofdalgoritme.
In diagram 0 (Appendix A) is aangegeven dat. zolang de tijd
loopt
(alle processen (-NO)
ZlJn nog niet afgehandeld).
steeds elke processor aan de beurt
komt middels de
procedure RUNPROCESSOR.
1.10.2 Procedure RUNPROCESSOR.
Deze procedure (diagram 1) vormt de kern van het programma.
Met NIL wordt aangegeven dat een rlJ geen proces bevat.
Uitgaande van het proces op de processor (BUSYPROC). wordt
allereerst geprobeerd om hiervoor data te krijgen (mits die
nog niet aanwezig is). Mocht BUSYPROC een prioriteit 1
hebben (PR1) en zijn er processen met PRO
actief dan vindt een interrupt plaats. BUSYPROC wordt dan
het proces met PRO. Indien de bedieningstijd verstreken is
(servt<=1), dan wordt nagegaan welke vorm van communicatie
plaats zal vinden. Dit kan zijn none (geen communicatie).
internal of external. Zijn ook deze procedures afgehandeld.
dan is het de beurt aan de procedures CHANNELCOMM. TIMESLICE EN CHECKIOQLTH. deze verzorgen respectievelijk de
message-overdracht nadat alle registers voor in- of output
geset zijn, het afbreken van een proces met PRl indien de
timeslice verstreken is en het reorganiseren van wachtrijen
voor in- of outputregisters.
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1.10.3 Procedure NONE.
Deze procedure vraagt feitelijk slechts processortijd.
Indien de bedieningstijd verstreken is. wordt het proces
aan de lijst van inactieve processen toegevoegd. Een nieuw
BUSYPROC wordt gevormd door het eerste proces van de lijst
van actieve processen.
1.10.4 Procedure INTERNAL.
Een proces dat intern een message wil overdragen, zoekt
allereerst naar een corresponderend proces in de rlJ
INTERNWAlT (diagram 3) . Is dit nog niet aanwezig dan wordt
het proces aan deze rij toegevoegd en BUSYPROC wordt hernieuwd.
Is er wel een corresponderend proces. dan vindt de messageoverdracht plaats (verlaag de messagelengte). Wanneer de
complete message overgedragen is, wordt het BUSYPROC toegevoegd aan de rlJ van actieve processen evenals het corresponderende proces. dat dus verwijderd wordt uit de rij
INTERNWAIT.
1.10.5 Procedure EXTERNAL.
De message-overdracht over een link wordt opgestart door
het setten van twee registers: één voor output in de ene
processor en één voor input in de andere processor. Om
verwarring te voorkomen zal bij message-overdracht over een
link gesproken worden over een linkaregister en een linkb
register. Deze registers bevinden zich in verschillende
processors en kunnen zowel in- als outputregister zijn.
Is het linkaregister niet geset (diagram 4) en het linkbragister wel. dan wordt vergeleken of het om dezelfde message
gaat. Zoniet dan wordt BUSYPROC toegevoegd aan de rij wachtende processen voor het linkaregister.
Indien het linkbregister niet geset is. dan wordt het linkaregister geset met BUSYPROC. Vervolgens wordt het eerste
proces genomen van de rlJ wachtende processen voor het
linkbregister. Wanneer blijkt dat dit een corresponderend
proces is. wordt ook het linkbregister geset. Zoniet dan
gaat er een tijd in voor het linkaregister.
Is deze tijd
verstreken en vindt er geen message-overdracht plaats. dan
wordt het linkaregister weer vrijgemaakt.
1.10.6 Procedure CHANNELCOMM.
Voor elke inputlink van de beschouwde processor wordt
steeds bekeken of er een message overdracht kan plaatsvinden (diagram 5). Is dit zo dan wordt. na beëindiging hiervan. nagegaan of de message nog doorgestuurd moet worden
naar andere processors in het netwerk.
In dat geval moet
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het messagedelay worden overgedragen naar de nieuw te vormen message in dezelfde processor. Het messagedelay gaat in
op het moment dat de souree-processor de message wil overdragen. Het delay stopt wanneer de laatste bit van de overdracht in de target-processor wordt ontvangen. Het delay
bestaat uit overdrachtstijden en wacht- en bedieningstijden
in processors die zich op de weg van source- naar targetprocessor bevinden. Omdat de overdracht van een linkregister naar een ander linkregister in een andere processor op
DMA-basis geschiedt, wordt deze vorm van communicatie niet
onderbroken door zaken die slechts de eigenlijke processor
betreffen zoals interrupts, timeslices e.d .. Na afloop van
een message-overdracht worden de in- en outputregisters
opnieuw geïnitialiseerd en wordt bekeken of er communicatie
mogelijk is.
1.10.7 Procedure TIMESLICE.
Een PR1 proces kan niet onbeperkt gebruik maken van de
processor. Na verloop van tijd wordt het afgebroken en
achteraan de rij van wachtende PRl processen gezet. (Dit is
geen interrupt. Een interrupt treedt pas op indien een PR1proces onderbroken wordt door een PRO-proces.) Ook indien
het proces voortdurend geïnterrumpeerd is geweest door PRO
processen, wordt het toch verwijderd (diagram 6).
Een PRO proces wordt nooit onderbroken.
1.10.8 Procedure CHECKIOQLTH.
Deze procedure bewaakt de lengte van de PRO- en PR1-wachtr1Jen voor in- of outputlinks. Wordt deze rij te lang (langer dan LTH: LENGTE(PRO/PR1) >LTH) en vindt er geen messageoverdracht plaats, dan wordt er gezocht naar twee corresponderende processen. Zijn er inderdaad twee van dergelijke
processen, dan worden daarmee de linka- en linkbregisters
geset. Is dit niet het geval dan wordt het eerste proces
van de rij van wachtende processen genomen voor het linkaregister.
Zijn de wachtrijen niet te lang (kleiner dan LTH) maar
treedt er ook geen message-overdracht op, dan wordt de
tijd, gedurende welke een proces een linkregister bezet kan
houden, verminderd, totdat deze tijd verstreken is (diagram
7) .

1.11 Opmerkingen bij de simulaties.
Het programma is gebaseerd op de transputer. In de simulaties zijn dan ook alleen die structuren opgenomen, die met
een transputer te verwezenlijken zijn, zonder dat er een
superknooppunt gevormd moet worden. Het maximum aantal
processoren waarvoor een simulatie heeft plaatsgevonden
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bedraagt 8. Omdat er ten tijde van het schrijven van dit
programma nog geen volledig inzicht bestond in de werking
van de transputer is een aantal aannamen gedaan die later
toch niet helemaal met de werkelijkheid bleken te stroken.
Het gaat hierbij vooral over de gang van zaken rond de
linkregisters en wachtrijen. Het komt namelijk niet voor
dat er een rij van wachtende processen staat voor een linkregister. Het is voor beide registers aan de uiteinden van
een link namelijk niet bekend welke message overgezonden
zal worden. Er is slechts bekend welke vorm (real. integer
of array) de messège zal hebben. Wordt niet aan deze verwachting beantwoord. dan treedt er een error op. Het bleek
niet mogelijk om meer dan één Occam-channel te declareren
voor een channel van een link (een link bestaat uit een
channel in beide richtingen). Wanneer dus een linkregister
voor b.v. een output is geset dan zal er altijd een overdracht plaatsvinden. zodra het inputregister van de andere
transputer wordt geset.
Bovendien is het niet mogelijk om in twee parallelle processen het zelfde channel aan te spreken. Dit leidt eveneens tot een error.
Het programma zou dus eenvoudiger uitgevoerd geweest kunnen
zijn. Om hieraan zonder grote ingrepen tegemoet te komen.
wordt de procedure CHECKIOQLTH uitgevoerd bij een wachtrijlengte 1.
1.12 Simulaties.
Het volgende werd gesimuleerd :
het downloaden (het loaden van een netwerk vanuit één
processor. met maximaal 8 processors).
het sturen van messages van elke processor naar elke
andere processor (bij een netwerk grootte van maximaal
6 processors) .
De gebruikte netwerken zijn:
ring
ster (tot 5 processors)
boom (tot 5 processors)
completely connected network (tot 5 processors)
nearest neighbour mesh
hypercube
De simulatie-parameters zijn:
message length 100 bytes (downloaden)
message length 4
bytes (elke processor naar elke
andere)
bedieningstijd 5 systeemcycli (downloaden)
bedieningstijd 20 systeemcycli
message-overdracht 1 byte/systeemcyclus
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prioriteit PR1
De average message delay (AMD) wordt uitgedrukt in systeemcycli. De resultaten worden getoond in tabel 1.4.
Het simuleren van het sturen van messages van elke processor naar elke andere werd beperkt door de beschikbare geheugenruimte voor het programma. Daarom bedraagt het maximaal aantal processors bij het downloaden acht en bij de
andere simulatie zes. De open plaatsen in de tabel worden
veroorzaakt door het niet bestaan van de topologie, door
het niet kunnen vormen hiervan omdat de transputer slechts
vier links heeft of door de beperkte geheugenruimte.
De verschillen bij het downloaden uiten zich vooral bij de
hypercube en bij de netwerken met een centrale processor.
Vooral deze laatsten springen er zeer gunstig uit. Het
voordeel bij deze netwerken wordt uiteraard bereikt door de
relatief korte afstanden in het netwerk.
Bij de andere simulatie blijkt dat juist de netwerken met
een centrale processor een nogal forse toename van de AMD
vertonen. Alle messages moeten immers langs de centrale
processor , die dus een bottleneck van het netwerk wordt.
Tabel 4.1

Simulatie 1
(downloaden)

Resultaten van simulaties van topologieen.
Aangegeven is de AMD (Average Message Delay)
bij downloaden (simulatie 1) en uitvoeren
van berekeningen (simulatie 2)
als functie
van de verbindingstopologie van de processors en het aantal.

2

aantal processors
4
5

6

8

Topologie
ring
ster
boom
compl.c.netw
near.neighb.m.
hypercube

101
101
101
101
101
101

171.33
106
106
105
171.33
171.33

215.25
108.5
108.5
108.5

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

58.42
212.67
212.67
37.83
58.42
58.42

104.13
456.55
456.55
64.45

274

381.86

372.29
279.86

Simulatie 2
Topologie
ring
ster
boom
compl.c.netw
near.neighb.m.
hypercube

179.73
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HOOFDSTUK 2.
DE TRANSPUTER.
De Transputer-serie van de firma Inmos bestaat uit een
reeks snelle microprocessoren met een aantal bijzondere
faciliteiten.Deze zijn aangebracht om tot een optimale en
bovenal snellere parallelle dataverwerking te komen. Dit is
de kracht van de transputer. Zoals al in hoofdstuk 1 is
aangetoond, is het ook met andere microprocessoren mogelijk om een parallelle computer te bouwen. Niettemin blijft
het aantal processoren dan beperkt tot 8-16 stuks. Dit is
te wijten aan het gemeenschappelijk gebruik van 1/0-poorten
en geheugens. Daarom is de transputer uitgevoerd met een
eigen intern-geheugen; eventueel kan hier nog een extern
geheugen aan toegevoegd worden. Voor de communicatie met
andere transputers heeft elke transputer 4 communicatiekanalen (links) tot zijn beschikking.
2.1 Ontwerpdoelstellingen
De achterliggende gedachten bij het ontwerpen van de transputer zijn voornamelijk gebaseerd op een eenvoudige toepasbaarheid en programeerbaarheid van transputers in een parallel systeem.
Daartoe is de architectuur een afspiegeling van de conventies binnen de parallelle taal occam. De transputers hebben
instructies om de gang van zaken rond parallelle processen
te controleren, bovendien is het mogelijk om de links aan
te spreken zonder dat de gebruiker iets merkt van een protocol.
Het met elkaar verbinden van transputers geschiedt middels
een twisted pair verbinding. Een (extern)
interface is
overbodig. Ofschoon de reeks transputers steeds wordt uigebreid is het, ondanks andere klok snelheden dan wel woordlengten, mogelijk om communicatie te laten plaatsvinden
tussen twee verschillende typen transputers. Dit houdt
tevens in dat er geen problemen ontstaan met betrekking tot
de software indien een nieuw transputersysteem wordt geïnstalleerd.
Een andere doelstelling heeft betrekking op de performance.
De transputer is een semi-RISC-processor. Echte RISC-systemen hebben over het algemeen 40-50 instructies, terwijl
een normale microprocessor er ongeveer 150
bezit. De
transputer volgt de middenweg en heeft er, afhankelijk van
de uitvoering, ongeveer 100. Het aantal instructies bij
uitvoering van een programma blijft dus beperkt met alle
voordelen van dien (men denke aan de Von Neumann-bottle
neck). Bovendien is het interne geheugen uitgevoerd in
high-speed RAM.
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2.2 De structuur [9].
De bestudeerde transputer. een T414 (FIG.2.1) bestaat uit
een 32-bit processor met een verwerkingasnelheid van 10
MIPS. een 2 kByte statisch RAM. een memory-interface voor
het extern geheugen en vier communicatielinks. Een groot
deel van deze onderdelen functioneert onafhankelijk van en
parallel aan elkaar. Het is dus mogelijk dat de CPU een
bewerking uitvoert en dat er op dat moment tevens communicatie plaatsvindt via de links.

32

SYSTEMINTERFACE

~------

CPU

32
2 KBYTE RAM

32

MEMORYINTERFACE

I

LINKINTERFACE

32
EINTERfACE

32
32

FIG. 2. 1

LINKINTERFACE

32

G~K

I fHERF ACE

i·

..

~

·~

De interne structuur van de T414.

~----------------------------------------------------------~

2.2.1 Processor en geheugen
Microprocessoren bezitten in het algemeen een groot aantal
registers. Immers on-chip RAM ontbreekt vaak. Omdat de
transputer 2 kByte on-chip RAM heeft kon het aantal registers beperkt blijven tot zes (FIG.2.2). Dit kleine aantal
registers en de beperkte instructieset dragen bij tot een
relatief eenvoudige controlelogica. hetgeen de performance
ten goede komt.
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REGISTERS

LOCALS

PROGRAM

A
--

8

c

'

/

WORKSPACE
NEXT INSTR
l

.....
/

OPERAND REG

FIG.2.2

T414 Registers

De al eerder genoemde
taken:

zes registers vervullen de volgende

de "workspace pointer"
Een pointer die wijst naar een bepaald gebied in het
geheugen waar de locale variabelen van een proces zijn
opgeslagen.
de 'instruction pointer'
Deze pointer wijst naar de volgende instructie die
uitgevoerd zal worden.
het 'operand register'
Dit register wordt gebruikt voor het formeren van in
struction operands.
de registers A, B, C.
Deze registers vormen een stack waarbij register A top
of stack is.
Veel rekenkundige en logische bewerkingen maken gebruik van
de stack. De hardware controleert niet of er meer dan drie
waarden op de stack geladen worden. Dit wordt door de compiler in de gaten gehouden. Ofschoon de stackdiepte in eerste
instantie niet zo groot lijkt, hebben, volgens de ontwerpers, praktijktesten uitgewezen dat ZlJ
goed voldoet. De
indeling van werkgebieden en programma's kan worden bepaald
door de gebruiker. Het komt uiteraard de performance ten
goede
indien vaak gebruikte delen in het intern geheugen
ZIJn
opgeslagen. Variabelen worden altijd relatief t.a.v.
de pointer
naar het werkgebied gegeven (FIG.2.3).
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FIG.2.3

2.2.2 Instructies
Het geheel van instructies dat door compilatie van Occam
gevormd wordt. is dermate compact dat een aantal tests.
uitgevoerd door Inmos een overhead van slechts 5% aangaven
t.a.v. programma's geschreven in machine-instructies. Daarom
is Occam tevens de laagste programmeertaal die door de
fabrikant ondersteund wordt. De instructieset is onafhankelijk van de woordlengte van de transputer zodat oude en
nieuwe typen met verschillende woordlengten door elkaar
gebruikt kunnen worden. Elke instructie bestaat uit een
byte dat verdeeld is in twee delen van 4 bit (nibbles). De
vier meest significante bits van de

DATA

FUNCTION

7

FIG.2.4

4

3

0

Functie- en datacode.

instructie vormen een functiecode en de vier minst significante bits vormen de data waarde (Fig.2.4).
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2.2.2.1 Directe funties
De directe functies worden aangegeven door de vier meest
significante bits. Er zijn dus 16 functies mogelijk waaronder de meest elementaire:
load constant
add constant
load local
store local
load local pointer
load non-local
store non-local
jump
conditional jump
call
Met een één-byte-instructie is het dus mogelijk dat waarden
tussen 0 en 15 geladen worden (load constant). De load
local en store local hebben toegang tot 16 geheugenplaatsen
die relatief t.o.v. de werkgebiedpointer worden aangegeven.
Hetzelfde, maar nu voor geheugenplaatsen relatief t.a.v.
het A register, geldt voor de load non-local en store nonlocal instructies.
2.2.2.2 Prefix functies
Met behulp van twee andere functiecodes is het mogelijk om
de operand van een willekeurige instructie langer te maken
dan vier bits. Dit zijn:
prefix
negatieve prefix.
Alle instructies worden uitgevoerd door het laden van de

FUNCTION

7

DATA

4 3

0
lil

OPERAND REGISTER

FIG.2.5

Prefix-functies.
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vier databits in de minst significante bits van het operandregister (FIG.2.5). Het verschil tussen prefix functies
en andere functies is gelegen in het feit dat bij prefix
functies het operandregister na het uitvoeren van een instructie niet gereset wordt.
De vier databits worden. na het laden in het operandregister, over vier plaatsen verschoven. De data bits worden,
ingeval van een negatieve prefix, alvorens verschoven te
worden, eerst geïnverteerd. Met een prefix functie is het
mogelijk om waarden van -256 tot 255 aan te geven.
Het gebruik van prefix functies heeft een aantal voordelen
nl:
ze worden gedecodeerd en uitgevoerd als alle andere
in structies hetgeen de instructiedecodering
niet
nodeloos vertraagd.
ze vereenvoudigen compilatie omdat steeds dezelfde
methode wordt gebruikt voor operands van elke lengte.
de operandlengte wordt onafhankelijk van de woordlengte
van de transputer.

2.2.2.3 indirecte functies
De laatst mogelijke functiecode, operate, maakt het mogelijk
om een bewerking uit te voeren op twee waarden die in de
evaluation stack staan. De datawaarden geven in dit geval
dus de soort bewerking aan. Bovendien is het met behulp van
prefix functies mogelijk om het aantal mogelijke operaties
aanzienlijk uit te breiden (tot 512). De meest gebruikte
bewerkingen ZlJn echter zo gekozen dat een prefix niet
nodig is. Het gaat dan om rekenkundige en logische bewerkingen, zoals:
add
and
greater then
2.3 Parallellisme
Het is mogelijk om op een transputer meerdere taken te
runnen, zodat zij voor de gebruiker als het ware gelijktijdig ofwel semi-parallel plaatsvinden. Deze timesharing
wordt hardwarematig uitgevoerd. Het ontwikkelen van programma's voor een netwerk van transputers kan daardoor ook
op één transputer plaatsvinden .
De processen met hun werkgebieden staan allen in het interne
geheugen of. bij programma's die groter zijn dan 2 kBytes,
in het externe geheugen (Fig.2.6).
Een programma, dat uitgevoerd wordt op de transputer, kent
drie soorten processen. Dit zijn actieve. inactieve en
wachtende processen. De actieve processen staan in twee
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lijsten en wel een lijst voor processen met lage prioriteit
en een voor processen met hoge prioriteit. De actieve processen zijn d.m.v. pointers in hun respectieve
werkge
7FFFFFFF

/

( 1 6)

/

WORKSPACE p
WORKSPACE

VRIJ GEHEUGEN
(VANAF 2KBYTE EXTERN)

Q

PROCESS p
PROCESS

Q

·--

80000070

SYSTEMMEMORY
LINKADDRESSES

FIG.2.6

80000000

( 1 6)

( 1 6)

Verdeling geheugenruimte.

--=-=------=-----:-------------·-:--:-"---"----,-----'

bieden met elkaar verbonden. In elk werkgebied staat tevens
de instructie waar het proces de vorige keer werd afgebroken. De processor houdt in twee speciale registers bij waar
het eerste en laatste proces van een lijst staan. Een proces
dat uitgevoerd wordt staat niet op deze lijst (FIG.2.7).
Processen die tijdens hun uitvoering ergens op moeten wachten worden verwijderd uit de lijst van actieve processen.
Dit gebeurt o.a. indien in- of output vereist is of. in het
algemeen, wanneer een of andere synchronisatie tot stand
moet komen. Het proces komt dan op de lijst van wachtende
processen. Heeft de synchronisatie plaatsgevonden dan komt
het proces weer achteraan de lijst van actieve processen.
Er zijn, zoals al eerder vermeld, ook inactieve processen.
Deze processen hebben hun respectieve taken uitgevoerd en
hebben zichzelf beeindigd of ze wachten tot ze opgestart
worden. Indien er processen met een hoge prioriteit op de
lijst van actieve processen staan. wordt het lopende proces,
mits van lage prioriteit geïnterrumpeerd. Het lopende proces
gaat echter door totdat een jump of call instructie wordt
aangetroffen. Dit betekent namelijk dat er op dat moment
geen stackgegevens behoeven te worden opgeslagen, hetgeen
zowel geheugenplaatsen in het werkgebied als tijd bespaart.
De eerstvolgende instructie die voor uitvoering in aanmerking zou komen wordt uiteraard wel opgeslagen. Zodra het
proces met hoge prioriteit verdwijnt (t.g.v. synchronisatie
of omdat het inactief wordt)
gaat de verwerking van het
oorspronkelijke proces met lage prioriteit verder. Om te
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voorkomen dat processen van lage prioriteit bij afwezigheid
van processen met hoge prioriteit, te veel processortijd
vragen. wordt een programma na een zekere tijd afgebroken
(timeslicing). Dit afbreken gebeurt echter niet abrupt. Er
wordt eerst weer gewacht op een instructie waarbij geen
stackgegevens opgeslagen hoeven te worden.
LOCALS

REGISTERS

---

I

p

FRONT
BACK

PROGRAM
_.,.."

,

Q

1---

R

A

L?

kJ
kJ

....,.

...

B

s

c
WORKSPACE

,.

-

......

NEXT INSTR
OPERAND

FIG.2.7

Lijst van processen.

2.4 Communicatie [101.
Communicatie tussen processen vindt plaats d.m.v. 'channels'. Aangezien communicatie in Occam point-to-point,
gesynchroniseerd en ongebufferd is, heeft een channel geen
lijst van processen, geen message-lijst en geen messagebuffer. Processen die willen communiceren komen immers op
de lijst van wachtende processen. Interne channel-communicatie, ofwel communicatie binnen dezelfde transputer vindt
plaats via een geheugenplaats; externe channel-communicatie.
ofwel communicatie tussen twee transputers wordt gerealiseerd middels point-to-point channels. Het message-verkeer
over een channel vindt steeds in één richting plaats. Een
link (een verbinding tussen twee transputers) bestaat steeds
uit twee channels, omdat voor elke overgezonden byte een
acknowledge wordt teruggestuurd.
De twee belangrijkste communicatie-instructies zijn:
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input message
output message.
D.m.v. het adres van een channel wordt bepaald of communicatie intern danwel extern is. Dit betekent tevens een
vereenvoudiging bij het compileren van het betreffende
programma. Communicatie vindt plaats als zowel het inputals het outputproces hier klaar voor ZlJn, hetgeen dus
betekent dat het proces dat het eerste klaar is moet wachten
op het andere proces. Een proces laadt daartoe de evaluationstack met een pointer naar de message, met het channeladres en met het aantal bytes dat overgedragen moet worden.
Vervolgens wordt de input- of output-instructie uitgevoerd.
2.4.1 Interne Communicatie
Voordat een channel gebruikt wordt, wordt het geïnitialiseerd met een speciale waarde "empty"(FIG.2.8a). Wanneer
PROCESS P

CHANNEL C

COUNT
EMPTY

CHANNEL
POINTER

Channe I- initia 1 i sat ie.

FIG.2.8a

PROCESS P
WORKSPACE

CHANNEL C

I

I

NEXT INST

..-

p

POINTER

FIG.2.8b

Channel C wijst naar worKspace P

een proces nu gebruik wil
identiteit van het proces
komt vervolgens in de lijst
nu het tweede proces gereed

maken van het channel. wordt de
hierin opgeslagen. Het proces
van wachtende processen. Wanneer
is wordt de message gecopieerd.
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Het al wachtende proces wordt toegevoegd aan de lijst van
actieve processen en het channel wordt gereset {empty). Het
is niet van belang welk proces. input of output. het eerste
klaar is. Een proces P heeft een input en de evaluationstack
heeft de al eerder aangegeven inhoud. Channel C wijst naar
de eerstvolgende instructie in het betreffende werkgebied
(FIG.2.8b). Een volgend proces kan nu uitgevoerd worden.
Proces Q is gereed voor output en copieert via channel C de
message. Proces P wordt aan de lijst van actieve processen
toegevoegd en channel C wordt gereset.
PROCESS P
WORKSPACE

CHAN~·IEL

C

Q

COUNT
p

NEXT INST

CHANNEL
POINTER

POINTER

-outputinstructie van process Q.

FIG.2.8c

PROCESS

P

CHAf'.lhiEL C

WORKSPACE

NEXT INST
-

EMPTY

LIST

FIG.2.8d

Message is gecopieerd en C is empty.

2.4.2 Externe Communicatie.
De communicatie-taak wordt. indien er externe communicatie
moet plaatsvinden. door de processor overgedragen aan een
link-interface. het proces wordt 'wachtend' totdat de message is gecopieerd. De processor continueert zijn andere
werk. Elke link-interface gebruikt drie registers en wel
voor:
- een pointer naar het werkgebied
- een pointer naar de message
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----------------------------------------------------------------- een teller
message.

voor het aantal over te dragen bytes van de

De communicatie verloopt nu als bij de interne communicatie,
met dit verschil dat zowel het in- als het output proces
TRANSP. 1
REGISTERS
COUNT
CHANNEL

c

PROC.A
--

PROC.B

TRANSP.2
RCGISTERS
CO UNT

Lr

h_ CHANNEL

....

/

'

/

POINTER

POINTER
FIG.2.9a

Processen A en B initia! iseren de
faces.

TRANSP. 1
WORKSPACE

NEXT
INSTR.

c

PROC. A

PROC.B

POINTER '
/

~

....

POINTER

COUNT
FIG.2.9b

TRANSP. 1
REGISTERS

NEXT
INSTR.

FIG.2.9c

TRANSP.2
WORKSPACE

IL

NEXT
INSTR.

CO UNT

De message wordt gecopieerd via channel

c.

PROC.A

u-

LIST

inkinter-

B

A

u

I

./

......

PROC.B

.----

....

..--

c

TRANSP. 2
REGISTERS

IL

NEXT
INSTR .
LIST

Processen A en B worden op de 1 ijst
van actieve processen geplaatst.
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'wachtend' worden. In plaats van de evaluation-stack worden
de registers gebruikt (FIG.2.9). De message-overdracht
geschiedt op DMA-basis.
Om op het moment van een communicatie een synchronisatie tot
stand te brengen wordt elke byte voorzien van twee startbits
en een stopbit. De ontvangende linkinterface stuurt daarop
een acknowledge message bestaande uit twee bits terug
(FIG.2.10). Het terugzenden betekent dat een byte ontvangen
is en dat een nieuwe byte ontvangen kan worden.

~----L-----~-----o_A_T_A__________LI_o~~
7
0

FIG.2. 10

DATABYTE

0

ACKNOWLEDGE BITS

Start-, stop- en acKnowledge bits.

De acknowledge bits worden al verzonden op het moment dat
databits worden ontvangen, hetgeen dus impliceert dat er
geen vertraging tussen databytes optreedt. Bovendien zijn
data- en acknowledge bits gemultiplexed zodat twee processen
zowel via het inputchannel als via het outputchannel met
elkaar messages kunnen uitwisselen.
2.5 T800 transputer [11, 12].
De tot nu toe behandelde eigenschappen gelden behalve voor
de T414-transputer, ook voor de nieuwste en wel de T800. De
belangrijkste verschillen zijn wel de ingebouwde numerieke
eenheid, het externe 4 kByte RAM en de hogere kloksnelheid
(eind 1987 zal naar alle waarschijnlijkheid een 30 MHzversie verschijnen). De numerieke eenheid heeft evenals de
cpu drie registers voor alle bewerkingen. De coprocessor
bewijst uiteraard vooral ZlJn waarde bij floating point
berekeningen. In tabel 2.1 zijn enkele waarden gegeven voor
enkele en dubbele rekennauwkeurigheid. Het is namelijk
mogelijk om een 64-bit processor te emuleren. Dat dit ten
koste van de snelheid gaat moge duidelijk zijn. Er is een
aantal vergelijkingen gemaakt met andere 32 bit-processoren
en co-processoren volgens de Whetstone Benchmark. Bij dit
testprogramma is niet alleen de rekentijd bepalend, maar
tevens de tijd voor ondersteunende activiteiten als het
aanroepen van procedures e.d. Zelfs na een correctie voor
de kloksnelheid blijkt de T800 veruit de snelste.
De instructieset van de T414 is geheel opgenomen in de T800
instructieset. Behalve de extra instructies voor de floating
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point bewerkingen. is de TBOO ook voorzien van een aantal
instructies die de grafische mogelijkheden vergroten.
Er is o.a. een instructie voor twee-dimensionale blokverplaatsing aanwezig. Bovendien is een aantal instructies
voor bitmanipulatie toegevoegd. hetgeen vooral van belang
is bij signaalverwerking en patroonherkenning.
Operatie

ReKennauwKeurigheid

(bij 20 MHz)

T414
T800
32-bit 32-bit

T414
T800
64-bit 64-bit

Opte 11 en

11500

350

24000

350

AftreKKen

11500

350

24000

350

Vermenigvuldigen

11000

650

24500

1050

Delen

11000

950

24500

1700

Tabel

2. 1

Processor

Rekensnelheid (in ns) van T414 floatingpoint pacKage en van T800 floating point
unit.

clock
(MHZ)

lntel 80286/80287
lntel 80386/80387
T414
NS 32332/32081
MC 68020/68881
ATT 32000/32100
Fairchi ld Clipper
T800
T800
Tabel

2.2

8
16
20
15
25/20
33
20
30

Whetstones;s
300K
1800K
663K
728K
1240K
1.000K
2220K
4000K
6000K

correctie
(naar 20MHZ)
750K
2250K
663K
971K
1240K
1345K
4000K

Whetstone-benchmarK voor een aantal
processoren.
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2.6 OCCAM
De hogere programmeertaal Occam is door de firma Inmos
ontwikkeld. De ontwikkeling van zowel Occam als de transputer is in hoge mate parallel verlopen. Hoewel het mogelijk
is om Occam net als andere programmeertalen op willekeurig
welke computer te implementeren. ontstaat toch het meest
optimale geheel in combinatie met een of meer transputers.
De eigenschappen van Occam en de gebruikte instructies
(o.a. input. output. channel e.d.) passen als het ware op
de transputer.
Met Occam is het mogelijk om een programma te beschrijven
als een verzameling processen die met elkaar communiceren
via channels. Elk proces beschrijft het gedrag van een deel
van het programma en elk channel beschrijft een verbinding
tussen twee processen.
2.7 Ontwerpcriteria.
De meeste programmeertalen ZlJn bepaald door de machinestructuur. In het algemeen is dit een systeem bestaande uit
een of meer processoren. een globaal communicatie-medium
(vaak een bus) en een geheugen. Wanneer de systeemgrootte
toeneemt neemt de efficientie af t.g.v. de (beperkte) buscapaciteit en ten gevolge van buscollisions. Een van de
ontwerpcriteria behelst de oplossing van het bovenomschreven probleem. De te ontwerpen taal moest direct implementeerbaar zijn op een netwerk van processoren en bovendien
moest het parallellisme direct toepasbaar zijn in de taal.
Er zou dus een eenduidige relatie moeten bestaan tussen
Occam-processen en processoren en tussen Occam-channels en
de verbindingen tussen processoren.
Omdat veel bewerkingen toegang vragen tot een variabele is
er naar gestreefd om variabelen binnen een proces locaal te
houden. Een ander criterium betrof de ontwikkeling van een
programma voor een netwerk. Het moest mogelijk zijn om een
programma te ontwerpen. te compileren en te runnen op een
transputer. Om het daarna over te brengen naar een netwerk
zouden slechts een klein aantal modificaties nodig zijn.
2.8 Occam basis.
Occam programma's
processen nl:
v:=e
c
e
c ? v

zijn

opgebouwd

uit

drie 'primitieve'

-- een expressie e wordt toegekend aan variabele v.
-- voer een expressie e uit via channel c.
-- een variabele v krijgt de waarde die door chan
nel c aangevoerd wordt.
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Deze primitieve processen kunnen gecombineerd worden tot
zogenaamde constructs. Occam kent de volgende constructs:
SEQ
IF
PAR
ALT

-

sequentieel
voorwaardelijk
parallel
alternatief

Een construct is zelf ook een proces en kan weer gebruikt
worden in andere constructs.
Conventionele, sequentiele, talen maken slechts gebruik van
variabelen en assignments, waarbij het sequentieel zijn
niet aangegeven hoeft te worden.

SEQ.
SEQ geeft aan dat de daarna volgende constructs of processen sequentieel uitgevoerd moeten worden. Dit komt overeen
met de gang van zaken in andere talen zoals Pascal. Omdat
er echter ook een parallel construct (PAR) bestaat dient
het sequentieel zijn expliciet aangegeven te worden.
IF
Het conditionele construct IF komt overeen
constructs in andere programmeertalen.

met dergelijke

PAR
Met de parallelle construct PAR is het mogelijk om de uitvoering van de componenten parallel te doen plaatsvinden
b.v.
PAR
p

SEQ
v:=y
C ! V

Proces P en de SEQ construct worden hier gelijktijdig uitgevoerd. Binnen de SEQ construct worden de assignment en
output echter sequentieel uitgevoerd.
De communicatie tussen de componenten van een parallelconstruct kan slechts plaatsvinden door middel van channels.
Oplossingen als shared variables zijn niet toegestaan b.v.:
PAR
A

SEQ
x:=2
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... andere processen
SEQ
-- niet correct!

y:•x

... andere processen
De waarde van X moet via een channel uitgevoerd worden naar
het andere proces, ofwel de variabele wordt gebruikt om een
waarde vast te houden en een channel wordt gebruikt om de
waarde over te brengen naar een ander proces:
CHAN c:
PAR
SEQ
x:=2
c ! x

andere processen
SEQ
c ? y

andere processen
Het is dus van belang om variabelen locaal te declareren.
Het gebruik van semaforen wordt bij een consequent volgen
van het bovenstaande overbodig. Uit de voorafgaande voorbeelden komt tevens het gebruik van een belangrijk hulpmiddel in Occam naar voren. De drie puntjes ' ... ' duiden n.l.
op een zogenaamde fold. Een fold kan een deel van een programma bevatten, dat op een bepaald programma-niveau niet
van belang is of dat, voor dat niveau, te gedetailleerd is.
De gebruiker kan een fold openen en aldus de inhoud bekijken.
In paragraaf 2.4 werd melding gemaakt van een gesynchroniseerde communicatie. Dit zou een deelproces P kunnen ophouden terwijl hier feitelijk geen reden voor is. Dit kan als
volgt met een PAR opgelost worden:
PAR
C

p

?

V

ALT
Het alternatieve construct ALT wordt gebruikt indien een
proces inputwaarden nodig heeft van twee of meer andere
parallelle processen. De werking van een ALT-constructie
kan eenvoudig ingezien
worden aan de hand van het volgende voorbeeld:
WHILE going
ALT
in ? eh
out ! eh
stop ? ANY
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going:-=FALSE

out

in ? -:11

eh

-

I

stop ? ANY
FIG.2.11

Gebruik ALT-construct.

De loop wordt slechts beeindigd indien er een willekeurige
waarde (ANY) binnenkomt via channel stop (FIG.2.11).
REPLICATOR
De FOR-loop, zoals gebruikt in andere talen. ontbreekt in
Occam. In plaats daarvan is het mogelijk om met de eerdergenoemde contructs een zogenaamde replicator te vormen. Dit
wordt als volgt gedefinieerd:
X n=b FOR c
p (n)

x

p (b)

P(b+l)
P (b+c-1)
Hierin is X een construct (SEQ. PAR. IF of ALT). n een naam
en b en c zijn expressies
Occam is een taal die het mogelijk maakt om relatief eenvoudig parallelle programma's te ontwikkelen. De PAR- en de
ALT-construct zijn in deze van groot belang. Bovendien is
het mogelijk om een programma op één transputer te ontwikkelen en is het gegarandeerd dat het logische gedrag van
het programma niet veranderd door het "mappen" op een netwerk.
Het is mogelijk om sequentiele en parallelle programma's te
ontwikkelen. Het eindresultaat zal in het algemeen een
mengeling van deze twee zijn. In de volgende hoofdstukken
zullen twee programma's in Occam behandeld worden en wel
een Mandelbrot set en een Fast Fourier Transformatie (FFT).

PAGINA 50

TRANSPUTER

2.9 Systeemopbouw.
Het ontwikkelen van Occamprogramma's, met name voor transputers, gebeurt met het Transputer Development System
(TOS). Dit systeem kan gerund worden op verscheidene computers, zoals de VAX, Atari, IBM-PC e.d .. Worden de Occamprogramma's ontworpen voor Transputers, dan is de aanschaf van
één of meer transputerboards noodzakelijk. De bij de vakgroep FIV gebruikte systeemelementen zullen in deze paragraaf behandeld worden.
2.9.1 TOS
Het TOS is een softwarepakket bestaande uit een manual en,
afhankelijk van de gebruikte hostcomputer. een tape of een
aantal floppy-disks. De groep FIV heeft de beschikking over
een aantal IBM-PC's, zodat aanschaf van het laatste voor de
hand lag.
Het TOS omvat een editor, een compiler. een configurer en
diverse utilities. Een groot deel van de software wordt
uitgevoerd op een Inmos B004-board. waarover later meer. De
IBM-PC wordt gebruikt als terminal en file-server. De toegang tot het systeem wordt gevormd door de editor. Deze
editor is gebaseerd op een concept dat folding wordt genoemd.
2.9.2 Folding.
Polding (vouwen) houdt in dat een gemarkeerd deel van een
programma of tekst 'weggevouwen' kan worden; er wordt een
'fold' gevormd. Wat zichtbaar blijft is een zogenaamde
SEQ

SEQ

p

p

...

xyz

I

xyx
y:::x+z
{{ {

--------1

Q

y:::yMy
l l l
Q

FIG.2.12

\

Folding.
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foldline. Een foldheader kan op deze lijn geplaatst worden
om nader te omschrijven wat de fold bevat. De fold kan op
twee manieren getoond worden (FIG.2.12) en wel:
open: de inhoud van de fold en de foldheadert zijn
zichtbaar.
closed: slechts de foldheader is zichtbaar.
De gesloten fold wordt aangegeven door' ... ' gevolgd door
de foldheader. Een open fold begint met '{{{'. daarna de
foldheader en de inhoud van de fold en tot slot '}}}'.
Utilities kunnen op een fold toegepast worden. Tevens kan
een fold als file bewaard worden: filed fold.
2.9.3 Compiler.
Het te compileren programma moet geschreven zijn in de vorm
van een Occamprocedure (PROC) . De procedureparameters kunnen betrekking hebben op schrijven naar het beeldscherm,
lezen van het toetsenbord of het aanroepen van files. De
PROC wordt in een executable fold 'EXE' geplaatst. Na compilatie wordt het programma gelinkt: het wordt dan in een
"loadable code fold" geplaatst.
Het is ook mogelijk om delen van een programma in een procedure te plaatsen. Vervolgens kan deze procedure apart
gecompileerd worden (seperately compilable section (SC)).
Wanneer de SC gecompileerd is, hoeft de compiler bij het
compileren van het hele programma de SC niet opnieuw te
compileren.
2.9.4 Checker.
Ofschoon de compiler checkt op syntax-fouten. is een checker hiervoor aanwezig. Het voordeel hiervan is dat dit
aanzienlijk sneller gebeurt en dat het checken niet noodzakelijkerwijs op een procedure hoeft plaats te vinden. Een
programma is dus eerder syntax-errorvrij. De checker controleert op het juiste gebruik van variabelen. van indices
en van channels en het betreffende protocol.
2.9.5 Configurer.
Een Occamprogramma dat ontwikkeld en getest is op de hostcomputer moet. alvorens het op een transputernetwerk gerund
kan worden, eerst 'geconfigureerd' worden. Dit betekent dat
de parallelle processen verdeeld moeten worden over de
beschikbare transputers en dat de Occam-channels expliciet
moeten worden aangegeven. De volgende statements zijn voor
het configureren beschikbaar:
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PLACED PAR
vervangt de (hoofd)PAR-construct in het oorspronke1 ijke programma.
PROCESSOR
na deze statement. die het type en het referentienummer aangeeft. volgt de voor deze transputer bestemde
code.
PLACE
deze statement kent de Occam-channels toe aan de fysische links van de transputer.
De programmadelen die bestemd ZlJn voor eën transputer.
moeten zijn samengebracht in een SC. die zelf geen SC's mag
bevatten. Een geconfigureerd programma (PROGRAM) bestaat
dus uit één of meer SC's. de bovengenoemde statements en
declaraties van channels (CHAN) en globale constanten (VAL)
CFIG.2.13).
SC
SC
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL

element

(CHAN in, out,
VAL INT board.no)
pipe.end (CHAN in, out,
VAL INT board.no)

length
input.links
output.links
input.link
output.link

[length + l]CHAN

IS
IS
IS
IS
IS

3 :
[4, 5, 6, 7]
[0, 1, 2, 3]

input.1inks [0]
output.links [1]

links :

PLACED PAR
PROCESSOR 0 T4
PLACE links[length] AT
PLACE links[O]
AT
pipe.end

input.link :
output.link

(links[length], links[O], 0)

PLACED PAR i = 0 FOR length
VAL
in IS i :
VAL
out IS i + 1
PROCESSOR i T2
PLACE links[in]
AT input.link :
PLACE links[out] AT output.link :
element (links[in], links[out], i+ 1)

FIG.2.13

Een geconf-igureerd programma.

2.9.6 IMS B004-evaluationboard.
Het TDS voor Occam2 maakt gebruik van een IMS B004 ontwikkelboard. Dit is een board dat één transputer T414. lMByte
DRAM en een IMS C002 linkadaptor bevat. Er kunnen drie
delen onderscheiden worden:
transputer met 4 links en lMByte DRAM.
PC-subsysteemlogica.
Een programma op de PC kan zo het transputersysteem
analyseren.
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1 inkadaptor.
Verzorgt de interface tussen de PC
netwerk.

De Up
gen

en het transputer-

en Down aanduidingen (FIG.2.14) duiden op verbindin-

reset
analyse
error

links

FIG.2.14

reset
analyse
error

IMS B004-evaluationboard.

met boards die hoger respectievelijk
hierarcbie van boards.

lager

zijn

in een

2.9.7 IMS B003-evaluationboard.
Dit board. dat het formaat heeft van een dubbele Eurocard.
bevat 4 transputers met elk 256 kByte DRAM. Het board.
waarop geen programma-ontwikkeling kan plaatsvinden. wordt
verbonden met b.v. een B004. De vier transputers zijn hardware-matig verbonden in een ringstructuur (FIG.2.15).

I

I

LO

L1
TO
L3

L3

LO
T1
L2

L1

L1

L2
T3
LO

L2

L3
T2
L1

LO

L2

L3

I
FIG.2.15

-

I
8003-structuur.
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HOOFDSTUK 3.
DE MANDELBROT-SET.
In 1981 werd door de Poolse wiskundige Benoit B. Mandelbrot
een itererende functie in het complexe vlak opgesteld [131.
De punten die na een bepaald aantal iteraties een limietwaarde niet overschrijden behoren tot de zogenaamde set
(FIG.3.1). De andere punten die deze waarde wel overschrijden behoren hier niet toe. Wanneer aan elk punt, afhankelijk
van het aantal iteraties een code wordt toegekend en deze
code stuurt een kleur aan, dan ontstaat er bij afbeelding
op een kleuren scherm een bijzonder mooi patroon (FIG.3.2).
Hel betreft hier punten die wel tot het binnengebied, maar
niet tot de set behoren. Het grensgebied van de set bestaat
bij nauwkeuriger beschouwing opnieuw uit zeer fraaie patronen waarbij de set zelf ook weer terugkomt.
Deze afbeelding is daarom zo interessant omdat berekening
ervan een bijzonder groot aantal floating point operaties
vergt. Indien een aantal computers steeds een Mandelbrotset voor hetzelfde gebied in het complexe vlak berekenen,
is een bijzonder goede vergelijking tussen hen mogelijk.

FIG.3.2

Het randgebied van de Mandelbrot-set.
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FIG.3.1

De Mandelbrot-set.
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3.1 Het programma.
Het algoritme bestaat uit twee delen, een controller en een
pipeline waar de eigenlijke berekeningen plaatsvinden. De
controller verzorgt het verdelen van de rekentaken over de
pipeline. Dit houdt in dat de coordinaten (x,y). de eigenlijke pixels van het scherm dus. naar een bepaalde processor
in de pipeline gestuurd worden waar na een aantal iteraties
dan bepaald wordt of het punt al dan niet tot de Mandelhrot-set behoort.
3.1.1 De controller
De controller verzorgt het uitsturen van coordinaatparen
naar de transputers in de pipeline. haalt resultaten van
dezelfde pipeline naar binnen en stuurt deze naar het
scherm. De controller bestaat uit drie delen (FIG.3.3):
buffer_full
pixels_out
pixels_toscreen

buffer - fu I I

frm.control

pixels_out

pixels_
toscreen

to.control

-

screen
FIG.3.3

De contro I I er'.

In FIG.3.4 wordt een overall beeld van het programma voor
de controller gegeven. Hieruit is af te leiden dat eerst
het deel buffer_full wordt uitgevoerd en dat de delen pixels out en pixels toscreen parallel worden uitgevoerd.
Deze-opzet houdt verband met de toegepaste vorm van loadbalancing. De bedoeling hiervan is dat aan elke transputer in
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de pipeline. afhankelijk van de voortgang bij de hem toebedeelde rekentaak. meer of minder taken worden toegekend.
PROC

contr(CHAN
const
deel
placement

Keyboard,screen)

SEQ
buffer _full
j: =0
K: :0
I:: 4
go::TRUE
incntr:=TRUE
WHILE
incntr
SEG
SEQ i:O FOR 11
to.control
?
data[i]
IF
data[0]={-1)
incntr::F ALSE
TRUE
PRI PAR
pixe ls_out
pi x eIs _toscreen

FIG.3.4

Controlleroverzicht.

Dit wordt op de volgende manier bereikt. De 4 transputers in
de pipeline hebben een inputbuffer. Al deze buffers (elk 3
plaatsen) worden gevuld door de controller (FIG.3.5). die
dus 12 coordinaatparen uitstuurt. De transputers beginnen
met hun rekentaak en produceren arrays met de gewenste
resultaten (bestaande uit een coordinaatpaar. acht kleurcodes (van een paar leidt de processor nog 7 andere paren af)
en het nummer van de transputer. die de resultaten levert).
Deze arrays worden ter verwerking naar de controller gestuurd. De controller gebruikt het transputernummer om naar
de betreffende transputer inputdata te sturen (pixels_out).
Parallel hieraan wordt de binnengekomen data omgezet naar
een vorm die geschikt is voor plaatsing op een beeldscherm.
("pixels_toscreen" FIG.3.6). Transputers die veel kleurcodes
aanleveren worden dus steeds voorzien van een nieuw coordinaatpaar. Een optimale benutting van alle transputers
PROC

contr(CHAN
con st
deel
placement

Keyboard,screen)

SEQ
buffer _full
K: =0
SEG i:O FOR 4
SEQ j:O FOR yno
SEQ
dataout[O)::i
dataout[1]::jMpixno
dataout[2]:=K
SEQ i=O FOR 3
frm.control
dataout[i]
K::{K+I)
REM
4

FIG.3.5

Vullen van pipelinebuffers
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wordt zo gerealiseerd.

WHILE
incntr
SEQ
SEQ i:O FOR 11
to.control
? data[i]
IF
data[OJ:(-1)
incntr::F ALSE
TRUE
PRI PAR
pixels_out
IF
go
SEQ
dataout[O]:=I
dataout[l]::jwpixno
dataout [ 2]: =dat a[ 10]
SEQ i:O FOR 3
frm.control
dataout[i]
j::(j+l)
REM
3
I ::I+ I
IF
l=endscreen
SEQ
go::F ALSE
dataout[0]::(-1)
SEQ i:O FOR 3
frm.control
dataout[i]
TRUE
SKIP
TRUE
SKIP
pixels_toscreen
SEQ j:O FOR 8
SEQ
t t. got o,da t a[ 0 ],(data[ 1] + j)
screen
t t .out.int,data[j+2]
screen

FIG.3.6

Pixels_out en pixels_toscreen.

3.1.2 De Pipeline
Het deel waar het rekenwerk wordt gedaan heeft de vorm van
een pipeline. De vorm van de pipeline is echter afwijkend
van wat gangbaar is (FIG.3.7). De controller stuurt nl. de
nog onbewerkte data de pipeline in. Dit gebeurt in array's
bestaande uit acht pixelelementen en een codenummer. Het
codenummer bepaalt welke processor dit array ontvangt.
Vervolgens wordt bepaald of het element tot de Mandelbrotset hoort. De resulterende data, in de vorm van een array,
wordt teruggestuurd naar de controller zoals uit FIG.3.7
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0

HOST
NAAR BEELDSCHERM

FIG.3.7

Pipel ine voor het Mandelbrot-algoritme.

blijkt.
De snelheid van het algoritme is evenredig met het aantal
elementen van de pipeline. In dit geval is gebruik gemaakt
van 4 transputers. Er worden 3 procedures gebruikt nl.
'begin', 'part' en 'end'
. Deze procedures zijn nagenoeg
identiek, met dit verschil dat 'begin' en 'end' respectievelijk het begin en het eind van de pipeline vormen. Het
verwerken van pixels gebeurt echter op dezelfde manier als
bij de procedure 'part'. Het 'mappen' van de procedures op
de vier transputers wordt getoond in FIG.3.8 . De channels
die de overdracht van de onbewerkte pixels verzorgen heten
'se' (source); de resultaten worden geretourneerd naar de
controller d.m.v. de channels res (result). De overige

VAL length IS 4:
VAL in.linKs IS [4,5,6,7]:
VAL out.linKs IS [0,1,2,3]:
VAL inputlinK.out
IS
ln.1inKs[21:
VAL output I inK.out IS
out. 1 lnKs[2]:
VAL inputllnK. in
IS
in.llnKs[3]:
VAL outputlinK.In
IS
out.llnKs[3]:
[3]CHAN se:
[3jCHAN res:
PLACED PAR
PROCESSOR 0 T4
PLACE sc[OI
AT outputllnK.out:
PLACE res[O] AT inpu~linK.out:
t•l'QIIl(SC[O] ,res[O])
PLACED PAR 1:0 rOR length-2
PROCESSOR (1+1) T4
PLACE sc[il
AT inputlinK.in:
PLACE res [i I AT output 1 i nK. in:
PLACE SC[i+l)
AT output I inK.out:
PLACE res[i+11 AT input! lnK.out:
part(sc[i] ,sc[l+1] ,res[i] ,res[i+1], (1+1))
PROCESSOR (length-1) T4
F'LACE sc[length-2]
AT inputlinK.in:
PLACE res[length-21 AT output linK. in:
end (se [I ength-2], res [I ength-2], (I ength- 11)

FIG.3.8

Placement van de pipeline.

VAL's bepalen de plaatsing van de logische links op de
fysische links.
De channels naar en van de controller worden niet zoals de
andere channels gedeclareerd met een PLACE-instructie. Het
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laden van het netwerk gebeurt nl. middels de (host)transputer die later de controllerfunctie krijgt. Deze transputer
maakt dus geen deel uit van het programma dat door hem
gedownload is. Dit betekent dat er voor de communicatie met
het scherm en het toetsenbord, waarvoor de hosttransputer
een interface heeft, een apart programma geschreven moet
worden dat hiervoor zorgt. Dit programma doet dan tevens
dienst als controller voor de pipeline.
Er ontstaan dus twee aparte programma's. Het channel dat de
communicatie naar de controller-transputer verzorgt kan dus
niet op de normale manier gedeclareerd worden. Daartoe moet
het
binnen de procedure 'begin' gedeclareerd worden. Het
programma op de host-transputer, de controller, declareert
op eenzelfde manier het channel naar het netwerk.
Het opstarten van het programma gebeurt door het downloaden
van de pipeline op het netwerk. Het pipeline programma
wacht op input. Vervolgens wordt het programma op de hosttransputer gestart. De controller stuurt vervolgens de
pixels de pipeline in en ontvangt de resultaten (FIG.3.7).
f

rm.prev

to.next
input_proc

--

t
inputbuffer

J
process

l
outputbuffer

to.prev

FIG.3.9

~
out _proc

--

frm.next

Een pipel ine-element.

Een element van de pipeline bestaat uit een aantal onderdelen zoals afgebeeld in FIG.3.9.
De volgende delen kunnen onderscheiden worden:
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- input_proc
in-en outputbuffer
proces
output_proc
3.1.3 Input-proc
Het programmadeel input-proc onderzoekt of een coordinatenpaar (x,y)
dat via channel frm.prev binnenkomt. voor de
daarbij horende transputer bestemd is. Zoals eerder vermeld
wordt er behalve het paar (X.Y) nog een getal toegevoegd aan
het array. Dit getal komt overeen met het rangnummer van
een transputer in de pipeline. Het input-proc checkt hierop.
Omdat niet bij voorbaat te bepalen is hoeveel coordinatenparen naar een transputer gestuurd zullen worden. dient de
parenreeks met een afwijkend paar te worden afgesloten. Het
eerste element van het laatste array krijgt de waarde '-1'.
Door steeds op dit element te checken kan het programma op
de juiste manier worden afgesloten. Indien een array niet
voor een transputer bestemd is wordt het doorgezonden via
channel to.next naar een volgende.
3.1.4 Buffer
Parallel hieraan wordt er data (coordinatenparen) in een
buffer doorgeschoven naar het 'process'. Dit buffer. in de
vorm van een pipeline. is noodzakelijk voor de vlotte doorstroming van nog onbewerkte data. Heeft het proces immers
een array verwerkt, dan is er steeds data beschikbaar,
zodat een zo groot mogelijke throughput ontstaat. Het buffer
is opgebouwd met een PAR-replicator .
3.1.5 Process
In 'process'
(FIG.3.10) wordt de complexe functie z:=z2 +c,
waarin c het coordinatorpaar voorstelt. geïtereerd totdat
ofwel het maximale aantal iteraties bereikt wordt ofwel
totdat z een bepaalde waarde overschrijdt. Afhankelijk van
het aantal iteraties behoort punt c dan al of niet tot de
Mandelbrotset.
'Process' bestaat uit drie delen:
- initialisation
norming
- main program
Initialisation en norming.
In de initialisatie wordt vastgelegd welk deel van het
complexe vlak beschouwd zal worden en hoe groot het aantal
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pixels in x- en y-richting op het scherm is. Vervolgens
wordt in norming de stapgrootte in zowel x- als y-richting

-- process
-- constants
VAL I i m I S 1000:
... variables
SEQ
continue:=TRUE
WHILE continue
SEQ

... haal array binnen
IF
data [0] >=0
SEQ
-- proc
-- in i t
... geef schermafmetingen en gewenst vlaK
-- norming
... normeer naar het scherm
-- main_program
x:=xmin
SEQ i=O FOR data[O]
x:=x+xnorm
SEO
datauit [0]: =data [0]
datauit[1] :=data[1]
y: :ym in
SEQ s:O FOR data[1)
y::y+ynorm
SEQ j:O FOR 8
SEQ
-- programm
n: =0
a::O.O(REAL32)
b::O.O(REAL32)
d: =0. 0 (REAL32)
WHILE (n<lim) AND (4.0(REAL32)>d)
SEQ
a1: = ((a Ma)- (bMb)) +x
b: = ( (2.0(REAL32) Ma) Mb) +Y
a: =a 1
d::((aMa)+(bMb))
n: =n+ 1
output
t:=((nM10)/l im)
IF
n= I im
datauit [j +2]: =96
TRUE
datauit [j+2]: =t+48
y::y+ynorm
stuur array
putbuffer

met

resultaten

naar

out

TRUE
SEQ
beëindig process
continue::FALSE

FIG.3.10

Het process.
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bepaald. Aan de hand van het binnengekomen coordinatenofwel pixelpaar wordt dan in het mainprogram berekend welke
complexe waarden bij het betreffende punt behoren.
3.1.6 Mainprogram.
De loop voor het itereren van de complexe functie is duidelijk herkenbaar . Het aantal iteraties wordt aangegeven
door n. Het maximale aantal iteraties is bepaald door de
waarde lim. In dit algoritme is de limietwaarde lim-1000.
Het bepalen van het complexe punt c uit data[o] en data[1J
is daaraan voorafgegeaan.
Het getal z is z:-a+ib, het kwadraat van z wordt d:-z2 • De
bewerkingen spreken verder voor zich. Indien de limietwaarde
voor het aantal iteraties wordt bereikt, wordt aan het
pixelpaar de ASCCI-code 96 (een punt)
toegevoegd. In het
andere geval wordt, afhankelijk van het aantal iteraties
een cijfer toegevoegd. Met het huidige ontwikkelsysteem
voor de transputer is
het helaas niet mogelijk om aparte
pixels aan te sturen. Gekozen is toen voor het aansturen
van karakterplaatsen. De resolutie wordt hierdoor uiteraard
aanmerkelijk kleiner. Dit verandert echter niets aan de
opzet van het programma. Met behulp van een graphics-board
van de firma Inmos is het wel mogelijk om een beeldscherm
pixel voor pixel aan te sturen.
Om de hoeveelheid communicatie te beperken, worden met
behulp van het coordinatenpaar nog zeven andere paren berekend. Het resulterende output-array bestaat dan uit het
aangeleverde coordinatenpaar, gevolgd door acht andere
array-elementen. Deze array-elementen hebben een waarde die
overeenkomt met het aantal bereikte iteraties. Dit array
gaat via channel to.outbuf naar het outputbuffer.
3.1.7 Outputbuffer.
Er is ook hier een buffer aangebracht om een vlotte doorstroming van data te garanderen. Zou het hoofdprogramma
immers nog moeten wachten totdat zich een mogelijkheid
voordoet om data naar de controller te sturen, dan wordt
hier een vertraging geïntroduceerd.
3.1.8 Output_proc.
Het output proc verzorgt het versturen van het array naar
de controller. Tevens worden andere arrays, die via channel
frm.next binnenkomen en dus bewerkte data bevatten van
transputers die zich verder in de pippeline bevinden, doorgestuurd. Dit wordt gerealiseerd met een PRI ALT-construct.
Dit betekent dat het proces dat de eerste plaats in dit
construct heeft,
indien het gereed is, eerder zal worden
uitgevoerd dan andere processen in de construct die ook
gereed zijn. PRI duidt dus op een prioriteit (FIG.3.11).
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De processen die van andere transputers komen krijgen voorrang. omdat het ook langer duurt voordat zij weer van data
voorzien worden. Ook hier valt weer het checken van element
[0] op. De arrays worden verstuurd via channel to.prev.

-- output_proc
... deel
SEQ
next::TRUE
locai::TRUE
WHILE local OR next
SEG
PRI ALT
(next)&frm.next ? dataout[OJ --array uit pi pel ine
-- next
SEQ
... haal rest array binnen
IF
dataout[OJ>=O
... stuur array door
TRUE
next::FALSE
--beëindig next
(I oe a I) &frm. I oe a I ? dataout [OJ
--locaal array
-- local
SEQ
... ha a I IocaaI array binnen
IF
dataout[OJ>=O
... stuur array door
TRUE
locai::FALSE
--beëindig local
... stuur I aatste array vanuit dit pi pe I i ne-e I ement

FIG.3.11

Het output process.

3.2 De mandelbrot-set als benchmark
In de inleiding werd opgemerkt dat het met behulp van dit
algoritme mogelijk is om computersystemen met elkaar te
vergelijken. Binnen de groep FIV van de faculteit der Technische Natuurkunde was het mogelijk om een aantal systemen
met elkaar te vergelijken. Voor elk systeem werd het Mandelhrot-algoritme geïmplementeerd. De set werd steeds berekend
voor het hetzelfde deel van het complexe vlak. Steeds werden
er karakters aangestuurd i.p.v. pixels. De tijd die elk
systeem nodig had voor het voltooien van de berekeningen
wordt getoond in tabel 3.1. Hieruit blijkt duidelijk de hoge
verwerkingssnelheid van het transputer netwerk. Opgemerkt
dient echter te worden dat de clock-snelheid van een transputer 20MHz bedraagt en dat het implementeren van een algoritme op een netwerk aanzienlijk meer tijd kost dan op b.v.
een VAX of Micro-VAX. Daar staat tegenover dat de kosten
van een transputer (in de eenvoudigste uitvoering bestaande
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uit een IBM-PC. een B004-evaluationboard met een transputer)
aanzienlijk lager zijn (+Fl. 15.000,--) en dat het
geheel veel minder ruimte vraagt. Bovendien is uitbreiding
van het systeem mogelijk door de modulaire opbouw: nieuwe
boards worden eenvoudig doorgelinkt.
Tabel 3.1

Mandelbrot-set als benchmark.

Computer
VAX 11/750
M68K
IBM-PC
Micro-VAX
Transput er

taal

verwerkingstijd

Fortran
Pascal

c

PEP

Turbopascal
Microsoftpascal
GW-Basic
Fortran
Pascal

c

Occam

26s
35s
38s
816s
lu47m
47m
1u57m
2u16m25s
22s
2ls
39s
22s

opmerkingen
8 users
8 users
8 users
gecompileerd
niet gecompileerd
8MHz
4.7MHz
8MHz
single user
mode
4 transputers.
20MHz
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HOOFDSTUK 4.
Fast Fourier Transform.
De FFT zal als tweede voorbeeld van de mogelijkheden met
Occam en transputers behandeld worden. Na de ontwikkeling
van een snel algoritme voor de discrete Fourier Transformatie in 1965 door J.W.Cooley en J.W. Tukey ontstond een wijd
verbreid gebruik hiervan [141. Later, in 1967, werd de term
Fast Fourier Transform <FFT) geïntroduceerd.
Aan de orde komen de 'normale' FFT, de FFT op een hypercube
en de FFT in een pipeline.

4.1 De FourierTransformatie [141.
De frequentie karakteristieken of eigenschappen van een
tijddiscrete functie f(n) kunnen met behulp van de Fourier
Transformatie bestudeerd worden. De discrete Fourier transformatie F is als volgt gedefinieerd:
jf:3

.flf(n)J=f(e

waar

a de

oo

-jnf:3

( 4 . 1)

)=E f(n)e

n;: -oo

'frequentie' in radialen per sample is.

F(e 3 B) is een continue complexe functie met frequentie 6:
m~a~m .F(e3 B) is periodiek met periode 2~. Elk interval met
lengte 2~ is voldoende om F(e3 B) te beschrijven maar meestal wordt het interval -~~a~~ gebruikt.
De enigszins ongebruikeljke eenheid van 6 wordt gemakkelijker hanteerbaar indien de frequentie omgezet wordt naar
radialen per tijdeenheid. In dat geval wordt het sampleinterval T een parameter. Vergelijking (4.1) gaat dan over
in:
.f[f(n) J=f[f(nT) l=f(e

oo

jwT

)=

-jwnT

=E f(nT)e

(4.2)

n=-oo

Hierin is w de frequentie in radialen
is periodiek met periode 2~/T.

per tijdseenheid.

F(e3~t)
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4.2 Numerieke bepaling van de Fourier Transformatie.
Wanneer de Fourier Transformatie numeriek bepaald wordt,
wordt F(jw) verkregen voor een aantal discrete frequenties
kw, ofwel F(k). Daartoe wordt gebruik gemaakt van een serie
discrete waarden f(n), verkregen door sampling van f(t) met
een interval T (Fig.4.1).

Î
f ( t)

t ->
Sampling van f ( t ) .

FIG. 4. 1

De Fouriertransformatie wordt dan:
F(k) =.f(f(n) l=

N-1

=E

n=O

f(n)e

-j(2TI/N)kn

( 4. 3) .

Hierin werd een sample genomen van f(t) op tijdstippen nT,
met n=O,l, .. ,N-1 (dus een serie van N punten) en werd F(jw)
verkregen voor kw met k=o,l .. ,N-1
(dus een reeks van N
frequenties). F(k) is symmetrisch rond k•N/2 en tevens werd
verondersteld dat f(n) periodiek is met periodeN:
w=211/NT.

( 4. 4)

4.3 De ontwikkeling van de FFT
Ofschoon het gebruik van de Fouriertransformatie van groot
belang was, met name in de elektrotechniek, werd deze techniek voor 1965 in de praktijk toch niet vaak toegepast.
Verantwoordelijk hiervoor was het grote aantal vermenigvuldigingen en optellingen. Dit is af te leiden uit vergelijking (4.3). Wanneer N waarden van f(n) het uitgangspunt
vormen, kunnen N discrete waarden F(k) gevormd worden.
Hiervoor zijn dan bij benadering NF complexe vermenigvuldigingen nodig en N(N-1) complexe optellingen. Met name wanPAGINA 68
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neer N groot is, zeg 1000,
leidt dit tot aanzienlijke
(kostbare) rekentijd. In 1965 werd door J.W. Cooleyen J.W.
Tukey een algoritme ontworpen dat leidde tot een rekentijd
evenredig met Nlog2N.
De eenvoudigste vorm van de FFT. namelijk die waarbij N
wordt gekozen als een macht van 2 (N=2~), zal hieronder
nader worden bekeken. Het algoritme is gebaseerd op de
gedachte dat f(n)
gerepresenteerd kan worden door twee
reeksen. Een reeks bestaat uit de even termen f(2n) en de
andere uit oneven termen f(2n+1), waarin n=0,1, ... N/2.
Dientengevolge kan F(k) uitgedrukt worden als de som van
twee aparte Fourier Transformaties:
N/2-1
-j{2TI/N)2kn
F(k)=E
f(2n)e
n=O

=

N/2-1
-j(2TI/N)k(2n+1)
+E
f(2n+1)e
n=O

k
F 1 (k) +WN·F 2 (k)

0

I~

F 1 (k-N/2) +Ww F 2 (k-N/2)

5 k

N/2

N/2-1
k

(4.5)

5 N-1

F1 (k) is de Fourier Transformatie van de reeks bestaande
uit N/2 termen f{2n) met n=0,1, ... (N/2-1).
F2(k) is de Fouriertransformatie van de reeks bestaande uit
N/2 termen f(2n+l) met n=O,l, .. (N/2-1).
Een zelfde schema kan opgesteld worden ter verkrijging van
F1 (k) en F2 (k) .

F 1 (k)=

2k
F 11 (k)+WN F 12 (k)
2k
F 11 {k-(N/4))+WN F 12 (k-(N/4))

05k!(N/4)-1
(N/4) !k! (N/2)

21~

F2(k) =

F21 (k) +WN F22(k)
2k
F21 (k- (N/4)) +WN F22 (k- (N/4))

05k5(N/4)-1
(N/4) 5k5 (N/2)

(4.6)

Ook F11 (k) kan weer verder gesplitst worden in termen F111
en F11 ::2, evenals F12 (k) , F21 (k) , F22 (k) . Dit proces kan
herhaald worden tot 2~sets, bestaande uit 2-punts Fourier Transformaties, zijn gecreëerd. Deze voldoen aan:
1

F 111 .... 1 (0) =f 5 (0) +f 5 ( 1)
F 111 .... 1 ( 1) =f 5 (0) -f 5 ( 1)

{4. 7 J
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Waarin f.(k)
een term voorstelt op dek-de plaats van de
oorspronkelijke reeks {f(n) }. Om de waarden F(k)
in de
juiste volgorde
als uitkomsten te krijgen, moeten de inputwaarden {f(n)} zodanig verschoven worden dat de indices
van de elementen {f.(n)} in de zogenaamde binaire bit-reversed volgorde staan in
vergelijking met {f(n) }. Een
voorbeeld voor een reeks van acht waarden is gegeven in
tabel 1.
index n
van {f(n)}
0
1
2
3
4
5
6

7

binaire
vorm

bit-reversed
vorm

000
001
010
011
100
101
110
111

000
100
010
110
001
101
011
111

index n
van {fs(n)}
0
4
2
6

1
5
3
7

Tabel 4.1 Bit-reversedindices voor een reeks van acht
waarden.
In FIG.4.2 is een FFT uitgewerkt voor een reeks van acht
punten. Geconstateerd kan worden dat elke waarde berekend
wordt uit twee waarden van de voorafgaande sectie. Een en
ander gebeurt volgens de algemene formule:

rK
X=A+WN B
rK
Y=A-WN B

( 4. 8)

met r-N/2, N/4, ... , 1.
De details zijn terug te vinden in vergelijkingen (4.5) en
(4. 6) .
01

( 1 ) -[-....::::...-~-......-~~---cF-,--"-.;-------,,L---;;r--- F ( 1 )

f
5

(2~

f

-....,---:;;,-.....c-.---3-E-----,-""-~-~~~---,-r--;---

F ( 2)

5

f

s

(3)--~--~~~--~---~~~

F ( 3)

[0]

( 4) -~--.,--~---=~.J--~---?<;----::~-;'-- F ( 4)

f
5

( 5) -[-~--="--....."--"';~--:7':"":":"...L.--r----7<:----'~-:~- F ( 5)

f
5

01

( 6) -.....".---;;;r---L-~~--""-:-:-:-J__-r--___".._-"'-- F ( 6)

f
5

( 7) -[0_).....,::::___ _~~____",::___

f

1

5

W:e-j2n/N'

FIG.4.2

___::"'-:-::~-----3...-

F ( 7)

[k):Wk

FFT-dataflow.
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4.4 FFT op een hypercube
De in hoofdstuk 1 genoemde hypercube blijkt in hoge mate
geschikt voor het uitvoeren van een FFT. Steeds worden in
een FFT namelijk paren data samengenomen en wordt er een
bewerking op uitgevoerd. Voor een snelle uitvoering van het
algoritme is het van belang dat de elementen die een paar
vormen, zeer dicht bij elkaar liggen, hetgeen betekent dat
zij zich in aangrenzende knooppunten bevinden.
Uitvoering
In FIG.4.2 is te zien hoe de data door een netwerk loopt.
Uit Tabel 4.1 blijkt tevens dat de elementen f., die samengenomen worden, in hun bitrepresentatie slechts één bit
verschillen. De topologie waarop de FFT runt dient dus
zodanig geconstrueerd te ZlJn, dat na elke stap in het
algoritme, de elementen die gecombineerd moeten worden in
aangrenzende knooppunten beschikbaar zijn. De hypercube is
een oplossing hiervoor.
De 2~ punten die als basis dienen voor een 2~-punts FFT
worden op de 2~ knooppunten geplaatst van een u-dimensionale hypercube. Alle knooppunten krijgen een u-bit binair
nummer. Het i-de bit van een binair nummer komt overeen met
de coordinaat van dat knooppunt in de i-de dimensie. Het
blijkt nu dat knooppunten, waarvan de binaire nummering in
slechts één bit van elkaar verschilt, aangrenzende knooppunten zijn (FIG.4.3).

4

0

100

5

101

000

FIG.4.3

Binaire nummering van hypercube.

De afhandeling van het FFT-algoritme geschiedt nu volgens
FIG.4.4. F~~ (k)
is het resultaat van een gedeeltelijke
Fourier Transformatie op de elementen die zich in knooppunten bevinden waarvan slechts de minst significante bits
verschillend zijn. Hetzelfde geldt voor F~ (k) en F(k) maar
dan voor het tweede en derde bit. De binaire nummering is
gelijk aan k. Volgens [8] bedraagt de efficientie r~0,75.
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Ofschoon de hypercube de 'natuurlijke' topologie is voor de
FFT. is het natuurlijk ook mogelijk om het algoritme op
F.

F .. (K)
6

4

IJ

7

(K)

F(K)

I

5
2

3

0

FIG.4.4

FFT op een hypercube.

andere topologieen zoals meshes te runnen, zij het met
enige aanpassingen.
Er kleeft echter toch wel een belangrijk nadeel aan het gebruik van deze topologie. Het algoritme voor een 2~-punts FFT wordt namelijk optimaal uitgevoerd op een u-dimensionale hypercube. Een 1024-punts FFT,
in de praktijk vaak voorkomend, vergt liefst 1024 processoren en bovendien dient elke processor tien poorten te bezitten. Speciaal in het geval dat een transputer gebruikt
wordt, moet er tot de vorming van superknooppunten overgegaan worden. Een knooppunt met 10 poorten heeft intern
minstens vier transputers, zodat het totale aantal op 4048
transputers komt (FIG.4.5). Dit is bij de huidige transputerprijs van fl. 700,- vooralsnog een kostbare aangelegenheid. Bovendien vermindert de efficièntie drastisch op het
moment dat overgegaan wordt op een superknooppunt.

FIG.4.5

Een transputer-superKnooppunt.
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4.5 FFT in de pipeline
In paragraaf 4.2 werd een nadeel van het gebruik van een
FFT-algoritme op een hypercube naar voren gebracht. Mede
hierdoor en door de beperkte hoeveelheid transputers die
ter beschikking waren, werd uitgekeken naar een andere
topologie. Het oorspronkelijke FFT-algoritme gaat volgens
0(Nlog2N). Hierbij komen twee manieren om te factorizeren
naar voren en daarmee samenhangend twee verschillende multiprocessor-topologieen.
hypercube: N processoren en executietijd 0(log2N).
pipeline : log2N processoren en executietijd O(N).
De efficientie is in het laatste geval niet zo hoog maar
daar staat tegenover dat het systeem gemakkelijk uit te
breiden is voor een meer-punts FFT.
Uitvoering
In tegenstelling tot eerdere afleidingen, waar steeds werd
uitgegaan van een één-dimensionale FFT bestaande uit N
steunpunten, wordt nu uitgegaan van een n-dimensionale FFT
met twee steunpunten [15].
Ieder 1-dimensionale FFT van
N=2n steunpunten kan immers geschreven worden als een ndimensionale FFT van ieder 2 steunpunten. De discrete Fourier Transformatie van een complexe functie f van n variabelen over de respectieve domeinen van m1, ... ,mn elementen
wordt gedefinieerd door:

~·
F ( s 1 , .. ,s. 11 ) -- . . ,

O!t 1 !m 1

. (i5l 1 t-1+ . . . +
exp ( 2 T
m1

O!tn!mn
waarbij O!s 1 !m 1 ,, .. ,

(4.9)
O!sn!mn·

Stel

nu dat mj=2 dan geldt:

(4.10)

met O!s1, .. ,sn!1

.

Dit bestaat dus uit ~ polynomen met 2n variabelen. Met
behulp van een door F. Yates ontwikkelde techniek [16] is
het mogelijk om het aantal vermenigvuldigingen en optellingen aanzienlijk te reduceren. Dit leidt tot de FFT.
Neem nu aan dat

n-3

en

dat

Xt1t2t3

~f(t1,t2,t3)

(Tabel

1.2) .

In FIG.4.6 wordt een duidelijker beeld geschetst. De voorafgaande sectie wordt dus steeds herhaald, hetgeen in een
programma eenvoudig te implementeren is. Dit speciale geval
wordt de Walsh transferm genoemd
De methode van Yates wordt nu in algemene vorm, met als
uitgangspunt:
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---------------------------------------------------------------Tabel 4. 2
Given
zooo

:too1
:1:010
.:ro11
X100
X101
X110
:tu1

Yates methode voor n•3.
Third atep

Second atep

Fint ahp

xooo+xflol -t-xo•o+xo11 Xooo+xooi +xo•o+xoll +z•oo+xlol +:z:IIO+Xill
Xo•o+:roll :r,oo+xllJI +x11 o+x111 :tooo-xoo• +zo•o-Xoll +:r•oo-Xlul +x IIO-Zlil
XiOO+:tlOI :tooo-Xool +xolo-Xoll :tooo+xoo•-:tolo-Xoil +x•oo+:tlol--~: IIO-·Xiil
x,,o+x111 x,oo-X!OI +x•IO-Llll :tooo-xoo•-XoiO+:toll +x•oo-:tloi-XiiO+:tlll

xooo+xooi

:tooo-:tool Xooo+zooi-XOIO-XOII :tooo+rool +xo•o+roll-:tloo-Xiol-xllO-xlll
Xoio-XOii XioO+XIO!-XliO-Xiil Xooo-XOO! +:tolo-XOii-X!Oo+:tlOi-XiiO+:tlll
XiOO-XiOI Xooo-Xooi-XO!o+xoii Xooo+:tooi-XO!O-XOii-XioO-XiOI +zllO+:tlll
Xi!O-Xiii

XioO-XiOi-XiiO+Xiii

Xooo-Xooi-XO!O+Xoii-XioO+XiOi +xiiO-Xi!l

F(s1, .. , sn>=
E
g cs ,
• s n ) 9 2 ( s 2 • · · • s n • t 2 ) · · · s n ( ~; n • 1 ;1 ) f ( t
O!t 1 <m 1 1 1
O!tn<mn
als volgt afgeleid:
f[OJct 1 , .. , tn>=f<t 1 ,

1' · · '

t n)

( 4. 1 1 )

.. '

F ( s 1 , •. , Sn) =f [n J ( s 1 , .. , sn)

(4.12).

fcoJ(t1t2t3) representeert de gegeven data; fC 1 l(s3.t1 .t2)
de eerste stap enz.
De hoeveelheid rekenwerk blijft beperkt tot de orde Nlog2N
waar N het aantal datapunten is.
Het eën-dimensionale geval kan hieruit worden afgeleid:
F ( s) =

f(t)w

st

n

-2Tii/(2 )
w=e
·

n
O!s<2 .

Ste 1 daartoe dat m1 = ... =mn, dat
n-1
,tn)=f(2
tn+· .+2t2+t 1 ) en dat
f (t 1'
n-1
n-2
F (s 1 ,
,Sn)=F(2
s 1 +2
S2+ .. +Sn).
De functie f(t) wordt dus bit-reversed afgebeeld. Stel
tevens dat gl<.<sk, .. ,sn,tK) overeenkomt met:
9K=w

2

k-1
tk(sn+2sn_ 1 + .. +2

n-k

sk)
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I nvu 11 en hiervan
steunpunten.

in

(4. 12)

voor n=4

I ever·t de FFT voor

16

Het belangrijkste verschil met een hypereuhe-topologie is,
behalve de eenvoud van eventuele uitbreiding, het feit, dat
voor N steunpunten slechts log2N processoren nodig zijn.
Het bovenstaande werd gebruikt voor de ontwikkeling van het
FFT algoritme.

F(O)

f(O)

F ( 4)

f ( 1)

F ( 2)

f ( 2)

F ( 6)

f ( 3)

F ( 1)

f ( 4)

F ( 5)

f(5)

F ( 3)

f (6)

F ( 7)
- 1

W=e
FIG.4.6

-j2TT/N

[2J

- 1 [ 3J

f ( 7)

K

, W =[KJ.

FFT volgens methode van Yates.

Er werd uitgegaan van een FFT voor 16 steunpunten. De
transputer in de host werd gebruikt voor het invoeren van
de reëele steunpunten en voor het uitvoeren van de getransformeerde waarden. Uiteraard is het ook mogelijk om. na een
kleine ingreep, complexe getallen, die opgesplitst ZlJn in
hun imaginaire en reeele deel, in te voeren. Het eigenlijke
programma bestaat uit drie delen. Het eerste deel, de procedure 'start'. vormt het begin van de pipeline, het laatste deel wordt gevormd door de procedure 'end'
en de tussenliggende delen (afhankelijk van het aantal steunpunten
en transputers) worden gerealiseerd door een aantal keren
de procedure 'four' toe te passen (FIG.4.7).
De drie reeds genoemde procedures zijn apart gecompileerd
(seperately compiled (SC)), daar ZlJ naar aparte transputers gedownload worden. De constante 'length' geeft de
lengte van de pipeline aan. De tabellen input.links en
output.links geven de fysische linknummers.
De constanten input.link en output.link verwijzen naar
elementen van deze tabellen. Er ZlJn drie
verbindingen
tussen transputers nodig, ofwel een aantal gelijk aan
'length-1'. Deze verbindingen worden gedeclareerd door
[length-l]CHAN link. Het plaatsen van de procedures op de
respectievelijke transputers gebeurt met een proces dat
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configuren heet. Daartoe wordt de construct PLACED PAR gebruikt. Allereerst wordt aangegeven om welke transputer het
gaat. Vervolgens worden de links, die deze transputer nodig
heeft, gedeclareerd. Dus in geval van PROCESSOR 0 van het
type T4 (=T414 transputer) wordt link [0] geplaatst op
output.link, hetgeen met het fysische linknummer 2 overeenkomt (zie tabel output. links <FIG.4.7)).
Hetzelfde geldt voor de eigenlijke elementen van de pipe

se
se
se

start.tsr
proc_four.tsr
end.tsr
constant
VAL length IS 4:
VAL input. I inKs IS [4,5,6,7]:
VAL output.links IS [0,1,2,3]:
VAL input. I inK IS input. I inks[3]:
VAL output. I i nk IS output. I i nks [2]:
-- variables
[length-1]CHAN I ink:
PLACED PAR
PROCESSOR 0 T4
PLACE I ink[O] AT output. I ink:
start (I i nk [0])
PLACED PAR i=l FOR (length-2)
PROCESSOR i T4
PLACE I inK[i-1] AT input. I ink:
PLACE I ink[i] AT output. I inK:
four(l ink[i-1],1 inK[i], (i+l))
PROCESSOR (length-1) T4
PLACE I ink[length-2) AT input. I ink:
end (I i nk [I ength-2))

FIG.4.7

FFT-programma-overzicht.

line.
Afhankelijk van de waarde van 'length' worden hier een
aantal transputers aan elkaar gekoppeld met behulp van
link[i] en link[i-1], waarna steeds dezelfde procedure four
gedownload wordt. De coefficienten van de FFT voor ieder
afzonderlijk deel worden m.b.v. de procedure-parameter
(i+1) bepaald. Na deze uitleg spreekt de gang van zaken
rond PROCESSOR (length-1) voor zich.

4.5.1 Procedures start, four en end.
De procedures komen in grote lijnen met elkaar overeen. De
verschillen zijn terug te voeren op een invoer van data
voor de procedure start, een uitvoer van data naar de
'hosttransputer' en het bepalen van de coefficienten voor
de respectieve delen. Aangezien het slechts kleine verschillen betreft, zal de meest complete procedure (procedure four) nader toegelicht worden.
Eén van de eisen die aan het algoritme gesteld werd, was
dat het, na enige aanpassing van parameters, bruikbaar
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moest zijn voor een willekeurig aantal steunpunten. Dit
betekent dat met behulp van het rangnummer van de transputer in het netwerk en het aantal steunpunten, de coefficienten van de betreffende trap in de FFT berekend moeten
worden. Zoals uit FIG.4.8 blijkt bestaat de procedure uit
twee delen nl. form-tabel en four-transf.

PROC four(CHAN input,output,VAL INT i)
REAL3201.TSR REAL32 Function Library for T4 (beta 1.0)
constants
variables
arith_proc
IO_proc
power2
SEQ
form_tabel
four_transf

FIG.4.8

FFT pipeline-element.

4.5.2 form-tabel
De coefficienten bestaan uit complexe e-machten. Voor delingen
en vermeningvuldigingen levert dit geen problemen
op. Optellingen en aftrekkingen vereisen een vorm van reëele en imaginaire delen. Dit betekent dat voor elke trap
in de FFT twee tabellen gevormd worden. De coefficienten
worden als volgt bepaald (FIG.4.9):

· N

e

(2Tii/2 )k

rmax:=2

N-1

=e

((Tii/(2

N-1

))k

coef:=n fi 1 1/rmax

Vervolgens worden de cosinus(coef) en de sinus(coef) bepaald en worden zij op de juiste plaats in de tabellen
gezet. Hierbij geeft max het aantal in te vullen tabelplaatsen aan en wordt met endfill en beginfill aangegeven
welke tabelplaatsen een bepaalde macht k krijgen:
nrf i ll=rf i 11=2f'l-:l. .
waarin i de i-de trap van de FFT voorstelt.
Uit FIG.4.9 blijkt tevens dat alleen aan de oneven tabelplaatsen een waarde wordt toegekend. Voor de andere. even.
plaatsen geldt dat de coefficienten van de e-macht nul
zijn. De cosinus-waarde wordt co=l en de sinus-waarde si=O.
Dit is verwerkt in procedure four-transf.
De trappen die begin en eind van de pipeline vormen hebben
coefficienten die eenvoudiger te bepalen zijn. De coeffiPAGINA 78
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cient voor de eerste trap is n.l. steeds nul en voor de
laatste trap geldt dat de waarde 'fill' steeds fill:-fill+1
wordt voor elke volgende tabelplaats.

SEQ
form_tabel
init
ico::N-i
Nco::N-1
macht2 (nrf i I I, i co)
macht2(max,Nco)
rnachtr2 (rf i I I, i co)
machtr2(rmax,Nco)
fi I I ::O.O(REAL32)
beg i nf i I I : =0
endfi 11: =nrfi 11

--N=Iog(#steunpunten)
--2 tot de macht ico geeft
-- nrf i 11

WHILE (beginfill+endfil l)<=max
SEQ
SEQ j:beginfi I I FOR endfi I I
SEQ
coef: = (f i 11/rmax) 11Pi
COSP(co,coef)
SINP(si ,coef)
t abe I [ ( 2 "J) + 1) [re a IJ : =co
tabel [(2Mj)+1) [imag] :=(-si)
f i 11: =f i 11 +rf i 11
beginfi 11 ::beginfi ll+nrfi 11

FIG.4.9

--bepaal cosinus en
--sinus voor de tabel

form_tabel

4.5.3 Four-Transf
De procedure four-transf (FIG.4.10) voert de eigenlijke FFT
uit. Daartoe worden. onder verwijzing naar FIG.4.6. binnenkomende waarden bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken. De waarden met een oneven nummer worden eerst met een
coefficient vermenigvuldigd alvorens ZlJ verder verwerkt
worden. De complexe bewerkingen zijn uitgevoerd in de vorm
van de procedures add. diff. en mult.
4.6 Efficientie
Een FFT op een processor gaat volgens O(NlogN) (N=2k.
k=aantal trappen). Het bepalen van de efficientie op een
pipeline geschiedt aan de hand van FIG.4.11. waar schematisch de FFT voor 8 steunpunten is afgebeeld.
De snelheidswinst
G t.o.v. een één-processor
FFT is
/I'
G-24/18~1.33 . De efficientie r voor een processor wordt
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-- four_transf
SEQ K=O FOR N2
SEG
in(input,n,a)

--N2=#steunpunten
--haal element a[n] binnen

IF
2) =1
--voor oneven n
SEG
mult(a[n) ,a[n] ,tabel [n))
--a[n] :=a[n] Mtabel [n]
add(b,a[n],a[n-1))
--b:=a[n]+a[n-1]
o:=n/2
out(output,o,b)
--output element b[n/2)

(n REM

dif(b,a[n-1) ,a[n))
o: = (n/2) + (N2/2)
out(output,o,b)
TRUE
SKIP

FIG.4.10 Procedure four_transf.
r=(24/8)-(1/3)
Voor 2n steunpunten kan het onderstaande worden afgeleid.
De maximale vertraging, ofwel het aantal stappen of clockcycli
dat verstrijkt voordat de daaropvolgende processor
in de pipeline zijn taak kan starten, bedraagt T=1+2k- 1 • De
totale vertraging is:
n

T. . • L (1+2

k-1

k=1

)=n-1+2

n

Het aantal bewerkingen in een trap duurt T-2n. De totale
duur TT•Tv+~-2n+ +n-1.
De snelheidswinst G t.o.v. het oorspronkelijke algoritme
bedraagt:
1

n
n+1
G=n-2 /((n-1)+2
)
Voor een groot aantal processoren wordt dit:
lim G(n)•n/2

n->oo

De efficientie r per processor wordt dan:
r-(n/2)/n=0.5
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HOOFDSTUK 5.
Conclusies en nabeschouwing.
Het eerste deel van het verslag besteedt aandacht aan bepaalde processorstructuren en de daarbij horende voor- en
nadelen, zoals de gemiddelde afstand tussen twee knooppunten, de gemiddelde roessagevertraging e.d .. Uitgaande van
een bepaalde processorstructuur worden de diverse programma's hieraan aangepast. Dit leidt tot inefficiente dan wel
dure programma's of constructies. Een goed voorbeeld hiervan is de FFT op een hypercube. Ofschoon de hypercube bij
uitstek geschikt is voor een FFT vergt een goede afwikkeling van het programma evenveel processoren als er steunpunten ZlJn. Vooral bij een groot aantal wordt dit een
kostbare aangelegenheid. Het is veel goedkoper om de eveneens behandelde pipeline toe te passen. Bovendien is deze
structuur aanmerkelijk eenvoudiger uit te breiden voor een
groter aantal steunpunten. De efficientie neemt in dit
geval wel af.
Indien het hardwarematig mogelijk is, lijkt het vooralsnog
aantrekkelijker om bij een klein aantal processoren de
onderlinge verbindingen steeds zo te veranderen dat een
programma hier optimaal (hetzij qua efficientie, hetzij qua
kosten) op gerund kan worden. Dit is uiteraard ondoenlijk
voor een groot aantal processoren. Op dit punt zijn er dan
mijns inziens drie mogelijkheden:
universeel netwerk
dedicated netwerk
data- endemandflow computers
De eerste mogelijkheid gaat uit van een zo universeel mogelijk netwerk, waarbij nearest neighbour meshes en de hypercube van groot belang kunnen zijn. De hypercube heeft als
nadeel dat elke extra dimensie een verdubbeling van het
aantal processoren en een extra poort voor elke processor
met zich meebrengt.
De tweede mogelijkheid geldt vooral voor programma's die in
de praktijk vaak gebruikt worden of die een breed toepassingsgebied hebben. Men denke·hierbij o.m. aan een FFT. Het
is dan mogelijk om zogenaamde dedicated computers te ontwerpen. Computers dus die helemaal zijn toegespitst op de
optimale verwerking van een programma. Een IBM-pc zou in
een dergelijk geval als terminal en als file-server op
kunnen treden.
In het derde geval worden er zogenaamde data- endemandflow
computers toegepast. zodat parallellisme niet meer expliciet hoeft te worden aangegeven. Bij de eerste twee mogelijkheden is dit steeds het geval geweest. Vooralsnog zijn
er nog tamelijk weinig ervaringen met deze impliciet (non
Von Neumann) parallelle systemen.
De transputer, die een belangrijk deel uitmaakte van het
onderzoek, heeft een aantal voordelen maar ook nadelen. De
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voordelen hebben vooral betrekking op de structuur van de
processor. Het is mogelijk om twee transputers d.m.v.
slechts twee verbindingsdraden met elkaar te laten communiceren. zonder dat dit een extern interface vergt. Bovendien
ondervindt de programmeur geen hinder van allerhande protocols. Omdat de communicatie op OMA-basis plaatsvindt vergt
dit geen processortijd. tevens heeft elke transputer een
lokaal geheugen zodat de in hoofdstuk 1 aangegeven overhead
vervalt. Daarom is het ook mogelijk om een groot aantal
processoren met elkaar te verbinden zonder dat dit gevolgen
heeft voor de algehele performance. Het ontwikkelen van
programma's kan op een transputer plaatsvinden. waarna ZlJ
tamelijk eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor een
heel netwerk. Occam. de parallelle taal voor de transputer.
kent een speciale constructie om parallellisme aan te geven. Het gebruik van semaforen vervalt eveneens door het
moeten toepassen van zogenaamde channels (hoofdstuk 2).
De nadelen komen vooral voort uit het gegeven dat channels,
procedures voor een transputer. het netwerk e.d .. expliciet
moeten worden aangegeven. Het geheel (programma met netwerk) kan dan star worden.
Niettemin is deze processor door de eenvoudige communicatie. de semi-RISC-structuur en het gebruik van Occam op het
punt van parallellisme een flinke stap vooruit.
Tot slot wil ik al diegenen bedanken die hebben bijgedragen
aan een goed verloop van mijn afstuderen en aan de tot
standkoming van dit verslag. Met name wil ik prof. dr. A.J.
van der Wal bedanken voor zijn kritische kanttekeningen.
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APPENDIX

A

ALLE MESSAGES OVERGEDRAGEN/.
N
i:N0+1
N

~

RUNPROCESSOR(TRANSPUTER[i])
i :=i+ 1
VERHOOG SYSTEEMKLOK
VOER DATA UIT NAAR SCHERM

DIAGRAM 0

HOOFDALGORITME.

:----------____ BUSY

y

GET BUSYPROC

~~

IÄ

PRO-rij:NIL
N

~

BUSYPROC:PR1
y
INTERRUPT::BUSYPROC
BUSYPROC:=PRO

~
SERVT::
SERVT-1

SERVT> 1
N

~
INTERNAL

~E
NONE

I

~
EXTERNAL

CHANNELCOMM
TIMESLICE
CHECKIOQlth

DIAGRAM 1

"RUNPROCESSOR" .
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A

< VOEG BUSYPROC TOE AAN

RIJ INACTIEVE PROCESSEN >

NIEUW BUSYPROC

DIAGRAM 2

11

BUSYPROC

~UNIC.
BUSYPROC NAAR
INTERNWAlT

11
•

--

---

MET INTERNWAlT

y

VERLAAG MESSAGELENGTE VAN BUSYPROC

NIEUW BUSYPROC

VERLAAG MESSAGELENGTE VAN PROCES IN
INTERNWAlT

.•

~HE~
<PROC UIT INTERNWAlT WORDT ACTIEf>
VERWIJDER PROCES UIT INTERNWAlT
BUSYPROC NAAR LIJST ACTIEVE PROCESSEN
NIEUW BUSYPROC
'---·

DIAGRAM 3

11

I NTERNAL 11

•

LINKA-REGISTER=NIL
N

BUSYPROC
NAAR WACHTRIJ VOOR
LINKA

N

BUSYPROC
y

LINKB-RIJ

LINKAREGISTER

N

PROC TERUG NAAR LINKB-RIJ
LINKA 10-TIJD GAAT IN

DIAGRAM 4

11

EXTERN AL

11
•
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A

---------------------------------------------------------------< I NL I NK [I] >

~

INLINK AND OUTLINK GESET
y

VERLAAG MESSAGELENGTE

~

MESSAGELENGTE<O
y

~·~
UTER

N

GEEF HET AL AANWEZIGE MESSAGEDELAY DOOR

BEPAAL MESSAGEDELAY

BEPAAL DATA VOOR VOLGENDE
MESSAGE-OVERDRACHT
VOEG PROCES TOE AAN LIJST VAN
ACTIEVE PROCESSEN
OUTREGISTER ANDERE TRANSPUTER :=NIL
NIEUW PROCES VOOR INPUTREGISTER
NIEUW PROCES VOOR OUTPUTREGISTER

~REGISTER=NIL
N

OUTPUTREGISTER::NIL

~OG~
I

~

VOLGENDE INPUTLINK VAN DEZE TRANSPUTER

DIAGRAM 5

"CHANNELCOM" .
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A

TIMESLICE ::TIMESLICE-1
TIMESLICE=O

y

AAN PR1-RIJ

ACHTERAAN PR1-RIJ

DIAGRAM 6

y

"TIMESLICE".

y

N
N

TIJD::
TIJD-1

DIAGRAM 7

NAAR LINKA-RIJ
WACHTRIJ

N

GET NIEUW
LINKAREG

GET
LINKA

y

SET
LINKA/8

"CHECKIOQLTH".
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